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1 Voorwoord 

1.1 M.e.r.-procedure  

Dit document is het plan-milieueffectrapport (plan-MER) “MER ten behoeve van de realisatie van de 

Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren”. Het MER zal dienen voor de beslissing van de Vlaamse 

Regering over het te volgen tracé en de resultaten van het onderzoek zullen tevens gebruikt worden voor het 

op te stellen ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).  
 

Hierna wordt in eerste instantie het algemene verloop van een m.e.r.-procedure beschreven. In de volgende 

paragraaf wordt ingegaan op het specifieke procesverloop van dit MER. 

 

1.1.1 Algemeen procesverloop 

Bij de start van de m.e.r. procedure brengt de initiatiefnemer van een plan-MER-plichtig plan/project,de 

administratie (de dienst Mer) op de hoogte van de voornemens tot opstelling van een plan-MER door middel 

van een kennisgeving. De dienst Mer moet deze kennisgeving volledig verklaren. 

 

Doelstelling kennisgeving  

administraties en het publiek voldoende informatie verschaffen over een gepland plan/project en de manier 

waarop een milieueffectrapport dat plan/project zal bestuderen, evalueren en beoordelen, zodat zij reeds in 

een vroege fase extra elementen kunnen aanbrengen die in het MER aanvullend mee in beschouwing 

moeten worden genomen om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken. 

 

Binnen een termijn van 10 dagen na de volledigverklaring van de kennisgeving door de administratie, 

betekent de administratie een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving aan: 

 de overheid die een beslissing zal nemen over de vergunningsaanvraag; 

 het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente(n); 

 de provinciegouverneur van de betrokken provincie(s); 

 de door de Vlaamse regering aangewezen administraties en organisaties vertegenwoordigd in SERV en 

MINA. 

Binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst leggen de betrokken gemeenten het afschrift van de 

kennisgeving ter inzage van het publiek. De terinzagelegging en de doelstelling ervan wordt op passende 

wijze aangekondigd. De administratie wordt op de hoogte gebracht van de aanvangs- en afsluitingsdatum 

van deze terinzagelegging.  

 

Acties ter informering van het publiek in het kader van de actieve openbaarheid 

Voor de bekendmaking van de terinzagelegging van de kennisgeving zal de Dienst MER aankondigingen 

plaatsen in een aantal relevante dagbladen. Daarnaast dienen de gemeenten de terinzagelegging op 

gepaste wijze aan te kondigen.   

Bij de terinzagelegging of bekendmaking wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de 

inhoudsafbakening van het op te stellen MER binnen een termijn van 30 dagen na de bekendmaking of 

aanvang van de terinzagelegging al dan niet via de gemeente aan de administratie moeten worden bezorgd.  

De administratie neemt uiterlijk 60 dagen na de volledigverklaring van de kennisgeving een beslissing 

over de aanstelling van de opstellers van het MER en de inhoud en inhoudelijke aanpak van het MER 

(richtlijnen). Uiterlijk 70 dagen na de volledigverklaring van de kennisgeving maakt ze haar beslissing 

bekend.  
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In het geval er zich grensoverschrijdende effecten kunnen voordoen, krijgt de administratie 20 dagen extra 

tijd om het buurland of –gewest te informeren en de richtlijnen op te stellen en te betekenen. Dit is in 

voorliggend geval niet van toepassing. De procedure voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling werd 

daarom niet opgestart. 

 

Daarop wordt het MER opgesteld door erkende MER-deskundigen o.l.v. een MER-coördinator. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de opmerkingen van de geconsulteerde administraties evenals de opmerkingen 

gemaakt tijdens de terinzagelegging.  

 

Doelstelling MER:  

een zo concreet mogelijk beeld geven van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu van een 

plan/project en haar alternatieven1 en aangeven hoe negatieve effecten kunnen vermeden, gemilderd, 

verholpen of gecompenseerd worden; dit met de doelstelling om bij te dragen aan het besluitvormingsproces 

bij de vergunningverlening. 

 

Het MER dient door te werken in de besluitvorming; m.n. bij de beslissing van de overheid over het 

voorgenomen plan en de onderdelen en bij de uitwerking ervan dient rekening gehouden te worden met de 

goedgekeurde rapporten en met de opmerkingen en commentaren werden uitgebracht. 

De administratie toetst het MER aan de richtlijnen, vereiste gegevens en opmerkingen op de ontwerptekst 

en komt tot een beslissing uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het rapport. Het resultaat van de toetsing leidt 

tot een goed- of afkeuring van het MER.  

Een eerste versie van dit plan-MER werd goedgekeurd door de dienst Mer op 22 september 2008. Deze 

goedkeuringsbeslissing werd op 29 maart 2008 vernietigd door de Raad van State (arrest nr. 223.083). Naar 

aanleiding hiervan werd de procedure hervat vanaf de richtlijnen van mei 2008 en werden aanvullende 

richtlijnen betekend. 

Het goedgekeurde MER, het MER-verslag (opgesteld door de administratie) en eventuele bijzondere 

richtlijnen liggen vanaf de betekening van de beslissing ter inzage bij de administratie. De Vlaamse regering 

kan nadere regels vaststellen voor het gebruik van het MER bij de verdere besluitvorming.  

Een schematische voorstelling van de procedure (bron: Dienst Mer) is weergegeven in Bijlage 1.1.  

 Schema 1 beschrijft de procedure tot de volledigverklaring van de kennisgeving.  

 Schema 2 beschrijft de procedure vanaf de volledigverklaring van de kennisgeving tot de bundeling van 

de opmerkingen van de terinzagelegging.  

 Schema 3 beschrijft de procedure vanaf de bundeling van de opmerkingen van de terinzagelegging tot de 

uiteindelijke opstelling van het (ontwerp)MER.  

 Schema 4 tot slot beschrijft de procedure van het opstellen en goedkeuren van het MER. 

Nadat het plan-MER afgewerkt is en de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft over het te volgen 

scenario (hetzij een doortochtscenario, hetzij een omleidingsscenario) zal het verkozen scenario verder 

uitgewerkt worden in een afzonderlijk op te stellen project-MER.   

  

  

                                                      
1
 De term “alternatief” dient gelezen te worden vanuit de geëigende terminologie binnen de milieueffectrapportage. Een alternatief is hier 

elke mogelijkheid om een plan/project te realiseren. Ook een eventueel “basisproject” wordt hierbij als een alternatief beschouwd en zal 
gewoonlijk als basisalternatief vernoemd worden. De term “alternatief” dient in de milieueffectrapportage dus niet beschouwd te worden 
cfr het terminologiegebruik bij een Passende beoordeling ten aanzichte van Speciale beschermingszones. Binnen de Passende 
boordeling wordt de term immers gebruik voor een andere mogelijkheid dan het basisproject in het geval aangetoond is dat he tbasis-
project significant negatieve effecten zal hebben op een SBZ. 
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1.1.2 Procesverloop plan-MER Noordzuidverbinding Limburg 

De kennisgeving van dit MER werd op 22 november 2007 ingediend bij de dienst Mer. Op 19 december 

2007 werd de kennisgeving volledig verklaard door de dienst Mer. 

De kennisgeving werd ter inzage gelegd van het publiek van 7 januari 2008 en 5 februari 2008.  

De richtlijnen voor de opmaak van het plan-MER werden door de dienst Mer betekend op 14 mei 2008. Het 

definitieve plan-Mer werd door de dienst Mer goedgekeurd op 22 september 2008, waarna de Vlaamse 

Regering in oktober 2008 op basis van dit MER de beslissing nam verder te gaan met het omleidingstracé. 

De goedkeuringsbeslissing van de dienst Mer en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (besluit Vlaamse 

Regering van 4 maart 2011) dat aansluitend op het plan-MER werd opgemaakt, werden evenwel in een 

arrest van de Raad van State van 29 maart 2013 (arrest 223.083) vernietigd. 

De nietigverklaring houdt verband met de ligging van een deel van het door het GRUP bestreken gebied in 

of in de nabijheid van speciale beschermingszones zoals bedoeld in artikels 2, 43° van het decreet van 21 

oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en met de toepassing van artikel 36ter, 

§3 van hetzelfde decreet voor dat plan uitgevoerde en in het planMer geïntegreerde passende beoordeling 

van de betekenisvolle effecten van het plan voor de natuurlijke kenmerken van die speciale 

beschermingszones. De nietigverklaring is in essentie gemotiveerd door het gegeven dat het GRUP definitief 

vastgesteld werd zonder dat er beroep gedaan werd op de afwijkingsmogelijkheid in artikel 36ter, §5 van het 

betrokken decreet. Het GRUP en Plan-MER motiveren een niet significante aantasting van de speciale 

beschermingszones, doch voorzien met de voorgestelde natuurverbinding een compenserende maatregel 

hetgeen tegenstrijdig is bij toepassing van artikel 36ter§4. In het arrest wordt er geoordeeld dat op basis van 

de inhoud en adviezen op het Plan-MER er sprake is van significante aantasting op de speciale 

beschermingszones en artikel 36ter § 5 toegepast moet worden. 

Gezien de Raad van State enkel de goedkeuringsbeslissing van de dienst Mer heeft vernietigd, kan de 

dienst Mer een nieuwe eindbeoordeling doen van een opnieuw ingediend en aangepast plan-MER. De plan-

MER-procedure wordt niet helemaal opnieuw van vooraf aan hernomen, maar er wordt verder gebouwd op 

de geldige procedurestappen in de plan-m.e.r.-procedure die niet vernietigd zijn door het arrest, i.e. de 

goedkeuring van de kennisgeving van 2007 en de richtlijnen van 2008. 

Het plan-MER dient wettelijk gezien uitgevoerd te worden zoals voorgesteld en bepaald in de kennisgeving 

en de richtlijnen. Gezien deze laatste documenten reeds dateren van bijna 6 jaar geleden zijn deze op 

bepaalde vlakken niet meer voldoende actueel. Om die reden werden er op 28 november 2013 aanvullende 

richtlijnen door de dienst Mer uitgevaardigd. 

Het plan-MER werd op basis van deze aanvullende richtlijnen herwerkt. Op 23 januari werd de tekst 

besproken met de bevoegde instanties waarna een definitieve versie werd ingediend bij de dienst Mer. 

 

1.2 Wijzigingen t.o.v. vernietigd plan-MER 

In onderhavig plan-MER wordt rekening gehouden met een aantal inzichten die vergaard zijn in de periode 

tussen de goedkeuring van het oorspronkelijke plan-MER in 2008 en de heropstart van de procedure in 

2013, nieuwe mer-richtlijnenboeken en nieuwe regelgeving.  

 

1.2.1 Wijzigingen planbeschrijving 

Het doortochttracé is niet gewijzigd in vergelijking met het oorspronkelijke plan-MER. Met betrekking tot het 

omleidingstracé werden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 ter hoogte van het heidegebied dat doorsneden wordt, wordt uitgegaan van de aanleg van 2 tunnels met 

een lengte van ca. 1.000 meter in plaats van 4 korte tunnels. Dit heeft als voordeel dat het versnipperend 

effect hierdoor veel kleiner is en dat de mogelijkheden voor het realiseren van goed functionerende 

ecologische verbindingen ter hoogte van de tunneldaken groter zijn. De realisatie van één lange tunnel is 

omwille van verdrogingseffecten niet mogelijk.  
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 ter hoogte van de wijk de Standaard wordt een (korte) tunnel aangelegd. In het oorspronkelijke plan-MER 

werd er nog van uitgegaan dat de aanleg van een tunnel tot onaanvaardbare negatieve effecten zou 

leiden op de omliggende Habitatrichtlijngebieden en dat een dubbele (ondergrondse) kruising van de 

spoorlijn 15 zou leiden tot een zeer lange tunnel (zie ook § 8.3.4.1); 

 ten zuiden van de E314 wordt Zonhoven aangesloten op de Noordzuidverbinding via een nieuwe 

rotonde. 

 

1.2.2 Wijzigingen effectbeoordeling 

Voor de effectbeoordeling werd rekening gehouden met de meest recente richtlijnenboeken zoals terug te 

vinden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be).  

 

1.2.2.1 Uitwerking disciplines mobiliteit, lucht en geluid 

Met betrekking tot de verkeerskundige analyse werd door het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) een nieuwe 

modellering uitgevoerd met het provinciaal verkeersmodel versie 3.6.1.  In het oorspronkelijke plan-MER 

werd nog gebruik gemaakt van het verkeersmodel Provincie Limburg versie 3.1. In de disciplines lucht en 

geluid werden nieuwe modelleringen gedaan, op basis van de resultaten van de nieuwe verkeersmodellering 

van het VVC. In de discipline lucht werd bovendien gebruik gemaakt van het dispersiemodel IFDM-Traffic. In 

het oorspronkelijke plan-MER gebeurde de modellering het model CAR-Vlaanderen. 

 

1.2.2.2 Uitwerking discipline fauna en flora 

De effectbespreking en effectbeoordeling is op een aantal punten anders dan in het plan-MER dat op 29 

maart 2013 werd vernietigd door de Raad van State. 

Zoals opgelegd in de aanvullende richtlijnen, wordt rekening gehouden met de principieel goedgekeurde 

specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD). Een toetsing aan het natuurstreefbeeld, zoals uitgevoerd 

in het vernietigde plan-MER, dient daarom niet meer per effectgroep afzonderlijk uitgevoerd te worden. . 

Er werd geen zogenoemde “geïntegreerde beoordeling” meer uitgevoerd. In het richtlijnenboek voor fauna 

en flora wordt het uitvoeren van zo’n “geïntegreerde beoordeling” niet beschreven. In het plan-MER wordt 

daarentegen wel rekening gehouden met eventuele cumulatieve effecten tussen verschillende effectgroepen 

onderling (bijvoorbeeld afschermingsmaatregelen die een positief effect kunnen hebben naar zowel licht- als 

geluidshinder). Per discipline wordt ook een globaal besluit en een vergelijking van de milieueffecten per 

scenario weergegeven. Een discipline overschrijdende integratie en eindbeoordeling van de milieueffecten 

gebeurt eveneens. Tenslotte wordt ook de impact op het ecologisch netwerk en meer specifiek het Natura 

2000 netwerk beschreven en beoordeeld.  

In voorliggend plan-MER wordt anders omgegaan met het zogenoemde “historisch passief”. Onder 

“historisch passief” werd in het vernietigde plan-MER verstaan “de neerwaartse trends die zich voor 

Europese natuurwaarden in de laatste decennia voorgedaan hebben, en die veelal veroorzaakt werden door 

autonome evoluties”. Het historisch passief verwijst m.a.w. naar de openstaande herstelopgave die nodig is 

om de algemene tendens van achteruitgang met terugwerkende kracht op te heffen. In het vernietigde plan-

MER werd daarom gesteld dat er zich los van het voorliggende plan ook maatregelen opdrongen om 

enerzijds de negatieve effecten van de verdere autonome ontwikkeling te milderen, en anderzijds de 

historisch gegroeide invloedzone terug te beperken 

De historische herstelopgave en het milderen van effecten afkomstig van andere activiteiten, zoals de 

landbouw, worden in voorliggend plan-MER niet meegenomen in de beoordeling van de effecten door 

aanleg en exploitatie van de N74. In het plan-MER wordt vanzelfsprekend wel rekening gehouden met de 

ecologische toestand van de habitats en soorten, mede door bovenvermelde activiteiten en historische 

evoluties, als onderdeel van de referentiesituatie. In de Passende Beoordeling wordt ook rekening gehouden 

met de huidige staat van instandhouding van de verschillende habitats en soorten.  

http://www.mervlaanderen.be/
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Rekening houdend met de uitspraak van de Raad van State wordt in voorliggend plan-MER duidelijk een 

onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke milderende en compenserende maatregelen in enerzijds de 

discipline Fauna & Flora, en anderzijds de Passende Beoordeling. Er wordt een link gelegd tussen een 

verlies aan natuurwaarden en een noodzakelijk herstel aan natuurwaarden. In voorliggend plan-MER wordt 

duidelijk gesteld dat het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle ecotopen als significant negatief effect 

wordt beoordeeld voor de discipline Fauna & Flora. In dat verband wordt gesteld dat in eerste instantie een 

maximaal behoud van deze vegetatie dient te worden nagestreefd (milderende maatregel). Indien behoud 

niet mogelijk is, dient het verlies aan deze vegetatie te worden gecompenseerd. Dit betreft geen 

compensatie in het kader van Artikel 36ter §5 van het Natuurdecreet, maar een compensatie in het kader 

van de zorgplicht en het stand-still-principe. Ook het Bosdecreet en de boscompensatie in het kader van 

Artikel 90bis is hier van kracht. Verlies aan een bepaald type vegetatie, dient te worden gecompenseerd 

door aanplantingen en/of beheermaatregelen om eenzelfde type vegetatie te verkrijgen.  

In voorliggend plan-MER wordt het natuurontwikkelingsprogramma of NOP waarbij in totaal ongeveer 

98,8 ha actieve verwerving en inrichting werd beoogd, met 32,6 ha voor het eerder vermelde “historisch 

passief” en 66,2 ha ter realisatie van een robuuste natuurverbinding, niet noodzakelijk geacht voor mildering 

van de effecten. Terwijl de realisatie van een robuuste ecologische natuurverbinding tussen de twee militaire 

domeinen vanuit natuurbehoud gewenst is (wat ook staat beschreven in de principieel goedgekeurde S-IHD 

rapporten), wordt de verwezenlijking van deze ecologische natuurverbinding door het NOP niet als een 

noodzakelijke en gepaste milderende maatregel voor de realisatie van de N74 beschouwd.  

 

1.3 Leeswijzer 

Voorliggend document is de weergave van een langdurig ontwerp- en afwegingsproces waarbij een groot 

aantal alternatieven en varianten overwogen en onderzocht werd. Daarnaast fungeert het document als 

milieueffectrapport en zijn er dus een aantal delen in opgenomen die slechts beperkt gerelateerd zijn aan het 

ontwerpen en afwegen van tracés.  

 

Dit geheel maakt dat het document een zeer ruime inhoud gekregen heeft waarbij niet alle hoofdstukken 

voor iedereen van belang zijn. Deze leeswijzer geeft een korte inhoud van de verschillende hoofdstukken 

zodat de lezer de delen kan vinden die hem/haar interesseren.  

 

Hoofdstuk 1: dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de m.e.r.-procedure en deze leeswijzer. 

 

Hoofdstuk 2: dit is een inleidend hoofdstuk met o.a. een korte beschrijving van de reden waarom een plan-

MER opgesteld wordt. Hier is ook aangegeven wie de initiatiefnemer van het MER en de opstellers van het 

MER zijn. 

 

Hoofdstuk 3: dit deel geeft een aantal algemene principes weer van waaruit vertrokken wordt bij de opmaak 

van het MER. Dit deel doornemen is aanbevolen voor personen die geen ervaring hebben met een 

receptorgerichte effectgroepenbenadering in een MER. 

 

Hoofdstuk 4: dit deel geeft een overzicht van het doorlopen onderzoeksproces en geeft in een notedop weer 

welke alternatieven op welk moment in beeld gekomen zijn, met welke kenmerken verder gewerkt werd en 

welke varianten hierop bestudeerd werden. Dit hoofdstuk is kort maar geeft een goed beeld van het 

onderzoeksproces en bijgevolg ook een goed beeld op de structuur van het verdere document. De 

hoofdstukken 8 en 9 (zie verder) bevatten aanvullende informatie over de onderzochte alternatieven. 
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Hoofdstuk 5: dit deel beschrijft de doelstellingen voor het opstarten van het project en van de doelstellingen 

die hieraan toegevoegd worden vanuit het milieuonderzoek. 

Hoofdstuk 6: dit deel beschrijft de benodigde procedures en geeft een overzicht van de reeds eerder 

uitgevoerde en nog lopende onderzoeken m.b.t. de N74 te Houthalen-Helchteren. 

 

Hoofdstuk 7: dit deel geeft een overzicht van de relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden. 

 

Hoofdstuk 8: dit deel beschrijft de resultaten van de trechteringsstudies die in het najaar van 2007, 

voorafgaand aan de opmaak van de kennisgeving van dit plan-MER, uitgevoerd werden voor zowel het 

doortochttracé als het omleidingstracé (beiden in bijlage bij dit MER); de resultaten van de 

haalbaarheidsstudie (verdere verfijning en optimalisatie) die in het voorjaar van 2008 uitgevoerd werd voor 

het via de trechteringsstudie geslecteerde tracé voor de omleiding en de aanvullingen die voor het 

geslecteerde tracé voor doortochttracé werden gemaakt op basis van de nieuwe inzichten in het voorjaar 

van 2008. 

 

Hoofdstuk 9: dit deel bespreekt de alternatieven en varianten die tijdens de inspraakperiode voor de 

kennisgeving van dit MER voorgesteld werden. Deze alternatieven/varianten worden in dit deel zowel 

voorgesteld als op hun milieueffecten gescreend.  

 

Hoofdstuk 10: geeft een beschrijving van de relevante ontwikkelingsscenario’s en wijze waarop hiermee is 

omgegaan in de effectbespreking.  

 

Hoofdstuk 11: omvat een uitgebreide beschrijving van de planalternatieven. Het betreft zowel het doortocht 

als omleidingstracé als weerhouden varianten voor beide tracés. Deze beschrijvingen zijn het resultaat van 

voorbereidend onderzoek dat in voorgaande hoofdstukken is toegelicht en vormen de basis voor de 

effectbespreking in volgende hoofdstukken.  
 

Hoofdstuk 12: in dit deel is een scoping van het onderzoek voor doortocht en omleiding opgenomen.  
 

Hoofdstuk 13: dit deel omvat de effectbeschrijving van de abiotische disciplines, aangevuld met voorstellen 

van milderende maatregelen, randvoorwaarden voor uitwerking op projectniveau of onderzoekstopics op 

projectniveau. De behandelde abiotische disciplines zijn:  

1. Mobiliteit (verkeerskundig onderzoek) 

2. Bodem 

3. Grondwater 

4. Oppervlaktewater 

5. lucht 

6. Geluid 

 

Hoofdstuk 14: analoog aan hoofdstuk 13 omvat dit deel de effectbeschrijving van de receptor-disciplines, 

eveneens aangevuld met voorstellen van milderende maatregelen, randvoorwaarden voor uitwerking op 

projectniveau of onderzoekstopics op projectniveau. De behandelde receptordisciplines zijn: 

1. Natuur 

2. Landschap 

3. Mens 

 

Hoofdstuk 15: in dit synthese-deel (niet-technische samenvatting – deel A) is een overzicht opgenomen van 

de doorlopen processen mbt diverse tracémogelijkheden.  
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Hoofdstuk 16: in dit synthese-deel (niet-technische samenvatting – deel B) is een overzicht opgenomen van 

de effecten die vanuit de milieu-gerichte analyse naar voor komen en maatregelen die zijn voorgesteld om 

de effecten te vermijden/beperken/compenseren. 
 

Hoofdstuk 17: informatie ten behoeve van de passende beoordeling is in dit hoofdstuk opgenomen.  

 

Hoofdstuk 18: informatie ten behoeve van de watertoets is in dit hoofdstuk samenvattend opgenomen.  

 

Hoofdstuk 19: dit deel bevat een overzicht van de leemten in de kennis die tijdens de effectbespreking 

werden ervaren en wijze waarop met deze leemten werd omgegaan.  

 

Hoofdstuk 20: de verklarende woordenlijst in dit hoofdstuk beoogd een verhoging van de leesbaarheid van 

de tekst. Daarnaast geeft dit hoofdstuk een overzicht van de referenties die bij de uitwerking van het rapport 

werden gebruikt.  

 

Hoofdstuk 21: omvat de literatuurlijst 

 

De kaartenbundel en bijlagen enerzijds en de niet-technische samenvatting anderzijds werden omwille 

van de grote omvang van het plan-MER als afzonderlijke documenten opgemaakt. 

 





    Pagina 39 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

2 Inleiding 

2.1 Doel van het plan  

(Voor meer informatie: zie o.a. hoofdstuk 5) 

Het plan heeft als doel om de afwerking van de Noordzuidverbinding in Houthalen-Helchteren te kunnen 

realiseren tussen de bestaande rotonde op de grens met Hechtel-Eksel en de aansluiting met de 

autosnelweg E314.  

 

2.2 Korte voorgeschiedenis van de Noordzuidverbinding  

(Voor meer informatie: zie o.a. hoofdstuk 6) 

De Limburgse Noordzuidverbinding vormt een belangrijke transportverbinding door het centrum van Limburg 

en verbindt Eindhoven met Hasselt, via de route Eindhoven-Lommel-Hechtel-Helchteren-Houthalen-

Zonhoven-Hasselt. In de loop van de decennia werden delen van deze verbinding aangepast en 

opgewaardeerd of nieuw aangelegd om aan de grote transportbehoefte te kunnen voldoen: 

 Hasselt-Zonhoven: in de tweede helft van de jaren ’60 werd de weg verbreed tot 2x2 rijstroken 

 Zonhoven: eind jaren ’60 werd een omleidingsweg rond de dorpskern aangelegd, eveneens op 2x2 

rijstroken 

 Houthalen en Helchteren: begin jaren ’70 werden de doortochten door de kernen verbreed en 

omgevormd tot een 2x2-weg. Sinds de jaren ’90 wordt gedacht aan een verdere aanpassing van deze 

zone. Deze is het onderwerp van deze m.e.r. 

 Hechtel-Eksel en Lommel: in de jaren ’90 en ‘00 werd een omleidingsweg aangelegd die loopt van de 

Nederlandse grens tot aan de noordgrens van de gemeente Houthalen-Helchteren.  

Na al deze aanpassingen dienen enkel binnen de grenzen van de gemeente Houthalen-Helchteren nog de 

nodige aanpassingen gerealiseerd te worden. Omtrent de aard van deze aanpassingen zijn reeds meerdere 

studies uitgevoerd doch hiervoor is nog geen algemeen aanvaarde beste oplossing naar voor gekomen.  

 

2.3 Doel van het plan-MER  

(Voor meer informatie: zie o.a. hoofdstuk 3) 

Het m.e.r.-proces dient te fungeren als effectenonderzoek op basis waarvan de Noordzuidverbinding op zo 

verantwoord mogelijke wijze gerealiseerd kan worden. Om dit mogelijk te maken dient een RUP opgemaakt 

te worden. Het MER zal fungeren als milieu-onderbouwing voor dit RUP. De Vlaamse regering zal een 

beslissing nemen over het tracé dat haar voorkeur geniet. Zij zal bij haar beslissing rekening houden met dit 

MER, al kan ze er gemotiveerd van afwijken.  

Het MER focust hierbij op het onderzoek van de effecten op “het milieu”. Hierbij dient “het milieu” zeer ruim 

begrepen te worden en omvat dit: 

 de bodem 

 het (grond- en oppervlakte)water 

 de natuur 

 de landschappen, monumenten en archeologie 

 het geluidsklimaat 

 de luchtkwaliteit 

 de mens, mobiliteitsgerelateerde situatie 

 de mens, gezondheidssituatie 

Het is dus duidelijk dat “het milieu” niet gelijk staat met “de natuur” maar dat veel ruimer gekeken wordt naar 

de mogelijke effecten van het project en dat de mens hierbij een belangrijk deel inneemt.  
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Bij het onderzoek van de effecten wordt gezocht naar een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze om het laatste 

deel van de noordzuidverbinding te realiseren. Dit omvat in eerste instantie op plan-niveau de afweging van 

twee mogelijke alternatieven (doortocht versus omleiding). Het onderzoek van verschillende mogelijke tracés 

voor de doortocht en omleiding werden in voorafgaand onderzoek reeds bestudeerd (afweging zowel op 

milieu- als verkeerskundig, financieel als ruimtelijk vlak). Waar noodzakelijk zullen milderende of 

compenserende maatregelen op planniveau (eventueel onder de vorm van planwijzigingen) voorgesteld 

worden. 

Na keuze van het tracé (doortocht of omleiding) op basis van de plan-MER-resultaten, zal op projectniveau 

een meer gedetailleerde milieu-evaluatie van het gekozen tracé plaatsvinden (projectMER). Ook in dit 

proces wordt een wisselwerking tussen het ontwerpen van het project en effect-evaluatie voorzien.  

 

2.4 Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een middel 

Het opstellen van het MER is de weerslag van het denkproces dat uitgevoerd wordt om het plan bij te sturen 

en aan te passen om het enerzijds realiseerbaar te maken en anderzijds om dit te optimaliseren in functie 

van de effecten op het milieu.  

Al te vaak wordt de opmaak van een MER door de opdrachtgever beschouwd als een doel op zich; als een 

hindernis die genomen dient te worden om een vergunning te bekomen. In voorliggend geval is dit duidelijk 

niet het geval, wat onder andere naar voor komt uit het gebruik van evaluerend ontwerpen en de daarbij 

horende situatie dat de exacte uitwerking van het project bijgestuurd kan worden in functie van de te 

verwachten milieueffecten. 
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2.5 Beknopte beschrijving van het plan 

Kaart 2.5-1: Globale situering van de tracés 

Kaart 2.5-2: Situering van de tracés in de omgeving 

Kaart 2.5-3: Situering van de tracés op de wegenkaart 

Kaart 2.5-4: Situering van de tracés op de luchtfoto (a-noordelijke deel; b- zuidelijke deel)) 

 

(Voor meer informatie: zie o.a. hoofdstuk 11) 

Momenteel is er nog geen duidelijkheid over hoe de aanpassing van de Noordzuidverbinding gerealiseerd 

dient te worden. Globaal gezien zijn er twee mogelijkheden (zie Kaart 2.5-1): 

 De doortocht door de kernen van Houthalen en Helchteren wordt aangepast zodat het doorgaande 

verkeer op een efficiënte en veilige manier door de kernen kan verlopen. 

 Een nieuwe omleidingsweg rond de kernen van Houthalen en Helchteren wordt aangelegd voor het 

doorgaande verkeer en de doortocht wordt aangepast zodat het lokale verkeer op een efficiënte en 

veilige manier kan verlopen. 

Deze twee mogelijke alternatieve oplossingen worden in dit MER onderzocht en t.o.v. elkaar afgewogen. 

Hierbij zijn nog een aantal kleinere varianten mogelijk, dewelke eveneens onderzocht worden.  

 

2.6 Toetsing aan de MER-plicht 

Op basis van de bepalingen van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) 

met een titel IV betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage, dient voor elk ruimtelijk uitvoeringsplan 

nagegaan te worden of het plan onderhevig is aan de plan-m.e.r. plicht. 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig wanneer het kadervormend is voor 

vergunning van een zogenaamd MER-plichtig-project (i.c. bijlage I, II of III van het BVR van 10/12/2004 met 

betrekking tot de project-m.e.r.-plicht). 

Bij toetsing aan het “Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de 

categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (B.S. 17/02/2005)“ blijkt dat de mogelijk 

relevante categorieën voor MER-plicht van bijlage I van dit besluit zijn:  

 9: Aanleg van autosnelwegen en autowegen, met inbegrip van de hoofdwegen. 

 10: Aanleg van nieuwe wegen met vier of meer rijstroken, of verlegging en/of verbreding van bestaande 

wegen van twee rijstroken of minder tot wegen met vier of meer rijstroken, indien de nieuwe weg, of het 

verlegde en/of verbrede weggedeelte een ononderbroken lengte van 10 km of meer heeft. 

 28: Wijziging of uitbreiding van in deze bijlage opgenomen projecten, wanneer die wijziging of uitbreiding 

aanleiding geeft tot de overschrijding van de in deze bijlage genoemde drempelwaarden, voor zover deze 

bestaan. 

Een toetsing aan de bijlage II van het uitvoeringsbesluit levert de volgende potentieel relevante categorieën 

op: 

 1 d) Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de 

oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is. 

 10 e) 

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

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

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

beschermd gebied zijn gelegen. 
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 13 Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, 

die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (niet 

in bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding). 

Het is duidelijk dat één of meerdere van voorgaande categorieën van toepassing is.  

Het RUP dat zal opgemaakt worden voor de Noordzuidverbinding is dan ook van rechtswege plan-m.e.r.-

plichtig. 

 

2.7 Aanpak van de milieueffectrapportage: evaluerend ontwerpen 

Omwille van de verschillende alternatieven die zich momenteel nog voordoen, vormt de 

milieueffectrapportage een onderzoek dat een verloop kent van een globaal abstract niveau naar een 

concreet niveau. Hierbij wordt (op planniveau) gestart van de twee grote scenario’s: doortocht of omleiding, 

en uiteindelijk (op projectniveau) geëindigd met een projectontwerp op een vrij concreet niveau.  

Dit biedt de gelegenheid om te werken volgens een proces van “evaluerend ontwerpen”. Dit is een manier 

van ontwerpen waarbij tijdens de ontwerpfase (zowel locatiekeuze van het tracé als de inrichting ervan) 

reeds rekening gehouden wordt met allerlei aspecten waaronder alle milieueffecten. Hierbij lopen de 

milieueffectbeoordeling en de ontwerpfase gelijktijdig, wat met zich mee brengt dat de milieubeoordeling niet 

gebeurt voor een plan dat reeds volledig tot in de puntjes uitgewerkt is. Dit staat in contrast met vele MER’s 

waarbij het plan/project reeds volledig bepaald is en een MER enkel een beschrijving kan geven van de 

effecten, gewoonlijk zonder nog een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het milieuvriendelijker 

uitwerken van het plan.  

Een proces van evaluerend ontwerpen heeft dus als gevolg dat de projectkenmerken doorheen het proces 

bijgesteld en geconcretiseerd zullen worden (gespreid over het proces van plan- en project-MER). Dit heeft 

ook als gevolg dat een groot deel van de effectbepalingen en –beoordelingen herhaaldelijk opnieuw 

bijgesteld dienen te worden in functie van nieuwe projectwijzigingen. Het evaluerend ontwerpen is dus geen 

rechtlijnig ontwerpproces maar dient eerder als een cyclische beweging beschouwd te worden waarbij 

projectbijstellingen en effectbepalingen elkaar afwisselen.  

 

2.8 Grensoverschrijdende effecten? 

Het project is gelegen in het centrum van Limburg en heeft als doelstelling de lokale verkeersveiligheid en 

doorstroming te verbeteren. Dit zal geen relevante effecten hebben buiten de gewestgrens. Daarom is geen 

grensoverschrijdende uitwisseling van milieu-informatie vereist zoals bedoeld in het verdrag van Espoo.  

 

2.9 Actieve openbaarheid 

In de plan-m.e.r.-procedure wordt nog meer dan in de project-.m.e.r-procedure aandacht besteed aan het 

actief verkrijgen van inspraak door administraties en burgers door hiervoor een aantal acties te ondernemen. 

  

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de openbaarheid in het kader van de effecten-analyse op 

zich en de openbaarheid in het kader van het onderzoek tot RUP, waarbij het plan-MER een informatie-

document vormt.  

Voor dit plan-MER bestaat de actieve openbaarheid in het kader van het m.e.r.-proces uit de volgende 

acties: 

 de Dienst Mer organiseerde de terinzagelegging van 7 januari 2008 tot en met 5 februari 2008. 

 I.f.v. de terinzagelegging werd de kennisgeving verzonden naar de betrokken gemeenten en 

administraties en werd de kennisgeving tevens digitaal ter beschikking gesteld op hun website 

www.mervlaanderen.be en werd de terinzagelegging aangekondigd in Het Belang van Limburg.  

http://www.mervlaanderen.be/
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 De gemeenten dienden de terinzagelegging op gepaste wijze aan te kondigen. De wijze waarop de 

gemeenten dit uitvoeren is vrij. De minimale actie is een aankondiging door aanplakking aan het 

gemeentelijke infobord. Gewoonlijk wordt tevens een aankondiging gedaan op de gemeentelijke website 

en in het gemeentelijke infoblad.  

 Een eerste versie van het plan-MER werd op 22 september 2008 goedgekeurd door de dienst Mer. Dit 

goedkeuringsbesluit werd in maart 2013 door de Raad van State vernietigd (arrest nr. 223.083 van 29 

maart 2013). Naar aanleiding hiervan werd de m.e.r.-procedure hervat vanaf de richtlijnen van mei 2008. 

Op 28 november 2013 werden aanvullende richtlijnen uitgevaardigd. 

 De nieuwe ontwerptekst die werd opgesteld op basis van de oorsponkelijke en aanvullende richtlijnen 

(aanwijzingen m.b.t. de inhoud van het MER, gebaseerd op inspraakreacties op kennisgeving) is naar de 

gemeenten en administraties verzonden die reageerden op de kennisgeving en werd besproken op 23 

januari 2014.  

 Een aangepast rapport werd aan de dienst Mer overgemaakt, die het rapport onderzoekt. Tijdens het 

goedkeuringsonderzoek door de Dienst Mer is, omdat in het MER elementen voor een passende 

beoordeling en watertoets zijn opgenomen, advies ingewonnen bij respectievelijk ANB en VMM.  

 Het verslag omtrent de (al dan niet) goedkeuring van het MER wordt eveneens digitaal ter beschikking 

gesteld op de website van de Dienst Mer: www.mervlaanderen.be  

Volgend op het m.e.r.-proces wordt, na beslissing van de Vlaamse Regering m.b.t. de tracékeuze, de 

procedure voor opmaak van een GRUP opgestart. Ook in deze procedure is in startfase een openbaar 

onderzoek voorzien, waarbij zowel inspraak van de administraties als van burgers mogelijk is. Het 

goedgekeurde plan-MER zal samen met het ontwerp-GRUP ter inzage gelegd worden.  

 

2.10 Initiatiefnemer van het plan 

Vlaamse Overheid 

 

Contactadres:   Agentschap Wegen en Verkeer – Limburg 

VAC Hendrik Van Veldeke 

Koningin Astridlaan 50 bus 4 

3500 HASSELT 

Contactpersoon:  Maarten Blomme 

maarten.blomme@mow.vlaanderen.be  

tel.: 011 74 23 72 

fax: 011 74 24 48 

http://www.mervlaanderen.be/
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2.11 Opdrachthouder 

De opdrachthouder voor dit MER is: 

TV ASTA 

Eurostraat 1 – bus 1 

3500 Hasselt 

Tel: 011 28 88 00 

Fax: 011 28 88 01 

 

Contactadres voor het MER: 

TV ASTA 

Arcadis Belgium  

Posthofbrug 12  

2600 Berchem 

 

Tabel 2.11.1 geeft een overzicht van de partners binnen TV ASTA  

 

Tabel 2.11.1: De partners binnen TV ASTA die aan het plan-MER meewerken 

Partner Taak binnen dit MER 

Arcadis Belgium 

Posthofbrug 12 

2600 Berchem 

Coördinatie plan-MER 

Disciplines bodem, water, lucht, geluid, fauna en 

flora en mens – ruimtelijke aspecten en gezondheid 

Technum NV 

Ilgatlaan 23 

3500 Hasselt 

Disciplines mens – mobiliteit en landschap 
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2.12 Team van deskundigen 

Volgend team van deskundigen en medewerkers zal instaan voor de uitwerking van het MER: 

Erkende deskundigen, verantwoordelijk voor een of meerdere disciplines: 

 Kathleen Nysten (Arcadis), erkend deskundige erkend deskundige bodem (pedologie), grondwater en 

oppervlaktewater (MB/MER/EDA/583, geldig voor onbepaalde duur), belast met: 

- de coördinatie van het MER met in het bijzonder de interrelaties tussen de disciplines,  

- de algemene besprekingen (randvoorwaarden, globale analyse, synthese effecten, licht, …) 

- de disciplines bodem en water (oppervlaktewater en –grondwater) 

 Marc Jossa (Technum), erkend deskundige Mens-mobiliteit (MB/MER/EDA/146, geldig tot 21/06/2015), 

belast met: 

- de discipline mens-mobiliteit 

 Patrick Pans (Arcadis), erkend deskundige Geluid en Trillingen (MB/MER/EDA/557, geldig voor 

onbepaalde duur), belast met: 

- de discipline geluid en Trillingen 

 Annick Van Hyfte (Arcadis), erkend deskundige Lucht (MB/MER/EDA/756, geldig voor onbepaalde 

duur), belast met: 

- de discipline lucht ( 

 Mieke Deconinck (Arcadis), erkend deskundige Fauna en Flora (MB/MER/EDA/590, voor onbepaalde 

duur), belast met:  

- de discipline Fauna en Flora 

 Nele Aerts (Technum), erkend deskundige landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

(MB/MER/EDA/681, geldig tot 12/07/2011), belast met:  

- de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 Bart Antheunis (Arcadis), erkend deskundige Mens–sociaal-organisatorische aspecten 

(MB/MER/EDA/610, geldig tot 21/09/2014), belast met:  

- de discipline Mens – sociaal-organisatorische aspecten 

 Paul Vanhaecke (Arcadis), erkend deskundige Mens-gezondheid (MB/EDA/018, geldig tot 17/12/2014), 

belast met: 

- de discipline mens-gezondheid 

 

Medewerkers: 

 Natalie Bakx (Arcadis), belast met medewerking coördinatie en de disciplines Bodem, Water, Fauna en 

flora, Mens-sociaal-organisatorische aspecten; 

 Anne Temmerman (Arcadis), belast met medewerking discipline Lucht; 
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Van de erkende deskundigen is in onderstaande tabel het referentienummer, de vervaldatum van de 

erkenning en de handtekening opgenomen. 

 

Tabel 2.12.1: Erkende mer-deskundigen 

Naam Discipline Referentie  Handtekening 

Kathleen Nysten 

Coördinator 

Bodem 

 

EDA/583  

 

 Water 

 

EDA/583 

Marc Jossa Mens-mobiliteit EDA/146  

 

 

 

Annick Van Hyfte Lucht EDA/756  

 

 

 

Patrick Pans Geluid EDA/557  

 

 

 

Mieke Deconinck 

 

 

Fauna en flora EDA/590  

 

 

Nele Aerts 

 

 

Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie 

EDA/681  

Bart Antheunis Mens – sociaal-

organisatorische aspecten 

EDA/610  

 

 

Paul Vanhaecke Mens-gezondheid EDA/018  
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3 Algemene principes 

3.1 Afstemming planuitwerking op het doel van het mer  

Zoals in het hoofdstuk 2 reeds gesteld, heeft dit plan-MER een dubbele functie: 

 enerzijds fungeren als basisdocument op basis waarvan de Vlaamse Regering, samen met andere 

studies en overwegingen, een gefundeerde beslissing kan nemen over het te volgen tracé; 

 anderzijds fungeren als milieuonderbouwing voor het op te stellen RUP, wat op zichzelf opgesteld wordt 

in functie van de realiseerbaarheid van een project. 

 

De combinatie van deze doelstellingen vereist een goed beeld op de te verwachten effecten (zowel positief 

als negatief) en dit voor de verschillende aspecten die onder “milieu” gevat worden (zie verder). Om deze 

effecten te kunnen bepalen is een uitwerking van het onderzoek tot op een vrij concreet niveau noodzakelijk.  

Vanuit de doelstelling van het fungeren als document voor de Vlaamse Regering is een vrij hoog 

abstractieniveau voldoende. Het RUP echter heeft een noodzaak tot een ruimtelijke afbakening van de 

benodigde ruimte en dit op perceelsniveau. Bijkomend is het voor een aantal effectbepalingen (bv. 

geluidshinder) nodig om een aantal detailkenmerken van de mogelijk toekomstige infrastructuur te kennen 

om deze effectbepaling uit te kunnen voeren. Deze drie aspecten leiden tot een spanningsveld tussen een 

uitwerking op planniveau en een uitwerking op detailniveau (projectniveau).  

Belangrijk hierbij is om niet in een bespreking en onderzoek van details te vervallen. Dit laatste is de 

taak van het later op te maken project-MER en zou in voorliggend plan-MER enkel leiden tot een overdaad 

aan onderzoek zonder meerwaarde voor de beslissingen.  

Om in concreto met dit spanningsveld om te kunnen gaan, dienen in de loop van het MER diverse 

hypothesen aangenomen te worden over de wijze waarop het project uitgevoerd zou kunnen worden/ 

ontworpen zou kunnen worden.  

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de aanname van geluidsschermen van 3m hoog langsheen het 

omleidingstracé. In functie van de geluidsmodelleringen is het nodig om een precieze definiëring van de 

schermen te maken. Voor deze hoogte wordt bv. op planniveau een standaardhoogte genomen dewelke 

later in het project-MER nog aangepast kan worden en dit zowel onder de vorm van een verhoging als 

verlaging. Waar mildering van effecten noodzakelijk geacht wordt, zullen de voorgestelde maatregelen (zelfs 

al met de kennis van de mogelijke effecen op planniveau) effectief zijn. 

Een voorbeeld van een aspect waarvoor daarentegen nog geen hypothesen genomen zijn in dit MER is de 

architecturale uitwerking van infrastructuur zoals het viaduct over de Lillosteenweg (omleidingstracé). Een 

dergelijke detailuitwerking kan op planniveau niet uitgevoerd worden en is bovendien geen strikte noodzaak.  

Voor de hypothesen over de detailuitwerking kan dus niet gesteld worden dat deze een exact beeld 

geven van het finale ontwerp. Deze hebben enkel als bedoeling om een voldoende concrete en correcte 

effectbepaling en ruimte-afbakening voor de beslissing van de Vlaamse Regering en het RUP te bezorgen.  

Afwijkingen in latere ontwerpen dienen uiteraard beperkt te zijn en zullen veelal voortkomen uit 

optimalisaties van het uiteindelijk geselecteerde ontwerp. Ook in functie van het DBFM-contract is het 

mogelijk dat er afwijkingen op de hier gepresenteerde kenmerken voorgesteld worden. Voor zover deze 

wijzigingen niet leiden tot meer negatieve milieueffecten is dit uiteraard zonder problemen mogelijk. 

 

3.2 Receptorgerichte effectgroepenbenadering  

3.2.1 Receptoren 

Tot voor kort werd voor de bespreking van een MER gewerkt met een disciplinegerichte benadering. Hier is 

wel stilaan verandering aan het komen en dit geldt vooral voor grote projecten en plan-MER’s. Het 
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traditionele gebruik van een disciplinegerichte benadering heeft als voordeel dat dit eenvoudig op te stellen 

is omdat de verschillende MER-deskundigen ieder instaan voor hun eigen, duidelijk afgebakende discipline 

en dat het overeenstemt met de manier waarop een MER gewoonlijk opgebouwd is.  

Om een bruikbare en interpreteerbare conclusie te bekomen, dient het beoordelen van effecten echter 

steeds vanuit een receptorgerichte benadering te gebeuren. Hierbij wordt per receptor dan een beoordeling 

opgesteld vanuit de optiek van die specifieke receptor. De receptoren zijn zodanig gekozen dat 

“dubbeltellingen” van effecten niet voorkomen, in tegenstelling tot wat het geval is bij de disciplinegerichte 

benadering waar dit dikwijls problemen oplevert. Als receptoren beschouwen we “natuur”, “landschap” en 

“mens”. Bij “landschap” dient hierbij de bemerking gemaakt te worden dat hieronder alle erfgoedaspecten 

behandeld worden. Dit omvat dus zowel de landschappelijke aspecten, monumenten als alle archeologische 

en bodemkundige waarden. 

Het gebruik van deze receptoren vereist een degelijke kennisoverdracht vanuit abiotische disciplines 

(bodem, lucht, geluid, ...) naar de receptordisciplines en daaropvolgend de inzet van receptorgerichte dosis-

effectrelaties, expertinschattingen en beoordelingskaders.  

Er wordt bijgevolg geopteerd voor een thematische benadering waarbij een beoordeling van receptorgerichte 

effecten noopt tot onderliggend abiotisch onderzoek en de abiotische effecten en de gevolgen voor 

receptoren dus in samenhang worden bestudeerd. Met deze thematische benadering wijken we af van de 

klassieke discipline-aanpak, alhoewel uiteraard de inzet van discipline-deskundigen onontbeerlijk blijft. 

Hierbij dient de inzet van de discipline-deskundigen daarenboven nog beter gecoördineerd te worden gezien 

een gezamenlijke discipline-overschrijdende effectbepaling en –beoordeling opgesteld dient te worden. 

 

3.2.2 Effectgroepclusters 

We onderscheiden 9 effectgroepen. Deze kunnen, voor wat lijninfrastructuur betreft, worden samengebracht 

tot drie effectgroepclusters die samenhangen met de wijze waarop de effecten zich voordoen. 

 Direct ruimtebeslag: dit zijn de effecten die door de directe aanwezigheid van het project veroorzaakt 

worden. 

Karakteristieken: 

- ontstaan bij de aanleg van de infrastructuur 

- ruimtelijk beperkt tot de perimeter van de infrastructuur en aanhorigheden  

- zijn voor het grootste deel permanent (uitgezonderd ruimtebeslag werf) 

- zijn onafhankelijk van de exploitatie van de infrastructuur 

 Verstoring: dit zijn de effecten die veroorzaakt worden door een emissie die resulteert in hinder vanuit het 

project.   

Karakteristieken: 

- ontstaan meestal bij de exploitatie van de infrastructuur (abstractie gemaakt van tijdelijke verstoring 

werf en een deel van de landschappelijke verstoring, …) 

- manifesteert zich naar de omgeving, hetzij lokaal (bv. geluidshinder), regionaal (bv. vorming van 

smog) of globaal (bv. klimaatverandering) 

- is vaak evenredig (lineair evenredig, logaritmisch evenredig, ..) met het gebruik van de infrastructuur 

(exploitatie) en in die gevallen niet permanent 

 Netwerkeffecten: onder deze noemer groeperen we de effecten die ontstaan doordat de infrastructuur 

doorgaans een barrière opwerpt (in dwarsrichting) maar tegelijk ook een nieuwe verbinding creëert (in 

langsrichting). Deze effecten hebben invloed op een netwerk.  

Karakteristieken: 

- barrièrewerking en verbindende werking ontstaan bij aanleg, 

- omvang van barrièrewerking en verbindende werking kunnen afhankelijk zijn van de exploitatie 

Het onderscheid tussen deze drie clusters is in onderstaande figuur schematisch voorgesteld.  
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Figuur 3.2.1: Schema effectgroepclusters (Van links naar rechts: direct ruimtebeslag, verstoring en netwerkeffecten) 

 

3.2.3 Effectgroepen 

Tabel 3-1 geeft weer met welke effectgroepen gewerkt wordt in de effectgroepgerichte benadering. Voor de 

drie receptoren wordt afzonderlijk aangegeven welke de effecten zijn voor deze effectgroepen.  

 

Tabel 3.2.1: Overzicht effectgroepen 

Effectgroepcluster Effectgroep 

Netwerkeffecten Wijziging van verbindingen 

 Ongevallen door aanrijding 

Verstoring Geluidsverstoring 

 Trillingshinder 

 Luchtverontreiniging 

 Lichthinder 

 Visuele verstoring 

 Verstoring van het hydrologisch en hydraulisch 

systeem 

Direct ruimtebeslag Direct ruimtebeslag 

 

3.2.4 Synthese per receptor 

De effecten voor de diverse effectgroepen dienen gesynthetiseerd te worden om een globale beoordeling op 

te kunnen maken van het project. Deze synthese wordt opgesteld per receptor afzonderlijk en bekijkt de 

“leefbaarheid” of “instandhouding” voor mens, natuur en landschap. Een afzonderlijke beoordeling per 

receptor heeft het voordeel dat men een beter zicht krijgt op de wijze waarop tot de eindbeoordeling 

gekomen wordt.  

Voor de receptor mens wordt, voor zover relevant, een verdere onderverdeling gemaakt volgens de 

verschillende gebruiksfuncties van de omgeving:  

 Landbouw 

 Wonen 

 Industrie 

 Recreatie 

 Handel en horeca 

Deze verdere onderverdeling is noodzakelijk omdat de verschillende functies een verschillende beoordeling 

zullen hebben voor eenzelfde effect. De synthese voor mens zal dan ook een beoordeling van de 
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“leefbaarheid” in functie van de verschillende gebruiksfuncties alsook een beoordeling van de “globale 

leefbaarheid” bevatten. Door de tussenstap van de leefbaarheid voor de verschillende functies kan de 

vergunningsverlener zelf een aangepaste belangrijkheid (weging) geven aan de verschillende 

gebruiksfuncties en een eigen beoordeling opmaken indien dit gewenst zou zijn. 

 

3.3 Scoping voor een gestroomlijnde en efficiënte milieuafweging  

“Scoping” betekent dat enkel de aspecten onderzocht worden die relevant zijn op het desbetreffende 

beslissingsniveau of moment in het onderzoek.  

De scoping werkt niet enkel op het niveau van de te onderzoeken effectgroepen maar ook op de relevantie 

van de project(deel)ingrepen. Zo zullen de effecten die zich enkel tijdelijk tijdens de aanleg van de 

infrastructuur voordoen veel minder wegen op het planningsniveau dan de permanente effecten tijdens het 

gebruik van de infrastructuur.  

Dit betekent uiteraard niet dat bepaalde effecten nooit besproken dienen te worden. Integendeel, op het 

moment dat het project-MER2 afgewerkt zal zijn, zouden alle mogelijke effecten van het finale project, 

inclusief zijn milderende maatregelen, bekend moeten zijn.  

In een m.e.r. van een hoger, abstracter, niveau zoals het voorliggende, kan het vermijden van zinloze en 

overtollige beschrijvingen leiden tot een sneller en overzichtelijker onderzoek. Het MER kan als het ware vrij 

gemaakt worden van ballast en daardoor duidelijker en transparanter worden.  

 

                                                      
2
   Voorliggend m.e.r. betreft een plan-m.e.r. en geen project-m.e.r.. Na de opmaak van het plan-MER zal in een tweede procedure nog 

een project-MER opgesteld worden. 
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4 Procesverloop bestudeerde tracéalternatieven 

Uitgaande van de projectdoelstellingen kunnen velerlei tracéalternatieven voor de noordzuidverbinding te 

Houthalen-Helchteren ontworpen worden. Omwille van juridische, technische en financiële beperkingen en 

tevens omwille van evidente milieueffecten is slechts een deel van alle mogelijke tracéalternatieven haalbaar 

om effectief aan te leggen. In een aantal voorgaande studies (zie § 6.3) werden reeds verschillende 

tracémogelijkheden onderzocht. In aanloop van dit plan-MER werden in 2007 twee trechteringsstudies 

uitgevoerd, die als doel hadden om voor de twee grote alternatieven, nl. doortocht en omleiding, de meest 

haalbare tracés te selecteren uit de gekende mogelijkheden. Het zijn deze tracés die in de kennisgeving 

werden opgenomen. Voor de redenen waarom de overige tracés niet als relevant voor verder onderzoek 

beschouwd worden, wordt verwezen naar de trechteringsstudies in bijlage 8.1 (omleidingstracés) en bijlage 

8.2 (doortochttracés).  

Vanuit de trechteringstudie voor de omleidingstracés restten voor het geselecteerde tracé een aantal 

onduidelijkheden m.b.t. de verknopingsalternatieven in het noordelijke en zuidelijke segment. Tijdens de 

terinzagelegging van de kennisgeving van dit plan-MER werden deze verknopingsalternatieven in een 

haalbaarheidsstudie verder onderzocht (zie § 8.3 voor een verdere toelichting). Resultaat hiervan is een 

voorstel van basistracé met een aantal varianten t.h.v. de noordelijke en zuidelijke aansluiting. Aanvullend 

werd de beschrijving van het omleidingstracé in deze haalbaarheidsstudie verder in detail uitgewerkt, zodat 

omleiding- en doortochttracé op een zelfde niveau konden beschreven worden in dit plan-MER.   

Tegelijkertijd werd voor het doortochttracé een optimalisatiestudie uitgevoerd, op basis waarvan het tracé in 

een aantal segmenten werd aangepast (zie § 8.4 voor een verdere toelichting) en voor de noordelijke 

aansluiting varianten zijn voorgesteld.  

Tijdens de terinzagelegging werden door insprekers zowel voor omleiding als voor doortocht een aantal 

alternatieven voorgesteld. Het betrof zowel alternatieven m.b.t. de ligging, het lengteprofiel als het 

dwarsprofiel. Deze ingebrachte alternatieven zijn in de mate van relevantie op planniveau op vlak van 

mobiliteit en andere milieuaspecten geanalyseerd (zie hoofdstuk 9).  

De alternatieven die op basis van de trechteringsstudies voor doortocht en omleiding, de 

haalbaarheidsstudie voor het omleidingstracé, de optimalisatiestudie voor het doortochttracé en uit de 

analyse van voorstellen uit de terinzagelegging zijn weerhouden (zie ook schematische voorstelling op 

volgende pagina’s), werden aan een verkeerskundig onderzoek onderworpen (zie Bijlage 11.1). Dit 

verkeerskundig onderzoek werd aangevuld met een specifieke studie van de mogelijke verknopingen op 

zowel omleiding- als doortochttracé (zie Bijlage 11.2). Hierbij werd gebruik gemaakt van het verkeersmodel 

Provincie Limburg versie 3.1 (macroscopisch toedelingsmodel) en een aantal groeiprognoses die werden 

vastgelegd.  

Op basis van de resultaten van het voorgaande onderzoek werden in het planproces de verder te 

onderzoeken basistracés vastgelegd voor omleiding en doortocht, evenals een beperkt aantal relevante 

varianten voor beide tracés. Een uitgebreide toelichting van deze basistracés (en resterende varianten) is 

opgenomen in hoofdstuk 11.  

Uit voorgaande (incl. hoofdstukken waarnaar verwezen wordt voor een meer uitgebreide toelichting) blijkt 

duidelijk dat, na afwerking van de kennisgeving, heel wat bijkomend onderzoek werd verricht i.f.v. het 

eigenlijke ontwerp van zowel doortocht als omleiding. Op basis hiervan werden (o.a. rekening houdend met 

opmerkingen die werden geformuleerd tijdens de terinzagelegging) planvarianten vastgelegd die in meer of 

mindere mate afwijken van de voorstellen uit de kennisgeving. Dit is typerend voor het proces van 

evaluerend ontwerpen waarbij een ontwerp voortdurend wordt bijgesteld. Dit is een iteratief proces waarbij 

gestart wordt met een basisontwerp, aanpassingen en concretiseringen voorgesteld worden, de toetsing van 

deze wijzigingen aan de doelstellingen uitgevoerd wordt en vervolgens hetzelfde herhaald wordt voor dit 

nieuw bekomen ontwerp tot een ontwerp bekomen wordt dat maximaal op alle projectdoelstellingen 

afgestemd is.  
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Onderstaande schema’s geven een beknopt overzicht van de resultaten van de verschillende evaluerende 

processen die werden doorlopen om tot de twee basisalternatieven (en de bijhorende varianten) te komen. 

Hierbij is ook weergegeven in welk hoofdstuk hierover meer informatie gevonden kan worden.  

 

Tabel 3.3.1: Beknopt overzicht resultaten processtappen na kennisgeving voor doortochttracé 

Hfdst. 

8.2 

 

Hfdst. 

8.4. 

 

Trechteringsstudie 

   doortochttracés 

Basistracé = Scenario 2 korte tunnels 2 x 1 

 

Segment 1  2 x 1 DV, 2 x 1 LV aan voorzijde KMO zone, Complex Peersedijk 

Segment 2 Kiewitwijk – Ter Dolen, bovengronds 2  x 1 DV, 2 x lokaal 

Segment 3 Tunnel Helchteren 1,2 km (400m toegangshelling) 

Segment 4 Uitwisselingspunt Mangelbeekvallei 

Segment 5 Tunnel Houthalen 2,3 km (400m toegangshelling) 

Segment 6 Complex Souwstraat + ontsluiting naar centrum-zuid 

Segment 7 Aansluiting op VRI noordelijk op en afritten complex thv E314 

DOORTOCHT 

Segment 1: 2 x 1 DV, 2 x 1 LV achterzijde KMO-zone 

Segment 6: Downgrading complex tot enkel keerbeweging lokaal verkeer en geen  

 aansluiting centrum-Zuid 

Segment 7: Variant 1: VRI + ontsluiting centrum-Zuid via paralellweg langs  

 autosnelweg 

 Variant 2: opgewaardeerd tot conflictvrije uitwisseling met E314 

 (rechts in, rechts uit) 

Aanvullende varianten optimalisatiestudie  

Trechteringsstudie 
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Hfdst. 

9 

 

Hfdst. 

9.4. 

 

 

 

Hfdst. 

11.1. 

 

 

 

  

 

Gem. H-H 

Afsluiten van linksafbeweging 

Variabel aantal rijstroken / tidal flow 

anderen 

2 x 2 rijstroken voor doorgaand verkeer 

2 tunnels onder mekaar 

Dwarsprofielen - Alternatieven 

2 x 2 rijstroken DV 

Tidal flow 

Linksafbeweging 

Basisalternatief Doortocht 

2 x 2 DV, 2 x 1 LV RONA-waarden (ontwerpsnelheid 90 km/h) 

Segment 1: Noord  

 2 x 2 + 2 x 1 Voorzijde KMO-zone + complex Peersedijk thv Peersedijk 

Segment 2: Kiewitwijk – Ter Dolen 

 2 x 2 + 2 x 1 parallelwegen bovengronds 

Segment 3: Tunnel 2 x 2 Helchteren 

Segment 4: Uitwisselingspunt Mangelbeek 

 Bovengronds 6 rijstroken 

Segment 5: Tunnel 2 x 2 Houthalen 

Segment 6: 2 x 2 + 2 x 1 bovengronds + keerbeweging 

Segment 7: Conflictvrije uitwisseling met E314 + Centrum zuid 

Aanvullende alternatieven uit inspraakreacties 

Planalternatief en varianten 

Variante Basisalternatief Doortocht 

Segment 1: 2 x 1 lokaal aan achterzijde KMO-zone 

Segment 2-3: Verlenging tunnel met 500 m ten voordele van bovengronds gedeelte 
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Tabel 3.3.2: Beknopt overzicht resultaten processtappen na kennisgeving voor omleidingstracé 

Hfdst. 

8.2. 

 

Hfdst. 

8.3. 

 

 

Trechteringsstudie 

Omleidingstracé 

Combitracé 2 x 2 

 

- lange tunnel in heidesegment 

- viaduct Lillo  

-  weg op grondlichaam 

-  viaduct thv Standaard en             

 kruising spoorweg 

verknoping thv afrit 29 aan E314 

OMLEIDING 

NA KENNISGEVINGSFASE 

tracé op planniveau 

geselecteerd 

Zuidelijk segment 

Centraal deel 

Varianten uit haalbaarheidsstudie  

90 km/u, 2 x 2 DV + 2  x 1 LV voorzijde  

90 km/u, 2 x 2 DV + 2  x 1 LV achterzijde  

+ Hollands complex thv bestaande rotonde Hechtel-

Eksel 

120 km/u, 2 x 2 DV + 2  x 1 LV door KMO-zone 

+ Hollands complex in op te heffen KMO-zone 

Noordelijk segment KMO zone  

Zuidelijk segment 

Variant 1: verkeerswisselaar 

Variant 2: paperclipoplossing 

variant 3: rotonde op noordelijk op/afrittencomplex 

+ Hollands complex thv Peersedijk (zuiden KMO-zone) 

Trechteringsstudie 



    Pagina 55 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Hfdst. 

9 

 

Hfdst. 

9.5. 

Hfdst. 

9.6. 

 

 

 

 

 

 

  

Alternatieven uit Inspraakreacties 

Gem. H-H 

Kiewitwijk en Kraanberg – Helchterenbos: dichter naar Remo, open sleuf met ecoducten 

Lillo en omgeving Mispad: ondertunneling Lillo + meer oostwaarts 

Standaard en centrum-zuid: tunnel en open sleuf op Centrum-Zuid 

anderen 

Oostelijke omleidingsweg 

Echt Remo tracé 

westelijke omleiding in verleden reeds afgewezen 

Lengteprofiel - Alternatieven 

Tracé alternatieven 

open sleuf met ecoducten thv Kraanberg 

ondertunneling thv Lillo 

ondertunneling thv De Standaard 

westelijk omleidingstracé in verleden reeds afgewezen 

tracéverschuiving thv Kiewitwijk en Kraanberg 

oostelijke verschuiving thv Lillo 

oostelijke omleidingstracé 

echt Remo-tracé 
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Hfdst. 

11.2. 

 

  

  

 

  

 

 

 

Basisalternatief Omleiding 

2 x 2 ROA-waarden (ontwerpsnelheid 120 km/h) 

 

Segment 1: Noord  

 2 x 2 + 2 x 1 door KMO-zone Hollands complex in KMO-zone 

Segment 2: Heidegebied (SBZ)  

 - 2 tunnelsegmenten  

 - gedeeltelijk ingegraven tunnel, landschappelijk inpassing 

Segment 3: Mangelbeekvallei 

 Viaduct over Lillo en daarna + 2 m boven maaiveld op grondlichaam, tot kruising 

 Spoorweg waar opnieuw op brug 

Segment 4: Aansluiting Schacht en Centrum-Zuid 

 Tunnel thv standaard  

 Daarna op grondlichaam thv Centrum-Zuid (+ De Schacht) 

Segment 5: Knoop Zuid E314 

 Uitvoering als wisselaar 

Segment 6 Aansluiting Zonhoven op N74 via rotonde 

Variante Basisalternatief Omleiding 

Segment 1: 90 km/h en 2 x 1 aan voorzijde KMO-zone 

 90 km/h en 2 x 1 aan achterzijde KMO-zone 

Segment 3: Viaduct over Lillo tot en met kruising over spoorweg (i.e. met tussenliggend deel in 

Mangelbeekvallei) 

Segment 5: Knoop Zuid E314 

 Uitvoering met VRI, compacte knoop 

Planalternatief en varianten 
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De basistracés voor omleiding en doortocht evenals hun varianten, zoals beschreven in hoofdstuk 11, zijn 

uiteindelijk onderworpen aan een volledige diepgaandere effectenanalyse.   

Hierbij zijn in eerste instantie effecten van de abiotische disciplines (mobiliteit, bodem, grondwater, 

oppervlaktewater, lucht en geluid) geanalyseerd. Voor een uitgebreide toelichting van de toegepaste 

methodiek en resultaten van deze analyse wordt verwezen naar hoofdstuk 13.   

In tweede instantie zijn, mede op basis van de analyse van de abiotische disciplines, de effecten op de 

receptordisciplines (natuur, landschap en mens) in beeld gebracht. Zie hoofdstuk 14 voor een uitgebreide 

toelichting. Varianten voor een zelfde tracé werden vergeleken met het relevante basisalternatief.  

Waar ze noodzakelijk worden geacht, zijn op basis van de analyse milderende maatregelen voorgesteld. 

Afhankelijk van de detailleringgraad zijn de maatregelen op dit planniveau ( i.c. vooral deze die een 

ruimtelijke vertaling behoeven in het RUP) ofwel reeds concreet uitgewerkt, ofwel betreft het een formulering 

van randvoorwaarden waaraan de uitwerking op projectniveau moet voldoen. In een aantal gevallen betreft 

het een voorstel van bijkomend onderzoek op projectniveau, bvb. om facultatieve milderende maatregelen te 

onderzoeken of om de milderende maatregel verder te dimensioneren (bv. op archtitecturale wijze)..   

Waar relevant zijn maatregelen die vanuit een bepaalde invalshoek werden voorgesteld, vanuit de andere 

disciplines gescreend op verenigbaarheid.  

Na de goedkeuring van dit plan-MER door de Dienst Mer dienen nog de volgende stappen genomen te 

worden om de milieueffecten volledig te kennen: 

 Beslissing van de Vlaamse Regering over het tracé: onder andere op basis van de resultaten van het 

plan-MER, aangevuld met informatie uit de socio-economische studie en veiligheidsstudie die parallel 

met het merproces lopen, zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over het tracé.  

 Verdere detaillering van het verkozen tracé in een project-m.e.r.: het verkozen tracé zal verder in een 

project-m.e.r. uitgewerkt worden om alle informatie te bevatten zodanig dat de nodige vergunningen voor 

het project aangevraagd kunnen worden, de technische plannen kunnen afgewerkt worden en ook 

randvoorwaarden kunnen geformuleerd worden i.f.v. de uitwerking van het DBFM-contract voor 

technische uitvoering van het project. 
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5 Doelstellingen 

5.1 Principe en types van doelstellingen  

Voor de aanleg van de nieuwe weg wordt uitgegaan van het duurzaamheidsprincipe. De definiëring van de 

projectdoelstellingen wordt uitgevoerd in functie van deze gedachte. 

"Duurzaamheid" kan hierbij vanuit verschillende oogpunten bekeken worden. De opdrachthouder gaat hiervoor uit 

van het triple-P-principe. Duurzaamheid heeft immers drie grote pijlers: 

 People: een sociale duurzaamheid met het welzijn van de mens als doel 

 Planet: een ecologische duurzaamheid met een goede milieukwaliteit, biodiversiteit, zuinig grondstoffengebruik 

als doel 

 Profit: een economische duurzaamheid met een betaalbaar project als doel 

 

De verschillende doelstellingen die zo maximaal mogelijk ingevuld dienen te worden, kunnen ingedeeld worden in 

twee grote types van doelstellingen3: 

 Projectdoelstellingen: dit zijn de doelstellingen die de directe aanleiding zijn voor het opstarten van het project, 

zijnde de (her)aanleg van de N74. 

 Duurzaamheidsdoelstellingen: deze doelstellingen zijn niet de reden voor het opstarten van het project maar 

zijn algemene milieudoelstellingen waaraan zo maximaal mogelijk voldaan dient te worden. Deze kunnen 

beschouwd worden als doelstellingen die vanuit het milieuonderzoek komen. 

 

5.2 Projectdoelstellingen  

Het project heeft als projectdoelstelling de afwerking van de N74 als Noordzuidverbinding tussen de grens met 

Nederland en de E314 waarbij specifiek de nadruk gelegd wordt op het wegwerken van het niet op het niveau van 

een primaire weg I functionerende segment tussen de grens van Hechtel-Eksel en de E314.  

 

Doelstelling: De realisatie van dit sluitstuk moet een globale verbetering en optimalisatie van het 

verkeersnetwerk en de vervoerstromen met zich meebrengen samen met de verkeersleefbaarheid en  

verkeersveiligheid in de kernen van Houthalen-Helchteren. 

 

Deze doelstelling kan verder opgedeeld worden in enkele subdoelstellingen. Onderstaande doelstellingen voor de 

Noordzuid zijn in feite algemene uitgangspunten en globale toetsingscriteria waaraan elk mogelijk tracéalternatief, 

ongeacht of het een omleiding betreft, moet voldoen. Tracéalternatieven die niet aan deze doelstellingen voldoen, 

zijn bijgevolg niet als realistische, relevante alternatieven te beschouwen. Al deze doelstellingen zijn dus duidelijk 

sturend voor het tracéontwerp om een ontwerp te bekomen waarbij de projectdoelstelling behaald wordt. 

Al de projectdoelstellingen zijn volgens de 3P-benadering van duurzaamheid te beschouwen als “People-

doelstellingen”. 

 

                                                      
3
 In de trechteringsstudies en de kennisgeving werd gesproken van hoofd- en nevendoelstellingen. Deze terminologie wekte de indruk van 

ondergeschiktheid op omwille van de te sterke connotatie die aan de term “nevendoelstelling” hangt. Hierdoor werd gevreesd dat de 
nevendoelstellingen een zeer lage prioriteit hebben in vergelijking met de hoofddoelstellingen. Om deze vrees weg te nemen, zijn in het MER 
neutralere termen gebruikt. 
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5.2.1 Projectdoelstelling 1: de noordzuidverbinding dient haar functie als primaire weg type I 

te vervullen  

Voor dit wegtype geeft het RSV aan dat alle mogelijke maatregelen en ingrepen -waaronder het zoeken naar 

mogelijkheden voor nieuwe tracés en omleidingen om de doorstroming te verbeteren- moeten worden doorgevoerd 

om de gewestelijke verbindingsfunctie te kunnen optimaliseren. In tweede instantie moeten primaire wegen I een 

verzamelfunctie vervullen op Vlaams niveau. 

Aangezien de gewestelijke verbindingsfunctie primeert, wordt het aantal aansluitingen met het onderliggende 

wegennet beperkt gehouden. Dit bevordert de doorstroming en de verkeersveiligheid.  

Deze doelstelling, dewelke een invulling is van het RSV, komt voor de N74 in feite neer op het streven naar een 

maasverkleining tussen de E313, E314, E25 en E34. De N74 functioneert ondermeer op het niveau van 

maasverkleining tussen hoofdwegen. De N74 vormt de schakel tussen de E314 in het zuiden en de E34 in het 

noorden (Nederland). Samen met de N71 bedienen beide wegen Belgisch Limburg en zorgen zij voor een “directe” 

relatie met de hoofdwegen. Gezien deze functie in beide richtingen werkt, wordt een verbinding op niveau 

gecreëerd tussen hoofdwegen. Deze relatie is noodzakelijk om omrijafstanden voor het “doorgaande verkeer” op 

Vlaams niveau te beperken.  

Het ruimtelijk structurerende karakter van deze infrastructuren is danig dat economische, toeristische en 

residentiële ontwikkelingen of bestaande structuren kunnen ontsloten worden op het primair wegennet. Om het 

onderliggende wegennet (primair II, secundair en lokaal) te ontlasten is het noodzakelijk dat er schakels voorzien 

worden tussen hoofdwegen. 

Overigens dient maasverkleining niet louter beschouwd te worden als de aanleg van een nieuwe weg maar ook de 

opwaardering van de bestaande weg voldoet aan het begrip maasverkleining. 

Aanvullend in het hierbij belangrijk om te weten dat de N74 opgenomen is in het Trans-European Transport 

Network (TEN). 

Figuur 5.2.1: TEN-netwerk in Vlaanderen en omgeving (Bron: Trans-european transport network outline plan, 2004) 

 

5.2.1.1 Subdoelstelling: de verschillende verkeersstromen en vervoersmodi scheiden  

De realisatie van het sluitstuk van de NoordZuid als primaire I betekent dat de ambigue verhouding tussen 

verbinden en ontsluiten wordt uitgezuiverd. Internationaal doorgaand verkeer mag niet aangetrokken worden. Een 

strikte scheiding tussen lokale verkeerstromen en bovenlokale, doorgaande bewegingen wordt nagestreefd. 

Regionaal doorgaand verkeer op het lokale wegennet wordt vermeden door een voldoende vlotte aansluiting op de 
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primaire weg ter hoogte van strategisch gelegen knooppunten en ook door voldoende verkeersremmers en/of 

snelheidsremmers op het lokale wegennet. Doorstroming is geen prioriteit op het lokale systeem, wel op de 

primaire weg type I. 

 

5.2.1.2 Subdoelstelling: wegbeeld en functie van het wegvak op elkaar afstemmen  

Het wegbeeld moet de leesbaarheid verhogen. Het aantal rijvakken, de breedte van een rijvak, parkeerfaciliteiten, 

inplanting van gebouwen, verlichting, verkeersscheiders,… dienen de functie van het wegvak aan te geven. Langs 

het ganse traject kunnen bakens en oriëntatiepunten aangebracht of versterkt worden. 

 

5.2.2 Projectdoelstelling 2: de leefbaarheid in de omgeving van de N74/N715 verhogen  

5.2.2.1 Subdoelstelling: verhogen van de leefbaarheid  

De scheiding van de verschillende verkeersstromen, de aanleg van een primaire weg van type I volgens de in het 

RSV beschreven principes zullen leiden tot een verbeterde verkeersleefbaarheid in de kernen van Houthalen-

Helchteren.  

Bij de uitvoering van het tracé in combinatie met de uitvoering en het gebruik van gepaste “milderende 

maatregelen” (bv geluidsschermen, fietsbruggen, …) zal de globale leefbaarheid in Houthalen-Helchteren zo goed 

mogelijk verbeterd worden.  

 

5.2.2.2 Subdoelstelling: verhogen van de verkeersveiligheid  

De scheiding van de verschillende verkeersstromen, de aanleg van een primaire weg van type I volgens de in het 

RSV beschreven principes zullen leiden tot een verbeterde verkeersveiligheid in Houthalen-Helchteren.  

De bepaling van een definitief tracé in combinatie met het toepassen van knooppunten/aansluiting om de 3 à 5 km 

en het realiseren van een uniform wegbeeld zal het aantal conflictpunten maximaal verminderen waardoor de 

verkeersveiligheid toeneemt. 

 

5.3 Duurzaamheidsdoelstellingen4 

Deze doelstellingen zijn niet de directe aanleiding voor de uitvoering van het project en zijn hierdoor ondergeschikt 

aan de projectdoelstellingen. Dit betekent uiteraard niet dat de duurzaamheidsdoelstellingen niet belangrijk zijn! Er 

wordt gestreefd om zo het project zo optimaal mogelijk te laten voldoen aan alle doelstellingen waarbij ook de 

duurzaamheidsdoelstellingen duidelijk sturend zijn voor het tracéontwerp, voor zover de projectdoelstelling hierbij 

behaald kan blijven.  

Globaal gezien vallen deze duurzaamheidsdoelstellingen onder “milieudoelstellingen” en wordt een zo goed 

mogelijke situatie voor de mens (algemene leefbaarheid, lokale verkeerssituatie, lokale verbindingen), landschap 

en natuur nagestreefd. Volgens de 3P-benadering van het duurzaamheidsbegrip vallen deze duurzaamheids-

doelstellingen onder people, planet of profit, waarbij profit wel een durzaamheidsdoelstelling is, maar geen 

mileudoelstelling Deze indeling wordt hier gevolgd. 

 

                                                      
4
 Op de formuleringswijze van een aantal duurzaamheidsdoelstellingen in de trechteringsstudies en de kennisgeving werd de opmerking 

gemaakt dat de doelstellingen voor “planet” negatief geformuleerd waren (vb “Vermijden van negatieve beïnvloeding …”) in plaats van positief 
zoals voor de andere doelstellingen. Dit is aangepast in deze tekst. Dit wijzigt niets aan de gebruikte methodiek en de correctheid van de 
conclusies in de trechteringsstudies. 
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5.3.1 “PEOPLE”-doelstellingen  

5.3.1.1 Duurzaamheidsdoelstelling 1: een verbeterde verkeerssituatie voor zowel bovenlokaal als 

lokaal verkeer  

De verkeersafwikkeling van lokale functies en woongebieden gebeurt via een apart lokaal systeem dat, indien 

noodzakelijk, aangetakt wordt op de primaire weg in een beperkt aantal strategisch gelegen knooppunten. 

Voor het openbaar vervoer moet binnen het lokale systeem een “voldoende doorstroming” over het ganse traject 

worden voorzien. 

De aanwezigheid van bovenlokale attractiepolen (Molenheide, Europark en Centrum-Zuid) in het studiegebied leidt 

tot het bepalen van een gewenste ontsluiting van deze attractiepolen. Hierbij wordt i.f.v. hun wensbaarheid of 

noodzakelijkheid zowel het lokale, secundaire en primaire wegennet ingeschakeld en aangelegd indien niet 

aanwezig. 

 

5.3.1.2 Duurzaamheidsdoelstelling 2: maximaal behoud lokale functionele relaties en langzame 

verkeersrelaties  

Over het algemeen wordt er gestreefd naar het behoud van de aanwezige langzaam verkeersrelaties en een 

maximale oversteekbaarheid van de weg. Hierbij mag de N74 de onderlinge bereikbaarheid en de ruimtelijke 

binding tussen de verschillende kernen onderling niet in het gedrang brengen. 

 

5.3.1.3 Duurzaamheidsdoelstelling 3: optimaliseren noordzuid-relatie tussen Noord Limburg en de 

omgeving van Hasselt  

De relatie tussen de kleinstedelijke gebieden Lommel en Pelt en het regionaal stedelijke gebied Hasselt verloopt 

hoofdzakelijk via de N715 en N74. Deze historische noord-zuidrelatie gaat verder zuidelijk dan de in het RSV 

geselecteerde wegsegmenten als primaire weg type I, waarop de studieopdracht betrekking heeft en is in het RSV 

geselecteerd als primaire weg type II. Het is de drager van de relatie tussen stedelijke en economische gebieden in 

het noorden van de provincie met deze van in het centrum van de provincie. Gezien het belang van deze 

verbinding dient naast de projectdoelstelling van een verbetering van de doorstroming tussen Noord-Limburg en de 

E314 ook de verbetering van de verbinding van Noord-Limburg met Hasselt beschouwd te worden. 

 

5.3.1.4 Duurzaamheidsdoelstelling 4: behouden potenties ontsluiting van ‘De Schacht’  

In het RSPL is de selectie van een secundaire weg ter ontsluiting van het bedrijventerrein van Heusden-Zolder (De 

Schacht) opgenomen als te onderzoeken relatie. De ontsluiting via een secundaire weg is afhankelijk gesteld van 

het ontwikkelingsprofiel van de N74. De verschillende ontwikkelde tracés hebben de potentie om in meer of 

mindere mate een rol te spelen in de ontsluiting van De Schacht. De ontwikkeling van de N74 mag deze geplande 

ontsluiting niet hypotheceren. 

 

5.3.2 “PLANET”- doelstellingen 

5.3.2.1 Duurzaamheidsdoelstelling 5: maximale bundeling met bestaande en toekomstige infrastructuur  

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft als een van de globale principes dat lijninfrastructuur maximaal 

gebundeld dient te worden.  

Link tussen dit principe en de praktische toepassing: dit principe heeft op milieuvlak o.a. als onderliggende 

gedachte dat bundeling van infrastructuur voor een minimale hinder zorgt. doordat versnippering vermeden wordt, 

geluidshinder geconcentreerd wordt (wat gezien de logaritmische aard van geluidsniveaus tot minder hinder leidt 

dan spreiding) en overbodig ruimtebeslag vermeden wordt. In het bijzonder geldt deze doelstelling voor 

hoofdwegen en primaire wegen. Het bundelingsprincipe is dus een streven naar minimale milieuimpact.  
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Gezien de globale ligging van het omleidingstracé in de onmiddellijke omgeving van het oude spoorwegtracé én 

het feit dat dit een van de drie mogelijkheden is die door De Lijn naar voor geschoven worden als mogelijk tracé 

voor de sneltramlijn, wordt een optimale afstemming met het Spartacusproject en het bestaande recreatieve 

fietroutenetwerk een belangrijke projectdoelstelling. In deze optiek wordt het veelvuldig kruisen van de N74 met de 

oude spoorlijn vermeden omdat dit bij aanwezigheid van de sneltramlijn telkens gepaard dient te gaan met 

ongelijkgrondse kruisingen en de bijhorende effecten (ruimtebeslag, grondwatereffecten, visuele hinder, kostprijs, 

…). Voor een uitgebreidere toelichting van de omgang met de Spartacuslijn wordt verwezen naar § 10.1. 

 

5.3.2.2 Duurzaamheidsdoelstelling 6: maximale positieve beïnvloeding van de landschappelijke 

kwaliteiten  

Houthalen-Helchteren wordt gekenmerkt door een landschappelijke opbouw waarbij de twee kernen nagenoeg 

omringd worden door een aantal beekvalleien en open-ruimtegebieden. Om de landschappelijke kwaliteiten van 

deze structuren en gebieden maximaal te behouden en te verbeteren zal niet alleen getracht worden de weg zo 

esthetisch mogelijk in te passen maar zal tevens, voor zover mogelijk, het tracé en de uitvoering van de weg 

aangepast worden om een zo klein mogelijke directe impact te hebben op waardevolle landschappen.  

 

5.3.2.3 Duurzaamheidsdoelstelling 7: maximale positieve beïnvloeding van de waterhuishouding  

Zowel op kwantitatief vlak als op kwalitatief vlak dient een negatieve wijziging van de waterhuishouding vermeden 

te worden. Dit heeft immers potentieel belangrijke effecten op zowel de mens als natuur en is over het algemeen 

door het nemen van een aantal technische maatregelen te voorkomen. Van belang is dat hierbij zowel aandacht 

besteed wordt aan oppervlaktewater als aan grondwater en dat zowel permanente beïnvloeding als wijzigingen 

door accidentele gebeurtenissen vermeden worden.  

Onder andere de volgende aspecten zijn hierbij van belang: 

 Hemelwater dient maximaal geïnfiltreerd te worden en waar dit niet mogelijk is dient de snelheid waarmee 

hemelwater wordt afgevoerd beperkt te worden door buffering. 

 Het doorsnijden van grondwaterstromingen door de aanleg van tunnels of het wijzigen van grondwatervoerende 

lagen dient vermeden te worden. 

 Het ophogen van overstromingsgebieden dient vermeden te worden. 

 Bij ongevallen waar milieubelastende producten vrijkomen, moet vervuiling van waterlopen en 

oppervlaktewaters worden vermeden door buffering.  

Het voldoen aan deze doelstelling is een noodzaak in functie van de vereisten van het decreet integraal 

waterbeleid. 

 

5.3.2.4 Duurzaamheidsdoelstelling 8: maximale positieve beïnvloeding van natuurwaarden  

Houthalen-Helchteren en de omliggende gemeenten bezitten een aantal gebieden met uitzonderlijke 

natuurwaarden en zijn dooraderd door natuurverbindingen tussen deze gebieden. Een groot deel van deze 

gebieden is aangeduid als Speciale Beschermingszone en/of VEN-gebied.  

De negatieve impact op deze gebieden dient, om te voldoen aan de vereisten van het natuurdecreet en de 

Europese SBZ-richtlijnen, waar mogelijk vermeden en beperkt te worden. Hierbij zal niet enkel aandacht besteed 

worden aan de directe impact door ruimteinname maar tevens door geluidshinder, waterhuishoudingswijzigingen, 

ecologische verbindingen, … Zo mogelijk zal een positief effect nagestreefd worden. 

 

5.3.3 “PROFIT”- doelstellingen 

Profit is geen milieu-aspect en het is bijgevolg niet strikt noodzakelijk om dit te beschouwen in een MER.  
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Het niet van in het begin mee beschouwen van de kostprijs van het project kan echter leiden tot de ontwikkeling 

van alternatieven die omwille van de te hoge kostprijs in praktijk niet haalbaar zijn. Dit betekent dat 

milieuvriendelijkere maar in se niet-relevante alternatieven uitvoerig onderzocht worden zonder dat deze een kans 

op realisatie hebben. Het onderzoeken van deze alternatieven is dus een louter theoretische oefening en deze 

alternatieven komen in praktijk overeen met het nul-alternatief, i.e. het niet-uitvoeren van het project. 

Om dergelijke problemen te vermijden, wordt in dit MER wel rekening gehouden met de financiële haalbaarheid 

van het project. Wanneer alternatieven of varianten in het MER omwille van financiële redenen als niet-haalbaar 

beschouwd worden, zal dit gestaafd worden door de geschatte kostprijs te vermelden.  

 

5.3.3.1 Duurzaamheidsdoelstelling 9: technische uitvoerbaarheid bij realistische kostprijs  

De verschillende hoofd- en duurzaamheidsdoelstellingen nopen tot het nemen van technische maatregelen en 

keuzes van uitvoeringswijzen die een kost met zich meebrengen. 

De financiële en dus maatschappelijke kost dient zo laag mogelijk te zijn waarbij het voldoen aan de andere 

doelstellingen behouden blijft. 

 

5.4 Overzicht van de doelstellingen 

Tabel 5.4.1: Overzicht van de doelstellingen 

3P Type Doelstellingen 

People Hoofddoel De Noordzuidverbinding dient haar functie als primaire weg type I te vervullen 

De leefbaarheid in de omgeving van de N74 verhogen 

Nevendoel Een verbeterde verkeerssituatie voor zowel bovenlokaal als lokaal verkeer 

Maximaal behoud lokale functionele relaties en langzame verkeersrelaties 

Optimaliseren NoordZuid-relatie tussen Noord Limburg en de omgeving van 

Hasselt 

Behouden potenties ontsluiting van “De Schacht” 

Planet Nevendoel Maximale bundeling met bestaande en toekomstige infrastructuur 

Maximale positieve beïnvloeding van de landschappelijke kwaliteiten 

Maximale positieve beïnvloeding van de waterhuishouding 

Maximale positieve beïnvloeding van natuurwaarden 

Profit Nevendoel Technische uitvoerbaarheid bij realistische kostprijs 
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6 Administratieve omkadering 

6.1 Benodigde vergunningen en procedures  

Om het uiteindelijke project (ic realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren via doortocht- of 

omleidingstracé) juridisch-planologisch vergunbaar te maken, is een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(GRUP) noodzakelijk. Ook voor een onteigeningsmachtiging is een GRUP vereist.  

Het plan-MER bevat de relevante milieu-elementen ifv een afweging van het doortocht- tov het omleidingstracé. 

Het rapport (goedgekeurd plan-MER) zal, samen met andere relevante informatie (bv. Kostprijs, ruimtelijk-

planologische aspecten, richtlijnen voor plan-MER, goedkeuringsverslag plan-MER) ter beschikking zijn bij de 

plenaire vergadering die het voorontwerp-GRUP zal vastleggen. Het mer-rapport wordt daaropvolgend, samen met 

het ontwerp-GRUP ter inzage gelegd tijdens het openbaar onderzoek voor het GRUP.  

Dit openbaar onderzoek heeft tot doel de burger en administraties op de hoogte te stellen van het voorgenomen 

plan. Bezwaarschriften met betrekking tot het plan kunnen tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden. 

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de informatie in het plan-MER. Deze bezwaarschriften kunnen leiden tot 

een aanpassing van het GRUP. Het aangepaste GRUP zal definitief vastgesteld worden, waarna het concrete 

project binnen de lijnen van het GRUP kan uitgewerkt worden.  

Na de keuze van het tracé door de Vlaamse Regering wordt voor het gekozen tracé een project-MER opgesteld. 

Hierin worden in detail de (potentiële) milieueffecten van het concrete project beschreven en nog bijkomende 

noodzakelijke/wenselijke maatregelen voorgesteld om effecten te beperken. Tijdens de opmaak van het project-

MER zal, analoog aan de procedure bij de opmaak van het project-MER, een terinzagelegging georganiseerd 

worden. 

Het decreet Ruimtelijke Ordening geeft aan voor welke ingrepen een stedenbouwkundige vergunning 

noodzakelijk is. Het betreft oa: 

 Bouwwerken en inrichtingen plaatsen/verbouwen/afbreken; 

 vellen van hoogstammige bomen / ontbossing;  

 reliëfwijzigingen; 

 gebruik van een grond voor : 

- het opslaan van allerhande materialen;  

- parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens  

Voor de realisatie van het laatste deel van de Noordzuidverbinding als primaire weg type I is dan ook, onafhankelijk 

van keuze voor het omleidings- of doortochttracé, een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk.  

Het project-MER voor het uiteindelijk gekozen tracé, dat na voltooiing van de plan-MER (en keuze voor één van 

beide onderzochte tracés) zal opgesteld worden, zal ter informatie bij de vergunningsaanvraag toegevoegd 

worden. Tijdens de vergunningsprocedure zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden.  

In het kader van het decreet van 18 december 2002 (tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage), is het niet 

noodzakelijk dat een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) opgesteld wordt voor de Noordzuidverbinding. Deze 

nieuwe/gewijzigde verbinding zal echter een significante wijziging veroorzaken in de transportstromen van 

gevaarlijke producten. Bovendien bevinden zich in de onmiddellijke omgeving belangrijke bevolkingsconcentraties. 

Om deze redenen zal een veiligheidsstudie opgesteld worden, parallel aan de plan-MER. Het parallel lopen van de 

veiligheidsstudie en de plan-MER procedure heeft als voordeel dat hierdoor de veiligheidsaspecten van de 2 

weerhouden tracés na de kennisgevingsfase (GDT en GOT) onderling ten opzichte van elkaar kunnen afgewogen 

worden. Al naargelang de keuze van het definitieve scenario, zal ten behoeve van het referentieontwerp de 

veiligheidsstudie (zoals reeds tijdens de plan-MER-fase aangevat) verder uitgediept dienen te worden. Ook 

bijkomend onderzoek naar ADR transport langsheen het definitieve scenario zal bijkomend onderzocht dienen te 

worden.  
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Indien uit de plan-MER en de bijhorende Passende beoordeling ten aanzien van de Speciale Beschermingszones 

blijkt dat er een significante impact kan zijn op Europese Prioritaire habitats (in het voorliggende project zijn dit 

habitats van het type 91E0 Alluviale bossen) en/of soorten én het gebied aangemeld is voor deze habitats of 

soorten, dient de Europese Commissie een advies te formuleren over het project.  

In het licht van deze mogelijk uit te voeren adviesvraag was initieel gepland om de Europese Commissie in de loop 

van het m.e.r.-proces in te lichten over het project en de voortschrijding van het onderzoek. Hiervoor was het de 

intentie om de kennisgeving, de mer-richtlijnen en de ontwerptekst aan de Europese Commissie te bezorgen, met 

het verzoek om opmerkingen te formuleren binnen de Vlaamse m.e.r.-procedure. De gemeente Houthalen-

Helchteren heeft tijdens de terinzagelegging van de kennisgeving contact opgenomen met de betrokkenen bij de 

Europese Commissie. Hieruit bleek dat deze niet zozeer interesse vertoont in de opvolging van de procedure en de 

ontvangst van de documenten maar vooral in het eindresultaat geïnteresseerd is. De bezorgdheid van de 

Europese Commissie gaat hierbij vooral uit naar een goede afweging van de alternatieven en naar de bescherming 

van de Europees beschermde gebieden. Dit is opgenomen in dit MER. 

Voor de werforganisatie zal, op basis van de concrete plannen, een milieuvergunning aangevraagd worden. 

Deze kan oa noodzakelijk zijn voor opslag van brandstof voor werfvoertuigen ed. Ook hiervoor zal een openbaar 

onderzoek gehouden worden.  

 

6.2 Beknopte voorgeschiedenis van de noordzuidverbinding  

Over de Noord-Zuidverbinding is al heel wat inkt gevloeid. Al in de jaren zeventig was er sterke discussie over de 

aanleg van de N74. Inmiddels werd de noord-zuid verbinding tussen de Nederlandse grens en de zuidgrens van 

Hechtel-Eksel aangelegd. Het laatste deel tussen Overpelt en de zuidgrens Hechtel-Eksel werd in 2005 van 2 x 1 

naar 2x2 rijstroken gebracht. 

Discussiepunt in al die jaren bleef het sluitstuk van de noord-zuidverbinding, of het deel tussen de zuidgrens van 

Hechtel-Eksel en de autosnelweg E314. Zou er een omleidingsweg komen of diende de oplossing gevonden te 

worden in de huidige wegzate van de N74 doorheen de kern van Houthalen en Helchteren? 

In 1996 heeft de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening Baldewijns besloten om vóór 1998 geen kredieten 

vrij te maken voor de aanleg van de omleidingsweg in Houthalen. Hij wou eerst alle mogelijke alternatieven (om-

leidingsweg, tunnel, …) onderzoeken vooraleer over te gaan tot de afwerking van de Noord-Zuid.  

Begin 2001 gaf Minister Stevaert aan Afdeling Wegen en verkeer de opdracht een werkgroep op te richten met als 

doel: ‘Mogelijkheid onderzoeken voor het aanleggen van de N74 noord-zuidverbinding over de zate van de 

N74/N715 door Helchteren en Houthalen, mits het geleiden van doorgaand verkeer in tunnels.’ 

Volgende vragen dienden onderzocht te worden: 

 Kunnen op enkele belangrijke kruispunten tunnels worden gebouwd? 

 Moeten tunnels over grotere helling overwogen worden? 

 Uitvoerbaarheid van de tunnels? 

 Kostprijs van de tunnels? 

 Aantal te onteigenen woningen en kostprijs? 

 Verkeerssituatie tijdens de bouw: doorstroming en bereikbaarheid? 

 Ontsluiting industriegebieden? 

Deze studie resulteerde in een 2 x 2 tunnel onder elkaar met uitwisseling tussen Houthalen en Helchteren. 

Tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan van de gemeente Houthalen-Helchteren werd de optie van een 

omleidingsweg onderzocht, maar deze werd uiteindelijk niet meer weerhouden in het beleidsplan. 

Eind 2003 lanceerde het VKW-Limburg en Unizo een nieuw voorstel voor de ondertunneling van de Noord-Zuid in 

Houthalen-Helchteren. Hun voorstel was gebaseerd op een 2x2 tunnel naast elkaar met een eenzijdige 

onteigening over grote lengte. Op 28 januari 2004 vond een startvergadering plaats met VOKA-VKW-Unizo waarna 

het nieuwe voorstel verder bestudeerd zou worden. 
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In de periode zomer 2004 tot najaar 2006 werd er een technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie opgemaakt 

met betrekking tot de herinrichting van de N74/ N715 te Houthalen-Helchteren tot een primaire weg type I binnen 

het bestaande tracé. De opdracht van deze studie was het nagaan van de haalbaarheid van twee voorliggende 

scenario’s (AOSO/AWV en VKW-Unizo) en het zoeken naar mogelijk andere alternatieve haalbare scenario’s. Het 

uiteindelijke doel van de studie was te komen tot een haalbare oplossing voor het vervolledigen van de Noord-

Zuidverbinding ter hoogte van de gemeente Houthalen-Helchteren en dit op de huidige wegzate van de N74. De 

aanleg van een omleidingsweg behoorde niet langer tot de opties, omwille van de aanwezige Habitat en 

Vogelrichtlijngebieden in het kader van de Europese regelgeving.  

De eindnota van deze technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie resulteerde in een scenario waarbij 2 korte 

tunnels onder de kern van Houthalen en Helchteren zouden aangelegd worden. Mede door de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2006 wordt voor dit scenario geen draagvlak gevonden in Houthalen-Helchteren. 

Eind 2006 wordt dan ook beslist om een Plan-MER op te maken, met het oog op een milieuvergelijking tussen een 

doortochttracé en een omleidingstracé. 

Op 5 juni 2007 werd het aanvangsbevel gegeven van de projectstudies ten behoeve van de realisaties van de 

noord-zuid verbinding te Houthalen-Helchteren. Voorliggend plan-MER is één van de studies die moet leiden tot 

een definitieve beslissing of het sluitstuk van de noord-zuidverbinding, over de doortocht dan wel over een 

omleidingstracé zal gerealiseerd worden. 

Een eerste versie van het plan-MER werd op 22 september 2008 goedgekeurd door de dienst Mer. Dit 

goedkeuringsbesluit werd in maart 2013 door de Raad van State vernietigd (arrest nr. 223.083 van 29 maart 2013). 

Naar aanleiding hiervan werd de m.e.r.-procedure hervat vanaf de richtlijnen van mei 2008. Op 28 november 2013 

werden aanvullende richtlijnen uitgevaardigd (zie ook § 1.1.2). 

 

6.3 Chronologisch overzicht van studies en retro-acten 

Omtrent het deel van de Noordzuidverbinding dat het onderwerp uitmaakt van dit MER zijn in de loop van de 

decennia reeds een heel aantal studies uitgevoerd. Het grootste deel van de uitgevoerde studies behandelt echter 

het reeds aangelegde deel van de Noordzuidverbinding. Deze laatste studies worden hier niet overlopen, tenzij ze 

rechtstreeks relevant zijn voor dit MER. 

 

6.3.1 Milieueffectrapport N74 Noord-Zuidverbinding Limburg – vak noord 

Datum December 1994 

Status conform verklaard MER (dossiernr. MER/CAI-091) 

Opdrachtgever AWV buitendienst Hasselt (huidige MOW) 

Context M.e.r.-procedure werd opgestart in 1992; oorspronkelijk voor het volledige tracé 

doorheen Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren. In de loop van het proces 

bleken voor het centrale en zuidelijke deel problemen op te duiken. Op 

20/09/1993 werd daarom beslist het MER enkel uit te werken voor het 

noordelijke deel en een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor het centrale en 

zuidelijke deel. 

Relevante elementen Het uiteindelijke MER heeft enkel betrekking op het deel van de N74 ten 

noorden van de grens tussen Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel en is dan 

ook weinig relevant voor het huidige te voeren onderzoek.  

In het MER is wel uitgaan van de realisatie van een omleidingstracé langsheen 

de kernen van Houthalen en Helchteren. Dit tracé is meegenomen in het 

haalbaarheidsonderzoek voor het omleidingstracé (zie bijlage).  
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6.3.2 Haalbaarheidsstudie N74 Noord-Zuidverbinding Limburg – tussenvak tussen noord en 

zuid en vak zuid 

Datum Februari 1995 

Status Studie 

Opdrachtgever AWV buitendienst Hasselt (huidige MOW) 

Context Zoals in voorgaande hoofdstuk aangegeven, werd in 1993 beslist het lopende 

MER voor de N74 enkel voor het noordelijke deel uit te werken. Voor het centrale 

en zuidelijke deel (tussen de Nieuwen Dijk te Hechtel en de aansluiting op de 

omleiding van de N715 te Zonhoven) is een haalbaarheidsstudie opgesteld.  

Relevante elementen Het resulterende tracé uit de haalbaarheidsstudie van 1995 is een van de tracés 

in de recente trechteringsstudie van 2007. 

Varianten Binnen de haalbaarheidsstudie zijn een aantal varianten bestudeerd. Mbt het 

zuidelijke deel (dat onderwerp uitmaakt van de huidige plan-MER) kunnen 

binnen de verscheidene varianten 3 opties onderscheiden worden: 

Varianten 1a, 1b, 3  

ter hoogte van Bungalowparkweg kruist de N74 de N715 om dan verder ten 

westen van de N715 zuidelijk te lopen tot in Zonhoven waar de N74 terug 

aansluit op de N715. Deze omweg is voorzien met 2x2 rijstroken.  Hierbij is, na 

aanleg van de N74, een aanpassing van de doortocht in Houthalen-Helchteren 

voorzien.  

Variant 2  

vanaf het punt waarop de N715 gekruist wordt, wordt de N715 wat aangepast in 

zuidelijke richting tot aan de E314. De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt: 

er worden 2 rijstroken, een parkeerstrook, een fietspad en een voetpad in elke 

richting behouden. De middenberm kan verminderd worden.  

Variant 4  

In Eksel (bij kruising met de Lindelse Baan) houdt de N74 op als autoweg. Te 

Houthalen-Helchteren wordt een aanpassing van de N715 voorzien over de 

totale lengte waarbij deze op 2x2 rijstroken wordt gebracht, maar binnen de 

grenzen van het openbaar domein blijft.  

Besluit Op het ogenblik dat de haalbaarheidsstudie werd opgesteld (1994-‘95) was de 

wetgeving rond natuurbescherming minder sterk uitgewerkt dan momenteel het 

geval is (SBZ-H waren nog niet afgebakend; Europese habitat- en vogelrichtlijn 

nog niet in natuurwetgeving geïntegreerd). Het is in deze context dat in het 

rapport gesteld wordt dat de mens moet centraal blijven in het verhaal. De keuze 

voor een omleidingstracé is hiervan het logische gevolg (varianten 1a, 1b en 3).   

Aanpassingsvoorstel Op basis van de effectenanalyse en overwegingen ifv de mens als receptor 

wordt in de haalbaarheidsstudie voorgesteld na te gaan of een gevoelige 

verlegging van het basistracé 1a op een aantal plaatsen mogelijk is. Dit leidt tot 

volgend voorstel:  

tussenvak tussen noord en zuid meer ten oosten van de N715 om de N715 

slechts te kruisen iets ten noorden van het bestaande autokerkhof (zodat 

duingebied en vennengebied op het militair domein gespaard wordt).  

Dit stemt overeen met een kruising van de N74 ongeveer ter hoogte van de 

zuidelijke zone van het huidige industrieterrein langsheen de N74.  
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Na kruising van de N715 zou de N74 zo dicht mogelijk naast de N715 kunnen 

lopen tot aan de verkeerswisselaar (dit is thv locatie waar de oude spoorlijn de 

N715 kruist). 

Bij B19 (brug19; thv locatie waar de oude spoorlijn de N715 kruist) kan het tracé 

misschien beter omgebogen worden op de scheiding van het weide- en 

bosgebied zodat de ecotopen en het landschap niet versnipperd worden op zich. 

Deze westelijke variante zou slechts nabij de Michel Schepersstraat (locatie waar 

oude spoorlijn grens met Heusden-Zolder kruist) het basistracé 1a-deel zuid 

vervoegen zonder het bestaande spoortracé te raken.  

Tenslotte lijkt het aangewezen de zuidelijke verkeerswisselaar met de E314 en 

de omleiding van de N715 te Zonhoven totaal te herzien omwille van de 

landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied Eikenen-Kolveren. 

Resultaat Het tracé dat als beste naar voor kwam uit deze studie is de basis geweest voor 

de gewestplanwijziging (voorlopige vaststelling 12/06/1995 – BS 15/09/’95; 

definitieve vaststelling 09/07/1996 – BS 09/11/1996) en is in de 

trechteringsstudie voor de omleidingstracés opgenomen als het 

“gewestplantracé”. 

 

6.3.3 Analyse verkeersmodel Limburg 

Datum Oktober 2001 

Status Studie 

Opdrachtgever AWV-afdeling Verkeerskunde en AWV-afdeling Wegen en Verkeer Limburg 

Context In dit rapport wordt verslag uitgebracht over de simulatie met het verkeersmodel 

Limburg van 3 mogelijke scenario’s voor de problematiek van de N74-

doortochten doorheen de kernen Houthalen en Helchteren. In dit document 

werden eerst de basissituaties van 1998 en 2010 bekeken, en werden 

vervolgens de verschillende scenario’s overlopen. 

Relevante elementen De resultaten van deze analyse zijn niet rechtstreeks opgenomen in het plan-

MER maar werken door via de studies die volgden op deze analyse. 

3 Scenario’s  Scenario 1: Omlegging rond Houthalen-Helchteren 

 Scenario 2: Ondertunneling met verkeersuitwisseling tussen Houthalen en 

Helchteren 

 Scenario 3: Ondertunneling zonder verkeersuitwisseling tussen Houthalen en 

Helchteren 

Besluit Nuloptie veroorzaakt op termijn congestie op de N715 ten noorden van 

Helchteren. 

Omlegging ontlast doortocht van Houthalen-Helchteren met ca. 50 %, terwijl ook 

wegen in de omtrek worden ontlast. 

De scenario’s van de tunnels met en zonder uitwisseling geven een vergelijkbare 

ontlasting van de doortocht, evenwel niet voor de omliggende wegen, en 

verschillen onderling niet veel qua bezetting. 

 



    Pagina 70 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

6.3.4 Ondertunneling N74 te Houthalen-Helchteren, rapport van de werkgroep 

Datum 22/11/2002 

Status Studie 

Opdrachtgever Afdeling Wegen en Verkeer Limburg – MOW  

Context De heer minister Steve Stevaert gaf aan de Afdeling Wegen en Verkeer Limburg 

de opdracht om een werkgroep op te richten met als doel “mogelijkheid 

onderzoeken voor het aanleggen van de N74 noord-zuidverbinding over de zate 

van de N715 door Helchteren en Houthalen, mits het geleiden van doorgaand 

verkeer door tunnels”. 

Relevante elementen De resultaten van dit rapport zijn niet rechtstreeks opgenomen in het plan-MER 

maar werken door via de studies die volgden. 

Technisch meest 

waardevolle oplossing 

 Er werden meerdere scenario’s tegen elkaar afgewogen. Als technisch meest 

waardevolle oplossing werd weerhouden:  

 1 tunnel voor 2x2 rijstroken, in 2 onder elkaar gelegen tunnelhelften, continu 

over de lengte van ten noorden van Helchteren tot ten zuiden van Houthalen 

(lengte ca. 5 km). 

 een in- en uitrit van de tunnel naar de N719 (Zolder, Helchteren, Meeuwen) 

 een ontsluitingscomplex voor het industrieterrein Centrum-Zuid op de N74 

Uitvoering De techniek van boren is technisch nauwelijks haalbaar, en zeer duur. 

De verkeersregeling tijdens de uitvoering zal een speciale aandacht vragen, 

zeker wanneer tijdelijk maar 2 rijstroken beschikbaar zullen zijn 

De totale duur van de werken in één deelgemeente zou 9 jaar bedragen in de 

veronderstelling van een minimale inzet aan materieel. In de veronderstelling van 

maximale inzet aan materieel kan de geraamde termijn met anderhalf jaar 

worden verminderd. 

Kosten De kosten voor de tunnel en de herinrichting van de doortochten worden ten 

laste van het Vlaamse Gewest geraamd op 387,5 miljoen euro. 

Niet weerhouden 

oplossingen 

 Aparte ondertunneling van kruispunten (N719 te Helchteren (Kazernelaan 

– Helzoldlaan); Herebaan-Oost; Dorpsstraat – Ringlaan (Houthalen-

Helchteren centrum – gemeentehuis); Meerstraat – Koolmijnlaan) werd als 

niet zinvol beschouwd om volgende redenen: 

 Tussenafstanden tussen kruispunten bedraagt circa 800m. 

 Op- en afritten dienen over 250m aangetrokken te worden, terwijl de 

weefzones minstens 300m lang moeten zijn (inrit van ene tunnel zou 

overgaan in uitrit van volgende).  

 Breed profiel over totale lengte met maximale onteigening van omliggende 

woningen.  

 Ondertunneling over grote lengte  

 ovv 2 in lengte gescheiden tunnels (1 in Houthalen en 1 in Helchteren). 

Omwille van hoge kosten en relatief lage belang vond men het niet wenselijk 

dit scenario te behouden.  

 ovv 1 continue tunnel met integrale verkeersuitwisseling tussen Houthalen en 

Helchteren en van en naar de N719. Omwille van hoge kosten en relatief lage 

belang vond men het niet wenselijk dit scenario te behouden.  

 ovv 1 continue tunnel zonder verkeersuitwisseling tussen Houthalen en 
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Helchteren. De werkgroep vond dat het noodzakelijk was om een uitwisseling 

mogelijk te houden van de tunnel naar de N719 te Houthalen-Helchteren. De 

optie om de uitwisselingsmogelijkheid te beperken tot personenwagens 

(zodat steilere hellingen kunnen gebruikt worden) werd niet weerhouden 

omdat hierdoor meer zwaar verkeer in de doortocht zou blijven.  

 2x1 profiel bij tunnel over grote lengte  

Aangezien bij een 2x1 profiel een veiligheidsstrook dient te worden voorzien 

(dus 3 rijstroken), koos men liever voor een 2x2 profiel zonder 

veiligheidsstrook aangezien er op die manier toekomstgericht toch enige 

reserve in capaciteit ontstaat. 

 Tunnels naast elkaar. Omdat de profielbreedte van de tunnel 24 m bedraagt 

en de beschikbare breedte tussen de gevels varieert tussen 25 m (centra) en 

35 m (buitengebieden) zijn ingrijpende onteigeningen noodzakelijk van 

tientallen huizen en mogelijke stabiliteitsproblemen bij andere woningen. Om 

deze reden werd dit scenario niet verder onderzocht.  

 

6.3.5 Alternatief voorstel VKW/Unizo 

Datum 28 januari 2004 

Status Voorstel scenario 

Opdrachtgever / 

Context Naar aanleiding van het voorstel van AOXO/AWV (zie voorgaande paragraaf) 

lanceerde het VKW-Limburg en Unizo een nieuw voorstel voor de 

ondertunneling. 

Relevante elementen Tunnel van 2x2 rijstroken naast mekaar 

Onteigening van alle panden oostelijk van N74/N715 

Tov voorstel AOSO/AWV verkorten van tunnel met 1,1 km (vanaf de 

Mangelbeekvallei) 

In dit scenario vervalt het probleem van de bereikbaarheid van de werken, 

doordat het verkeer over 2x2 rijstroken kan blijven rijden.  

Dit voorstel is niet rechtstreeks opgenomen in het plan-MER maar werkt door via 

de studie die volgde. 

 

6.3.6 Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715, 2005-2006 

Datum November 2006 

Status Studie 

Opdrachtgever Afdeling Wegen en Verkeer Limburg - MOW 

Context Nagaan van de haalbaarheid van twee voorliggende scenario’s (AOSO/AWV en 

VKW-Unizo) en het zoeken naar mogelijk andere alternatieve haalbare 

scenario’s.  

Relevante elementen Deze studie is de basis voor de trechteringsstudie voor de doortocht en werkt 

eveneens door in het plan-MER doordat een aantal oplossingen reeds naar hun 

technische haalbaarheid onderzocht werden.  



    Pagina 72 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Conclusies vanuit plannings-

context, juridische context 

en ruimtelijke en 

verkeerskundige randvoor-

waarden  

 2x1 rijstroken voor het doorgaand verkeer biedt voldoende capaciteit voor het 

opvangen van de huidige intensiteiten 

 Uitwisselingspunt tussen lokaal & doorgaand verkeer noodzakelijk tussen 

beide kernen 

 Lokaal verkeer: 2x1 rijstroken in Helchteren; 2x1 rijstroken in Houthalen op 

bepaalde punten kritisch 

 Openbaar vervoer: op kritische plaatsen eventueel voorzien vrije busbaan of 

meer capaciteit lokaal verkeer 

Scenario’s  Scenario 1 (AOSO/AWV): zie § 8.2.2 

 Scenario 2 (VKW/Unizo): zie § 8.2.2 

 Scenario 3 (omleidingsweg west):   

het doorgaande verkeer wordt via 2x2 rijstroken omgeleid ten westen van 

beide kernen over de reserveringsstrook van het gewestplan. Op het huidige 

tracé van de N74/N715 wordt een lokale weg voorzien. Thv het ongelijkvloers 

complex voor de ontsluiting van Molenheide sluit omleidingsweg in N aan op 

de N74/N715. Ter hoogte van de E314 dient een nieuw op- en 

afrittencomplex gecreëerd te worden; ten Z van de E314 loopt de 

omleidingsweg verder tot een nieuwe aansluiting op de N74. De secundaire 

weg die instaat voor de ontsluiting van het mijnterrein Heusen-Zolder en het 

industrieterrein Centrum-Zuid kruist de omleidingsweg ongelijkvloers ensluit 

aan op het nieuwe op- en afrittencomplex. 

 Scenario 4 (omleidingsweg west in tunnel):   

analoog aan scenario 3, maar omleidingsweg gerealiseerd met geboorde 

tunnel. In het N sluit de omleidingsweg thv Peersedijk aan op de N74/N715. 

De omleidingsweg komt bovengronds ten noorden van het bedrijventerrein 

Helchteren. De primaire functie Molenheide takt aan op de lokale weg en 

ontsluit via een ongelijkvloers complex thv de huidige rotonde op de grens 

met Hechtel. 

 Scenario 5 (haalbaarheidsstudie):   

2 kortere tunnels met 2x1 rijstrook + veiligheidsstroken. Uitwisselingspunt 

tussen beide kernen. Centrum Zuid en Heusden-Zolder via een nieuwe 

ongelijkvlorerse kruising thv de noordelijke aansluiting van het op- en 

afrittencomplex van de E314. Ongelijkvloers complex ten N voor aansluiting 

van Molenheide en opvangen van keerbewegingen. Lokale weg thv 

bedrijventerrein Helchteren aan oostzijde van de weg. Rotonde thv grens met 

Hechtel kan op termijn verdwijnen. 

 Scenario 6 (omleidingsweg oost):   

2x2 rijstroken, omgeleid ten oosten van beide kernen. Op het huidige tracé 

wordt een lokale weg voorzien. Ongelijkvloers complex ten N voor aansluiting 

van Molenheide en opvangen van keerbewegingen. Lokale weg thv 

bedrijventerrein Helchteren aan oostzijde van de weg. Rotonde thv grens met 

Hechtel kan op termijn verdwijnen. (analoog aan scenario 5). Centrum Zuid 

en Heusden-Zolder te ontsluiten via een nieuwe ongelijkvloerse kruising thv 

noordelijke aansluiting van het op- en afrittencomplex van de E314.  

Meest haalbare oplossing De verscheidene scenario’s werden geëvalueerd aan de hand van de passende 

beoordeling, een kwalitatieve beoordeling (verkeerskundige, ruimtelijke, 

maatschappelijke, financiële en milieu en natuur aspecten) en een MCA.  

Vanuit de kwalitatieve beoordeling scoort scenario 5 (korte tunnels met 
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uitwisselingspunt) algemeen best op bijna alle criteria. Dit scenario komt ook als 

beste scenario uit de MCA (met de gewichten van de stuurgroep en alle 

gewichten gelijk; ook indien de focus ligt op het maatschappelijke aspect scoort 

dit scenario best). Het scenario van AOSO/AWV (scenario 1) scoort 

verkeerskundig en ruimtelijk goed, maar scoort financieel slecht. Vanuit de 

passende beoordeling wordt aangegeven dat bij keuze voor scenario’s 3, 4 en 6 

zeer zeker een ernstige significante impact te verwachten is; scenario 1 heeft 

een belangrijke impact op prioritaire habitats in de Mangelbeekvallei; scenario’s 2 

en 5 tot slot hebben geen significante impact.  

 

6.3.7 Trechteringsstudie voor de mogelijke omleidingstracés 

Datum Juni-november 2007 

Status Studie 

Opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer Limburg (voormalig Agentschap Infrastructuur) 

Context Als onderdeel van de globale studieopdracht ten behoeve van de realisatie van de 

Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren dienen o.a. een plan-MER en project-

MER opgemaakt te worden.  

De haalbaarheidsstudie is een voorstudie in het kader van de milieueffectrapportage 

en onderzocht de verschillende mogelijke tracéalternatieven.  

Relevante elementen De trechteringsstudie voor de omleidingstracés heeft, samen met het 

“Locatieonderzoek voor de zuidelijke aansluiting van het geselecteerde 

omleidingstracé” geleid tot het basisalternatief voor de omleiding in dit MER. 

Wijze van onderzoek De verschillende tracéalternatieven werden onderling vergeleken volgens hun 

milieueffecten. Dit betekent dat niet alle effecten onderzocht en besproken werden 

maar enkel de effecten waarvoor vermoed werd dat er een verschil zou kunnen zijn 

tussen de alternatieven.  

In het onderzoek werd een methodologie gevolg die overeen komt met de 

methodologie zoals ze toegepast wordt in een milieueffectrapportage.  

Tracéalternatieven De tracéalternatieven werden in een noordelijk en een zuidelijk deel ingedeeld. In 

totaal werden 9 alternatieven voor het noordelijke deel afgewogen. Voor de zuidelijke 

delen, i.e. de aansluiting op de E314 werd geen conclusie getrokken. De 8 niet-

weerhouden tracéalternatieven zijn toegelicht in hoofdstuk 8 van dit MER. 

Geselecteerde 

omleidingstracé 

Op basis van de afweging werd het omleidingstracé geselecteerd waarbij de minste 

schade aan het milieu (in ruime zin; dit is incl de mens) wordt verwacht. Hierbij wordt 

benadrukt dat keuze voor dit tracé niet impliceert dat er geen milieuschade te 

verwachten is; maar enkel minder schade tov de andere bestudeerde tracés.  

Het geselecteerde tracé is de basis voor het omleidingstracé dat in dit MER 

bestudeerd wordt. 

 

6.3.8 Trechteringsstudie voor de mogelijke doortochttracés 

Datum Juni-november 2007 

Status Studie 
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Opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer Limburg (voormalig Agentschap Infrastructuur) 

Context Als onderdeel van de globale studieopdracht ten behoeve van de realisatie van de 

Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren dienen o.a. een plan-MER en project-

MER opgemaakt te worden.  

De haalbaarheidsstudie is een voorstudie in het kader van de milieueffectrapportage 

en onderzocht de verschillende mogelijke tracéalternatieven.  

Relevante elementen De trechteringsstudie voor de doortochttracés heeft geleid tot het basisalternatief 

voor de doortocht in dit MER. 

Wijze van onderzoek Vergelijking van de alternatieven gebeurde in hoofdzaak op basis van een eerder 

uitgevoerde analyse ikv de technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie. 

Elementen uit deze haalbaarheidsstudie werden aangevuld met milieucriteria. In het 

onderzoek werd een methodologie gevolgd die overeen komt met de methodologie 

zoals ze toegepast wordt in een milieueffectrapportage.  

Tracéalternatieven De niet-weerhouden alternatieven zijn toegelicht in hoofdstuk 8 van dit MER. 

Geselecteerde 

omleidingstracé 

Op basis van de afweging werd het doortochttracé geselecteerd waarbij de minste 

schade aan het milieu (in ruime zin; dit is incl de mens) wordt verwacht. Hierbij wordt 

benadrukt dat keuze voor dit tracé niet impliceert dat er geen milieuschade te 

verwachten is; maar enkel minder schade tov de andere bestudeerde tracés.  

Het geselecteerde tracé is de basis voor het omleidingstracé dat in dit MER 

bestudeerd wordt. 

 

6.3.9 Locatieonderzoek voor de zuidelijke aansluiting van het geselecteerde omleidingstracé  

Datum December 2007 

Status Nota 

Opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer Limburg (voormalig Agentschap Infrastructuur) 

Context Tijdens de vooronderzoekfase (trechteringstudie) voor het omleidingstracé werd 

binnen de termijn voor de opmaak van de kennisgeving geen resultaat bekomen 

over de meest optimale ligging van de zuidelijke aansluiting op de E314.  

Omwille van de grote verschillen tussen de voorgestelde tracés en de grote 

verschillen in impact werd hiervoor een afzonderlijke nota opgesteld die aan de 

terinzagelegging van de kennisgeving toegevoegd werd. 

Relevante elementen De nota bevat de afweging voor de verschillende tracémogelijkheden en 

verknopingslocaties voor de aansluiting op de E314. Op basis van het resultaat van 

deze nota werden twee technische uitwerkingen gemaakt voor de verknoping met de 

E314.  

De nota is beknopt besproken in § 8.2 en de volledige nota is opgenomen in bijlage. 

Een beschrijving van het onderzoek naar de verdere technische uitwerking van de 

verknoping is gegeven in § 8.3.  
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6.3.10 Technische haalbaarheidstudie geselecteerde omleidingstracé 

Datum November 2007 – heden (afwerking omstreeks juni 2008) 

Status Studie 

Opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer Limburg (voormalig Agentschap Infrastructuur) 

Context Voor het geselecteerde omleidingtracé zijn vanuit milieuafwegingen en 

inspraakreacties op de kennisgeving, verscheidene alternatieven voorgesteld, 

gaande van verleggen van het tracé tot het al dan niet voorzien van tunnels. Tijdens 

de vooronderzoekfase (trechteringstudie) bleek ook dat keuze voor 

aansluitingspunten en verknopingswijze met de E314 (zuidelijke tracédeel) weinig 

voor de hand liggend is en bijkomend onderzoek vergde.   

Na de trechteringstudie voor dit planMER werd daarom een haalbaarheidstudie 

opgestart, waarbinnen op basis van technische en verkeerskundige aspecten de 

verscheidene mogelijkheden mbt tracéligging, lengteprofiel, dwarsprofiel en 

verknopingen is onderzocht. In het kader van evaluerend ontwerpen loopt deze 

studie parallel met het m.e.r.-proces; ook voorstellen van maatregelen die vanuit 

milieukundige invalshoek worden geformuleerd, worden binnen deze studie op hun 

technische haalbaarheid en verkeerskundige impact onderzocht.  

Relevante elementen Op volgende plaatsen binnen dit planMER zijn relevante elementen mbt de 

technische en verkeerskundige haalbaarheid van bepaalde alternatieven 

opgenomen:  

 Alternatieven voor de locatie van het noordelijke tracédeel, lengteprofiel van het 

centrale deel, locatie en lengteprofiel van het zuidelijke tracédeel in het 

omleidingtracé: hoofdstukken 8, 9 en Bijlage 11.2 

 Studie van wenselijkheden/mogelijkheden van verknopingen op zowel omleiding- 

als doortochttracé: Bijlage 11.2 

 

6.3.11 ADR-transport, vergelijkende studie doortochttracé en omleidingstracé 

Datum Juli 2008  

Status Studie 

Opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer Limburg (voormalig Agentschap Infrastructuur) 

Context In de haalbaarheidstudie voor het doortochttracé (zie § 6.3.6) is aangegeven dat, 

onder andere in relatie met het transport van gevaarlijke goederen (ADR-transport), 

veiligheid een zeer belangrijk element vormt bij het ontwerp van de tunnels. Ook bij 

keuze voor het omleidingtracé, waar eveneens tunnels worden voorgesteld, is het 

veiligheidsaspect een relevant element.   

Vanuit de inspraakreacties op de kennisgeving bleek duidelijk de bezorgdheid 

omtrent veiligheid. Daarom werd beslist een afzonderlijk veiligheidsonderzoek op te 

starten, dat tijdens het planm.e.r.-proces opgestart werd.  

Relevante elementen In de veiligheidstudie worden volgende aspecten onderzocht:  

 Verkeersveiligheid van wisselend wegniveau (tunnel, maaiveld, brug) 

 Algemene tunnelveiligheid 

 Veiligheid mbt gevaarlijke transporten 

Het algemene veiligheidsaspect, voornamelijk ifv de zachte weggebruikers is binnen 
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dit planMER, binnen de receptor-discipline mens, behandeld.  

De studie over ADR-transport is een afzonderlijke studie die naast het plan-MER 

staat.  

 

6.3.12 Maatschappelijke kostenbatenstudie m.b.t. het omleidings- en doortochttracé 

Datum Juli 2008  

Status Studie 

Opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer Limburg (voormalig Agentschap Infrastructuur) 

Context Vanuit de inspraakreacties op de kennisgeving van dit planMER bleek duidelijk dat 

ook socio-economische effecten (oa impact van langdurige aanlegfase op 

aanwezige economische activiteiten) een belangrijk aspect vormen die de keuze 

voor het definitieve tracé mee kunnen bepalen.   

Een onderzoek van dergelijke impact gaat verder dan wat binnen het aspect ‘mens’ 

in een MER wordt onderzocht.   

Daarom werd, naar aanleiding van de inspraakreacties, besloten een afzonderlijke 

studie op te stellen. Deze analyse werd opgestart naar aanleiding van de 

inspraakreacties op de terinzagelegging van de kennisgeving en loopt parallel met 

en onafhankelijk van het m.e.r.-proces.De MKBA is een afzonderlijke studie die 

naast het planMER staat.   

Relevante elementen In de socio-economische studie is een berekening gemaakt van de 

investeringskosten.  
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7 Juridisch-beleidsmatige situering  

7.1 Overzicht juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Kaart 7.1-1: Situering tracés tov het gewestplan 

Kaart 7.1-2: Afbakeningsproces buitengebied 

Kaart 7.1-3: Situering tracés op de landschapsatlas 

Kaart 7.1-4: Situering tracés tov beschermde gebieden natuur 

Kaart 7.1-5: Situering tracés tov waterlopen en watertoetskaart overstromingsgevoeligheid 
 

Tabel 7.1-1 geeft een overzicht van de juridische randvoorwaarden en beleidsmatige ontwikkelingsperspectieven 

zoals opgenomen in bestaande documenten. Aangezien deze veelheid aan randvoorwaarden en 

ontwikkelingsperspectieven niet convergent werden opgesteld, kunnen onderling conflicterende visies naar voor 

komen.  
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Tabel 7.1.1: Overzicht juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Randvoorwaarde Toelichting Rele-

vantie
5
 

Verwijzing 

Ruimtelijke ordening 

Vlaamse codex ruimtelijke 

ordening 

De codex geeft o.a. aan voor welke ingrepen een stedenbouwkundige vergunning 

noodzakelijk is. Voor de omvorming van de N715 tot een primaire weg of de aanleg 

van een omleidingsweg is een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk.  

J Het plan-MER zal aan het ontwerp-RUP 

toegevoegd worden. Een nog op te maken 

project-MER zal aan de vergunnings-

aanvraag toegevoegd worden. 

Gewestplan + andere 

stedenbouwkundige 

plannen (RUP, BPA, APA, 

…) 

Geven een visie m.b.t. het gewenste/toegestane grondgebruik binnen het Vlaams 

Gewest.  

De situering van de verscheidene tracés op het gewestplan Hasselt-Genk, is 

weergegeven op Kaart 7.1-1 in de kaartenbundel.  

Ter aanvulling/aanpassing van het gewestplan werden ter hoogte van de 

verscheidene tracés een aantal BPA’s/RUP’s opgemaakt:  

 Nr. 3a centrum thv doortochttracé (goedgekeurd op 14/02/1989) 

 Nr. 2 de standaerd (goedgekeurd op 17/02/1971 en 23/04/1975) 

 De 5 einden; westelijk van westelijke omleidingstracés (goedgekeurd op 

24/10/1980) 

 Nr. 9 industriezone Europark thv oostelijke omleidingsweg (goedgekeurd op 

13/01/1976) 

 Uitbreiding Europark t.h.v. oostelijke omleidingsweg (goedgekeurd op 29/04/1991) 

 BPA ‘actieve recreatie Kelchterhoef’ oostwaarts van oostelijke omleidingsweg 

(goedgekeurd op 24/11/1989) 

 BPA ‘toeristische weg’ oostwaarts van oostelijke omleidingsweg (goedgekeurd op 

01/07/1974) 

 Gemeentelijk RUP Houthalen centrum/Sonnis (goedgekeurd op 24/05/2012) 

 Gemeentelijk RUP Bergbeemden (goedgekeurd op 20/06/2012) 

 Gemeentelijk RUP Tienschuu (gedeeltelijk goedgekeurd op 14/06/2012) 

J De inkleuring volgens het gewestplan vormt 

de basis voor een aantal aannames i.f.v. de 

effectbespreking (bv. volledige invulling van 

woon(uitbreidings)gebieden).  

Zie Kaart 7.1-1.  

 Bepalingen omtrent geluidsemissies zijn gerelateerd aan gewestplanbestemmingen. J Binnen de discipline geluid wordt het be-

                                                      
5
 J: Juridisch relevante randvoorwaarde 

B: beleidsmatig relevante randvoorwaarde 

X: niet relevant 
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Randvoorwaarde Toelichting Rele-

vantie
5
 

Verwijzing 

staande en toekomstige geluidsklimaat aan 

de geldende normering getoetst, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

gewestplanbestemmingen. 

Structuurschets Groot 

Veld 

in 2001 werd het initiatief genomen om voor het inbreidingsgebied Groot Veld in 

eerste instantie een structuurschets te maken vooraleer over te gaan tot het opstellen 

van een BPA. 

Nagestreefde doelstellingen geformuleerd in de intentieverklaring: 

 Vanaf de noordzuid-verbinding een poortwerking d.m.v. groenmassieven in relatie 

met het buitengebied 

 Zoeken naar een logische en ruimtelijk verantwoorde overgang van het landelijk 

wonen langs de Kleine Heresteeg naar de drukte van de noordzuid-verbinding en 

het centrum met plein 

 Streven naar een verdichting van 25 woningen per ha 

 […] 

De ontsluiting van een nieuw woongebied met een dichtheid van 25 won./ha met de 

bijhorende verkeerslast wordt liefst niet afgewikkeld ter hoogte van het 

gemeenteplein, maar iets verder oostwaarts langs de Ringlaan. 

De structuurschets werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 27-03-2003. 

Op basis van deze structuurschets werd een inrichtingsschets uitgewerkt voor de 

aanleg van fase 1 (dd. 12-09-2005). Voor de uitvoering van de werken is een 

BPA/RUP vereist. 

Het gebied Groot Veld maakt deel uit van het GRUP Houthalen-centrum/Sonnis 

waarin het gebied een planologische herbestemming verkreeg en waaraan 

stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld werden. 

B Realisatie van het doortochttracé kan 

(indirect) interfereren met de 

inrichtingsplannen voor dit gebied.  

Ruimtelijke 

structuurplannen (RSP) 

Vormen een basis voor de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur (zoals 

vastgelegd in de gewestplannen, die geleidelijk aan worden vervangen door ruimte-

lijke uitvoeringsplannen). 

  

RSP-Vlaanderen In het RSP-Vlaanderen worden primaire wegen geselecteerd evenals stedelijke 

gebieden en economische knooppunten. 

B Door de aanpassing van de N715/N74 

wordt invulling gegeven aan de selectie in 
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Hoofdwegen (hebben een hoofdfunctie verbinden op Vlaams niveau en een 

aanvullende functie verzamelen op Vlaams niveau): 

 A2 (E314) van A3 (Bertem) tot Nederlandse grens 

 A13 (E313): van R1 (Wijnegem) naar Luik 

 A21 (E34): van A13 (Ranst) naar Eindhoven 

 A25 (E25): van Maastricht naar Luik 

Primaire weg I (Primaire wegen type I hebben een hoofdfunctie verbinden op Vlaams 

niveau en aanvullende functie verzamelen op Vlaams niveau):  

 N74: van A2 (Houthalen) tot Nederlandse grens 

 N71: van N19-R14 (Geel) tot N74 (Neerpelt) 

Primaire weg II (Primaire wegen type II hebben een hoofdfunctie verzamelen op 

Vlaams niveau en aanvullende functie verbinden op Vlaams niveau):  

 N76: van aansluiting 31 A2 (Genk-Noord) tot aansluiting 30 A13 (Diepenbeek) 

 N74: van aansluiting 29 (Houthalen-Helchteren) tot R71 (Hasselt) 

 N75: van aansluiting 32 (Genk-Oost) tot N702 (Genk) 

 R71 (ring rond Hasselt) 

 N702: van R71 (Hasselt-Oost) tot N76 (Genk-Noord) 

 N700: van aansluiting 31 A13 (Bilzen/Hoesel) tot N2 (Bilzen) 

Hasselt-Genk wordt geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Bilzen, Bree, 

Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen en Neerpelt-Overpelt worden 

geselecteerd als kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau. 

Houthalen-Helchteren wordt geselecteerd als economisch knooppunt buiten de 

stedelijke gebieden en buiten het economisch netwerk van het Albertkanaal. 
 

Binnen het RSP-Vlaanderen is de Mangelbeekvallei aangeduid als element van de 

natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Mbt het buitengebied wordt de aanzet 

gegeven tot afbakening van het VEN. Deze afbakening wordt verder in deze tabel 

toegelicht.  

het RSP-Vlaanderen.  

In het ontwerp wordt rekening gehouden 

met de geselecteerde functies van wegen, 

steden en gebieden met economische 

activiteit die in relatie staan met de 

N715/74. Er werd eveneens rekening 

gehouden met de aanduiding van de 

Mangelbeekvallei als deel van de 

natuurlijke structuur op Vlaams niveau 

(maximaal vermijden van effecten in de 

vallei).  

RSP Limburg Op 16 mei 2012 werd de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie 

Limburg definitief vastgesteld door de provincieraad en goedgekeurd bij ministerieel 

besluit van 23 juli 201 2.. 

B Analoog aan de bepalingen uit het RSP-V 

werd bij de trechtering tot het omleiding- en 

doortochttracé rekening gehouden met de 
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Op het moment van de goedkeuring van de actualisatie van het RSPL was het 

gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan "Noord-Zuid verbinding N74" nog steeds van 

kracht. Dit beslist beleid werkte door in de actualisatie van de verkeers-en 

vervoersstructuur van het RSPL. Er werd opgenomen dat, met de keuze voor het 

omleidingstracé van de noord-zuidverbinding, het regionaal bedrijventerrein 'Europark' 

te Houthalen-Helchteren verder verwiiderd zal liggen van de primaire weg. Daarom is 

het aangewezen een betere ontsluiting via een secundaire weg te onderzoeken. Een 

bijkomend onderzoeksvenster met een te ondezoeken verbinding van het 

bedrijventerrein Europark naar een primaire weg, via een secundaire weg werd 

opgenomen in het richtinggevend gedeelte. 

ln de actualisatie van het RSPL werd het hoofdstuk m.b.t. openbaarvervoer volledig 

herschreven en afgestemd op het Spartacusplan. 

ln functie van de gewenste ruimtelijke-natuurlijke structuur werden de 

natuurverbindingen op provinciaal niveau geselecteerd. M.b.t. NVBI f in de gemeente 

Houthalen Helchteren, verbinding tussen 'Achter de Witte Bergen' en Sonnisheide, 

ten noordoosten van Helchteren' in de actualisatie opgenomen dat deze NVB mogelijk 

geheel of gedeeltelijk geschrapt wordt na goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan N74. 

verscheidene selecties en gewenste 

ontwikkelingen (bv. behoud 

natuurverbindingsfunctie, maximaal 

beperken hinder in woonkernen, …).  

Ook bij een verdere uitwerking van beide 

tracés in de loop van het merproces 

(evaluerend ontwerpen) wordt rekening 

gehouden met selecties en gewenste 

ontwikkelingen (bv. al dan niet voorzien van 

kruisingen met de N715/N74, aanleg 

parallelwegen, …) 

RSP Houthalen-

Helchteren 

Het ruimtelijk structuurplan van Houthalen-Helchteren werd op 23/12/2009 

goedgekeurd door de Deputatie en vermeldt o.a. het volgende: 

Centrumgebied Houthalen 

Houthalen en Laak worden fysisch gedeeld door de N715. Bij het vernieuwen of 

aanpassen van de infrastructuur wordt gestreefd naar het beperken van de 

barrièrewerking en de tweedeling van Laak. De N715 wordt ingericht als lokale weg 

type I. Laak kan aan de oostzijde nog verder ontwikkelen, aan de westzijde wordt de 

ruimtelijke ontwikkeling afgeremd en de natuurontwikkeling verder gestimuleerd. 

De geplande werken aan de N74/N715 worden aangegrepen als hefboom voor de 

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen langs de weg. Na de realisatie van de omleiding 

wordt de inrichting van de Grote Baan sterk aangepast waardoor de functie van lokale 

weg beklemtoond wordt. Door de herinrichting van de weg kunnen nieuwe 

bouwtypologieën ontwikkeld worden. Nieuwe lokale handelszaken moeten in de 

B Idem RSP Limburg.  

In het verdere ontwerp van zowel 

doortocht- als omleidingstracé zal aandacht 

besteed worden aan maatregelen waardoor 

de vooropgestelde ontwikkelingen mogelijk 

blijven (bv oversteekpunten voor 

fietsverkeer; beperken geluidseffecten 

waardoor woonkernen leefbaar blijven, …).  
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centra gevestigd worden. De leefkwaliteit van de woonomgeving ter hoogte van Laak 

wordt maximaal beschermd. 

Het bedrijventerrein Centrum-Zuid wordt geleidelijk omgevormd tot een clean-tech 

bedrijventerrein. Vormelijk wordt dit herkenbaar door de herinrichting van het terrein 

volgens de principes van duurzaam bouwen en het aanreiken van synergieën tussen 

bedrijven in functie van een duurzaam en efficiënt productieproces. Inhoudelijk wordt 

dit gekenmerkt door de vestiging van bedrijven werkzaam in alternatieve energie, 

milieutechnologie,hernieuwbare materialen, clean mobility en andere bedrijven die 

eco-efficiëntie implementeren in hun productieproces. 
 

Helchteren 

De heraanleg van de N715 zal leiden tot belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. Op 

korte termijn leidt onzekerheid tot het uitstellen van mogelijke investeringen. Op 

halflange termijn en zolang de werken in uitvoering zijn, kunnen bestaande 

handelsvestigingen wegtrekken. Het is niet wenselijk dat het aantal handelsvestingen, 

diensten en horeca verder verspreidt na de heraanleg. Dergelijke ontwikkelingen 

kunnen leiden tot het verder fragmenteren van de omgeving. Een uitdeining en/of 

verschuiving van het handelscentrum is niet wenselijk. Nieuwe handelszaken sluiten 

maximaal aan bij het Sint-Trudoplein, het Begijnenplein en het handelslint van de 

Kazernelaan of op afgebakende ruimtelijk verantwoordbare zones. 
 

Lage kempen 

De REMOsite wordt op basis van de Cradle to Cradle en Closing the Circle principes 

gesaneerd door opgraving en recyclage van het gestorte afval. Na de sanering wordt 

een landschap gevormd gericht op een duurzame landschaps- en natuurontwikkeling. 

De restfractie na de behandeling kan opnieuw gestort worden. 

Door de site worden natuurverbindingen voorzien die Park Lage Kempen via 

Kraanberg en Helchterenbos met de Mangelbeekvallei verbinden én wordt de 

omgevende natuurlijke omgeving beschermd. 

De N74 omleiding ten oosten van de REMO-site wordt aangelegd in een al dan niet 

doorlopende tunnel, waardoor barrièrewerking vermeden wordt. Het bedrijventerrein 

Helchteren-noord wordt geherlocaliseerd ten behoeve van de aansluiting van de 



 Pagina 83 van 1062     BE0100.010154.0168 

  

Randvoorwaarde Toelichting Rele-

vantie
5
 

Verwijzing 

primaire weg met het onderliggend wegennet en natuurontwikkeling. 

Na de uitvoering van de grootschalige werken (sanering REMOsite en aanleg 

omleidingsweg) wordt de ruimte ingericht met doel het recreatief medegebruik te 

verhogen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door de aanleg van recreatieve paden 

met een hoge belevingswaarde, die verbonden zijn met de omliggende toeristische 

voorzieningen. 
 

Lillo 

Ondanks het feit dat de Mangelbeek de N719 tweemaal kruist is de loop van de beek 

weinig zichtbaar in het centrum. Ter hoogte van de bebouwing is de loop van de beek 

beperkt tot een onbrede en diepe gracht. Het is wenselijk dat de beek meer ruimte 

krijgt én goed zichtbaar wordt in de omgeving. 

Het landbouwgebied tussen de Lillosteenweg en Het Steegje biedt ruimte voor een 

mogelijk omlegging van de beek. Hier kan een geïntegreerd waterbeleid en 

landschapsherstel gevoerd worden. Wanneer de beek vóór de hoeve en de kapel 

naar de N719 geleid wordt, wordt ook het landelijk beeld van deze lokatie versterkt. 

Ten zuiden van de N719 is er ruimte voor het creëren van natte gebieden waardoor 

de beekvallei breder vorm gegeven kan worden en de landschappelijke en 

ecologische waarde van de omgeving versterkt wordt. 

RSP Zonhoven De N74 Noord - Zuidverbinding Hasselt - Lommel (Eindhoven) is een belangrijke 

infrastructuur-as op bovenregionaal niveau. 

De noord - zuidverbinding snijdt de gemeente doormidden. Het barrièrevormend, 

isolerend en begrenzend effect van de N74 is niet alleen van invloed op de 

woonomgeving, maar ook op de verkeersafwikkeling in de gemeente. De slechte 

oversteekbaarheid, zowel voor gemotoriseerd als voor langzaam verkeer vormt een 

belemmering voor oost - west georiënteerde verkeersstromen. 

In het ruimtelijk concept wordt aangegeven dat de N74 een scheidende infrastructuur 

is  die een barrière vormt tussen het centrum en de westelijk gelegen woonkernen 

Terdonk en Halveweg. De oversteekbaarheid moet, op strategische plaatsen 

verhoogd worden zodat het scheidend element (plaatselijk) een bindende functie. 
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Gebiedsgericht 

geïntegreerd strategisch 

project (GGSP) voor de 

ruimte rond de N74 te 

Houthalen-Helchteren 

De provincie Limburg doet een gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project 

(GGSP) voor de ruimte rond de N74 te Houthalen-Helchteren. Dit project moet een 

antwoord bieden op een aantal complexe en beleidsveld overschrijdende problemen 

die voorkomen in de huidige situatie of die mogelijk ontstaan t.g.v. de toekomstige 

ontwikkelingen binnen de gemeente. Aanvullend moet het een visie m.b.t. de 

potenties en doelstellingen voor de ontwikkelingen in het plangebied aanreiken. 

Hiertoe werden in 2012-2013 reeds een agenderingsnota en startnota opgemaakt. 

Momenteel wordt het onderzoeks- en uitvoeringsprogramma zoals opgenomen in de 

startnota uitgevoerd. 

B Relevante elementen uit het GGSP worden 

in de disicpline mens-ruimtelijke aspecten 

behandeld. 

Ruimtelijke visie voor 

landbouw, natuur en bos – 

regio Limburgse Kempen 

en Maasland (maart 2008) 

Het betreft een voorbereidende studie voor de afbakening van de gebieden van de 

natuurlijke en agrarische structuur ter uitvoering van het RSP-V.  

 

B Bij evaluatie van het omleiding- en 

doortochttracé wordt via de beoordeling op 

ecologisch en landschappelijk vlak 

rekening gehouden met de streefbeelden 

vanuit deze ruimtelijke visie.  

Zie Kaart 7.1-2 

Ruimtelijk-economisch beleid 

Masterplan Houthalen-

Helchteren 2007-2020 

 

Dit plan werd opgesteld in het kader van het bestuursakkoord en omvat de 

(politieke) lange termijnvisie voor de ontwikkeling van Houthalen-Helchteren. Het 

masterplan omvat een aantal doelstellingen en voorstellen voor concrete projecten: 

 'Centurion project' omvat de ontwikkeling van de mijnsite, een herstructurering van 

het centrum en de stedelijke diensten, de invulling van een aantal binnengebieden 

(hoofdzakelijk ifv woningbouw), heraanleg openbaar domein,....  Voor het gebied 

'Groot veld' is er reeds een masterplan uitgewerkt (zie eerdere paragraaf). Dit 

moet echter nog verder verfijnd worden en juridisch vertaald in een RUP vooraleer 

er kan gebouwd worden.  

 LETPARK (Limburg Environmental Technology Park): clusteren van individuele 

projecten. Is niet beperkt tot afvalbehandeling of –verwerking, maar omvat de hele 

keten van moderne milieutechnologie.  

 Logistieke vallei: realisatie van een economisch en handelsknooppunt thv 

Centrum Zuid, bij voorkeur met een directe verbinding naar de E314 

 Eco-boulevard, groene baan: omvorming noordzuid tot een aangename, leefbare, 

groene weg 

 Familiepark: overkoepelen bestaande toeristisch-recreatieve knooppunten 

B Bij de evaluatie van zowel het omleiding- 

als doortochttracé wordt nagegaan in 

hoeverre deze combineerbaar zijn 

(positieve of negatieve zin) met de visies 

die in het Masterplan zijn opgenomen.  
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(Hengelhoef, Kelchterhoef, Molenheide) 

 Woonprojecten: oa Houthalen (mijnterrein, Grootveld, gebied rond Delhaize 

(wonen én winkelen), villawijk, Bergbeemden); Gebied Huidevettersstraat; 

Inbreidingsgebieden in Helchteren (Roepsteen, Muverd, Pastorij, Begijnenplein, 

Houthalen-Oost) 

Commercieel strategisch 

ontwikkelingsplan 

Houthalen en Meulenberg 

Dit plan werd opgesteld door BRO in 2006-2007 en is mede bepalend voor de 

visievorming voor de herstructurering van het centrum van Houthalen (o.a. voor het 

project centrumplein) 

B Bij de beoordeling van impact op de 

receptor mens, is rekening gehouden met 

de herinrichting van de N715 (zowel bij 

doortocht- als omleidingstracé), waarbij 

voor deze herinrichting rekening wordt 

gehouden met dit ontwikkelingsplan.  

Mobiliteit 

Mobiliteitsplan Vlaanderen Het document omvat de beleidsvisie van de Vlaamse administratie over hoe het 

mobiliteitsbeleid zich het komende decennium dient te ontwikkelen. De doelstellingen 

van het mobiliteitsplan Vlaanderen omvatten:  

 Het vrijwaren van de bereikbaarheid;  

 Het garanderen van de toegankelijkheid;  

 Het verbeteren van de veiligheid;  

 Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid;  

 Het terugdringen van de schade aan natuur en milieu. 

Een gericht ingrijpen op de oorzaken die vooral de aangroei van de automobiliteit mee 

bepalen is noodzakelijk om te evolueren in de richting van een meer duurzame 

mobiliteit.  

Elementen in deze strategie zijn:  

 Het beïnvloeden van de verplaatsingspatronen door het beïnvloeden van de 

ruimtelijke organisatie, het beïnvloeden van de tijdsordening en technologische 

maatregelen;  

 het beïnvloeden van de vervoerspatronen door alternatieven voor het 

wegtransport/vervoer te versterken, en door het verhogen van de 

vervoersefficiëntie van alle modi;  

 het beïnvloeden van de verkeerspatronen door een betere benutting van de 

infrastructuur;  

 het beïnvloeden van attitudes en gedrag. 

B De doelstellingen vanuit het mobiliteitsplan 

voormen mee de basis voor de aannames 

omtrent de groei van het verkeer, de 

verantwoording van ontwikkeling van de 

N715/N74 tot een primaire weg en link met 

ontwikkelingen op het vlak van openbaar 

vervoer.  
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Mobiliteitsplan Houthalen-

Helchteren 

Mobiliteitsplan van Houthalen-Helchteren werd in 2011 herzien. Deze herziening 

bestaat uit 3 fasen (verkenningsfase, uitwerkingsnota, beleidsplan) en resulteerde 

onder de noemer 'verbreden en verdiepen'. Er wordt gewerkt rond 3 kernthema’s: 

 Kernthema 1: Parkeerbeleid en circulatieplan 

 Kernthema 2: Strategisch ruimtelijke projecten, waarvan de noord-zuidverbinding 

er een is. 

  Kernthema 3: Openbaar vervoer 

 Kernthema 4: Vervoersmanagement en flankerend beleid 

 

Over de noord-zuidverbinding wordt in het document o.a. gezegd dat dit grootschalig 

infrastructuurproject de verhoging van de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer 

via een omleidingsweg rond de kernen van Houthalen en Helchteren beoogt, 

waardoor het bestaande doorgaand verkeer uit deze kernen geweerd kan worden en 

zo de leefbaarheid zal toenemen. De impact van deze ontwikkeling zal dan ook 

voornamelijk opgenomen worden in een aangepaste wegcategorisering. 

B Relevante elementen uit het mobliteitsplan 

worden in het MER opgenomen  

Mobiliteitsplan Zonhoven Het standpunt van de gemeente zonhoven m.b.t. tot de noord-zuidverbinding luidt 

volgens dit document als volgt: 

 de afwikkeling van het verkeer dat vanuit het noorden van de provincie een 

bestemming zoekt voorbij Hasselt (Sint-Truiden, Tongeren, …) dient te gebeuren 

via de E314 en niet via de N74 over grondgebied Zonhoven. 

 de voorziene verbinding voor het lokale verkeer tussen de centra van Houthalen 

en Zonhoven zal volgens de recente gegevens en plannen verlopen via de 

bestaande Houthalenseweg-N715. Een uitwisseling met de N74 werd hierin niet 

voorzien. De fietsverbinding zal eveneens verlopen via de Houthalenseweg-N715. 

 de vlakken met verkeersbestemming zijn breder dan nodig voor de aanleg van de 

verkeersinfrastructuur; deze kunnen smaller, zodat minder onteigening nodig is. - 

Er moet een bijkomende schakel in het fietsroutenetwerk langs de Laambeek 

worden voorzien, die de N74 kruist. Tevens moet er een conflictvrije kruising voor 

voetgangers en fietsers ter hoogte van het huidige kruispunt met de Eikenenweg. 

 voor de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg op de N715 Houthalenseweg 

moet de aanleg van een rotonde mogelijk zijn. 

 ter beperking van de geluidsoverlast moeten de nodige maatregelen worden 

genomen. 

 Relevante elementen uit het mobliteitsplan 

worden in het MER opgenomen  
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Streefbeeld N74 tussen 

R71 en E314 Hasselt-

Zonhoven 

De studie wordt opgemaakt met als doel het uitwerken van een geïntegreerd concept 

van duurzame mobiliteit over het bedoelde tracé m.a.w. de opmaak van een 

streefbeeld voor de primaire weg II N74 tussen de R71 en de E314. 

De keuze voor een bepaalde kruispuntoplossing werd bepaald door: 

 de categorisering van de kruisende wegen (leidraad TV3V) 

 de verkeersintensiteiten 

 de huidige problematiek (o.a. ongevalgegevens en AVOC-methodiek) 

 beschikbare ruimte 

Zowel op korte als op lange termijn werd volgende oplossing weerhouden: 

De huidige kruispuntinrichting (conflictvrije VRI) wordt behouden (ook de vrije 

busbaan), mits volgende aanpassingen: 

 verbeteren signalisatie (attentie-borden voor het kruispunt en richtingaanwijzers) 

 dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke zijde van de N74 vanaf de 

Houthalenseweg tot voorbij de Park and Ride aan de noordelijke zijde van de 

E314 

 aanbrengen fietsbruggen over de twee op- en afritten van de E314 aan de 

oostzijde van de N74 

 

B Elementen uit het streefbeeld worden in 

het merproces meegenomen in de 

ontwikkeling van zowel het omleiding- als 

doortochttracé.  

Bovenlokaal 

fietsroutenetwerk 

Provincie Limburg 

Op provinciaal niveau werd een functioneel bovenlokaal fietsroutenetwerk uitgewerkt. 

Hiertoe sloot het Vlaams Gewest een overeenkomst af met de vijf Vlaamse 

provinciebesturen. Bedoeling hiervan is het opbouwen van een aaneensluitend 

B Binnen het projectontwerp (evaluerend 

ontwerp binnen m.e.r.-proces) wordt 

rekening gehouden met de 
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geheel van fietsroutes over heel Vlaanderen (en dus over de vijf Vlaamse provincies) 

en dit hoofdzakelijk toegespitst op het functioneel fietsverkeer over korte afstand. 

Uiteraard is het recreatieve medegebruik van deze routes ook mogelijk. 

De N74 / N715 tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en de N719 werd 

opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Limburg als non-stop 

hoofdroute. Ten noorden van de N719 werd de N74 / N715 geselecteerd als 

bovenlokale functionele route. Ook een aantal aansluitende wegen binnen het 

studiegebied werden opgenomen in het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk: de 

N719 (Helzoldstraat / Kazernelaan) en de Ringlaan werden gecategoriseerd als 

functionele route, de dorpsstraat als non-stop hoofdroute. Tenslotte werd tevens de 

oude spoorweg ten westen van de N74 geselecteerd als alternatieve functionele route 

en ten oosten van de N74 als functionele route. In deze zone wordt het 

fietsroutenetwerk Limburgse Kempen gekoppeld met het fietsroutenetwerk Kempen 

en Maasland. 

fietsverbindingen en worden waar 

noodzakelijk maatregelen (bv 

fietsbruggen en/of –tunnels) voorzien.  

Landschapszorg 

Landinrichting In de nabije omgeving is geen landinrichtingsproject lopende of uitgevoerd X / 

Ruilverkaveling In de nabije omgeving is geen ruilverkavelingproject lopende of uitgevoerd X / 

Landschapszorg & Decreet 

tot bescherming van 

monumenten, stads- en 

dorpsgezichten 

Monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten kunnen wettelijk beschermd 

worden. Thv ter Dolen is de omgeving afgebakend als beschermd landschap. ‘De 

Heilige Catharinakapel en onmiddellijke omgeving met inbegrip van hoeve Claes thv 

Lillo’ en ‘de omgeving van de pastorie’ in het centrum van Houthalen-Helchteren zijn 

afgebakend als beschermd stadsgezicht.  

J Bij afweging van de tracés op 

planniveau wordt rekening gehouden 

met de aanwezige beschermde 

stadsgezichten en beschermd 

landschap. In de trechtering van 

omleiding- en doortochttracé werd hier 

reeds rekening mee gehouden.  

Zie Kaart 7.1-3 voor een situering van 

de beschermde landschappen, stads- en 

dorpsgezichten.  

Landschapsatlas; 

ankerplaatsen en 

erfgoedlandschappen 

In de landschapsatlas worden gebieden aangeduid met een hoge waarde aan gaaf-

heid (ankerplaatsen) of grote concentratie aan relicten (relictzones). Deze zones 

genieten geen wettelijke bescherming, maar op termijn worden beheersplannen 

opgesteld. Daarnaast worden ook lijn- en puntrelicten aangeduid.  

In het zuiden van de gemeente Houthalen-Helchteren (en verder zuidwaarts in 

B & J Waar relevant wordt bij de evaluatie van 

zowel het omleiding- als doortochttracé 

op landschappelijk niveau rekening 

gehouden met de afbakeningen zoals 

opgenomen in de landschapsatlas. In de 

trechtering van omleiding- en 
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Zonhoven) is de ankerplaats ‘’Vijver- en heidegebied rond de bovenbeek van de 

Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ op 12/12/2013 definitief aangeduid. Deze 

ankerplaats omvat de relictzoneassociaties ‘Bossen en heide van Midden-Limburg’ 

en de puntenassociatie ‘Genaderse molen, Molen van Terhaagdoorn’.  

In het noorden van de gemeente (en verder doorlopend in de gemeenten Beringen, 

Heusden-Zolder en Hechtel-Eksel) is de ankerplaats ‘heide- en stuifzandcomplex 

van Hechtel-Helchteren met vallei van de Zwarte beek (bovenloop)’ aangeduid. Deze 

ankerplaats omvat de relictzoneassociaties ‘Kamp van Beverlo’, ‘Bovenloop van de 

Zwarte Beek’ en ‘Militair domein Koersel-Hechtel’ evenals de lijnrelictenassociaties 

‘ontsluitingsstructuur Hechtel’, Zwarte beek’ en Winterbeek en de 

puntrelictenassociatie ‘Stalse molen’.  

 

Via het decreet van 13/02/2004 houdende maatregelen tot het behoud van 

erfgoedlandschappen (integratie van bepalingen van de Conventie van Firenze; 

ratificatie op 28/10/2004) is het mogelijk dat naast de klassieke bescherming van 

landschap ook erfgoedlandschappen aangeduid worden in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. De aanduiding van erfgoedlandschappen is gebaseerd op de 

ankerplaatsen. Ter hoogte van het studiegebied zijn (nog) geen 

erfgoedlandschappen (voorlopig) aangeduid.  

doortochttracé werd hier eveneens 

rekening mee gehouden. 

Zie Kaart 7.1-3 voor een situering tov 

ankerplaatsen, relictzones, lijn- en 

puntrelicten.  

Regionaal Landschap Het studiegebied maakt deel uit van het regionaal landschap ‘Lage Kempen’. Binnen 

dit regionale landschap zijn 4 typische landschappen aanwezig. Het noordelijke deel 

van de gemeente Houthalen-Helchteren overlapt met het Beekdallandschap ‘Zwarte 

Beek’, een uitzonderlijk gebied met heide en landduinen aan de bron en natte 

weilanden aan de monding. Bovendien is dit een uniek veengebied. Het zuiden van 

de gemeente Houthalen-Helchteren sluit aan op het vijvergebied ‘De Wijers’ met 

meer dan 1 000  vijvers. Deze waterrijke streek is een unieke kraamafdeling voor 

heel wat bedreigde dier- en plantensoorten.  

B Bij de afweging van zowel het omleiding- 

als doortochttracé wordt rekening 

gehouden met de typerende 

landschappelijke elementen die thv de 

voorgestelde tracés aanwezig zijn. Ook 

binnen het ecologische aspect worden 

dergelijke landschappelijke elementen 

onrechtstreeks in de weging 

opgenomen.  

Conventie van Malta & 

decreet houdende 

bescherming van het 

archeologisch patrimonium 

De Conventie regelt de archeologische monumentenzorg op Europees niveau. Op 

Vlaams niveau wordt de bescherming, het behoud, de instandhouding, het herstel en 

het beheer van het archeologisch patrimonium geregeld. Mbt de bescherming van 

het archeologisch patrimonium wijst het decreet op de zorgplicht van eigenaar en 

gebruiker. Algemene voorschriften zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit. Dit 

besluit is algemeen van toepassing.  

J Omwille van het ontbreken van een 

gebiedsdekkende inventaris van het 

archeologisch patrimonium, kan op plan-

niveau weinig tot geen rekening 

gehouden worden met dit aspect. Op 

projectniveau (na selectie van het 
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gewenste alternatief) zal hieraan wel 

aandacht geschonken worden.  

Natuurbehoud 

Europese Habitatrichtlijn 

(21/05/’92) en Europese 

Vogelrichtlijn / 

Ramsargebieden 

(02/04/’79) 

De habirtatrichtlijn heeft de instandhouding van de biologische diversiteit binnen de 

EU tot doel.  

De vogelrichtlijn beoogt de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende 

vogelsoorten en hun leefgebieden. 

In het kader van beide richtlijnen werden speciale beschermingszones afgebakend. 

Zowel in de omgeving van het omleiding als doortochttracé zijn dergelijke 

beschermingszones (SBZ-H en SBZ-V) afgebakend: 

Ter hoogte van het studiegebied zijn volgende SBZ’s afgebakend: 

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 

vengebieden (SBZ-H_BE2200029) ten noord(oosten) van Helchteren 

Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek (SBZ-V_ BE2218311) ten noorden 

van Helchteren 

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode (SBZ-

H_BE2200030) tussen centra van Houthalen en Helchteren en westwaarts van 

centrum Houthalen.  

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden (SBZ-H_ BE2200031) ten zuiden van Houthalen.   

Via artikel 36ter voorziet de Vlaamse wetgeving in de opmaak van 

instandhoudingsmaatregelen voor de speciale beschermingszones. Dit artikel 

voorziet eveneens de opmaak van een passende beoordeling.  

J Kaart 7.4 

In de effectbespreking 

(receptordiscipline natuur) is rekening 

gehouden met de afbakening van 

speciale beschermingszones.  

In de eindconclusie is een passende 

beoordeling opgenomen.  

Decreet betreffende het 

natuurbehoud 

(natuurdecreet) 

Het standstill-principe en de zorgplicht vormen belangrijke elementen in het natuur-

decreet. Indien uit de effectbespreking zou blijken dat ten gevolge van de uitvoering 

van het project natuurelementen in de onmiddellijke omgeving kunnen vernietigd of 

ernstig beschadigd worden, moeten maatregelen genomen worden om deze vernieti-

ging of beschadiging te voorkomen, te beperken of te herstellen.  

De vermelde principes zijn algemeen van toepassing.  

 

J In de evaluatie van het omleiding- en 

doortochttracé wordt rekening gehouden 

met mogelijke effecten op de 

natuurwaarden in globaliteit en effecten 

op de SBZ’s (H & V) in het bijzonder.  

Kaart 7.1-4 situeert de tracés tov de 

zones die in het kader van 

natuurbescherming zijn afgebakend.  
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Vlaams Ecologisch Netwerk In uitvoering van het natuurdecreet wordt een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 

afgebakend, bestaande uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Na-

tuur in Ontwikkeling (GENO). In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en –ontwik-

keling op de eerste plaats en moeten minstens de bestaande natuurkwaliteiten be-

waard blijven. In functie hiervan gelden binnen VEN een aantal verbodsbepalingen.  

Ter hoogte van het studiegebied zijn volgende VEN-gebieden afgebakend:  

De Mangel- en Winterbeek (GEN) ten (noord)oosten van centrum Helchteren en 

tussen centra van Houthalen en Helchteren 

Het Vijvergebied Midden-Limburg (GEN) ten zuid(west)en van centrum Houthalen 

De Teut-Tenhaagdoornheide (GEN) ten zuidoosten van centrum Houthalen 

De Helderbeek-Hokselaar (GEN) ten noordwesten van het centrum van Helchteren 

De Terril Heusden-Zolder (GENO) ten westen van het centrum van Helchteren 

J In de evaluatie van z het omleiding- en 

doortochttracé wordt rekening gehouden 

met mogelijke effecten op de 

natuurwaarden in globaliteit en effecten 

op de VEN-gebieden in het bijzonder.  

Zie Kaart 7.1-4 

Vegetatiebesluit Een aantal wijzigingen van de vegetatie zijn verboden, vergunningsplichtig of 

meldingsplichtig. Deze bepalingen zijn algemeen van toepassing.  

J Op planniveau is de focus gelegd op 

zeldzame soorten die een hoge 

beschermingsstatus genieten (in de 

eerste plaats soorten die zijn 

opgenomen in bijlagen van vogel- en 

habitatrichtlijn). Specifiek onderzoek 

naar soorten beschermd via het 

vegetatiebesluit is niet opgenomen in dit 

plan-MER.  

Vlaamse en erkende 

natuur- en bosreservaten 

Door de Vlaamse regering worden terreinen die belangrijk zijn voor het behoud en 

ontwikkeling van het natuurlijk milieu aangewezen of erkend.  

Voor de reservaten worden beheerplannen opgesteld, waarin ook een visie 

(gewenste toekomstige situatie) is uitgewerkt en een visiegebied is aangeduid.  

Binnen erkende natuurreservaten zijn, cfr het natuurdecreet, diverse 

verbodsbepalingen van toepassing. 

Zie Kaart 7.1-4 voor een afbakening van de reservaatgebieden.  

X Binnen de effectevaluatie mbt de 

receptor fauna & flora wordt rekening 

gehouden met de beschermingsstatuten 

van de verscheidene gebieden.  

Zie Kaart 7.1-4 voor een afbakening van 

de reservaatgebieden.  

Kaart 16.1.4 geeft een totaalbeeld van 

het ecologische streefbeeld in de 

verscheidene beschermde gebieden 

(incl. Vlaamse en erkende natuur- en 

bosreservaten). Deze kaart werd 
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opgemaakt op basis van oa visies uit de 

beheerplannen van de gebieden.  

Soortgericht natuurbeleid Door ondertekening van de Conventie van Bern (behoud van wilde dieren en planten 

en hun natuurlijk milieu; goedkeuring via wet 20/04/1989) en de Conventie van Bonn 

(bescherming van trekkende wilde diersoorten; goedkeuring via wet 23/04/1990) 

worden specifieke soorten op (inter)nationaal niveau beschermd.  

Het is o.a. verboden deze soorten te bejagen, te vangen alsook hun woon- en 

schuilplaatsen te beschadigen of met opzet te verstoren. 

Algemeen van toepassing. 

Via het natuurbehouddecreet (BS 10/01/1998; bijlagen III en IV) wordt de 

bescherming van populaties van soorten zoals aangeduid in de Europese Habitat- en 

Vogelrichtlijn in de Vlaamse wetgeving geïntegreerd.  

J Op planniveau zijn geen inventarisaties 

tot op soortenniveau voorzien.  

Waar relevant wordt op projectniveau 

nagegaan of bepaalde beschermde 

soorten worden aangetast.  

 

Toepassing & integratie bepalingen 

habitat- en vogelrichtlijn: zie eerder.  

Bosdecreet Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen wordt geregeld in het bos-

decreet evenals de kappingen, vergunningsvoorwaarden en eventuele 

compensaties.  

Algemeen van toepassing 

J Op projectniveau zal aandacht 

geschonken worden aan eventueel 

noodzakelijke compensaties die in het 

kader van het bosdecreet noodzakelijk 

zijn.  

Natuurinrichting In de nabije omgeving is geen natuurinrichtingsproject lopende of uitgevoerd X / 

Milieuhygiëne - algemeen 

Vlaams Reglement 

Milieuvergunning 

(VLAREM) 

Vlarem geeft aan voor welke activiteiten en inrichtingen een milieuvergunning nood-

zakelijk is. Aanvullend wordt voor verscheidene rubrieken (gerelateerd aan aard van 

activiteiten) aangegeven aan welke (algemene en sectorale) voorwaarden moet 

voldaan worden. Het betreft oa voorwaarden mbt geluidsverstoring, waterveront-

reiniging, … 

J Mbt de disciplines lucht, geluid en water 

is een toetsing aan de algemene 

voorwaarden mbt de omgevingskwaliteit 

voorzien.  

Bij de afweging van de tracés op 

planniveau wordt ifv het geluidsaspect 

voor de mens als receptor gebruik 

gemaakt van de grens- en richtwaarden 

die opgenomen zijn in Vlarem.  

 

Milieuhygiëne - geluid 

Besluit van de Vlaamse Besluit inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai. (Dit besluit is B Binnen de bespreking van 
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Regering van 22/7/05  o.a de omzetting van Europese richtlijn) verstoringseffecten via geluid zal 

rekening gehouden worden met de 

bestaande normgeving.  
VLAREM II In Vlarem II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht opge-

nomen. 

B 

Ontwerp KB 1991 In ontwerp KB tot vaststelling van grenswaarden voor lawaai binnenshuis en buitens-

huis en van geluidsisolatie richtwaarden en maximale waarden voorgesteld voor het 

LAeq,T van wegverkeer 

B 

Milieuhygiëne - Lucht 

Dochterrichtlijnen lucht In de dochterrichtlijnen lucht worden luchtkwaliteitdoelstellingen vastgelegd voor een 

aantal verontreinigende stoffen. Deze richtlijnen zijn omgezet in VLAREM II wetge-

ving 

J Binnen de bespreking van 

verstoringseffecten via lucht wordt 

rekening gehouden met de bestaande 

normgeving. 

Milieuhygiëne – bodem en water 

Decreet integraal 

waterbeheer 

Heeft tot doel een goede toestand van grond- en oppervlaktewater te bereiken, zo-

wel op kwalitatief als kwantitatief vlak. De bepalingen zijn algemeen van toepassing.  

Als instrument dat de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen mede moet 

mogelijk maken, voorziet het decreet de watertoets.  

 

Het decreet voorziet in de opmaak van (deel)bekkenbeheerplannen. Deze plannen 

bepalen het integraal waterbeleid voor het desbetreffende bekken. Het is een 

beleidsplan dat tevens de voorgenomen acties, maatregelen, middelen en termijnen 

bepaalt om de doelstellingen ervan te bereiken. De maatregelen kunnen 

beperkingen opleggen. Zij mogen evenwel geen beperkingen vaststellen die 

absoluut werken of handelingen verbieden of onmogelijk maken die 

overeenstemmen met de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen 

van kracht in de ruimtelijke ordening, noch de realisatie van die plannen en hun 

bestemmingsvoorschriften verhinderen, met uitzondering van de werken of 

handelingen binnen overstromingsgebieden en oeverzones. 

Voor de Mangelbeek (incl Laambeek) werd een bekkenbeheerplan opgesteld.  

J Binnen de bespreking van 

verstoringseffecten via zijn het 

doortocht- en omleidingstracé aan de 

algemene bepalingen van het integrale 

waterbeheer getoetst worden.  

Daarnaast wordt eveneens rekening 

gehouden met bepalingen van de het 

bekkenbeheerplan. 

In de eindsynthese is specifieke 

informatie mbt de watertoets 

opgenomen.  

Zie Kaart 7.1-5 

Functietoekenning 

oppervlaktewaterkwaliteit  

Het immissiebesluit legt de kwaliteitsdoelstellingen voor alle oppervlaktewateren van 

het openbaar hydrografisch net vast. In Vlarem II zijn de kwaliteitsnormen vastgelegd 

die met deze doelstelling overeenkomen.  

J In de effectbespreking van de discipline 

oppervlaktewater wordt rekening 

gehouden met de 
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kwaliteitsdoelstellingen van de 

waterlopen waarop een effect kan 

verwacht worden.  

Zie Kaart 7.1-5 

Besluit van de Vlaamse 

Regering van  05/07/2013 

(BS08/10/2013) 

Besluit houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en geschei-

den lozing van afvalwater en hemelwater. 

Deze recent verstrengde verordening is van kracht sinds 1 januari 2014.  

J Dit besluit is niet van toepassing op 

verharde grondoppervlakten die tot het 

openbaar wegdomein behoren of die 

bestemd zijn om te worden ingelijfd bij 

het openbaar wegdomein (art.3§2.2°).  

In haar advies bij het plan-MER 

ontwerprapport geeft VMM aan dat voor 

het openbaar domein ook maximaal 

moet gestreefd worden naar infiltratie 

van het afstromende hemelwater 

conform de principes van deze 

verordening en dat daarnaast voor 

wegenis de code van goede praktijk 

voor het ontwerp, de aanleg en het 

onderhoud van rioleringssystemen van 

toepassing is die in augustus 2012 werd 

geactualiseerd.  Concrete infiltratie- en 

buffervoorzieningen dienen te worden 

uitgewerkt op projectniveau. 

Vismigratie De Benelux Beschikking dd. 26/4/96 inzake vismigratie stelt dat vismigratie mogelijk 

moet gemaakt worden tegen 2010 voor alle vissoorten op alle waterlopen in de 

hydrografische bekkens van de Benelux.  

De Mangelbeek en Laambeek zijn beiden aangeduid op de prioriteitenkaart 

vismigratie, respectievelijk als verbindingsweg en ecologisch interessante waterloop.  

 Binnen de effectbespreking wordt 

aandacht besteed aan het aspect van 

vismigratieknelpunten.  

Grondwaterdecreet De bescherming van het grondwater wordt via dit decreet geregeld. De procedure 

mbt het aanvragen van een vergunning voor de onttrekking van of infiltratie naar het 

grondwater is opgenomen in Vlarem.  

J Binnen de effectevaluatie wordt 

nagegaan in welke mate bemaling 

noodzakelijk zal zijn bij de 

aanlegwerkzaamheden en indien 

noodzakelijk, hoe impact van bemaling 
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kan beperkt worden.  

Decreet betreffende de 

bodemsanering 

Het decreet voorziet in het gebruik van normen voor de beoordeling van bodemver-

ontreiniging (zowel bodem als grondwater) en voor het vaststellen van sanerings-

doelstellingen.  

In het uitvoeringsbesluit op het bodemsaneringsdecreet (Vlarebo) is grondverzet 

(hergebruik van bodems) uitgewerkt. Hierin wordt bepaald aan welke voorwaarden 

(afhankelijk van de bestemming) bodems moeten voldoen vooraleer hergebruik is 

toegestaan. De bepalingen zijn van toepassing op de aan- en afvoer van gronden.  

J In de huidige projectfase is de concrete 

grondbalans nog niet gekend. Er zal 

gestreefd worden naar een gesloten 

balans. Bepalingen omtrent het 

grondverzet (onderzoek bodemkwaliteit) 

zullen gerespecteerd worden.  

Een overzicht van locaties waarvoor een 

bodemonderzoek werd uitgevoerd 

(oriënterend, beschrijvend of sanering) 

is weergegeven op kaart 15.1.2.  

Milieubeleid 

Milieubeleidsplanning  In de milieubeleidsplannen (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) worden voor 

verscheidene milieuthema’s (zoals geluidsverstoring, luchtverontreiniging, 

waterproblematiek, …) doelstellingen geformuleerd evenals maatregelen die de 

realisatie van deze doelstellingen mogelijk moeten maken.  

B Binnen de evaluatie van de tracés wordt, 

waar relevant, rekening gehouden met 

doelstellingen vanuit de 

milieubeleidsplanning.  
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8 Trechtering van alternatieven 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht en beschrijving gegeven van: 

 8.1: de alternatievenafweging op doelstellingenniveau; 

 8.2: de tracéalternatieven uit de trechteringsstudies voor het omleidingstracé en het doortochttracé: deze 

studies werden voorafgaand aan de opmaak van de kennisgeving uitgevoerd en hebben geleid tot een 

geselecteerd omleidingstracé en een geselecteerd doortochttracé zoals voorgesteld in de kennisgeving; 

 8.3: de varianten uit de haalbaarheidsstudie die aansluitend op de trechteringsstudie voor het 

omleidingstracé werd uitgevoerd. In deze haalbaarheidsstudie, die tijdens de terinzagelegging van de de 

kennisgeving werd uitgevoer, werd het geselecteerd omleidingstracé verder verfijnd en werden de te 

bestuderen varianten bepaald; 

 8.4: de varianten uit de optimalisatiestudie voor het doortochttracé, die gelijktijdig met de 

haalbaarheidsstudie voor het omleidingstracé werd uitgevoerd.  

Voor een overzicht van het procesverloop om van de verschillende mogelijke alternatieven uit de 

trechteringsstudies, haalbaarheidsstudie, optimalisatiestudie en ingesproken alternatieven en varianten tot 

de in dit plan-MER weerhouden planalternatieven en varianten te komen, wordt verwezen naar de tekst en 

schema’s in Hoofdstuk 4. Voor een beschrijving van de alternatieven uit de inspraak reacties wordt 

verwezen naar hoofdstuk 9. 

 

8.1 Alternatievenafweging op doelstellingenniveau  

Alternatieven op doelstellingsniveau zijn mogelijke oplossingswijzen voor het probleem op een hoog en 

abstract niveau. Dit type van alternatieven is typisch voor beleidsvraagstukken en behelst over het algemeen 

alternatieven die niet door de initiatiefnemer van het plan/project genomen of uitgevoerd kunnen worden.  

Een typisch voorbeeld van een doelstellingsalternatief is het plaatsen van windmolens in de plaats van het 

aanleggen van een aardgasleiding. Dit voldoet weliswaar aan de hoge doelstelling van het voorzien in de 

energiebehoefte, maar niet aan de concretere doelstelling om dit te verhelpen door aardgasaanvoer.  

 

8.1.1 Nulalternatief 

Het nulalternatief is het niet-uitvoeren van het project, i.e. het niet-aanleggen van de N74 in Houthalen-

Helchteren. Dit alternatief is in strijd met de beslissingen van de Vlaamse regering om de N74 aan te leggen 

/ de N715 op te waarderen tot N74. 

Bij dit alternatief blijft de bestaande toestand behouden en zal deze verder evolueren door de toename van 

het verkeer. Grosso modo komt dit alternatief dus overeen met de autonome ontwikkeling. 

Dit alternatief voldoet niet aan de projectdoelstellingen gezien dit een verdere verslechtering is van de 

huidige situatie, dewelke ook reeds niet voldoet aan de projectdoelstellingen. Het nulalternatief wordt in dit 

MER niet altijd expliciet vermeld, maar komt voor de disciplines bodem, grondwater, oppervlaktewater, fauna 

en flora, landschap en mens-ruimtelijke aspecten overeen met de bestaande situatie. Voor mobiliteit, lucht, 

geluid en mens-gezondheid valt het nulalternatief samen met de referentiesituatie 2020.  

.  

8.1.2 Verbeterd openbaar vervoernet 

Een alternatieve wijze op doelstellingsniveau om het doorstromingsprobleem en de verkeersonveilige 

situatie in Houthalen-Helchteren op te lossen is het verminderen van het individuele personenverkeer door 

een verbeterd openbaar vervoersnetwerk. Dit kadert in het duurzaamheidsprincipe van de 3P-benadering en 

het beleidsstreven naar een meer duurzame mobiliteit. 
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Een gevoelige vervanging van het wegvervoer door het gebruik van bussen, (snel)trams en personen-

/goederentreinen is hiervoor een vereiste.  

De Noordzuidverbinding heeft een functie als verbinding van het noorden van Limburg met Hasselt en met 

de autosnelweg (en bijgevolg met de omliggende provincies en landen). Dit is enerzijds personenvervoer 

maar ook, en ten gevolge van de industriële ontwikkelingen in de toekomst in steeds toenemende mate, 

goederenvervoer. Om de vervanging van deze transporten te bewerkstelligen volstaat een uitbreiding van 

het openbare personenvervoersnetwerk niet, maar dient tevens geïnvesteerd te worden in een uitbreiding 

van het goederentransport over spoorwegen.  

Mogelijke initiatiefnemers om dergelijke ontwikkelingen uit te werken zijn de VVM De Lijn en de NMBS. Het 

Agentschap Wegen en Verkeer, zijnde de opdrachtgever voor de realisatie van de N74 te Houthalen-

Helchteren, heeft hier geen opdracht toe. Vanuit de lopende m.e.r.-procedure kan dit doelstellingsalternatief 

dan ook niet als een relevant alternatief beschouwd worden.  

Overigens is in Limburg reeds een plan in uitvoering door de VVM De Lijn, waardoor een verbeterd 

openbaar vervoersnetwerk voor personenvervoer bekomen zal worden: het Spartacusplan. De Vlaamse 

regering heeft tot uitvoering van dit plan beslist, naast de afwerking van de N74. De bezettingsmodelleringen 

die De Lijn uitvoerde voor het Spartacus-plan in zijn geheel, geeft aan dat het Spartacusplan een toename 

van de verplaatsingen met 30% zal veroorzaken. Deze wordt veroorzaakt door gewijzigde verplaatsings-

patronen (verdere verplaatsingen) en nieuwe verplaatsingen (door een groter aanbod van verplaatsings-

mogelijkheden). De substitutie van de verplaatsingen met personenwagens door verplaatsingen met het 

sneltramverkeer wordt echter slechts geschat op 3% op dagniveau en 4% tijdens de spitsuren. Het 

Spartacusplan leidt dus tot een grotere toename van de mobiliteit, maar slechts tot een zeer beperkte modal-

shift ten voordele van het openbaar vervoer. Ook in het project-MER voor de sneltramlijn Hasselt-Maastricht 

werd melding gemaakt van slechts een zeer beperkte substitutie van autoverkeer door sneltramverkeer. Dit 

zou slechts 1,5% van het verkeer doen omschakelen.  

 

8.2 Tracéalternatieven in trechteringsstudies 

Uitgaande van de projectdoelstellingen kunnen velerlei tracéalternatieven ontworpen worden. Omwille van 

juridische, technische en financiële beperkingen en tevens omwille van evidente milieueffecten is slechts 

een deel van alle mogelijke tracéalternatieven haalbaar om effectief aan te leggen. In een aantal voorgaande 

studies werden reeds verschillende tracémogelijkheden onderzocht.  

In aanloop van dit MER werden in 2007 twee alternatievenstudies uitgevoerd die als doel hadden de meest 

haalbare tracés te selecteren uit de gekende mogelijkheden. Deze werden in december 2007 aangevuld 

door een bijkomende nota over de locatiemogelijkheden voor de zuidelijke aansluiting van het geselecteerde 

omleidingstracé. 

Hieronder wordt kort samengevat welke alternatieven en varianten in deze zogenaamde trechteringsstudies 

en de aanvullende nota beschouwd werden. De aanpak van deze studies wordt kort toegelicht.  

Voor gedetailleerdere informatie en redenen waarom deze tracés niet als relevant voor verder onderzoek 

beschouwd worden, wordt verwezen naar de twee trechteringsstudies in bijlage 8.1 en bijlage 8.2 en naar de 

aanvullende nota voor de zuidelijke aansluiting op het omleidingstracé in bijlage 8.3. 

 

8.2.1 Trechteringsstudie en nota voor de omleidingstracés 

In de trechteringsstudie voor de omleidingstracés werden de verschillende tracémogelijkheden opgesplitst in 

twee delen: een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel komt overeen met het centrale deel in 

dit MER; het zuidelijke deel komt overeen met het zuidelijke deel in dit MER. Het deel dat nog verder ten 

noorden lag, werd niet beschouwd in de trechteringsstudies omdat alle omleidingstracés gebruik maakten 
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van hetzelfde tracédeel. Hier viel dus geen onderscheid te maken tussen de verschillende alternatieve 

tracés. 

Het zuidelijke deel van de tracés heeft betrekking op de wijze waarop en de locatie waar aangesloten wordt 

op de E314. Hiervoor werd in de looptijd van de trechteringsstudie geen verkeerskundig aanvaardbaar 

uitwisselingscomplex bekomen. Binnen het m.e.r.-proces is verder onderzoek verricht naar de mogelijke 

uitwerking van de aansluiting op de E314 en zijn twee voorstellen naar voor geschoven die binnen het MER 

als alternatieven zijn beoordeeld. In Bijlage 11.2 worden dit onderzoek en de resultaten ervan verder 

toegelicht.  

 

8.2.1.1 Aanpak van de trechteringsstudie 

Om tot een geselecteerd omleidingstracé te kunnen komen, werden een aantal verschillende stappen 

doorlopen: 

 In eerste instantie werden de doelstellingen van het gehele project voorgesteld. Deze zijn zeer divers en 

bevinden zich op verschillende vlakken (verkeerskundig, milieu en financieel). Op basis van alle 

doelstellingen werden een aantal globale projectkenmerken voorgesteld de welke als basisconcept 

dienden voor het onderzoek  

 In tweede instantie diende bepaald te worden welke de tracémogelijkheden zijn om de omleidingsweg 

aan te leggen. Hiervoor werd een inventarisatie uitgevoerd van de reeds onderzochte tracés in 

voorgaande studies. Deze werden op basis van een beschrijving van de juridische en fysieke 

terreinsituatie aangevuld met eigen tracéalternatieven en –varianten.  

 De aldus bekomen tracémogelijkheden werden verder geconcretiseerd zodat ze maximaal voldoen aan 

de vooropgestelde doelstellingen van het project. Dit proces verliep volgens het principe van “evaluerend 

ontwerpen” waardoor het ontwerp voortdurend bijgesteld werd om beter te voldoen aan de wensen. Dit is 

een iteratief proces waarbij gestart wordt met een basisontwerp, aanpassingen en concretiseringen 

voorgesteld worden, de toetsing van deze wijzigingen aan de doelstellingen uitgevoerd wordt en 

vervolgens hetzelfde herhaald wordt voor dit nieuw bekomen ontwerp tot een ontwerp bekomen wordt dat 

maximaal op alle projectdoelstellingen afgestemd is.  

 In een laatste stap werden de effectbeoordelingen van de individueel geoptimaliseerde 

tracémogelijkheden onderling vergeleken aan de hand van een beslissingsondersteunend systeem. Het 

tracé dat als beste tracé naar voor kwam uit de analyse werd verder in dit plan-MER uitgewerkt. 

 

8.2.1.2 Bestudeerde alternatieven 

Onderstaande tracéalternatieven werden onderzocht maar werden niet weerhouden voor verder onderzoek 

in dit plan-MER. Voor een gedetailleerde toelichting van het lengteprofiel van de verschillende 

tracéalternatieven (aanwezigheid bruggen, zones in ophoging, tunnels, …) wordt verwezen naar de teksten 

van de trechteringsstudie in bijlage. 
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Gewestplantracé 

Het tracé zoals het op het gewestplan ingetekend is, is het tracé 

dat volgens de haalbaarheidsstudie van 19956 als beste tracé naar 

voor kwam. Dit tracé volgt grotendeels het oude spoortracé en 

maakt lokaal afwijkingen in westelijke richting. Gezien de 

veronderstelling is dat de eventuele Spartacus-sneltramlijn op het 

tracé van de oude spoorlijn zal lopen, dient het tracé aan de 

westzijde van de oude spoorlijn te liggen. De lokale afwijkingen 

van het gewestplantracé ten opzichte van de oude spoorlijn gaan 

immers in westelijke richting en veelvuldige kruisingen van de N74 

en het tramtracé dienen vermeden te worden.  

 

 

Figuur 8.2.1: Gewestplantracé - schematische voorstelling 

 

 

 

 

 

Kraanbergtracé 

Het “Kraanberg”-tracé zoals beschouwd in de trechteringsstudie 

is afkomstig van de webpagina “Voorstel voor een 

omleidingstracé” op de website van Om-Nu!. Dit tracé volgt voor 

een groot deel het oude spoortracé en wijkt in het noorden af 

volgens een voormalig op het gewestplan ingetekende 

reservatiestrook en snijdt een deel van het militair domein aan. 

Gezien de veronderstelling is dat de eventuele 

Spartacussneltramlijn op het tracé van de oude spoorlijn zal 

lopen, dient het tracé aan de westzijde van de oude spoorlijn te 

liggen. De afwijking van het gewestplantracé ten opzichte van de 

oude spoorlijn gaat immers in westelijke richting. 

 

 

Figuur 8.2.2: Kraanberg-tracé - schematische voorstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Belgroma, februari 1995. Haalbaarheidsstudie N 74 Noord-Zuidverbinding Limburg – Tussenvak tussen noord en zuid en vak zuid. 

Studie i.o.v. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Leefmilieu en Infrastructuur – Administratie Wegeninfrastructuur 
en verkeer – Buitendienst Hasselt 
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Remo-tracé 

Het Remo-tracé is vergelijkbaar met het Kraanbergtracé, in die 

zin dat ze beide, ten opzichte van de tracés die de oude spoorlijn 

volgen, de vallei deels vermijden en daarbij een boog in 

westelijke richting maken doorheen de bosgebieden. Het Remo-

tracé loopt hierbij over de aanwezige voormalige stortplaatsen.  

Dit tracé werd ingetekend in functie van het Masterplan 2007-

2020 dat voor Houthalen-Helchteren werd opgesteld. 

 

 

 

Figuur 8.2.3: Remo-tracé - schematische voorstelling 

 

 

 

 

 

 

Oud spoor – oost 

Basisalternatief 

De basisalternatief voor het tracé ten oosten van de oude 

spoorlijn ligt volledig parallel aan, en strak gebundeld met, deze 

oude spoorlijn. Deze variant is afkomstig uit de 

haalbaarheidsstudie van 20057 waar deze opgenomen was als 

een bundeling met de oude spoorlijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.2.4: Basisalternatief tracé Oud spoor oost - schematische 

voorstelling 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Arcadis Belgium, 2005. Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715. Studie i.o.v. Afdeling Wegen en Verkeer Limburg 
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Zwemdokvariant 

 

Deze variant loopt grotendeels gelijk aan de basisalternatief en 

wijkt in het noorden van het tracé uit naar het oosten. Hierbij 

komt het tracé ten zuiden van de Kievitwijk te liggen.  

Deze variant werd ontworpen om het habitatrichtlijngebied 

maximaal te vermijden. 

 

 

 

 

Figuur 8.2.5: Zwemdokvariant tracé Oud spoor oost - schematische 

voorstelling 

 

 

 

 

 

Oud spoor – west 

 

Basisalternatief 

De basisalternatief voor het tracé ten westen van de oude 

spoorlijn ligt volledig parallel aan, en strak gebundeld met, deze 

oude spoorlijn. Deze variant is afkomstig uit de 

haalbaarheidsstudie van 20058 waar deze opgenomen was als 

een bundeling met de oude spoorlijn.  

 

 

 

 

 

Figuur 8.2.6: Basisalternatief tracé Oud spoor west - schematische 

voorstelling 
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Variant Grote boog 

Deze variant loopt grotendeels gelijk aan de basisalternatief maar 

wijkt ter hoogte van de Winterbeekvallei uit naar het westen. 

Deze variant wijkt van zijn basisalternatief af tussen de 

Helzoldstraat en de Stationstraat. 

Deze variant werd ontworpen om het aanwezige 

habitatrichtlijngebied maximaal te vermijden. 

 

 

 

Figuur 8.2.7: Variant Grote Boog tracé Oud spoor west - schematische 

voorstelling 

 

 

 

 

 

 

Combi-tracé 

 

Het Combi-tracé is een combinatie van het tracé Oud Spoor 

west – variant grote boog en het Kraanbergtracé. Deze 

combinatie werd onderzocht omdat deze een mogelijk beter 

tracé vormde met betrekking tot de effecten op 

natuurwaarden. 

 

 

 

 

 

Figuur 8.2.8: Combi-tracé - schematische voorstelling 
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Oostelijk omleidingstracé 

In voorgaande studies werden geen tracéalternatieven langs 

oostelijke zijde van de dorpskernen gedetailleerd beschreven. In 

de haalbaarheidsstudie van 2005 werd schetsmatig wel een tracé 

getekend.  

Om dit alternatief mee te kunnen nemen in deze studie werd een 

tracé getekend waarbij zoveel mogelijk schade aan woonzones 

en juridische beschermde gebieden vermeden wordt. 

 

 

 

Figuur 8.2.9: Oostelijk omleidingsalternatief - schematische voorstelling 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.3 Resultaten van het beslissingsondersteunende systeem 

Tijdens de terinzagelegging van de kennisgeving werden opmerkingen gemaakt over het meenemen van het 

criterium “profit” als criterium in de afweging van de verschillende alternatieven. Tevens werden informatieve 

vragen gesteld bij de “weging” van de criteria en receptoren. Om dit te verduidelijken worden hier de 

resultaten van het beslissingsondersteunende systeem weergegeven.  

Opgelet: dit is een vereenvoudigde weergave. Voor de exacte resultaten wordt verwezen naar tabel 79 van 

de trechteringsstudie voor de omleidingstracés in Bijlage 8.1.  

 

Uitgangspunten voor de afweging 

De wijze van afweging van de omleidingsalternatieven wordt toegelicht in hoofdstuk 8 van de 

trechteringsstudie voor de omleidingstracés. Hierin werd o.a. toegelicht waarom een ordinale schaal gebruikt 

werd. Voor de details hierover wordt verwezen naar de studie in bijlage. 

Voor de eigenlijke afweging werden twee niveau’s van weging gemaakt: 

 De belangrijkheid van de criteria binnen elke receptor 

 De belangrijkheid van de receptoren op zich 

De verschillende “belangrijkheden” (dewelke fungeren als wegingsfactoren in het beslissingsondersteunend 

systeem) werden opgesteld door een werkgroep die samengesteld was uit vertegenwoordigers van de 

verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Door de aanwezigheid van de verschillende 

beleidsdomeinen is de werkgroep voldoende breed samengesteld om een evenwichtige indeling van 

belangrijkheidsklassen te bekomen.  

De aanduiding van de belangrijkheid voor de criteria werd uitgevoerd per criterium en de beoordeling 

van een groep van criteria wordt uitgevoerd per receptor. Een criterium dat bv. voor de mens geldt moet/mag 

dus niet in belangrijkheid vergeleken worden met een criterium voor landschap. De belangrijkheid van de 

receptoren wordt immers nog afzonderlijk aangegeven en mag daarom niet doorwegen in de belangrijkheid 

van de criteria op zich. In de paragraaf 8.3.2 van eerder vermelde studie werd kort toegelicht waarom tot een 

bepaalde belangrijkheid voor de verschillende criteria gekomen werd. 
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Voor de belangrijkheden van de verschillende criteriagroepen (de drie receptoren + profit) werd uitgegaan 

van een gelijkwaardige belangrijkheid van de drie receptoren. Voor een milieubeoordeling is dit een 

correcte stelling. De belangrijkheid van profit is binnen een milieuafweging ondergeschikt ten opzichte van 

de drie receptoren.  

Omwille van de vraag naar enerzijds de impact van het meenemen van profit in de afweging en anderzijds 

naar de impact van een andere weging van de receptoren wordt onderstaand de volgorde van de 

tracéalternatieven weergegeven voor elk van de receptoren en profit afzonderlijk. 

 

Globale voorkeur 

Door alle vergelijkingen tussen tracéalternatieven in de tabel 79 uit de trechteringsstudie uit te werken 

bekomen we volgende globale voorkeursvolgorde: 

Tabel 8.2.1: Volgorde van voorkeur voor de tracéalternatieven van de omleiding 

Beste tracé      Slechtste tracés 

Combi-tracé Kraanberg-

tracé 

Remo-tracé Oud spoor 

west – grote 

boog 

Oud spoor 

west – 

basisalternati

ef 

Gewestplan-

tracé 

Oud spoor oost – 

basisalternatief 

Oostelijk omleidingstracé Oud spoor oost – 

zwemdokvariant 

Aan de drie tracés die globaal als beste naar voor komen, werd een specifieke kleur toegekend, die in volgende tabellen is hernomen 

(combi-tracé groen; Kraanbergtracé geel, Remo-tracé oranje). Op deze manier zijn de globaal beste tracés relatief snel herkenbaar 

binnen de volgorde per receptor.  

 

Tussen bijna alle tracés bestaat een eenduidig onderscheid. Enkel het Oostelijk omleidingstracé valt moeilijk 

te onderscheiden van het Oud spoor west-basisalternatief en van het Gewestplantracé. De twee varianten 

van Oud spoor oost komen als slechtste tracés naar voor.  

 

Voorkeur in functie van de receptoren 

Zoals de globale volgorde opgesteld werd, kan ook een volgorde per receptor opgesteld worden. Deze 

volgordebepaling is louter ter informatie om te kunnen tonen welke positie de tracés innemen voor de 

verschillende receptoren. Ter visualisatie is aan de drie betere tracés een kleurcode gegeven. 

Wat in deze tabellen niet weergegeven is, is de mate waarin de alternatieven verschillen van elkaar. 

Hiervoor wordt verwezen naar de trechteringsstudie in bijlage. Enkel de volgorde op zich is weergegeven. 
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Receptor mens 

Tabel 8.2.2: Volgorde van voorkeur voor de omleidingsalternatieven, receptor mens 

Beste tracé   Slechtste tracé 

Combi-tracé Gewestplantracé Oostelijk 

omleidingstracé 

Oud spoor oost – 

basisalternatief 

Kraanberg-tracé Oud spoor west – 

basisalternatief 

 Oud spoor oost – 

zwemdokvariant 

Remo-tracé Oud spoor west – grote 

boog 

  

Combi-

tracé 

Beste tracé in globale 

beoordeling 

Kraanberg-tracé Tweede beste tracé in 

globale beoordeling 

Remo-

tracé 

Derde beste tracé in 

globale beoordeling 

 

In deze tabel is te zien dat een wijziging in de belangrijkheid (zowel verhoging als verlaging) niet tot een 

andere conclusie zal leiden omdat het combitracé hier bij de beste alternatieven ligt.  

Indien echter “mens” het enige aspect in de milieuafweging zou zijn, zijn er drie gelijkwaardige 

tracéalternatieven. Deze balans tussen de receptoren op dergelijke extreme wijze laten doorwegen is echter 

onmogelijk op juridisch vlak.  

 

Receptor landschap 

Tabel 8.2.3: Volgorde van voorkeur voor de omleidingsalternatieven, receptor landschap 

Beste tracé  Slechtste tracés 

Kraanberg-tracé Combi-tracé Gewestplantracé 

Oud spoor west – basisalternatief 

Remo-tracé Oud spoor west – grote boog 

Oostelijk omleidingstracé 

Oud spoor oost – basisalternatief 

Oud spoor oost – zwemdokvariant 

Combi-

tracé 

Beste tracé in globale 

beoordeling 

Kraanberg-

tracé 

Tweede beste tracé in 

globale beoordeling 

Remo-

tracé 

Derde beste tracé in globale 

beoordeling 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een hogere weging van de receptor landschap kan leiden tot een voorkeur 

voor het Kraanbergtracé. De voorkeur voor het Kraanbergtracé is slechts klein (af te leiden uit tabel 78 van 

de trechteringsstudie). Een veel hogere belangrijkheid voor de receptor landschap is nodig om hier een 

wijziging van de conclusie teweeg te brengen. Dit is geen maatschappelijk gewenste weging en tevens niet 

wenselijk vanuit een goede milieuafweging. 
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Receptor natuur 

Tabel 8.2.4: Volgorde van voorkeur voor de omleidingsalternatieven, receptor natuur 

Beste tracé    Slechtste tracés 

Combi-tracé Kraanberg-tracé Oud spoor oost – 

zwemdokvariant 

Remo-tracé Gewestplantracé 

 

Oostelijk 

omleidingstracé 

Oud spoor west – 

grote boog 

Oud spoor west – 

basisalternatief 

Oud spoor oost – 

basisalternatief 

Combi-

tracé 

Beste tracé in globale 

beoordeling 

Kraanberg-

tracé 

Tweede beste tracé in 

globale beoordeling 

Remo-

tracé 

Derde beste tracé in globale 

beoordeling 

 

Bovenstaande tabel toont dat het combitracé op vlak van natuurwaarden als het beste beschouwd wordt van 

de onderzochte omleidingsalternatieven. Dit volgt logischerwijs, althans wat de westelijke tracéalternatieven 

betreft, uit het feit dat het combitracé zodanig ontworpen is dat het de beste eigenschappen van de andere 

tracés combineert en de slechtste eigenschappen vermijdt. Een hogere weging van de receptor natuur 

maakt dus geen verschil in de totaalvolgorde van de alternatieven. Een verlaging van de belangrijkheid van 

de receptor natuur verzwakt de voorkeur voor het combitracé. Gezien de voorkeur van het combitracé tov 

het kraanbergtracé voor natuur hoger is dan de voorkeur van het kraanbergtracé tov het combitracé voor 

landschap dient de verlaging van de belangrijkheid van de receptor natuur al zeer sterk te zijn om een 

andere voorkeursvolgorde te bekomen. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de natuur- en 

milieuwetgeving en kan dus niet beschouwd worden.  

 

Receptor profit 

Tabel 8.2.5: Volgorde van voorkeur voor de omleidingsalternatieven, receptor profit 

Beste tracé   Slechtste tracés 

Remo-tracé Oud spoor oost – 

basisalternatief 

Oostelijk 

omleidingstracé 

Combi-tracé 

Gewestplantracé Kraanberg-tracé 

Oud spoor oost – 

zwemdokvariant 

Oud spoor west – 

basisalternatief 

Oud spoor west – grote boog 

Combi-

tracé 

Beste tracé in globale 

beoordeling 

Kraanberg-

tracé 

Tweede beste tracé in 

globale beoordeling 

Remo-

tracé 

Derde beste tracé in globale 

beoordeling 

 

In deze tabel is duidelijk te zien  

 dat de twee tracés die als beste uit de eindselectie naar voor komen, voor “profit” als slechtste 

alternatieven gelden. Het mee beschouwen van profit in de eindafweging leidt dus niet tot een 

bevoordeling van deze twee tracés, integendeel. 

 dat het gros van de tracés een gelijkaardige voorkeurswaarde krijgen. Het mee beschouwen van profit in 

de eindafweging leidt dus voor de meeste alternatieven niet tot een wijziging in de globale tabel. 
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 dat twee tracés “benadeeld” worden door profit mee te beschouwen. Deze twee scoren echter slecht voor 

mens, landschap en (vrij) slecht voor natuur. Het meenemen van profit in de eindafweging zal dus ook 

voor deze twee alternatieven geen relevante wijziging van het eindresultaat veroorzaken.  

Bij de goede score van het Remo-tracé wordt de belangrijke bemerking geplaatst dat in de trechteringsstudie 

geen rekening werd gehouden met de kostprijs van afgraving en verwijdering van het aanwezige afval 

evenals het opnieuw opvullen van de sites. Het in rekening brengen van deze meerkost betekent dat het 

Remo-tracé in de richting van minder goede tracés zal opschuiven, maar in welke mate deze opschuiving zal 

zijn, kan niet ingeschat worden.  

Hier komt nog bij dat profit een lagere belangrijkheid gekregen heeft in de weging. Het meenemen van profit 

heeft dus geen invloed gehad op de einduitkomst.  

 

8.2.1.4 Voor- en nadelen van het gewestplantracé t.o.v. het combitracé 

In het RUP dat opgesteld zal worden om de heraanleg (in omleiding of als doortocht) van de N74 te kunnen 

realiseren, zal tevens de oude, bestaande, reservatiestrook op het gewestplan opgeheven worden. Ter 

onderbouwing van het opheffen van deze reservatiestrook dient in het MER aangegeven waarom het 

combitracé op milieuvlak, i.e. op basis van de analyse in de trechteringsstudie, verkozen wordt boven het 

gewestplantracé. Het feit dat het combitracé op milieuvlak duidelijk beter scoort dan het gewestplantracé is 

de onderbouwing voor het schrappen van de reservatiestrook. 

Dit wordt in onderstaande tekst beknopt toegelicht. Hierbij wordt voornamelijk gesteund op de tabellen 68 

t.e.m. 71 van de trechteringsstudie. In deze tabellen wordt weergegeven welke voorkeur het ene alternatief 

heeft ten opzichte van het andere alternatief.  

Opgemerkt dient te worden dat de vergelijking tussen het combitracé en het gewestplantracé in deze 

paragraaf bondig gebeurt op basis van de criteria uit de trechteringsstudie. We verwijzen hier ook naar 

§ 9.6.1, waarin concreet is aangegeven waarom het combitracé niet tot dezelfde effecten leidt als het 

gewestplantracé.  

 

Vergelijking voor de receptor mens 

Op vlak van de effecten op de mens zijn beide tracés vrij vergelijkbaar, weliswaar met een duidelijke 

voorkeur voor het combitracé omwille van de lagere geluidshinder die naar bewoning uitgaat. Dit komt naar 

voor omdat dit tracé verder van de dicht bebouwde kernen van Houthalen en Helchteren ligt. Het combitracé 

heeft hierbij wel als nadeel dat het meer geluidsoverlast bezorgt aan de woningen aan de Lillosteenweg en 

hier tevens tot enkele onteigeningen leidt.  

Tabel 8.2.6: voorkeuren voor de receptor mens 

Criteria Gewestplan versus Combitracé 

Doorstroming op bovenlokaal niveau / 

Behoud van functionele relaties kleine voorkeur voor het combitracé 

Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attractiepolen / 

Conflictsituaties op primaire weg / 

Aantal gehinderden door omgevingsgeluid sterke voorkeur voor het combitracé 

Aantal gehinderden door luchtverontreiniging / 

Aantal te onteigenen woonentiteiten kleine voorkeur voor het gewestplantracé 
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Criteria Gewestplan versus Combitracé 

Inname oppervlakte bedrijventerrein / 

Oppervlakteverlies landbouwpercelen / 

 

Vergelijking voor de receptor landschap 

Op landschappelijk vlak zijn de beide tracés vrij vergelijkbaar, met het verschil dat het combitracé minder 

impact heeft doordat het minder zichtbaar is omwille van zijn ligging in bosgebied, buiten open valleigebied. 

Tabel 8.2.7: voorkeuren voor de receptor landschap 

Criteria Gewestplan versus Combitracé 

Aantasting landschappelijke structuren kleine voorkeur voor het combitracé 

Zichtbaarheid van de infrastructuur kleine voorkeur voor het combitracé 

Aansnijding zones/gebouwen met erfgoedwaarde / 

 

Vergelijking voor de receptor natuur 

Hier zijn de verschillen tussen de twee tracéalternatieven groot. Het gewestplantracé loopt dwars door de 

Mangelbeekvallei, door natte prioritaire Europese habitats en is omwille van de grote impact hierop niet 

verantwoord. Bovendien is het omwille hiervan ook juridisch niet haalbaar omdat een Passende beoordeling 

tot significant negatieve effecten op de SBZ zou leiden. 

Tabel 8.2.8: voorkeuren voor de receptor natuur 

Criteria Gewestplan versus 

Combitracé 

Wijziging ecologische verbindingen: huidig / 

Wijziging ecologische verbindingen: streefbeeld kleine voorkeur voor het 

combitracé 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder: huidig / 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder: streefbeeld / 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het 

watersysteem: huidig 

kleine voorkeur voor het 

combitracé 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het 

watersysteem: streefbeeld 

kleine voorkeur voor het 

combitracé 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreiniging: huidig / 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreiniging: 

streefbeeld 

/ 

Inname van waardevolle habitats (Europees beschermd): huidig sterke voorkeur voor het 

combitracé 

Inname van waardevolle habitats (Europees beschermd): streefbeeld sterke voorkeur voor het 

combitracé 



 Pagina 110 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Criteria Gewestplan versus 

Combitracé 

Inname leefgebieden (Europees beschermd): huidig kleine voorkeur voor het 

combitracé 

Inname leefgebieden (Europees beschermd): streefbeeld kleine voorkeur voor het 

combitracé 

Inname van overige waardevolle ecotopen/leefgebieden: huidig kleine voorkeur voor het 

combitracé 

Inname van overige waardevolle ecotopen/leefgebieden: streefbeeld / 

 

Vergelijking voor de receptor profit 

Het gewestplan heeft hier een duidelijke voorkeur omdat dit goedkoper is.  

Tabel 8.2.9: voorkeuren voor de receptor profit 

Criteria Gewestplan versus Combitracé 

Totale kostprijs (% van gemiddelde prijs) sterke voorkeur voor het gewestplantracé 

 

Conclusie van de vergelijkingen 

Op vlak van effecten op natuurwaarden is het verschil in impact tussen beide alternatieven dermate groot én 

de verwachte impact van het gewestplantracé op Europees beschermde habitats dermate groot dat het 

gewestplantracé juridisch niet haalbaar is. 

 

8.2.1.5 Nota: locatieafweging zuidelijke aansluiting voor het omleidingsalternatief 

Op het moment dat de kennisgeving ingediend werd bij de Dienst Mer (eind november 2007) was er nog 

geen duidelijkheid over de locatie waar en de wijze waarop het omleidingstracé kon aansluiten op de E314, 

het gedeelte van de N74 ten zuiden van de E314 en de N715.  

In de loop van december 2007 werd bijkomend onderzoek verricht met als doel een afweging te maken van 

de mogelijkheden om te komen tot een zuidelijke aansluiting van het omleidingstracé op de E314 en de 

bestaande N74.  

In de voorgaande trechteringsstudie van de mogelijke omleidingstracés werd gekomen tot tracéalternatieven 

voor een zuidelijke aansluiting van het omleidingstracé. Hiervan werden de voor- en nadelen op milieu- en 

functioneel vlak in de aanvullende nota behandeld om te komen tot een geprefereerde locatie. Hiervoor werd 

een analoge methodologie gebruikt als in de voorgaande trechteringsstudie. 

Het resultaat van het bijkomende onderzoek dat in december 2007 uitgevoerd werd, is weergegeven in een 

nota die samen met de kennisgeving ter inzage gelegd werd. De volledige nota is opgenomen in bijlage 8.3. 

Onderstaande beschrijving is een samenvatting van deze nota. 

 

Onderzochte oplossingsalternatieven 

In de nota werden 6 oplossingsmogelijkheden onderzocht. Deze bestonden uit 3 locaties voor de aansluiting 

met de E314 en daarbij telkens 2 mogelijkheden om aan te sluiten op de N715 en het deel van de N74 dat 

ten zuiden van de E314 gelegen is. 



 Pagina 111 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Complex Afrit 29 – west  

Figuur 8.2.10: Complex afrit 29 – west:  schematische voorstelling uitgangspunt beide varianten 

De aansluiting op het hoger (hoofdweg) 

en lager (primair II en lokaal) wegennet 

wordt georganiseerd op de plaats waar 

het huidige op- en afrittencomplex 

gelegen is of in de nabije omgeving er 

van. Hierbij dient waarschijnlijk een nieuw 

complex aangelegd te worden en het 

huidige complex verwijderd te worden.  

Het gebruik van de ruimte waar het 

bestaande complex 29 gelegen is, wordt 

gecombineerd met een zuidelijk tracé dat 

over of rondom Centrum-Zuid loopt (2 

varianten) 

 

 

Complex Kolveren 

Figuur 8.2.11: Complex Kolveren (schematische voorstelling uitgangspunt beide varianten) 

Vanaf de kruising met de 

Stationsstraat loopt de N74 tot aan 

de E314 langsheen de 

reservatiestrook zoals voorzien op 

het gewestplan; en dus over het 

industrieterrein.  

Thv de E314 wordt een verknoping 

voorzien tussen de nieuwe primaire 

weg en de E314. In dit knooppunt 

wordt eveneens de aansluiting van 

het lokale en regionale 

verkeersnetwerk voorzien.  

Het huidige op- en afrittencomplex 

wordt opgeheven. 
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Complex Zuidelijk spoortracé 

Figuur 8.2.12: Complex Zuidelijk spoortracé (schematische voorstelling uitgangspunt beide varianten) 

Dit alternatief volgt het oude 

spoortracé verder in zuidelijke richting 

en dit minstens tot aan de E314. Ten 

zuiden van de E314 splitst het 

spoortracé zich in lijn 15 die 

westwaarts richting Hasselt loopt en 

het oud Kolenspoor dat oostwaarts 

richting Genk/wartberg loopt. Dit 

Kolenspoortracé kruist de bestaande 

N74.  

Ter hoogte van de kruising met de 

E314 wordt een nieuwe aansluiting op 

de E314 voorzien. In dit knooppunt 

wordt eveneens de aansluiting van het 

lokale en regionale verkeersnetwerk 

voorzien.  

Het huidige op- en afrittencomplex wordt opgeheven. 

 

Wijze van afweging van alternatieven 

Om de tracéalternatieven ten opzichte van elkaar te kunnen vergelijken moet rekening gehouden worden 

met de beoordeling voor alle criteria. Het aantal alternatieven was echter relatief beperkt. Op basis van de 

omgevingsomstandigheden werd bovendien niet verwacht dat bepaalde alternatieven zeer slecht zouden 

scoren voor een bepaalde receptor en zeer goed voor een andere receptor terwijl voor een ander alternatief 

zich net de omgekeerde situatie zal voordoen. Een uitgebreid afwegingssysteem werd dan ook niet 

noodzakelijk geacht.  

Hiermee gerelateerd werden nog een aantal vereenvoudigingen ingebracht ten opzichte van de voorgaande 

trechteringsstudie voor de omleidingen: 

 Alle criteria werden kwalitatief beoordeeld. Daar waar in de voorgaande studie voor de omleidingstracés 

een aantal criteria kwantitatief beoordeeld werden (bv. aantal geluidsgehinderden, aantal te onteigenen 

woningen) was het verschil tussen de voorliggende alternatieven zodanig duidelijk voor deze criteria dat 

een kwalitatieve beoordeling kon volstaan. 

 Het geven van een belangrijkheid (“gewicht”) aan de criteria leek niet noodzakelijk te zijn. In functie van 

de eindafweging op basis van de resultaten kon dit nog toegevoegd worden voor bepaalde criteria maar 

dit was niet noodzakelijk. 

 Een belangrijkheid voor de verschillende receptoren diende niet gegeven te worden. In se kregen deze 

een gelijk belang gezien profit niet als onderscheidende factor beschouwd werd. 



 Pagina 113 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Eindbeoordeling 

Complex afrit 29, over Centrum-Zuid 

Dit alternatief heeft de laagste negatieve impact voor de drie receptoren. Een dergelijke oplossing geniet dan 

ook de voorkeur. 

 

Complex afrit 29, rond Centrum-Zuid 

De impact op mens en landschap is vrij vergelijkbaar met de voorgaande variant. Hierbij geldt wel dat deze 

variant minder goed aan de doelstelling voldoet door de omrijfactor. Op vlak van natuur is de impact groter 

en hierdoor is het juridisch niet realiseerbaar.  

 

Complex Kolveren, door Kolveren 

De ligging in en door Kolveren leidt tot een slechte score voor landschap en natuur. De score voor mens is 

vrij goed doch zeker niet ideaal. 

 

Complex Kolveren, met parallelwegen 

In vergelijking met de voorgaande variant zijn de effecten voor landschap en natuur iets minder ernstig. De 

score voor mens is vrij goed, op enkele verkeerskundige aspecten na. Hiervoor zou mogelijk een oplossing 

gevonden kunnen worden bij het ontwerp van het complex.  

 

Complex Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé 

Dit tracé scoort zeer slecht voor mens en natuur en vrij slecht voor landschap. Op juridisch vlak is dit 

alternatief bovendien niet realiseerbaar. 

 

Complex Zuidelijk spoortracé, met parallelwegen 

De impact op mens is vrij goed, doch verkeerskundig scoort deze variant slecht. Op landschappelijk vlak 

scoort het vrij slecht. Dit alternatief scoort zeer slecht voor natuur en is daardoor juridisch niet realiseerbaar.  

 

Conclusie 

Citaat uit de nota: 

Het “Complex afrit 29, over Centrum-Zuid” geniet de voorkeur vanuit de milieuaspecten. Er zal dan ook in 

het verdere onderzoek in eerste instantie getracht worden een nieuw complex te ontwerpen dat gelegen is 

op de locatie van het huidige complex.  

Indien geen ontwerp gevonden kan worden dat voldoet aan de verkeerskundige vereisten zal een ontwerp 

gemaakt worden volgens het alternatief “Complex Kolveren, met parallelwegen”. Om de negatieve effecten 

te beperken zal in dat geval getracht worden om het complex en de aansluiting op de bestaande N74 

ruimtelijk zo sterk mogelijk te reduceren en te positioneren nabij de bestaande wisselaar. 

In het verdere onderzoek na de opmaak van de nota en na de terinzagelegging werd verder gewerkt aan het 

ontwerpen van een complex ter hoogte van het huidige complex. De beschrijving van dit verdere onderzoek 

is opgenomen in paragraaf 8.3. 
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8.2.2 Trechteringsstudie van de doortochttracés 

Voor het doortochttracé werd in het kader van voorgaand onderzoek (2005-2006; zie hoofdstuk 6 voor een 

toelichting van de voorgeschiedenis) een Technische en ruimtelijke haalbaarheidstudie uitgevoerd. Binnen 

deze studie zijn verscheidene alternatieven onderzocht die vanuit voorafgaande overlegfasen naar voor 

werden geschoven als mogelijkheden om de N74 doorheen de centra van Houthalen en Helchteren aan te 

leggen. Op basis van de resultaten van een MultiCriteria-Analyse (MCA) werd in de haalbaarheidstudie een 

‘meest wenselijk doortochtalternatief’ uitgewerkt.   

In het kader van het m.e.r.-proces werd, voorafgaand aan de kennisgevingsfase, een afzonderlijke 

trechteringstudie voor de doortocht uitgevoerd. In de trechteringstudie werden resultaten van de MCA 

herhaald en aangevuld met milieucriteria. De haalbaarheidsstudie was immers onvolledig op dit vlak en 

onvoldoende uitgewerkt om rechtstreeks bruikbaar te zijn in het kader van de m.e.r.-procedure.  

 

8.2.2.1 Aanpak 

De trechteringstudie voor het doortochttracé is, omwille van de eerder uitgevoerde ‘Technische en ruimtelijke 

haalbaarheidsstudie N74/N715’9 (in het verdere verloop van de tekst kortweg aangeduid als 

‘haalbaarheidsstudie’), in hoofdzaak een samenvatting van de resultaten van de resultaten van de 

haalbaarheidstudie.   

Om, i.f.v. het m.e.r.-proces tot een geselecteerd doortochttracé te kunnen komen, werden volgende stappen 

doorlopen:  

 In eerste instantie zijn de doelstellingen van het gehele project voorgesteld. Deze werden tov de eerder 

uitgevoerde haalbaarheidsstudie enigszins aangepast aangezien de haalbaarheidsstudie enkel uitging 

van een doortochttracé. In voorliggende studie is uitgegaan van meer globale doelstellingen aangezien 

een omleidingstracé niet wordt uitgesloten.   

De doelstellingen zijn zeer divers en bevinden zich op verkeerskundig, milieu en financieel vlak. Op basis 

van alle doelstellingen zijn een aantal globale projectkenmerken voorgesteld dewelke als basisconcept 

dienden voor het onderzoek in deze studie. 

 In tweede instantie is een overzicht gegeven van de tracémogelijkheden om het doortochtscenario te 

realiseren. Hierbij wordt een overzicht gegeven van alle mogelijkheden die vanuit de haalbaarheidsstudie 

zijn bekeken (en eventueel verworpen).  

 Vervolgens is een lijst van criteria opgesteld aan dewelke de verscheidene tracés getoetst werden. Deze 

lijst omvat de criteria afkomstig van de eerder uitgevoerd MCA, aangevuld met specifieke milieucriteria. 

Bovendien werd de criterium-lijst geherstructureerd en zodanig aangevuld dat deze zowel voor een 

evaluatie van de doortochttracés als voor een evaluatie van de omleidingstracés (parallel lopend 

onderzoek) bruikbaar was.  

 De verschillende alternatieven zijn beoordeeld voor de criteria die nog niet in de MCA opgenomen 

werden. Het tracé dat als beste tracé naar voor komt uit de analyse en de reeds uitgevoerde MCA is 

verder in de plan-MER uitgewerkt.   
 

Volgende criteria zijn binnen de trechteringstudie onderzocht:  

 Criteria vanuit de eerder uitgevoerde MCA: 

 Intensiteit/capaciteitverhouding primaire weg; reistijd doorgaand verkeer (maximale doorstroming op 

bovenlokaal niveau) 

 Lengte vluchtstroken; aantal conflictpunten x ontwerpsnelheid primaire en lokale weg (maximale 

veiligheid) 

 Totale reistijd openbaar vervoer (zo vlot mogelijke doorstroming) 

                                                      
9
 Hiervoor werd in april 2005 de startnota werd opgesteld, in mei 2005 een MCA opgesteld, in september 2005 de scenario-opbouw, -

analyse en –afweging uitgewerkt en in november 2006 de eindnota voorgesteld.  
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 Aantal dwarsverbindingen, intensiteit/capaciteitverhouding lokale (parallel)weg (maximaal functioneren 

van het lokale wegennet)  

 Lengte oversteekroute (maximale oversteekbaarheid voor voetgangers) 

 Kwalitatieve beoordeling leesbaarheid cf inrichtingsprincipes RSV (maximale leesbaarheid) 

 Bijkomend ingenomen oppervlakte tov huidige situatie (minimaal ruimtebeslag) 

 Kwalitatieve beoordeling integratie in weefsel (maximaal functionele integratie in het stedenbouwkundig 

weefsel) 

 Gemiddelde gevelbelasting tijdens spitsuur; verhouding breedte verblijfruimte / totale breedte; 

kwalitatieve beoordeling belevingswaarde (maximale leefbaarheid omwonenden na werken) 

 Totale duurtijd werkzaamheden; duurtijd werken met hinder voor omwonenden (minimale hinder tijdens 

werken) 

 Aantal te onteigenen woonentiteiten (minimaal woningverlies) en commerciële panden (minimaal verlies 

aan lokale economie) 

 Totale lengte parkeerstroken (maximaal behoud parkeermogelijkheden 

 Totale kost voor onteigeningen, natuurcompensatie, sanering, uitvoering (minimale kost) 

 Aanvullende milieucriteria vanuit de trechteringstudie: 

 Aantal gehinderden door luchtvervuiling (maximale leefbaarheid omwonenden na werken) 

 Aantasting landschappelijke structuren; aantal aangesneden zones/gebouwen met erfgoedwaarde 

(minimale aantasting landschapswaarde) 

 Inname waardevolle habitats; inname van leefgebieden van belangrijke soorten (minimale inname natuur) 

 Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder; hoeveelheid verstoorde waardevolle 

natuur door wijziging van het watersysteem; hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door 

luchtverontreiniging (minimale verstoring natuur) 

 Wijziging ecologische verbindingen (maximaal behoud functionele natuurverbindingen) 

 

8.2.2.2 Bestudeerde alternatieven 

Scenario AOSO/AWV  

Dit scenario voorziet de aanleg van één lange tunnel (vanaf zuiden van centrum Houthalen tot noorden 

centrum Helchteren). Het dwarsprofiel is opgebouwd uit een tunnel in 2 niveau’s met elk 2 rijstroken en een 

verhoogde veiligheidsstrook voor voetgangers. Naast de tunnels voor het autoverkeer wordt ook een 

vluchtgang voorzien, waarboven de ventilatievoorzieningen kunnen worden georganiseerd.   

Volgende uitgangspunten vormen de basis voor dit scenario:  

 2 x 2 rijstroken voor het doorgaand verkeer. Omwille van de talrijke onteigeningen en mogelijke 

stabiliteitsproblemen bij de bouw van een tunnel met 2 x 2 rijstroken naast elkaar is geopteerd voor een 

tunnel met 2 x 2 rijstroken onder elkaar. Het gaat om een lange en diepe tunnel, van respectievelijk 

5.480 m lengte en 15 à 20 m diepte.  

 Het creëren van een half uitwisselingspunt tussen Houthalen en Helchteren, waarbij er een uitwisseling 

mogelijk is tussen het verkeer van de N719 (Helchteren-Bree) en het doorgaand verkeer (in tunnel). Het 

verkeer van de N719 kan in zuidelijke rijrichting invoegen in het doorgaand verkeer en het doorgaand 

verkeer in noordelijke rijrichting op de N74 kan uitvoegen richting N719. 

 De ontsluiting van Centrum Zuid (een primaire functie, die m.a.w. rechtstreeks op de N74/N715 moet 

worden aangesloten) wordt voorzien via een parallelweg langs de N74/N715 tussen de Meersstraat en 

een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de noordelijke aansluiting van het op- en 

afrittencomplex van de E314. 

 Op basis van de aanwezigheid van de primaire functie Molenheide, werd ten noorden van de kern van 

Helchteren een ongelijkvloers complex voorzien voor de aansluiting van Molenheide en het opvangen 

van de keerbewegingen. Ter hoogte van het bedrijventerrein Helchteren dienen de rechtstreekse 

erfontsluitingen te worden opgevangen door een lokale weg of ventweg. Omwille van de aanwezigheid 
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van het habitatgebied ten westen van de N74 wordt de lokale weg aan de oostzijde van de weg voorzien. 

Hierdoor worden de omrijbewegingen beperkt en is het mogelijk om ook de uitwisseling met de Hasseltse 

Baan met dit complex op te vangen. De rotonde ter hoogte van de grens met Hechtel kan dan op termijn 

verdwijnen. De 2 x 2 rijstroken voor doorgaand verkeer worden doorgetrokken tot de aansluiting met de 

nieuwe omleidingsweg rond Hechtel, waardoor over de hele lengte 2 x 2 rijstroken voor het doorgaand 

verkeer aanwezig zijn.  

 

Figuur 8.2.13: Dwarsprofiel scenario AOSO/AWV  
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Figuur 8.2.14: Lengteprofiel scenario AOSO/AWV  
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Scenario VKW/UNIZO 

Dit scenario voorziet de aanleg van één lange tunnel (vanaf zuiden van centrum Houthalen tot noorden 

centrum Helchteren). Het dwarsprofiel is opgebouwd uit een tunnel met 2 x 2 rijstroken en een 

redresseerstrook. Beide rijstroken worden fysisch van elkaar gescheiden door een tunnelwand, waardoor 2 

tunnelkokers ontstaan.  

De uitgangspunten van dit scenario zijn: 

 Het voorzien van 2 x 2 rijstroken voor het doorgaand verkeer. Hierbij wordt ervoor gekozen om de 

panden ten oosten van de N74/N715 te onteigenen, waardoor voldoende ruimte beschikbaar wordt voor 

het bouwen van een tunnel met 2 x 2 rijstroken naast elkaar.  

 Ter hoogte van de Mangelbeekvallei verloopt het doorgaand verkeer bovengronds, eventueel kan er op 

dit weggedeelte een weefbeweging tussen het doorgaand en het lokaal verkeer toegestaan worden (= 

uitwisselingspunt) 

 De ontsluiting van Centrum Zuid (een primaire functie, die m.a.w. rechtstreeks op de N74/N715 moet 

worden aangesloten) wordt voorzien via een parallelweg langs de N74/N715 tussen de Meersstraat en 

een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de noordelijke aansluiting van het op- en 

afrittencomplex van de E314. 

 Op basis van de aanwezigheid van de primaire functie Molenheide, werd ten noorden van de kern van 

Helchteren een ongelijkvloers complex voorzien voor de aansluiting van Molenheide en het opvangen 

van de keerbewegingen. Ter hoogte van het bedrijventerrein Helchteren dienen de rechtstreekse 

erfontsluitingen te worden opgevangen door een lokale weg of ventweg. Omwille van de aanwezigheid 

van het habitatgebied ten westen van de N74 wordt de lokale weg aan de oostzijde van de weg voorzien. 

Hierdoor worden de omrijbewegingen beperkt en is het mogelijk om ook de uitwisseling met de Hasseltse 

Baan met dit complex op te vangen. De rotonde ter hoogte van de grens met Hechtel kan dan op termijn 

verdwijnen. De 2 x 2 rijstroken voor doorgaand verkeer worden doorgetrokken tot de aansluiting met de 

nieuwe omleidingsweg rond Hechtel, waardoor over de hele lengte 2 x 2 rijstroken voor het doorgaand 

verkeer aanwezig zijn.  

 

Figuur 8.2.15: Dwarsprofiel scenario VKW/Unizo 
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Figuur 8.2.16: Lengteprofiel scenario VKW/Unizo 
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Scenario haalbaarheidsstudie 

Dit scenario voorziet de aanleg van twee korte tunnels onder de centra van Houthalen en Helchteren.   

De tunnel bestaat uit 2 x 1 rijstrook en een versmalde rijstrook die dienst doet als veiligheidsstrook. Er is 

eveneens een veilige vluchtstrook voor voetgangers voorzien (beveiligd door new yerseys). Beide 

rijrichtingen worden gescheiden door een tunnelwand.  

Volgende uitgangspunten vormen de basis voor dit scenario:  

 Er worden voor het doorgaand verkeer 2 x 1 rijstroken voorzien. Ter hoogte van de kernen waar het 

huidige dwarsprofiel onvoldoende ruimte biedt, wordt het doorgaand verkeer ingetunneld. Er ontstaan 2 

kortere tunnels ter hoogte van beide kernen. Omwille van de verkeersveiligheid worden 

veiligheidsstroken (= volwaardige pechstrook) voorzien. Deze strook wordt ook ter hoogte van de in- en 

uitritten van de tunnels voorzien, zodat het verkeer bij calamiteiten de tunnel kan verlaten en pech- en 

hulpdiensten het ongeval e.d. kunnen bereiken.  

 Door de kortere tunnels en de smallere in- en uitritten dan bij de scenario’s van AOSO/AWV en 

VKW/UNIZO kan het aantal onteigeningen beperkt worden.  

 Er wordt een uitwisselingspunt voorzien tussen beide kernen, waardoor de hoeveelheid lokaal verkeer 

bovengronds beperkt blijft en de capaciteit van de tunnel maximaal benut wordt. Zonder uitwisselingspunt 

is in de kern van Houthalen een lokale weg met 2 x 2 rijstroken noodzakelijk, waardoor de leefbaarheid 

en oversteekbaarheid slechts beperkt verbeterd kan worden. 

 De ontsluiting van Centrum Zuid (een primaire functie, die m.a.w. rechtstreeks op de N74/N715 moet 

worden aangesloten) en de secundaire weg die o.a. het mijnterrein van Heusden-Zolder ontsluit, wordt 

voorzien via een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Souwstraat. 

 Op basis van de aanwezigheid van de primaire functie Molenheide, wordt een ongelijkvloers complex 

voorzien voor de aansluiting van Molenheide en het opvangen van de keerbewegingen. Ter hoogte van 

het bedrijventerrein Helchteren dienen de rechtstreekse erfontsluitingen te worden opgevangen door een 

lokale weg of ventweg. Omwille van de aanwezigheid van het habitatgebied ten westen van de N74 wordt 

de lokale weg aan de oostzijde van de weg voorzien. Hierdoor worden de omrijdbewegingen beperkt en 

is het mogelijk om ook de uitwisseling met de Hasseltse Baan met dit complex op te vangen. De rotonde 

ter hoogte van de grens met Hechtel kan dan op termijn verdwijnen.  

Figuur 8.2.17: Dwarsprofiel scenario haalbaarheidsstudie 
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Figuur 8.2.18: Lengteprofiel scenario haalbaarheidsstudie 
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Bovengronds scenario 

De belangrijkste elementen van dit scenario zijn:  

 2x1 rijstroken voor doorgaand verkeer 

 Parallelwegen langs beide zijden voor het lokale verkeer 

 Ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de belangrijkste kruispunten (N719, Herebaan Oost / Herebaan 

West, Ringlaan/Dorpsstraat, en Meersstraat/Koolmijnlaan).  

 

8.2.2.3 Resultaat trechteringstudie 

Wanneer de focus gelegd wordt op het maatschappelijke aspect, komt het scenario met korte tunnels met 

uitwisselingspunt als beste scenario naar voor uit de MCA. Ook wanneer alle aspecten gelijkwaardig worden 

behandeld, komt dit scenario als beste naar voor.  

Met de focus op verkeerskundige en ruimtelijke aspecten scoort het scenario met lange tunnel en 2x2 

rijstroken onder elkaar best in de MCA.    

Uit de analyse van de bijkomende milieucriteria blijkt duidelijk dat voornamelijk de kruising van de 

Mangelbeekvallei vanuit verscheidene invalshoeken een belangrijk aandachtspunt vormt en, rekening 

houdend met de impact op het abiotische systeem, de voorkeur uitgaat naar het scenario met de korte 

tunnels (zonder uitwisselingspunt) waarbij de Mangelbeekvallei wordt gekruist d.m.v. een weg op pijlers.  

Samenvattend is gesteld dat het ‘haalbaarheidsscenario’, met name de realisatie van de doortocht onder de 

vorm van 2 korte tunnels doorheen de centra van Houthalen en Helchteren en kruising van de 

Mangelbeekvallei op maaiveldniveau (op pijlers), als het voorkeurscenario kan beschouwd worden.   

Dit scenario biedt de beste mogelijkheden wat betreft een integratie in de stedelijke structuur (doorgaande 

verkeer wordt ‘onzichtbaar’; bovengronds blijft enkel lokale verkeer aanwezig). In de Mangelbeekvallei, die 

beide woonkernen van elkaar scheidt, zijn voornamelijk effecten op het grondwater van belang. Deze 

worden door aanleg van de weg op pijlers maximaal vermeden. 

Voor een verdere toelichting en onderbouwing van deze conclusie wordt verwezen naar de integrale 

trechteringsstudie, die opgenomen is in bijlage.  
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8.3 Varianten uit de haalbaarheidsstudie voor de omleiding 

Het combitracé, dat uit de trechteringsstudie als meest haalbare tracé naar voor kwam (zie § 8.2.1 voor een 

nadere toelichting), is de basis waarmee gewerkt werd om te komen tot een verdere verfijning en detaillering 

van het omleidingstracé. Hiervoor werd een afzonderlijke haalbaarheidsstudie uitgewerkt naar analogie voor 

de doortocht. Dit deel van hoofdstuk 8 geeft de samenvatting van het onderzoeksproces dat in deze 

afzonderlijke haalbaarheidsstudie uitgewerkt werd. Voor een meer uitgebreide toelichting van hetgeen in 

deze paragraaf beschreven staat, wordt rechtstreeks verwezen naar de haalbaarheidsstudie.  

Voor de verfijning is in eerste instantie gewerkt aan de projectkenmerken vanuit verkeersergonomisch 

standpunt. Uitgaande van een richtsnelheid van gaande van 90 km/u (varianten aan KMO-zone) tot 120 

km/u geeft de tabel “’ontwerpgegevens” in bijlage 8.4 een overzicht van de verkeersergonomische 

projectkenmerken. 

In tweede instantie is gekeken naar aspecten zoals: 

 Voor de positie in het horizontale vlak: 

- Mogelijkheid tot ontwijken van bepaalde alleenstaande gebouwen, boerderijen, landerijen 

- Mogelijkheid tot ontwijken van Europese beschermingszones (habitatrichtlijngebieden) 

- Mogelijkheid tot ontwijken van waardevolle biotopen of ecotopen 

 Voor de positie van het lengteprofiel 

- Beste plaats voor constructie van kunstwerken (bruggen, tunnels, …), rekening houdende met de 

overbrugbare afstand (hellingen) 

- Beste plaats voor tunnels rekening houdende met de grondwatertafel. Uitgangspunt is niet in de 

grondwatertafel te werken. 

Hierbij werd tevens rekening gehouden met de vraagstelling vanuit de inspraakreacties tijdens de ter inzage 

legging van de kennisgeving (zie hoofdstuk 9 voor een verdere toelichting van deze voorstellen). Doorheen 

het proces werden diverse varianten van het combitracé ontworpen wat tot een uiteindelijke planvorming 

geleid heeft. Bij deze finale planvorming zijn nog enkele varianten behouden die in het MER bestudeerd 

worden. 

Het omleidingstracé gaat door 5 te onderscheiden landschappelijke eenheden. Omwille van de eigenheid 

van deze eenheden wordt gewerkt met 5 schakelsegmenten waarmee het omleidingstracé voor de primaire 

weg type I opgebouwd is.  

Volgende segmenten worden van noord naar zuid onderscheiden (zie Figuur 8.3.1 voor de aanduiding). 

Hierbij wordt tevens aangeduid wat het resultaat van de analyse in de haalbaarheidsstudie voor de 

omleiding is:  

 Segment 1: bedrijventerrein Helchteren. Dit deel vormt de verbinding tussen de huidige rotonde op de al 

uitgevoerde N74 richting Nederland (ter hoogte van de grens van Houthalen-Helchteren met Hechtel-

Eksel) en de oude spoorwegzate. Binnen dit segment blijven nog 2 tracévarianten over: 

- Tracévariante 4: continuering snelheidsregime 120 km/u met assimilatie van het bedrijventerrein naar 

natuur 

- Tracévariante 5: het omleidingstracé ligt op de huidige zate van N715 en buigt af met een bocht 90 

km/u naar het omleidingstracé. 

 Segment 2: tunnelsegment. Dit segment loopt vanaf het bedrijventerrein Helchteren (noorden) tot aan de 

vallei van de Mangelbeek. Binnen dit segment is tracévariante 4 de meest geoptimaliseerde variante. 

 Segment 3: valleisegment. Dit segment loopt vanaf de Mangelbeekvallei tot aan de wijk Standaard. 

Binnen dit segment is tracévariante 4 de meest geoptimaliseerde variante. 

 Segment 4: bedrijventerrein Centrum-Zuid (vanaf de wijk Standaard tot aan de Roten); tracévariante 4. 

 Segment 5: zuidelijke knoop. Aansluiting op de E314 en de N74 richting Hasselt. 

Volgende paragrafen bespreken de onderzochte varianten en geven de onderbouwing voor het wel/niet 

weerhouden hiervan voor verder onderzoek. 
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Figuur 8.3.1: Situering optimalisatie in het proces 
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8.3.1 Segment 1: bedrijventerrein Helchteren 

8.3.1.1 Globale ruimtelijke situering en problematiek 

Het tracé van de primaire weg type I vertrekt aan de huidige rotonde van het reeds bestaande stuk N-Z-

verbinding in noordelijke richting. Het segment 1 wordt afgebakend tussen deze rotonde en de plaats waar 

het voorgestelde tracé naar het westen afbuigt en afwijkt van de bestaande N715. De rotonde wordt 

opgeheven en vervangen door een nieuwe ongelijkgrondse verknoping, die afhankelijk van het gekozen 

tracé anders gelokaliseerd wordt. 

Belangrijke ruimtelijke en juridische randvoorwaarden in dit gebied zijn: 

 aanwezigheid van SBZ-habitatrichtlijngebieden (en vogelrichtlijngebieden) 

 aanwezigheid van het militair domein aan de westzijde van het huidige tracé 

 aan de oostzijde van de huidige weg ligt de bedrijvenzone Peersedijk met rechtstreekse ontsluitingen op 

de bestaande weg 

Een belangrijk ruimtelijk uitgangspunt is dat de lokale verbinding tussen Helchteren en Hechtel moet 

behouden blijven via een aparte verbinding tussen de twee gemeenten, los van de primaire weg.  

 

8.3.1.2 Onderscheiden varianten  

Om aansnijding van het militaire domein, aangeduid als habitat- (en vogel)richtlijngebied te vermijden, loopt 

het verkeerskundig optimale tracé (2x2 weg met ontwerpsnelheid van 120 km/u) doorheen het 

bedrijventerrein (variant 1).  

Om verliezen op het bedrijventerrein te beperken, zijn varianten uitgewerkt waarbij de primaire weg aan de 

westelijke rand van het bedrijventerrein wordt voorzien. Beperken van de oppervlakte-inname op het 

bedrijventerrein betekent keuze voor een tracé met scherpere bochten, waardoor de ontwerpsnelheid daalt 

tot 90 km/u.   

Bij deze variant kunnen, i.f.v. de ligging van de lokale weg, twee subvarianten onderscheiden worden. 

Volgende hoofdstukken lichten de onderscheiden varianten toe.  

 

8.3.1.3 Beschrijving van de varianten qua tracéligging 

Variant 1: primaire en lokale weg doorheen het bedrijventerrein 

De primaire weg type I met 2x2 rijstroken en de lokale weg met 1x2 rijstroken worden gebundeld aangelegd 

doorheen de bedrijvenzone Helchteren. Om een continu snelheidsregime van 120 km/u te garanderen en 

een aantasting van het habitatrichtlijngebied ‘Militair domein’ maximaal te beperken, is een grote bochtstraal 

noodzakelijk met doorsnijding van de bedrijvenzone tot gevolg. Deze variant geeft bijkomend belangrijke 

kansen tot natuurontwikkeling en ontsnipperingsmaatregelen. Het tracé van de primaire weg I kan half 

verdiept in het landschap aangelegd worden, waarbij de lokale ontsluiting half verhoogd over de primaire 

weg I heengaat. Een ecoduct (viaduct over de primaire weg en over de lokale weg) behoort eveneens tot de 

ingreep. De verlaagde aanleg van het doorgaande wegverkeer heeft als voordeel dat de weg beter ingepast 

kan worden in de omgeving en leidt tot een beter functioneren van het ecoduct. De infrastructuur van de 

bestaande N715 wordt ter hoogte van dit segment verwijderd. De volledige bedrijvenzone wordt hierbij 

opgeheven en de aanwezige bedrijven en winkels moeten worden geherlocaliseerd.  
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Figuur 8.3.2: Segment 1: situering variant 1 (door bedrijventerrein) 
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Figuur 8.3.3: Segment 1: situering variant 1 (door 

bedrijventerrein) thv bedrijventerrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.3.4: Segment 1: suggestie eindbeeld variant 1  thv knooppunt 
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Variant 2: primaire en lokale weg ten westen van bedrijventerrein 
 
Het tracé van deze variant is gesitueerd op Figuur 8.3-5. Een mogelijk dwarsprofiel is weergegeven op 

Figuur 8.3-6. 

De primaire weg type I met 2x2 rijstroken wordt gelijkgronds voorzien op het bestaande tracé van de N715. 

Om de aanwezige SBZ (in situ ook het Militair Domein) zo weinig mogelijk aan te tasten wordt de weg 

volledig aan de oostzijde ervan gelegd. De lokale verbindingsweg 1x2 rijstroken en een tweerichtingsfietspad 

loopt gelijkgronds hiermee parallel. Om de impact naar ruimtegebruik te beperken worden de primaire 

rijbaan richting noord niet continu voorzien van een pechstrook maar voorzien van plaatselijke pechhavens. 

Desondanks dat betekent dit dat de voorzijde van de bedrijvenzone ingenomen wordt met nieuwe 

infrastructuur en dat een aantal gevels van bedrijfsgebouwen moeten afgebroken worden (zie Figuur 8-24). 
 

Een westelijke afbuiging naar het omleidingstracé is voorzien als een bocht met ontwerpsnelheid 90 km/u. 

Een minimale aantasting van het Militair Domein en Europees habitatrichtlijngebied in combinatie met een 

minimale aantasting van het bedrijventerrein ligt aan de basis van deze keuze. 

 

Figuur 8.3.5: Segment 1: situering variant 2 (primaire & lokale weg west) 
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Figuur 8.3.6: Mogelijk dwarsprofiel  segment 1 - variant 2 

 (primaire & lokaleweg west) 

 

                                                                                                        

                                                                                                            Figuur 8.3.7: Segment 1: onteigeningen  

                                                                                                             bij variant 2(primaire & lokale weg west) 
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Variant 3: primaire weg ten westen, lokale weg ten oosten van het bedrijventerrein 

Het tracé van deze variant is gesitueerd op Figuur 8.3.9. Een mogelijk dwarsprofiel is weergegeven op 

Figuur 8.3.8.  

De primaire weg type I met 2x2 rijstroken wordt voorzien op het bestaande tracé, idem zoals het 

voorgaande. De lokale verbindingsweg 1x2 rijstroken met parallel fietspad wordt via de achterzijde van de 

KMO-zone omgelegd. Dit houdt in dat aan de voorzijde van de KMO-zone minder bedrijfsruimte wordt 

ingenomen en dat de aanwezige bedrijven via de achterzijde mogelijkheden krijgen tot ontsluiting.  

Een westelijke afbuiging naar het omleidingstracé is voorzien als een bocht met ontwerpsnelheid 90 km/u. 

Een minimale aantasting van het Militair Domein en Europees habitatrichtlijngebied in combinatie met een 

minimale aantasting van het bedrijventerrein ligt aan de basis van deze keuze. 

 

Figuur 8.3.8: Segment 1: mogelijk dwarsprofiel variant 3 (primaire weg west & lokale weg oost) 
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Figuur 8.3.9: Segment 1: situering variant 3 (primaire weg west & lokale weg oost) 
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8.3.1.4 Beschrijving van de varianten qua verknoping 

Type van verknoping 

Een noordelijke verknoping is voor alle varianten “ongelijkgronds” 

voorzien in de vorm van een zogenaamd “Hollands complex” 

(ongelijkvloerse aansluiting op auto(snel)wegen waarbij de toe- en 

afritten allemaal in het verlengde van de rijrichting op de auto(snel)weg 

liggen; zie Figuur 8.3-10).   

Dit is de meest eenvoudige infrastructuurvorm die hier bruikbaar is en 

deze heeft het voordeel dat deze een relatief beperkt ruimtebeslag als 

gevolg heeft. Hiervoor werd dan ook geen verdere variant onderzocht. 

 

Figuur 8.3.10: Schematische voorstelling 'Hollands complex' 

 

Locatie van verknoping 

Met betrekking tot de locatie waar het complex exact ingeplant zou kunnen worden zijn er drie 

mogelijkheden: 

 Aan de zuidrand van Hechtel-Eksel, i.e. ter hoogte van de huidige rotonde op de grens van Hechtel-Eksel 

met Houthalen-Helchteren  

 Aan de noordrand van Helchteren: 

 zo zuidelijk mogelijk in de KMO-zone van Helchteren  

 net ten zuiden van de KMO-zone (grosso modo vergelijkbaar met de verknoping aan Peersedijk bij de 

doortocht) 

Voor een verkeerskundige afweging van deze verknopingslocaties verwijzen we naar Bijlage 11.2. Hieruit 

komt naar voor dat een meer zuidelijk gelegen verknoping, i.e. zo dicht mogelijk tegen Helchteren, op 

verkeerskundig-functioneel vlak de voorkeur geniet. 

 

Combineerbaarheid verknoping – tracéligging 

Verknoping ter hoogte van de huidige rotonde 

De drie variante tracés kunnen elk gecombineerd worden met een verknoping ter hoogte van de huidige 

rotonde.  

 

Verknoping aan de noordrand van Helchteren – zo zuidelijk mogelijk in de KMO-zone 

Een verknoping in de zuidelijke punt van de KMO-zone betekent dat de op- en afritten van de N74 gelegen 

zijn tussen het militair domein en het (mogelijke) sneltramtracé. 

Voor het tracé waarbij een ontwerpsnelheid van 120 km/u aangewend wordt, is een verknoping in de KMO-

zone een mogelijkheid. In dit geval is veel ruimte beschikbaar in de KMO-zone gezien alle bedrijvigheid dient 

te verdwijnen voor de aanleg van de weginfrastructuur.  

De twee tracévarianten waarbij een ontwerpsnelheid van 90 km/u gebruikt werd, zijn verkeerskundig 

suboptimaal en wijken als enig deel op de N74 primaire weg type I af van de ontwerpsnelheid van 120 km/u. 

Deze beperking van de snelheid is noodzakelijk gezien deze varianten het behoud van zowel de habitats in 

het Habitatrichtlijngebied als het behoud van de KMO-zone als doelstelling hebben. Wanneer de verknoping 

hierbij binnen de KMO-zone aangelegd zou worden, leidt dit door de grote ruimte die benodigd is voor de 

aanleg van de knoop alsnog tot een quasi volledige onteigening van de KMO-zone. Hierbij leidt het 

bijkomende ruimtebeslag door de verknoping tot het bijkomend aansnijden van bedrijfsgebouwen en –

percelen. In dit geval dienen nagenoeg alle gebouwen te verdwijnen. Indien de verknoping dus in de 

zuidelijke punt van de KMO-zone gelegd zou worden, zouden slechts de meest noordelijke bedrijven 
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behouden kunnen blijven. Hoogstens de auto-afbraak, Tegelland, Colruyt en Dreamland zouden hierbij 

kunnen blijven.  

Een combinatie van een bochtstraal van 90 km/u en een verknoping in de KMO-zone voldoet dus 

onvoldoende aan de doelstelling van een maximaal behoud aan KMO-zone om de afwijking van het 

functionele optimum te kunnen rechtvaardigen.  

Er kan dus gesteld worden dat een verknoping in de KMO-zone enkel te combineren is met de optimale 

verkeerskundige tracévoering en niet met de varianten die de KMO-zone sparen. 

 

Verknoping aan de noordrand van Helchteren – net ten zuiden van de KMO-zone 

Deze combinatie van verknoping is relevant voor 

de twee varianten waarbij een ontwerpsnelheid 

van 90 km/u gebruikt is. Voor het basisalternatief 

is dit niet relevant omdat dit tot bijkomend 

ruimteverlies in Habitatrichtlijn- en 

landbouwgebied zou leiden waarbij tezelfdertijd 

ruimte beschikbaar is in de KMO-zone omdat 

deze verdwijnt. 

Een goede oplossing voor deze 

verknopingslocatie kon niet gevonden worden 

ondanks intense samenwerking tussen 

verkeerskundigen en mer-deskundigen. Voor 

deze locatie werden meerdere ontwerpprincipes 

onderzocht om tot een oplossing te kunnen 

komen die zowel op verkeerskundig vlak als op 

milieuvlak goed zijn. 

Een vermeldenswaardig principe, dat een aantal 

nadelen van de beste uitwerking vermijdt, is het 

intunnelen van de N74. Ten gevolge van de lokale 

situatie van het grondwatersysteem is dit echter 

niet mogelijk zonder effecten te veroorzaken in de 

SBZ. Dit naar analogie met de reden waarom het 

meest noordelijke tunnelsegment ook slechts in 

zeer beperkte mate onder maaiveld gelegen is (cfr 

§ 13.3) 

De beste van de diverse verschillende 

uitwerkingen is in nevenstaande schets 

weergegeven.  

 

 

 

Figuur 8.3.11: Schets voor verkoping aan de noordrand van Helchteren – buiten KMO-zone 

 

Ook deze kent echter nog een aantal nadelen, bijkomend aan de nadelen die verbonden zijn aan de 

ontwerpsnelheid van 90 km/u: 
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 De bijkomende invoeg-/uitvoegstroken vergen een onteigening van 5 van de 9 bedrijfsgebouwen. Dit 

betekent dat meer dan de helft van de bedrijfsgebouwen alsnog onteigend dienen te worden, ondanks 

het gebruik van een suboptimale ontwerpsnelheid.  

 De schets is ingetekend met een bijkomende uitvoegstrook aan de zijde van het militair domein. Hierbij 

wordt de aanwezige bosbufferstrook aangesneden die het wegverkeer en de KMO-zone van het 

Habitatrichtlijngebied scheidt. Een meer westelijke ligging van het gehele complex, waarbij het  militair 

domein meer vermeden wordt, leidt tot een nog grotere inname van KMO-zone waarbij zelfs de meer 

noordelijk gelegen bedrijven bijkomend terrein verliezen.  

 Er is ter hoogte van de brug van de op/afritten een bijkomend ruimteverlies van 20 m 

Habitatrichtlijngebied aan weerszijden van de weg. 

 Door de aanwezigheid van een verhoogde geluidsbron (i.e. het op- en afrijdend verkeer dat de N74 kruist 

door middel van een brug) leidt tot een bijkomende verstoring van het Habitatrichtlijngebied en dit ter 

hoogte van de meest kwetsbare zone van het gebied. (Een verlaagd op-/afrittencomplex met een kruising 

van de N74 en de sneltramlijn door middel van een tunnel is op deze locatie niet mogelijk omwille van de 

vrij ondiepe grondwatertafel.) 

 De verknoping leidt tot een bijkomend verlies van landbouwgronden ten noorden van Peersedijk. 

Een verknoping ten zuiden van de KMO-zone is niet mogelijk zonder zowel een bijkomende ruimteinname in 

als bijkomende geluidshinder in Habitatrichtlijngebied. Met betrekking tot de juridische realiseerbaarheid van 

een verknoping in het habitatrichtlijngebied is het belangrijk dat er een alternatief voorhanden is dat minder 

schade aan het gebied veroorzaakt, i.e. een verknoping ter hoogte van de huidige rotonde of in de KMO-

zone. Gezien de aanwezigheid van een alternatief waarbij minder negatieve effecten gelden voor de 

aangemelde habitats in het habitatrichtlijngebied dienen redenen van groot openbaar belang ingeroepen te 

worden om hiervan af te kunnen wijken. De KMO-zone kan hierbij niet beschouwd worden als van groot 

openbaar belang voor de Vlaamse economie of volksgezondheid. 

Een ontwerp zonder deze bijkomende negatieve effecten leidt automatisch tot een ontwerp waarbij het 

complex verschuift naar de zuidelijke helft van de KMO-zone waarbij de aanwezige bedrijfsgebouwen in de 

KMO-zone geheel verdwijnen. Vanuit ruimtelijk, juridisch, functioneel aspect kon er geen ontwerp gevonden 

worden dat voldeed aan de eisen. 

 

Afweging van de mogelijkheden 

Voor de variant met een ontwerpsnelheid van 120 km/u is er zowel de mogelijkheid om te verknopen ter 

hoogte van de bestaande rotonde als in de KMO-zone. 

Op basis van de verkeerskundige afweging wordt voor de variant met een bochtstraal van 120 km/u de 

voorkeur gegeven aan een verknoping in de KMO-zone en ter plaatse van de huidige rotonde. Deze 

voorkeur is tevens geldig vanuit de drie receptoren (natuur, landschap en mens): 

 Een verknoping ter plaatse van de huidige rotonde neemt ten oosten van de N74 bijkomend oppervlakte 

landbouw in, daar waar de aanleg van deze verknoping in de KMO-zone niet tot bijkomende inname in 

industriegebied leidt omdat dit reeds volledig ingenomen zal worden. 

 Een verknoping aan de huidige rotonde neemt ten westen van de N74 bijkomend natuur in. Deze is net 

buiten HRL-gebied gelegen doch bevat wel natuurwaarden waarvoor het naastgelegen gebied 

aangemeld is en is ecologisch even waardevol. De juridische bescherming hiervan is evenwel beperkter. 

De ligging van de verknoping in de KMO-zone neemt geen noemenswaardige hoeveelheid natuur in. 

 Op landschappelijk vlak heeft de ligging in voormalig industrieterrein geen negatieve impact terwijl een 

ligging ter hoogte van de huidige rotonde wel bijkomend landbouw en natuur inneemt. 

Op basis van deze overwegingen kan gesteld worden dat voor de variant met een bochtstraal van 120 km/u 

de verknopingslocatie aan de huidige rotonde niet de voorkeur geniet boven een verknoping in de KMO-

zone. De combinatie van deze tracévariant met de verknoping aan de huidige rotonde zal dan ook niet 

verder meegenomen worden in het onderzoek. 
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Voor de twee varianten met een ontwerpsnelheid van 90 km/u is er slechts een mogelijke verknopingslocatie 

en dit is ter hoogte van de huidige rotonde. 

 

Conclusie 

Volgende varianten worden in de verdere effectbespreking in beschouwing genomen 

 Primaire weg met parallelle lokale weg doorheen het bedrijventerrein, verknoping tussen primaire en 

lokale weg eveneens op bedrijventerrein (zie Figuur 8.3.2 en Figuur 8.3-3 voor een situering).   

Deze, op verkeerskundig vlak optimale variant, vormt het basisalternatief 

 Primaire weg met parallelle lokale weg ten westen van het bedrijventerrein, verknoping ter hoogte van 

huidige rotonde (zie Figuur 8.3-5 voor een situering)  

 Primaire weg met lokale weg ten oosten van het bedrijventerrein, verknoping ter hoogte van huidige 

rotonde (zie Figuur 8.3.9 voor een situering) 

  

8.3.2 Segment 2: tunnelsegment 

8.3.2.1 Globale ruimtelijke situering en problematiek 

Het tweede segment begint aan de noordzijde op de plaats waar het omleidingstracé westwaarts afwijkt van 

de N715. Het gaat vervolgens in een bocht doorheen een bebost stuifduinengebied, tevens een belangrijk 

natuurgebied. Het segment eindigt op de grens tussen het bebost gebied en de vallei van de Mangelbeek.  

Belangrijke ruimtelijke en juridische randvoorwaarden in dit gebied zijn: 

 aanwezigheid van SBZ-habitatrichtlijngebieden (en vogelrichtlijngebieden) 

 aan de oostzijde van het tracé liggen enkele woningen / gebouwen 

 

8.3.2.2 Onderscheiden varianten 

Omwille van de ligging in een belangrijk natuurgebied wordt gezocht om zo weinig mogelijk hinder te 

veroorzaken voor de omgeving. Het gebied is een droog, hogergelegen duinengebied met naaldbossen. In 

de voorafgaande trechteringsstudie voor de omleiding (zie § 8.2.1) werd dan ook gesteld dat gewerkt dient 

te worden met een ondergronds te realiseren weg (d.w.z. via tunnels). Vanuit milieuoogpunt is de methode 

van ‘cut and cover’ te verantwoorden.  

In de haalbaarheidsstudie voor de omleiding werden varianten beschouwd op meerdere vlakken: 

 Tracéligging: lokale verschuivingen in functie van terreinkenmerken  

 Lengteprofiel/diepteligging: een aanleg in volledige ingraving versus een half-ingegraven variant 

 Tunnellengte: één lange tunnel versus een opeenvolging van tunnelsegmenten 

 

8.3.2.3 Beschrijving van de varianten qua tracéligging 

Tijdens de haalbaarheidsstudie werden enkele kleine verschuivingen van de tracering aangebracht in functie 

van de verschuiving in segment 3 (thv Lillo) en het benodigde behoud van de bochtstralen. De uitwerking 

van meerdere tracévarianten had vooral betrekking op enerzijds het ontwijken van geïsoleerde woningen, 

het maximaal ontzien van het domein Hoeverheide met zijn dreven en het maximaal ontzien van Europese 

beschermingsgebieden (habitatrichtlijngebieden). Deze kleine verschuivingen leiden niet tot relevante 

negatieve/ongewenste wijzigingen in de milieueffecten.  

Op basis van de tracélijn in de kennisgeving werd gesuggereerd om deze westelijker te verschuiven zodat 

de tunnelmond verder van de Kievitwijk zou liggen. Dit voorstel werd opgenomen in de tracéoptimalisaties 

die in de haalbaarheidsstudie voor de omleiding onderzocht worden.  

Overige ingrijpendere verschuivingen zoals uit de inspraakreacties naar voor kwamen, werden besproken in 

§ 9.6.2 van dit MER. De onderzochte tracés zijn weergegeven in Figuur 8.3-12. Het tracé dat het beste 
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beantwoorde aan deze uitgangspunten in combinatie met de verkeersergonomische aspecten is het tracé 4. 

De voordelen hiervan staan aangeduid op de Figuur 8.3-12. 

 

 

Figuur 8.3.12: Onderzochte varianten tunnelsegment omleidingstracé 
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8.3.2.4 Beschrijving van de varianten qua lengteprofiel/diepteligging 

De diepteligging van de tunnel wordt bepaald door de grondwaterstand en de (eco)hydrologische effecten 

die door een ligging van de tunnel onder het grondwaterniveau veroorzaakt kunnen worden. De gemiddelde 

grondwaterstand varieert tussen 2 en 10 m (hiervoor wordt verwezen naar de kaarten 13.2-2 met de 

lengteprofielen en aanduiding van de gemiddelde grondwaterstand en de toelichting in § 13.3).  

Om ecohydrologische effecten te vermijden (in speciale beschermingszones) wordt als randvoorwaarde 

gesteld dat de tunnel boven de grondwaterstand moet aangelegd worden. Een volledig ingegraven tunnel is 

niet in overeenstemming te brengen met deze randvoorwaarde. Dit betekent dat de cut & cover techniek met 

volledige ingraving en herstel van het landschap op oorspronkelijk maaiveldniveau, zoals voorgesteld in het 

kennisgevingsdossier, niet mogelijk is.  

Rekening houdend met de gemiddelde grondwaterstanden en wegergonomische eigenschappen zoals in 

bijlage 8.4 opgenomen, is een diepteligging van de tunnelsegmenten voorgesteld zoals weergegeven op 

kaart 13.2-2. Deze komt globaal gezien overeen met een half ingegraven tunnel.  

Bijkomend gunstig effect van een minder diepe ingraving is dat er minder grond uitgegraven moet worden 

wat ook de kostprijs drukt.  

Een illustratie van de afwerking is weergegeven in Figuur 8.3.13.  

 

Figuur 8.3.13: Tunnelsegment: voorbeeld van afwerking 
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8.3.2.5 Beschrijving van de varianten qua tunnellengte 

In de technische haalbaarheidsstudie voor de omleiding werd geconcludeerd dat het aanleggen van 4 

tunnels van 500m met een tussenliggende open zone van ongeveer 100m de beste balans bood tussen de 

kostprijs van de tunnel en de ecologische doelstellingen. Aan tunnels met een lengte van meer dan 500 

meter werden toen meer eisen gesteld op vlak van veiligheid, ventilatie, … 

Ten tijde van de technische haalbaarheidsstudie was evenwel nog niet gekend dat de Vlaamse overheid de 

intentie had om ook tunnels van 500m en korter te laten voldoen aan de minimum veiligheidseisen voor 

tunnels cf. de Europese regelgeving.  

Gezien deze nieuwe inzichten is het opportuun om het ontwerp van de tunnels te heroverwegen. Hiervoor 

werden drie concepten vergeleken:  

 de gesegmenteerde tunnel van 4 x 500m 

 2 tunnels van ca. 1000m met een voldoende grote opening ertussen  

 één gesloten tunnel van ca. 2000m. 

 

Tunnelveiligheid en financiële aspecten 

In functie van tunnelveiligheid werd een vergelijkende analyse gemaakt van de verschillende concepten. 

Deze analyse kwam tot de volgende conclusies 

 alle beschouwde varianten kunnen voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen; 

 de verschillen tussen de beschouwde varianten zijn relatief beperkt. 

 bij de variant met 4 korte tunnels is de repeterende lichtklap (4 maal een overgang van licht naar donker) 

belangrijk. Dit leidt mogelijk tot meer ongevallen en staat bekend als het DODO-effect (Dicht Open Dicht 

Open). Daarnaast is er extra ventilatiecapaciteit voor de boost nodig bij de tunnelmond en anderzijds 

meer ingangsverlichting. Dit zijn dure voorzieningen. 
 

Vanuit veiligheidsaspect is de oorspronkelijk voorziene gesegmenteerde tunnel in 4 delen dus de minst 

goede. Deze is door de wegbeheerder om deze reden niet gewenst. 
 

Het verschil tussen 1 lange tunnel en 2 aparte tunnels van ca. 1000m is minder groot. Van zodra de opening 

tussen 2 tunnels te beperkt wordt, komt het concept van één gesloten tunnel meer naar de voorgrond 

(vermijden van lichtklap, geen bijkomende technische installaties ter hoogte van een bijkomende in- en 

uitgang van de tunnel). De voorkeur gaat hier uit naar twee afzonderlijke tunnels met voldoende 

tussenruimte om volgende redenen:  

 de totale zone waarover ecologische connectiviteit aanwezig is kan gemaximaliseerd worden zonder dat 

de totale tunnellengte en kostprijs exuberant toeneemt. (noordelijke grens en zuidelijke grens kunnen 

mogelijk aangehouden blijven) 

 twee delen van +/- 1000m resulteren niet in een DODO-effect omdat de ruimte tussen de twee delen 

voldoende groot is om tijd te hebben voor een aanpassing aan de omgeving 

 er is een goede toegankelijkheid voor interventiediensten ter hoogte van de opening t.g.v. 

calamiteitendoorsteek 

 er is een beperktere concentratie van emissies aan de tunnelmonden 

 bij calamiteiten is er een beperkter groepsrisico omdat de tunneldelen los van elkaar staan 

 er is de mogelijkheid tot inpassing van 2
de

 technisch gebouw ter hoogte van middelste tunnelportalen. 

 mogelijk worden twee tunnels van 1000m minder negatief ervaren door de weggebruiker dan één lange 

tunnel (psychologisch effect). 
 

Vanuit diverse aspecten gaat dus de voorkeur naar het concept met twee tunnels met een voldoende groot 

tussendeel. Zoals gesteld is de intunneling noodzakelijk om ecologische redenen. Een ecologische analyse 
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van het functioneren van de connectiviteit van dit concept is dan ook aan de orde en wordt in volgende 

paragraaf gegeven. 

 

Ecologische visie op het aangepaste concept 

De zone van +/- 2,5 km waarin de oorspronkelijke tunnels van 500m voorzien werden, is in te delen in een 

aantal deelzones met verschillende ecologische potenties en kenmerken. Deze indeling is essentieel om aan 

te geven waar tunnels aanwezig dienen te zijn.  

In de voorgaande veiligheidsanalyse werd uitgegaan van een concept van 2 x ca. 1.000m. De precieze 

begrenzing van de tunnels wordt mede bepaald door de ecologische vereisten en zal dus ook afhankelijk zijn 

van deze ecologische indeling. 

 

Omgeving Heerkensweg - Koerselsedijk 

Hier zijn tunnels belangrijk, vooral omdat uitwisseling tussen fauna van Kamp van Beverlo ten noorden van 

tracé en ecologisch waardevolle beekvalleien van de Grote winterbeek en Sonnisbeek ten zuiden van tracé 

noodzakelijk is.  

Doelsoorten zijn vooral amfibieën, maar ten zuiden van het tracé liggen ook nog interessante droge 

schraallandjes met o.a. populaties Veldkrekel. Dus ook voor de hele reeks doelsoorten van droge heide / 

schraalland is ontsnippering hier vereist. 

Als meest noordelijke grens voor de tunnel wordt uitgegaan van de huidige weg naar Remo. Deze kruising 

van deze weg met de N74 kan gecombineerd worden met de ecologische functie van het tunneldak. De weg 

naar Remo dient hierbij wel aan de noordrand van de tunnel gelegen te zijn en dient duidelijk fysiek 

afgescheiden te zijn van de natuurzone. 

 

Omgeving Loerstraat – Weg naar Spikkelspade  

Ten oosten van de Loerstraat en de Weg naar Spikkelspade situeren zich vrij monotone naaldbossen op 

vlak terrein. De ecologische waarde en potentie is geringer dan die van de noordelijker en zuidelijker 

gelegen zone en dat geldt in het bijzonder voor de doelsoorten (de Europees beschermde Gladde slang, 

Rugstreeppad, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik).  

Vandaar dat het in deze zone het minst relevant is de weg in tunnel te leggen.  

Wel is het aangewezen te zorgen voor: 

 maximale afscherming van de snelweg naar geluidseffecten op de omgeving; 

 maximale afscherming van de snelweg ifv toegang fauna (geen verkeersslachtoffers). Dit laatste is niet 

enkel van belang ifv de Europees beschermde soorten maar ook voor de grote populaties Ree en 

Everzwijn die in het hele gebied voorkomen. Dit is tevens belangrijk naar verkeersveiligheid voor de 

weggebruikers. 

 

Omgeving duinengordel ‘Kraanberg’  

Het tracé van de N74 is deels doorheen een duinengordel gepland. 

Landduinen zijn vanuit een landschappelijk en ecologisch oogpunt erg bijzonder. Open landduinen, zowel in 

ongefixeerde toestand (‘stuifzand’) als recent gefixeerd (‘buntgrasvegetaties’, ‘korstmosvegetaties’) als 

langere tijd gefixeerd (structuurrijke heide met plekken kale bodem, oude struikheidevegetatie én breed 

uitgegroeide Wintereiken) zijn faunistisch uitzonderlijk rijk. (cfr; Lambrechts et al., 2000; Lambrechts et al., 

2002). 

Helaas zijn landduinen vaak beplant met Corsicaanse of Grove den waardoor een groot deel van hun 

ecologische waarde niet tot uiting komt. In het studiegebied zijn echter nog open stukken landduin aanwezig.  
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Stuivende duinen komen in het binnenland zo goed als niet meer voor, zelfs niet op plaatsen waar men dit 

via herstelmaatregelen nastreeft.  

 

Het is vanuit ecologisch oogpunt essentieel dat de weg hier in een tunnel komt. 

Realisatie in open sleuf zou hier: 

 een absolute barrière betekenen voor belangrijke doelsoorten. Vooral Gladde slang en Rugstreeppad zijn 

hier zeer relevant; 

 een groot risico inhouden voor hoge aantallen verkeersslachtoffers van Nachtzwaluw. Het militair domein 

kamp van Beverlo’ is één van de absolute topgebieden in Vlaanderen van deze Vogelrichtlijn-soort. Deze 

nachtactieve vogel verkiest landduingebieden als broed- en jachtgebied en jaagt vooral op nachtvlinders. 

Het is bekend dat de warme asfalt van wegen een grote aantrekkingskracht uitoefent en er daardoor veel 

verkeersslachtoffers vallen waar een weg door hun leefgebied loopt.  

Aansluitend is er hier nog een derde belangrijke reden om de weg hier in tunnel te leggen. Op het dak van 

de tunnel kan relatief makkelijk het ecotoop ‘open duin’ of ‘buntgrasvegetatie’ gecreëerd worden, zodat de 

weg hier niet enkel makkelijk kan overbrugd worden door de genoemde fauna, maar dat zelfs geschikt 

leefgebied ontstaat. Hiervoor is het nodig om het tunneldak met voedselarm substraat (zand) af te werken, 

uiteraard bij voorkeur van ter plaatse (of eventueel) uit de directe omgeving. Een goed beheer van dit 

ecotoop na aanleg blijft uiteraard noodzakelijk, met name om verbossing tegen te gaan, dit zowel vanuit 

ecologisch oogpunt als omwille van het feit dat boomgroei op het tunneldak niet aangewezen is voor de 

constructie. 

Als meest zuidelijke tunnelrand dient hier de zuidrand van de duin (ter hoogte van de Vijfeindestraat) 

gebruikt te worden.  

 

Afweging vanuit ecologie 

Het concept van 2 tunnels heeft in vergelijking met 1 lange tunnel met een vergelijkbare totale overdekte 

lengte van 2.000m het voordeel dat er in de twee belangrijkste zones (omgeving duinengordel en omgeving 

Heerkensweg) maximale connectiviteit is.  

In vergelijking met het initiële concept kan gesteld worden dat twee lange tunnels zeker niet slechter zijn. In 

de twee belangrijkste zones is de connectiviteit beter dan bij het oorspronkelijke concept en het verminderen 

van het aantal open zones van 3 naar 1 betekent dat de hinderaspecten (geluid, licht) beperkter zijn dan in 

het oorspronkelijke concept. In de omgeving Loerstraat – Weg naar Spikkelspade neemt de resulterende 

connectiviteit weliswaar af, doch dit weegt niet op tegen de verbetering in de ecologisch waardevollere 

delen. 

 

8.3.2.6 Conclusie 

Het oorspronkelijke concept met 4 tunnelsegmenten wordt verlaten en wordt vervangen door 2 

tunnelsegmenten.  

 het meest zuidelijke segment start ter hoogte van de Vijfeindestraat.  

 als meest noordelijke grens voor het noordelijke segment wordt uitgegaan van de huidige weg naar 

Remo. 

 om de versnijding van bestaande (fiets)verbindingen te vermijden wordt het open deel ten noordoosten 

van het domein Hoeverheide gelegd. Dit resulteert in minimale lengte van de twee tunnelsegmenten 

zoals afgebeeld op het technisch ontwerp van de tunnels. 
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8.3.3 Segment 3: valleisegment 

8.3.3.1 Globale ruimtelijke situering en problematiek 

Het derde segment gaat doorheen de vallei van de Mangelbeek en loopt in het zuiden tot aan de wijk 

Standaard (Houthalen).  

Belangrijke ruimtelijke en juridische randvoorwaarden in dit gebied zijn: 

 aanwezigheid van SBZ-habitatrichtlijngebieden (en vogelrichtlijngebieden) 

 de woonkern Lillo 

 

8.3.3.2 Onderscheiden varianten 

Omwille van de ligging in de vallei en aan de rand van de kern Lillo werden varianten op twee aspecten 

onderzocht:  

 Lengteprofiel: ondergronds of bovengronds 

 Tracéligging: locatie tov HRL-gebied en woonzone 

De mogelijkheid om een knoop te voorzien aan de Lillosteenweg is niet weerhouden. Het onderzoek naar 

verknopingsmogelijkheden is beschreven in Bijlage 11.1. 

 

8.3.3.3 Beschrijving van de varianten qua lengteprofiel 

8.3.3.3.1 Ondergronds 

Volgende ondergrondse varianten worden bekken: 

 volledige ondergrondse variant (Lillo, Mangelbeekvallei, Standaard) 

 tunnel ter hoogte van lillo 

 

8.3.3.3.1.1 Volledige ondergrondse variant 

De (volledige) ondergrondse variante (Lillo, vallei van de Mangelbeek en wijk Standaard) is niet haalbaar 

/ wenselijk vanuit milieuoogpunt.  

Een aanleg in open sleuf behoort hier niet tot de mogelijkheden omwille van significante ecohydrologische 

effecten door verstoringen van de grondwaterstromingen en dit zowel tijdens de aanlegfase als permanent 

tijdens de exploitatiefase. De voorgestelde tunnel in de Mangelbeekvallei wijkt qua effecten sterk af van de 

noordelijk gelegen tunnel: 

 het grondwaterniveau in de Mangelbeekvallei ligt veel hoger dan in de hoger gelegen, drogere 

duinengordel. Een aanleg zonder effecten op natte natuurwaarden (zowel tijdelijke als permanente) is 

dan ook niet mogelijk. Deze effecten bedragen verdroging met inklinking van veenlagen (en 

daaropvolgende mineralisatie en vermesting) als gevolg tijdens de aanlegfase. Tijdens de exploitatie 

resulteert de tunnel in zowel lokale vernatting als verdroging ten gevolge van de opstuwing doordat de 

tunnel de vallei dwarst.  

 de doorlatendheid van het bovenste pakket is in deze zone veel groter is dan ter plaatse van de 

noordelijk gelegen  tunnels (5 m/dag ipv 0.5 à 0.05 m/d). Hierdoor zullen de effecten van verlaging ten 

gevolge van bemaling (aanlegfase), of verlaging omwille van verdroging stroomafwaarts de tunnel 

(exploitatie) veel groter zijn dan bij de noordelijke tunnelzone en dit zowel in afstand van de tunnel als in 

grootteorde. 

Een aanleg via een geboorde tunnel behoort omwille van financiële aspecten niet tot de realistische 

mogelijkheden. De kostprijs van een dergelijk alternatief komt quasi overeen met een volledig geboorde 

tunnel. Dit grotendeels omwille van de hoge kost die gepaard gaat met de twee boorputten (start- en 

eindpunt van de geboorde tunnel) die benodigd zouden zijn. Aanvullend draagt ook de lengte van de tunnel 

bij aan de hoge kostprijs. Daarenboven zou ook een geboorde tunnel tot permanente grondwaterstroom-
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wijzigingen met effecten op habitatrichtlijngebieden kunnen leiden. Een bijkomend nadeel van een geboorde 

tunnel is dat deze niet combineerbaar is met een aansluiting van Centrum-Zuid. De aansluiting Centrum-

Zuid zou hierbij onder grondwaterniveau te liggen komen. 

 

8.3.3.3.1.2 Tunnel Lillo 

Een ondergrondse uitvoering van het wegtracé ter hoogte van Lillo is niet haalbaar/wenselijk is vanuit 

milieuoogpunt. Een ondergronds tracé zou leiden tot significante ecohydrologische effecten door 

verstoringen van de grondwaterstromingen en dit zowel tijdens de aanlegfase als permanent tijdens de 

exploitatiefase 

Deze effecten kunnen afgeleid worden uit de huidige eco-hydrologische omstandigheden van het gebied. 

Een onderbouwing volgt in onderstaande tekst.  
 

Referentiesituatie 

Indien de Guldensporenlaan in Lillo zou gekruist worden via een tunnel, zou van volgende afmetingen 

uitgegaan moeten worden: 

 Toeritten van 570m en 520m 

 Tunnel van 530 m 

 Totale lengete van 1620 m 

Ter hoogte van Guldensporenlaan ligt het Habitatrichtlijngebied ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden 

tussen Houthalen en Gruitrode’, dat ter hoogte van Lillo gekenmerkt wordt door het prioritair habitattype 91
E
0 

‘Alluviale bossen met Alnion Glutinosa en Fraximus excelsior’. Daarnaast komen ook regionaal belangrijke 

biotopen (rbb) Moerasspirearuigten (Hf) en Wilgenstruweel op venige bodem (So) voor. Deze habitats en 

biotopen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor verdroging (zie onderstaande figuur).  

 

 

Figuur 8.3.14: Verdrogingsgevoeligheid vegetaties in de omgeving van de Guldensporenlaan.  
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Figuur 8.3.15 : Digitaal hoogtemodel ter hoogte van de Guldensporenlaan.  

 

Op het digitaal hoogtemodel is te zien dat het gebied ter hoogte van de Guldensporenlaan relatief laag 

gelegen is ten opzichte van de omgeving. Zowel de Mangelbeek- als de Broekbeekvallei liggen immers in 

mijnverzakkingsgebied.  

Bij analyse van de bodemgesteldheid blijkt dat de zone ter hoogte van de Guldensporenlaan gekenmerkt 

wordt door venige gronden of lemige zandgronden met venige inmenging, die onder de draineringsklasse 

nat tot uiterst nat vallen (zie onderstaande figuren).  

 

 

Figuur 8.3.16 : Bodemtypes ter hoogte van de Guldensporenlaan. 
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Figuur 8.3.17 : Bodemdraineringsklasses ter hoogte van de Guldensporenlaan.  

 

Uit peilbuismetingen blijkt dat de omgeving van de Guldensporenlaan kwelgebied is, en dat ter hoogte van 

het mijnverzakkingsgebied het grondwaterniveau overeenkomt met het maaiveldniveau (zie onderstaande 

figuur). 

  

Figuur 8.3.18 : Locatie peilbuismetingen (links), en resultaten grondwaterstijghoogtes (rechts).  
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Volgende tabel geeft de huidige standplaatscondities (grondwaterstanden in cm) weer van de broekbossen 

in de Mangelbeekvallei: 

 

 

De ideale standplaatscondities voor Elzenbroekbossen op veenbodems zijn: 

 min. diepte: + 5 cm 

 max. diepte: - 30 cm 

 gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG): - 12 cm 

De standplaatscondities voor de broekbossen in de Mangelbeekvallei zijn dus optimaal.  

 

Aanlegfase 

Er wordt verwacht dat de aanleg van een tunnel in een dergelijk nat gebied volgende effecten met zich mee 

zal brengen: 

 Aantasting hydrografische structuren: 

- Mangelbeek: geen significante effecten aangezien deze verlegd wordt in kader van het project 

- Broekbeek: volledige weggraving over de volledige breedte van de bouwput (incl. werfzone). De 

Broekbeek zal dus moeten gebypassed worden gedurende de aanlegfase.  

 Tijdelijke verlaging van het grondwaterpeil ten gevolge van bemaling: een minimale bemalingsdiepte van 

8m geeft een invloedsstraal van 1.200m. 

 

 

Op basis van een analytische berekening van de verlagingscontour, uitgaande van een korte 

bemalingsperiode (cfr. tunnel aan de Standaard), een volledige ondertunneling in mijnverzakkingsgebied, en 

de hydraulische parameters (cfr. het grondwatermodel voor de tunnel aan de Standaard), kan onderstaande 

figuur afgeleid worden.  

De doorlatendheid van het bovenste pakket is in deze zone veel groter dan ter hoogte van noordelijk 

geplande tunnels aan Hoeverheide/Kraanberg. Hierdoor wordt verwacht dat de effecten ten gevolge van 

bemaling (aanlegfase) of verlaging omwille van verdroging stroomafwaarts van de tunnel (exploitatie) veel 

groter zijn dan voor de tunnels aan Hoeverheide/Kraanberg.  

 

 

Peilbuis min diepte gemidd max diepte ampli GVG 2008 vocht

ArcN74_P04 -0,36 -0,82 -1,05 0,69 -0,78 matig vochtig-droog

ArcN74_P06 0,09 -0,03 -0,18 0,27 -0,01 zeer nat

ArcN74_P10 -0,16 -0,71 -1,06 0,90 -0,47 vochtig

ArcN74_P13 -1,34 -1,68 -1,88 0,54 -1,42 zeer droog

ArcN74_P19 0,00 -0,12 -0,24 0,24 -0,13 zeer nat
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Figuur 8.3.19 : Verwachte grondwaterverlaging bij aanleg van een tunnel ter hoogte van de Guldensporenlaan.  

 

Een dergelijke invloedstraal betekent onvermijdelijk verdrogingseffecten voor grondwaterafhankelijke 

habitats en irreversibele veraarding van veenbodems.  

Een overlay van de verwachte peildalingen leert dat verreikende aanzienlijke ‘tijdelijke’ peildalingen verwacht 

worden hetgeen een significant negatief effect op de habitats van het SBZ-H zou betekenen door ‘tijdelijk’ 

direct verlies van de volgende habitats (Figuur 8.3.20): 

 Broekbeekvallei (geen Habitatrichtlijngebied): 

- Voedselrijke ruigten (Hf) 

- Broekbossen (91E0) 

 Mangelbeekvallei (Habitatrichtlijngebied) 

- Voedselrijke ruigten (Hf) 

- Broekbossen (91E0) 

- Wilgenstruwelen (So) 

 

Deze effecten kunnen slechts gedeeltelijk ondervangen worden met retourbemaling.  
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Figuur 8.3.20 : Overlay van de verwachte peildalingen met de verdrogingsgevoeligheidskaart (links) en verwachte verlies 

van habitats (rechts). 

 

Exploitatiefase 

Tijdens de exploitatiefase worden eveneens grondwatereffecten verwacht als gevolg van de impact van de 

tunnelbak op de grondwaterstroming. Door de richting van de grondwaterstroming wordt verwacht dat 

stroomopwaarts van de tunnelbak vernattingseffecten zullen optreden en stroomafwaarts van de tunnelbak 

verdrogingseffecten. Concreet betekent dit het volgende (Figuur 8.3.22): 

 In de Broekbeekvallei wordt zowel verdroging als vernatting verwacht, dat een verdroging van de 

broekbossen (niet in SBZ-H) zouden betekenen.  

 In de Mangelbeekvallei wordt stroomop- en -afwaarts de Guldensporenlaan vernatting verwacht. Dit zou 

een significant negatieve impact voor de actuele optimale standplaatscondities voor de broekbossen 

betekenen, waardoor de broekbossen (SBZ-H) zouden ‘verdrinken’. 

 In de “vallei” van de Winterbeek wordt vernatting en een toename van de afvoer van de Winterbeek 

verwacht. 
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Figuur 8.3.21 : Schematische weergave van de verwachte grondwatereffecten tijdens de exploitatiefase. 

 

 

Figuur 8.3.22 : Impact van de tunnel tijdens de exploitatiefase op de beekvalleien.  
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Conclusie 

Het grondwaterniveau van de Mangelbeekvallei ligt hoger dan in de noordelijker gelegen drogere 

duinengordel waar de tunnels aan Hoeverheide/Kraanberg gepland zijn. Hierdoor is een ondergrondse 

aanleg zonder effecten op natte natuurwaarden (zowel tijdelijk als permanent) niet mogelijk. Effecten die 

kunnen optreden zijn verdroging en inklinking van veenlagen (en daarop mineralisatie en vermesting) tijdens 

de aanlegfase. Tijdens de exploitatiefase resulteert de tunnel in zowel lokale vernatting als verdroging ten 

gevolge van de dwarse ligging van de tunnel op de vallei en de opstuwing van grondwater die hiermee 

gepaard gaat. Op basis van de huidige stand van de techniek is dit dan ook geen redelijk alternatief. 

 

8.3.3.3.2 Bovengronds 

Voor een bovengrondse ligging bestonden in het oorspronkelijke plan-MER (versie goedgekeurd in 2008) 

meerdere varianten, aangezien in dat plan-MER uitgegaan werd van de aanleg van een brug/viaduct ter 

hoogte van de Standaard: 

 Kruising van het omleidingstracé thv Lillo en De Standaard via een brug, tussenliggende deel door de 

vallei eveneens op viaduct: volledig op pijlers 

 Kruising van het omleidingstracé thv Lillo en De Standaard via een brug, tussenliggende deel door de 

vallei gelijkgronds: deels op maaiveldniveau  

 Kruising van het omleidingstracé thv Lillo en De Standaard via een brug, tussenliggende deel door de 

vallei op talud: deels op talud 

In deze versie van het plan-MER wordt ter hoogte van de Standaard evenwel een tunnel voorzien, waardoor 

deze varianten komen te vervallen.  

De kruising met de Lillosteenweg zal gebeuren via een brug (of viaduct) op niveau +1. Na deze brug wordt 

het tracé teruggebracht tot een hoogte van ca. 2m boven het maaiveld. De gelijkgrondse delen worden in 

een lichte ophoging aangelegd om de noodzaak van drainage van de omgeving te voorkomen en 

terzelfdertijd kleine ecologische verbindingen aan te kunnen leggen. Een hoge talud wordt vermeden om 

landschappelijke redenen. In het meest zuidelijke deel van dit segment zal het tracé geleidelijk dalen tot -1 

om aan te sluiten op de tunnel onder de Standaard. 

Naar zijbermafwerking werden volgende opties in beschouwing genomen: 

 een bermafwerking met verhoogd begroeid talud: meer ruimte-inname, maar landschappelijker beter 

inkleedbaar. Zie Figuur 8.3.23 voor illustratie 

 een bermafwerking met geluidsschermen: minder ruimte-inname, maar landschappelijk artificiëler waar 

een groene inpassing niet mogelijk is (geluidsschermen vormen een rechte wand) Zie Figuur 8.3.24 voor 

illustratie 

 

 

Figuur 8.3.23: Illustratie weg op talud in valleisegment, zijberm als verhoogde talud 
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Figuur 8.3.24: Illustratie weg op talud in valleisegment, zijberm met geluidscherm 

 

Voor een bermafwerking met begroeide talud is de noodzakelijke oppervlakte dubbel zo groot dan de 

oppervlakte noodzakelijk voor een afwerking met geluidsschermen. Bovenop de taluds is de relatieve 

grondwaterstand veel dieper dan in het huidige valleigebied, wat betekent dat vegetatie op de bermen/taluds 

niet in overeenstemming zal zijn met de natuurlijke vegetaties die in valleien aanwezig zijn. Bovendien is 

voor deze afwerking een grote hoeveelheid grond noodzakelijk.  

Door een goede aanplant langsheen geluidsschermen is een landschappelijke inkleding van de weg 

bovendien mogelijk; zij het dat hier een bredere zone voor vegetatie dient voorzien te worden en hogere 

vegetatie noodzakelijk is de weg aan het zicht te onttrekken. 

In de effectbespreking wordt om deze redenen ter hoogte van het valleigebied uitgegaan van de aanleg van 

de weg op talud in combinatie met de zijberm afwerking met geluidsschermen weerhouden. Indien in de 

DBFM-aanbieding een ander voorstel gedaan wordt waarvan door de inschrijver aangetoond kan worden dat 

dit dezelfde of beperktere effecten heeft, kan dit uiteraard ook gebruikt worden. 

 

8.3.3.3.3 Conclusie lengteprofiel 

Omwille van de verwachte significante ecohydrologische effecten werd beslist om de Mangelbeekvallei ter 

hoogte van Lillo te kruisen door middel van een viaduct op peilers. Hierdoor worden hydrografische 

structuren (Broekbeek en Mangelbeek) maximaal gevrijwaard, is er een minimale impact op 

grondwaterstroming en grondwaterpeilen, en worden de kwetsbare veenbodems minimaal verstoord. Na 

deze brug wordt het tracé teruggebracht tot een hoogte van ca. 2m boven het maaiveld. De gelijkgrondse 

delen worden in een lichte ophoging aangelegd. In het meest zuidelijke deel van dit segment zal het tracé 

geleidelijk dalen tot -1 om aan te sluiten op de tunnel onder de Standaard. 

 

8.3.3.4 Beschrijving van de varianten qua tracéligging 

De onderzochte tracés zijn weergegeven op Figuur 8.3.25.  

De uitwerking van meerdere tracévarianten hadden vooral betrekking op het vrijwaren van de woonkern Lillo 

en het maximaal ontzien van Europese beschermingsgebieden (habitatrichtlijngebieden). Het tracé dat het 

beste beantwoorde aan deze uitgangspunten in combinatie met de verkeersergonomische aspecten is het 

tracé 4. 

Het tracé wordt zoveel mogelijk oostelijk van de kern Lillo aangelegd en zoveel mogelijk westelijk van het 

aanwezige habitatrichtlijngebied. Ter hoogte van Lillo komt het tracé pal over de nieuw aangelegde rotonde 

te liggen.  
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Voor een uitgebreidere onderbouwing waarom een ligging volledig in het HRL-gebied juridisch niet mogelijk 

is, wordt verwezen naar § 9.6.3. 

Figuur 8.3.25: Valleisegment - varianten tracéligging 
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Onderstaande figuur geeft een detail van de tracering en brug (+/- 300 m) ter hoogte van de kruising van de 

Lillosteenweg. 

 

Figuur 8.3.26: Detail tracéligging t.h.v. Lillo 

 

 

8.3.3.5 Conclusies  

Voor het valleisegment wordt voor het basisalternatief m.b.t. het lengteprofiel rekening gehouden met een 

viaduct t.h.v. Lillo. Na deze brug wordt het tracé teruggebracht tot een hoogte van ca. 2m boven het 

maaiveld. De gelijkgrondse delen worden in een lichte ophoging aangelegd. In het meest zuidelijke deel van 

dit segment zal het tracé geleidelijk dalen tot -1 om aan te sluiten op de tunnel onder de Standaard. Het 

tracé wordt zoveel mogelijk oostelijk van de kern Lillo aangelegd en zoveel mogelijk westelijk van het 

aanwezige habitatrichtlijngebied.  

. 
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8.3.4 Segment 4: bedrijventerrein Centrum Zuid 

8.3.4.1 Globale ruimtelijke situering en problematiek 

Het vierde segment gaat van de wijk De Standaard (west van Houthalen) tot over het bedrijventerrein 

Centrum-Zuid. Een uitwerking van meerdere tracévarianten stuitte steeds op een vast punt voor oversteek 

ter hoogte van de spoorwegovergang met de Stationsstraat/M.Scheperslaan en op het punt van aansluiting 

op het uitwisselingscomplex met de E314/A2. 

Andere belangrijke ruimtelijke en juridische randvoorwaarden in dit gebied zijn: 

 aanwezigheid van SBZ-habitatrichtlijngebieden (en vogelrichtlijngebieden) 

 een voldoende buffering tov de wijk Standaard 

 de kruising met de bestaande spoorweg 

 de mogelijke revitalisering van de oude spoorweg tot Spartacuslijn (openbaar vervoer-as) 

 

Figuur 8.3.27: Situering segment 4 - bedrijventerrein Centrum Zuid 
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Beschrijving van de variant 

In de haalbaarheidsstudie wordt het tracé wordt zoveel 

mogelijk westelijk van de wijk Standaard aangelegd 

zonder het habitatrichtlijngebied te raken. Dit betekent 

dat een groot stuk van de spoorwegbocht overbrugd 

moet worden (lang viaduct met willekeurige 

overspanningen). Tegelijkertijd wordt ook de 

Stationsstraat / Michel Scheperslaan overbrugd om op 

hoogte te komen van het bestaande niveau van de 

bedrijvenzone (voormalige mijnsteenberg). Aan de zijde 

van het bedrijventerrein wordt het zo verkregen 

niveauverschil gebruikt om een knooppunt te voorzien 

in de vorm van een Hollands complex. Langs de oude 

talud wordt een bestaande wegzate gebruikt om de 

ontsluiting van Centrum-Zuid te voorzien (aansluiting op 

de Meerstraat). De 4 kwadranten van de Hollandse 

aansluiting kunnen landschappelijk vormgegeven 

worden met geïntegreerde wateropvangbekkens. 

Figuur 8.3.28: knooppunt in segment bedrijventerrein Centrum-Zuid 
 

Omdat in deze configuratie de omleidingsweg de Rooten op maaiveldniveau kruist, moet de Rooten ter 

plaatse onderbroken worden. De bestaande RWZI en de verbrandingsoven aan de westkant van het 

omleidingstracé wordt alternatief ontsloten via het nieuwe knooppunt. Dit heeft als bijkomend voordeel dat 

de transportstromen hierheen niet door het volledige bedrijventerrein dienen te rijden.  

Het voorziene knooppunt biedt tevens de mogelijkheid een ontsluiting te voorzien naar het regionaal 

bedrijventerrein ’De Schacht’ in Heusden-Zolder. Deze ontsluiting takt aan de westkant van het Hollands 

complex aan en loopt parallel met het omleidingstracé over een viaduct over de spoorweg en de 

Stationsstraat/Michel Scheperslaan. Deze ontsluiting kan dan verder de bocht van de bestaande spoorweg 

volgen (zoektracé naar De Schacht). 

Een alternatief voor de overbrugging van de spoorwegbocht is een ondertunneling. . In de eerste versie 

van het plan-MER van 2008 werd dit alternatief niet weerhouden omwille van volgende redenen: 

 Indien getracht wordt om de tunnel op dezelfde locatie te leggen als de voorziene brug, i.e. niet onder De 

Standaard door, doen zich twee problemen voor.  

- bij de maximaal aanvaardbare helling om met vrachtwagens Centrum-Zuid op te rijden (4%) zal de 

verkeerswisselaar zich ongeveer 2 m onder het grondwaterniveau bevinden. Gezien de ligging in een 

moeras/valleizone, tegen habitatrichtlijngebied, leidt dit niet enkel tot technische moeilijkheden maar 

ook tot significante hydrologische effecten op de aanwezige natuurwaarden. Indien geopteerd wordt 

voor een minder steile hellingsgraad (wat vanuit gebruiksoogpunt sterk gewenst is) zal dit probleem 

zich nog sterker stellen. Vanuit milieu-oogpunt is een dergelijke uitvoering van een tunnel dus niet 

aanvaardbaar. 

- het is technisch mogelijk om een tunnel onder een spoorlijn door te duwen over een korte afstand. In 

voorliggend geval liggen de spoorlijn en de weg echter in de lengte onder elkaar in plaats van elkaar 

eenvoudig te kruisen. De technische haalbaarheid van een dergelijke oplossing staat daarom ter 

discussie. Bijkomend nadeel is alleszins dat de spoorlijn gedurende de werken buiten werking gesteld 

zou moeten worden, wat niet als realistische optie gezien wordt. 

 Een oplossing voor het probleem van de te steile helling en de te diepe ligging van de verkeersknoop kan 

gezocht worden door de afstand tussen de tunnelmond ten zuiden van de Stationsstraat en Centrum-Zuid 

te vergroten. Dit kan door de tunnelmond noordelijker te plaatsen. De tunnel zelf komt dan ten oosten van 

de spoorlijn en gedeeltelijk onder De Standaard te liggen.  
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 Indien uitgegaan wordt van een geboorde tunnel, wat omwille van de zeer hoge kostprijs als niet-relevant 

beschouwd wordt, zou dit betekenen dat de verkeersknoop Centrum-Zuid volledig onder het 

grondwaterniveau te liggen zou komen. Dit uitgaande van een tunneldiameter van 10 m en een dekking 

van 15 m. Door de diepe ligging van de verkeersknoop resulteert dit enerzijds in een te sterke helling om 

Centrum-Zuid op te rijden en anderzijds in grote grondwatereffecten. Zowel vanuit functioneel, 

milieuoogpunt als financieel aspect is deze oplossing dus niet gewenst.  

 Een laatste oplossingswijze voor de vermelde problemen is de aanleg van de tunnel in open sleuf. 

Omwille van de beperkte ruimte tussen de spoorlijn en de woningen in De Standaard dient hierbij een 

strook woningen ten westen van de Hoolvenstraat onteigend te worden voor de aanleg van de tunnel. 

Gezien de tunnel als doel heeft om de hinder ter hoogte van deze woningen te verminderen, kan dit niet 

als een goede oplossing beschouwd worden. Daarenboven heeft ook deze aanlegwijze een sterke impact 

op de omliggende natuurwaarden en dit zowel in de aanlegfase als in de exploitatiefase.  
 

In 2008 werd er dus nog van uitgegaan dat ter hoogte van de Standaard een kruising van de N74 met de 

huidige spoorweg via een tunnel tot onaanvaardbare negatieve effecten zou leiden op de omliggende 

Habitatrichtlijngebieden en dat een dubbele (ondergrondse) kruising van de spoorlijn 15 zou leiden tot een 

zeer lange tunnel. Rekening houdende met een aantal randvoorwaarden, bestaat evenwel de mogelijkheid 

om de spoorlijn te verplaatsen. Hierdoor kan het dubbel gebogen tracé rechtgetrokken worden en naast de 

spoorlijn komen te liggen. Tevens kan de lengte van de tunnel hierdoor sterk gereduceerd worden.  

Ten gevolge van deze vernieuwde mogelijkheden is de realisatie van een tunnel voor de kruising van de 

Stationsstraat opnieuw onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanlegwijzen mogelijk zijn die 

significant negatieve effecten op de Habitatrichtlijngebieden vermijden (zie verder § 13.3). 

 

8.3.4.2 Conclusie segment 4 

Op basis van vernieuwe inzichten is in tegenstelling tot wat in 2008 werd aangenomen een tunnel ter hoogte 

van de Standaard toch mogelijk, zodat deze optie wordt weerhouden in het basisaltnernatief. 

 

8.3.5 Segment 5: zuidelijke knoop 

De zuidelijke aansluiting van de primaire weg type I is niet enkel een aansluiting tussen de primaire weg type 

I als omleiding en het bestaande tracé van de N715 maar is tevens de aansluiting van de primaire weg type I 

en de hoofdweg E314. De complexiteit van de zuidelijke aansluiting is te herleiden tot het ontwikkelen van 

een logische aansluiting van de verschillende infrastructuren met een verschillende hiërarchie.  

Volgende wegen dienen onderling een uitwisseling te kennen: 

 Omleiding – primair I met de hoofdweg en omgekeerd 

 Omleiding – primair I met de N74 – primair II richting Hasselt en omgekeerd 

 Lokale ontsluiting van Houthalen en Zonhoven naar het primair wegennet (bij voorkeur primair II) 

De zuidelijke aansluiting is op twee parallelle sporen ontwikkeld: 

 enerzijds is het uitgangspunt een optimale aansluiting van de verschillende verkeersinfrastructuren 

waarbij de verkeersafwikkeling primeert: optimale verkeersafwikkeling 

 anderzijds is er gezocht naar een compacte zuidelijke aansluiting die een zo klein mogelijke ruimtelijke 

impact heeft: compacte knoop 

Onderstaande tekst geeft een aantal illustraties uit het denkproces dat gevolgd werd om finaal te komen tot 

twee mogelijke verknopingsontwerpen. 
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8.3.5.1 Optimale verkeersafwikkeling / verkeerswisselaar 

In het verleden zijn er al ideeën ontwikkeld i.v.m. de aansluiting van de omleiding op de E314 en de 

doorkoppeling naar de N74 richting Hasselt. Op onderstaande figuur is aangegeven hoe destijds door Ir. H. 

Swillen de aansluiting tussen de verschillende infrastructuren gezien werd.  

 

Figuur 8.3.29: Vroeger voorstel zuidelijke knoop (Ir. H. Swillen) 
 

Omdat één van de uitgangspunten van het voorstel van Ir H. Swillen de optimale aansluiting is tussen de 

verschillende verkeersstructuren zijn er - vertrekkende van het voorstel van Ir. H. Swillen - een aantal 

aanpassingen doorgevoerd ten einde de ruimtelijke impact te verminderen. 

Onderstaande figuren geeft in grote stappen de evolutie weer die doorlopen is bij de ontwikkeling van de 

zuidelijke aansluiting met een optimale verkeersafwikkeling. 
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Figuur 8.3.30: Evolutie uitwerking zuidelijke knoop – stap 1 
 

Het voorstel van Ir H. Swillen kan compacter georganiseerd worden maar heeft nog steeds een grote 

ruimtelijke impact. Dit hoofdzakelijk omdat de relatie tussen de primaire weg type I (ten noorden van de 

E314) en de primaire weg type II ( ten zuiden van de E314) als hoofdrichting gebruikt wordt voor het 

uitwerken van de zuidelijke knoop.  

Indien de relatie tussen de primaire weg type I en primaire weg type II niet langer als hoofdrichting van de 

zuidelijke knoop gebruikt wordt, maar de aansluiting tussen de primaire weg type I en de hoofdweg (E314) 

als hoofdrichting gebruikt wordt, waarbij de aansluiting op de primaire weg type II wordt toegevoegd, kan de 

zuidelijke knoop eerder parallel aan de E314 georganiseerd worden. De uitwisseling tussen de primaire weg 

type I en de primaire weg type II wordt geconcentreerd t.h.v. het huidige aansluitngscomplex. Hierbij wordt 

de mogelijkheid van de lichtengeregelde overgang tussen een primaire weg type I en de primaire weg type II 

ingevoerd. 
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Figuur 8.3.31: Evolutie uitwerking zuidelijke knoop – stap 2 
 

De verkeersafwikkeling t.h.v. het huidige op- en afrittencomplex kan verder verbeterd worden. Zowel naar 

ruimte gebruik als naar verkeersafwikkeling.  

 

Figuur 8.3.32: Evolutie uitwerking zuidelijke knoop – stap 3 
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Figuur 8.3.33: Evolutie uitwerking zuidelijke knoop – stap 4 
 

Vertrekkende van een vlotte afwikkeling van de verschillende verkeersstromen, wordt gezien of de 

bestaande infrastructuur maximaal kan herbruikt worden. De lokale relatie tussen Houthalen en Zonhoven 

alsook de bocht met ontwerpsnelheid 50 km/uur doen teruggrijpen naar voorgaande systeem. Daarbij is de 

herbruikte infrastructuur relatief beperkt waardoor de oorspronkelijke insteek om een vlotte afwikkeling te 

combineren met een maximaal behoud van de bestaande infrastructuur niet veel oplevert. 

 

8.3.5.2 Het compacte verkeersknooppunt 

Bij het zoeken naar een zuidelijk knooppunt kan zoals eerder gesteld de insteek gekozen worden om een zo 

compact mogelijke knoop te ontwerpen, waarbij de afwikkeling van de verschillende verkeersstromen 

ondergeschikt gemaakt worden aan de ruimtelijke impact van de infrastructuur. Vanuit dit vertrekpunt 

werden een aantal voorstellen uitgewerkt (zie Figuur 8.3.34 en Figuur 8.3-36 ter illustratie). 
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Figuur 8.3.34: Maximale compactering zuidelijke knoop – voorstel 1 

 

 

Figuur 8.3.35: Maximale compactering zuidelijke knoop – voorstel 2 
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Om de verschillende verkeersinfrastructuren bij deze compacte structuur op elkaar te laten aansluiten, is in 

deze figuur een rond punt voorzien. Dit betekent dat de verkeersstromen tussen de N74 en E314 geen 

vloeiende doorgaande beweging kunnen maken.  

Op basis van diverse microsimulaties van het verkeerskundige functioneren van de ontwerpen evolueerde 

de copmpacte knoop naar ontwerpen die de huidige twee lussen gebruiken en waarbij de twee ontbrekende 

lussen bijgelegd worden. Onderstaande figuur geeft een van de laatste stappen in het ontwikkelingsproces. 

 

Figuur 8.3.36: Maximale compactering zuidelijke knoop - voorstel 3 

 

8.3.5.3 Weerhouden varianten 

Voor de aansluiting met de E314/A2 en de aansluiting met de N74 (primaire weg type II) richting Hasselt 

blijven na de verkeerskundige studie (microsimulaties) nog 2 varianten over. Beide varianten worden 

onderscheiden door het streven naar een optimale afwikkeling van de verkeersstromen (variant 1) en het 

beperken van de ruimtelijke impact (variant 2) 

 

Variante 1: de verkeerswisselaar 

Een volledige conflictvrije overgang van het omleidingstracé naar de primaire weg II en omgekeerd en een 

conflictvrije overgang naar de E314/A2 en omgekeerd. De lokale aansluiting wordt voorzien ten zuiden van 

de E314, conform de uitgangspunten van het streefbeeld van de N74. De bestaande infrastructuur 

(bestaande op- en afritten) kan niet herbruikt worden. De bestaande brug over de E314 kan behouden 

blijven en een rol spelen in de lokale verbinding van/naar Houthalen. 

Een dergelijke verknoping op basis van continue verkeersstromen impliceert wel de constructie met 

meerdere bruggen (soms bruggen over bruggen). Om het ruimtebeslag en de landschappelijke impact in te 

dijken is ontwerpkundig uitgegaan van een lagere snelheid (70 km/u) waardoor met kleinere bochtstralen 

gewerkt kan worden. 
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Figuur 8.3.37: Variant 1 Zuidelijke knoop: verkeerswisselaar 

 

Variante 2: het verkeersknooppunt 

Deze oplossing is semi-conflictvrij en maakt zoveel als mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur. 

Aan de noordzijde van de E314 komt een grote rotonde ter uitwisseling van het verkeer: 

 Komende van het omleidingstracé met richting N74-Hasselt of richting E314-Aken (¼ cirkel). Het verkeer 

richting Houthalen (lokaal verkeer of verkeer richting Houthalen-Oost) moet ¾ cirkel. Dit laatste aandeel 

van verkeer is te beperken (eventueel al af te leiden via knooppunt Centrum-Zuid). Verkeer komende van 

het omleidingstracé met richting E314-Lummen passeert niet over het verkeersknooppunt; een bypass is 

voorzien ter hoogte van Centrum-Zuid. 

 Het verkeer komende van E314-Aken passeert de grote rotonde met bestemming lokaal (¼ cirkel), met 

bestemming N74-Hasselt (¾ cirkel). Het verkeer dat een relatie heeft met het omleidingstracé passeert 

niet over de rotonde. Dit verkeer wordt afgeleid naar een parallelle weg langs de E314 die voorbij de 

bestaande brug over de E314 afbuigt en onder het omleidingstracé doorgaat om vervolgens in te voegen 

naar het omleidingstracé. 

 Het verkeer komende van de N74-Hasselt met richting E314-Aken maakt gebruik van de bestaande 

infrastructuur. Het verkeer dat een relatie heeft met het omleidingstracé of E314 richting Lummen 

passeert de rotonde via een bypass om over bestaande infrastructuur naar de parallelweg langs de E314 

te rijden. Voorbij de brug wordt een uitsplitsing gemaakt, rechts-uit naar de bypass onder het 

omleidingstracé, linksuit naar de uitvoegstrook E314. Enkel het verkeer dat in relatie staat met Houthalen 

(lokaal verkeer) passeert de rotonde op ½ cirkel. 
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Omdat de maximale capaciteit van de verkeerslichten aan de zuidelijke kant van de E314 omzeggens 

bereikt zijn wordt ook dit kruispunt hervormd naar een systeem van rechts-in/rechts-uit. Een nieuwe 

infrastructuur in het zuidwestkwadrant noodzakelijk om alle bewegingen toe te laten. 

De fietsinfrastructuur wordt volledig losgekoppeld van de weginfrastructuur. Onderdoorgangen van de op- en 

afritten en een nieuwe architecturale fietsbrug over de E314 zijn noodzakelijk om dit te realiseren. 

Figuur 8.3.38: Variant 1 Zuidelijke knoop: verkeersknooppunt 
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8.4 Varianten uit de optimalisatiestudie voor de doortocht 

Naar aanleiding van de uitwerking van het omleidingstracé, van de recente ontwikkelingen m.b.t. de tijdelijke 

maatregelen van 2007 en van de ontwikkeling van een 2x2-weg voor het doorgaande verkeer (cfr de vraag 

hiernaar in de inspraakreacties) stelden zich een aantal vragen over mogelijke verbeteringen die aan het 

doortochttracé, zoals uitgewerkt in de haalbaarheidsstudie van 2005, aangebracht zouden kunnen worden.  

Deze mogelijke aanpassingen bevinden zich aan de twee uiteinden van het tracé, zijnde aan de noordelijke 

en de zuidelijke aansluiting. 

 

8.4.1 Noordelijke aansluiting 

Ter hoogte van de KMO-zone was in de haalbaarheidsstudie van 2005 voorzien dat de lokale 

ontsluitingsweg voor de bedrijven aan de westzijde van de KMO-zone, parallel aan de weg voor het 

doorgaande verkeer, zou liggen. Door de vraag om een 2x2-weg te voorzien voor het doorgaande verkeer 

(zie hoofdstuk 9) is de ruimte-inname in de westrand van de KMO-zone toegenomen.  

Als variant voor de tracering van de lokale weg wordt hier dan ook bijkomend de variant beschouwd waarbij 

de lokale weg langs de achterzijde van de KMO-zone verloopt. Voor figuren van deze twee mogelijkheden 

wordt verwezen naar hoofdstuk 11.  

 

8.4.2 Zuidelijke aansluiting 

8.4.2.1 Verkeerswisselaar 

Om het doortochttracé verkeerskundig op hetzelfde niveau te brengen als de omleiding werd in functie van 

dit MER een bijkomende variant op de aansluiting op de E314 ontwikkeld. Hierbij worden de twee oostelijke 

takken van de bestaande verkeerswisselaar behouden en worden de twee westelijke takken gewijzigd. Voor 

meer informatie over het functioneren van deze wisselaar wordt verwezen naar de verdere hoofdstukken. 



 Pagina 165 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

 

Figuur 8.4.1: Gewijzigde verkeerswisselaar E314 
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8.4.2.2 Keerbeweging aan de Souwstraat 

In de haalbaarheidsstudie van 2005 was een verknoping ter hoogte van de Souwstraat voorzien. Deze 

fungeerde enerzijds als keerzone/uitwisselingspunt tussen het lokale en doorgaande verkeer en anderzijds 

als aansluiting van Centrum-Zuid. Aan de verkeerswisselaar met de E314 zelf waren in de studie van 2005 

geen wijzigingen voorzien.  

 

Figuur 8.4.2: Oorspronkelijke voorstel (2005) knoop Souwstraat 

 

In de loop van 2007 werden tijdelijke maatregelen voorgesteld in het kader van een tussentijdse verbetering 

van de verkeersdoorstroming, in afwachting van de resultaten van het plan-MER. Eén van deze maatregelen 

was de gewijzigde ontsluitingslocatie voor Centrum-Zuid. De huidige aansluiting ter hoogte van de 

Koolmijnlaan/Centrum Zuid zal verplaatst worden naar een aansluiting ter hoogte van de verkeerswisselaar 

met de E314.  

Door de ontsluiting van Centrum-Zuid te koppelen met deze gewijzigde verkeerswisselaar, is de verknoping 

aan de Souwstraat sterk te reduceren en kan hier volstaan worden met een enkele keerbeweging voor het 

lokale verkeer. Het doorgaande verkeer dient hierbij niet als een tunnel onder een knoop door te gaan maar 

kan gelijkgronds blijven. De lokale keerbeweging kan hier via een eenvoudige beperkte tunnel (of brug) 

verlopen.  
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9 Bespreking van alternatieven uit inspraakreacties  

Tijdens de terinzagelegging hadden administraties, gemeenten, burgers, belangengroepen en andere 

geïnteresseerden de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de te onderzoeken alternatieven en 

varianten. Hiervan werd uitgebreid gebruik gemaakt en een heel scala aan alternatieve tracés en 

uitvoeringsalternatieven werd voorgesteld.  

Dit hoofdstuk beschrijft in grote lijnen de voorgestelde alternatieven en tracht deze voor de overzichtelijkheid 

te klasseren onder een of meerdere categorieën.  

Voor de gesuggereerde alternatieven wordt vervolgens, voor zover relevant, een bespreking op grote lijnen 

gegeven van de voor- en nadelen. Hierbij wordt, zoals in het gehele onderzoek, uitgegaan van de receptoren 

en de effectgroepenbenadering. Op basis van deze voor- en nadelen wordt aangegeven welke alternatieven 

wel/niet verder in beschouwing genomen worden in het verdere onderzoek. 

Voor het procesverloop om van de verschillende mogelijke alternatieven tot de weerhouden 

planalternatieven en varianten te komen, wordt verwezen naar de tekst en schema’s in Hoofdstuk 4. 

 

9.1 Voorstellen van de gemeente Houthalen-helchteren  

De gemeente Houthalen-Helchteren heeft een uitgebreid en gedetailleerd advies opgesteld. Dit advies 

omvat een groot deel van de opmerkingen en suggesties die door de diverse insprekers gemaakt werden. 

Dit advies wordt hier kort afzonderlijk toegelicht.  

De basis voor het adviesdocument is het “Charter Noord-Zuid”. Dit document is een gemeentelijk 

bestuursakkoord betreffende de problematiek van de N74 en werd door het gemeentebestuur van 

Houthalen-Helchteren goedgekeurd op 26 november 2007. Het fungeert voor de gemeente als een 

document waarin de verschillende politieke bestuurspartijen hun gemeenschappelijk standpunt 

neergeschreven hebben. Het charter bestaat uit een reeks van 54 stellingen, gemeentelijke wensen, 

verwachtingen en eisen m.b.t. de studies over en (her)aanleg van de N74.  

Het advies bevat een aantal elementen over de te onderzoeken effecten, over alternatieven op planniveau 

en een over de alternatieven/uitwerking op projectniveau. Een belangrijk deel van de adviesnota wordt 

ingenomen door voorstellen van milderende maatregelen en mogelijke compensaties. Deze paragraaf geeft 

de bespreking van de voorgestelde alternatieven op planniveau. Voor de overige aspecten wordt verwezen 

naar de richtlijnen van de Dienst Mer, naar het later op te maken project-MER en/of naar verdere delen van 

voorliggend MER. 

 

9.1.1 Alternatieven voor de omleiding 

Omwille van de vele mogelijkheden en de verschillende omgevingen waar het omleidingstracé langs of door 

loopt zijn de voorstellen van de gemeente ingedeeld in een aantal zones. Het geheel van de voorstellen 

wordt door de gemeente samengesteld als een globale variant. 

 

9.1.1.1 Kievitwijk en Kraanberg-Helchterenbos:  

In deze twee secties wordt als tracéverschuiving een westelijke verschuiving voorgesteld, verder weg van 

de Kievitwijk en dichter naar de Remo-terreinen. Hier wordt tevens het voorstel gedaan om niet te werken 

met een grote tunnel maar met een uitvoeringsalternatief van een open sleuf met ecoducten. 
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9.1.1.2 Lillo en omgeving Mispad:  

Ter hoogte van de Lillosteenweg wordt een tweeledige vraag gesteld: de vraag naar een mogelijke 

ondertunneling van de kruising en indien dit niet mogelijk is een optimalisatie tussen het aantal 

onteigeningen/leefbaarheid van Lillo en de natuurwaarden door een zo oostwaarts mogelijke verschuiving. 

 

9.1.1.3 De Standaard en Centrum-Zuid:  

Ter hoogte van de wijk De Standaard wordt gevraagd een tunnel te onderzoeken met een verder verloop 

als sleuf doorheen Centrum-Zuid. 

 

9.1.2 Alternatieven voor de doortocht 

De suggesties en opmerkingen m.b.t. het doortochttracé zijn veel beperkter dan voor het omleidingstracé. 

Het gemeentebestuur is in de voorgaande studie over de mogelijke doortochtalternatieven10 immers 

betrokken geweest.  

De gemeente vraagt evenwel om het voorheen verworpen alternatief met twee tunnels onder elkaar, 

waarbij beide tunnels twee rijstroken bevatten, opnieuw te onderzoeken. Dit zou gepaard dienen te gaan met 

een aanlegwijze zonder bovengrondse hinder. 

Dit alternatief wordt opnieuw naar voor geschoven vanwege het verschil in rijstroken tussen de voorgestelde 

doortocht en de voorgestelde omleiding. Deze vraag kadert in de bezorgdheid over de vergelijkbaarheid 

van de twee tracés.  

Omwille van de duidelijke vraag naar een 2x2-weg in de doortocht zal hiervoor een ontwerp gemaakt 

worden en zullen de effecten hiervan bepaald worden. 

 

9.1.3 Alternatieven voor de verknopingswijze 

Op het vlak van de verknopingswijze was het onderzoek ten tijde van de opmaak van de kennisgeving nog 

lopende en bevatte de kennisgeving bijgevolg weinig details. De gemeente Houthalen-Helchteren heeft voor 

de verschillende verknopingspunten haar voorkeur gegeven. 

Gezien in de kennisgeving nog geen uitgewerkte project-ontwerpen opgenomen waren maar louter een 

beschrijving op planniveau gelden de voorstellen van de gemeente Houthalen-Helchteren niet als 

alternatieven maar als te beschouwen opties. Deze worden dan ook niet verder in dit hoofdstuk opgenomen. 

Voor de afweging van de verknopingsmogelijkheden wordt verwezen naar Bijlage 11.2. 

 

9.1.3.1 Omleidingstracé 

Noordelijke aansluiting: een 2x2-weg voor het doorgaande verkeer met een 2x1-parallelweg voor het 

lokale verkeer aan de westzijde van het bedrijventerrein. De verknoping zou zich in de zuidelijke punt van de 

KMO-zone situeren. 

Centrale zone: zowel voor De Schacht als voor Centrum-Zuid wenst de gemeente Houthalen-Helchteren 

een op- en afrittencomplex. 

Zuidelijke aansluiting: m.b.t. de aansluiting op de E314 wordt de voorkeur geuit om binnen de bestaande 

afbakening van de verkeerswisselaar te blijven. 

 

9.1.3.2 Doortochttracé 

Voor de doortocht worden geen bijkomende verknopingen gewenst.  

 

                                                      
10

 Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715, 2005-2006. Zie hoofdstuk 6. 
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9.2 Voorstellen van omwonenden & overige insprekers  

Naast het advies van de gemeente Houthalen-Helchteren werden door diverse omwoners, buurgemeenten, 

verenigingen, … voorstellen voor alternatieven gedaan. Voor zover deze niet in het advies van de gemeente 

Houthalen-Helchteren voorkwamen, zijn deze in deze paragraaf opgenomen. 

 

9.2.1 “Oostelijke omleidingsweg” 

In de inspraakreacties werd een “Oostelijke omleidingsweg voorgesteld. Deze gelijkt op de oostelijke 

omleiding zoals ze in de voorgaande trechteringsstudie voor de omleidingsalternatieven onderzocht werd, 

doch verschilt op een aantal punten. In de vorm waarin het voorgesteld werd in de inspraakreactie kan dit als 

een bijkomend alternatief beschouwd worden. Dit alternatief verloopt van noord naar zuid als volgt: 

 Vertrekkende van de huidige rotonde op de grens van Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren, achter de 

KMO-zone heen. 

 Zuidoostwaarts door de kazerne, waarvan verondersteld wordt dat deze gesloten zal zijn. 

 Een op- en afrittencomplex ter hoogte van de Kazernelaan als aansluiting voor Molenheide, Bree, 

Meeuwen, Bocholt, … 

 Verder zuidwaarts 

 Een op- en afrittencomplex ter hoogte van de Weg naar Zwartberg als aansluiting voor Kelchterhoef, 

Hengelhoef etc. 

 Rond de kern van Houthalen richting westen naar de bestaande afrit 29. 

Bij deze inspraakreactie was een intekening gevoegd op de stratenatlas. Deze werd ter illustratie ingetekend 

op een luchtfoto op onderstaande figuur. 
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Figuur 9.2.1: Schets "Oostelijke omleidingsweg" 
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Aansluitend op dit tracéalternatief dient bijkomend een ontsluitingsweg naar De Schacht voorzien te worden. 

De inspraakreactie geeft hiervoor wel een suggestie. Omwille van de ligging van het alternatief tracé voor de 

N74 is dit echter onafhankelijk uit te voeren van de N74. Dit behoort dan ook niet tot het onderzoek in deze 

plan-MER.  

De vermelde voordelen van dit alternatief zouden liggen in de afname van doorgaand verkeer in de kernen 

van Houthalen en Helchteren  (vermoedelijk doelend op het wegvallen van verkeer uit het oosten) en het 

wegvallen in de kernen van het verkeer dat afkomstig is van het industrieterrein Europark. 

 

9.2.2 “Echte Remo-tracé” 

In de inspraakreacties werd een zogenaamd “Echte Remo-tracé” voorgesteld. Dit verloopt van noord naar 

zuid als volgt: 

 Gebruik van het tracé van de toegangsweg voor Remo voor de N74. Hieraan is een directe ontsluiting 

van het toekomstige LET-park gekoppeld.  

 Richting zuidwest over het Remo-terrein tot aan Koerselsedijk 

 Kruisen van Weg naar het Heihuisje en Grauwe Steenstraat tot aan de wijk de Lindeman 

 Via een tunnel ter hoogte van de Lindeman ondergronds aansluiten op De Schacht 

 Ondergronds verder onder de woonzone Voort-Zolder en afbuigen naar het oosten, richting De 

Standaard om vanaf daar het voorgestelde tracé te volgen. 

Op basis van deze beschrijving is getracht om dit tracé te visualiseren. Dit is weergegeven in onderstaande 

figuur. 

De vermelde voordelen van dit alternatief zouden liggen in de aansluiting van De Schacht en Heusden-

Zolder. 
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Figuur 9.2.2: Schets "Echte Remo-tracé" 

 

9.2.3 Het westelijk omleidingstracé werd in het verleden reeds afgewezen 

In een van de inspraakreacties werd gewezen op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve 

vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Hasselt-Genk op het grondgebied van de gemeenten 

Houthalen-Helchteren en Lummen (B.S. 09/11/1996).  

In de loop van de opmaak van het plan-MER werd de parlementaire vraag 763 gesteld (vraag nr 763 van 

18 juni 2008). Deze sluit aan op de inspraakreactie en wordt daarom mee aangehaald in dit MER. 

In de aanloop van dit besluit werden adviezen gevraagd over twee alternatieve tracés ter hoogte van de kern 

van Helchteren: 

 Het eerste tracé volgt de oude spoorlijn 

 Het tweede tracé wijkt zo’n 650m naar het westen. 
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Dit tweede tracé komt voort uit het besluit van de haalbaarheidsstudie van 199511. Dit besluit stelde: 

[…] Uit de analyse van de milieu-effecten blijkt overigens dat de invloed op de natuur en het landschap, zelfs 

na milderende maatregelen toch nog groot blijft. De werken aan de Winterbeek en Echelbeek wegen 

eveneens erg zwaar op het milieu. [toelichting: dit zijn de effecten van het bestudeerde tracé. Dit loopt quasi 

volledig gelijk met de oude spoorlijn] 

Deze overwegingen zijn allicht voldoende om na te gaan of het haalbaar is het basistracé 1a [toelichting: het 

tracé langsheen de oude spoorlijn] op enkele plaatsen gevoelig te verleggen. […] Na de kruising van de 

N715 zou de N74 zo dicht mogelijk naast de N715 kunnen lopen tot aan de verkeerswisselaar bij B19 

[toelichting: het tracé wordt van noord naar zuid besproken. De kruising van N74 en N715 ligt ter hoogte van 

de KMO-zone van Helchteren. B19 is de nummering van de brug die t.h.v. Koerselsedijk voorzien was.] het 

tracé misschien beter omgebogen kunnen worden op de scheiding van het weide- en bosgebied zodat de 

ecotopen en het landschap niet versnipperd worden op zich. […] 

Op basis van deze conclusie werd een bijkomend tracé uitgetekend. Dit tracé (hier “westeli jk 

omleidingstracé” genoemd) werd echter in het Besluit van de Vlaamse Regering niet weerhouden als 

wijziging van het gewestplan om volgende redenen: 

 De bestaande open ruimte dient maximaal gevrijwaard te blijven 

 Maximale bundeling van lijninfrastructuur is gewenst 

 Het tracé langs de oude spoorlijn bezwaart enkel de rand van een zeer waardevol gebied, terwijl het 

voorstel van variante het waardevol gebied middendoor snijdt. 

 De zwakke punten voor het tracé van het gewestplan, nl. de mogelijke effecten op de grondwaterspiegel, 

het biologisch milieu en de nabijheid van woongebieden, waren echter niet van die aard een wijziging van 

het tracé van het gewestplan te verantwoorden.  

Tevens van belang in dit kader is het advies van de Streekcommissie van advies voor de ruimtelijke 

ordening van de provincie Limburg te vermelden. In het Belgisch Staatsblad van 9 november 1996 werd het 

advies houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het 

gewestplan Hasselt-Genk op het grondgebied Houthalen-Helchteren gepubliceerd.  

De bezwaren in dit advies kunnen, vrij naar de parlementaire vraag 763, samengevat worden als: 

 Het vormt een aantasting van de open ruimte 

 Het loopt door Vogelrichtlijngebied 

 Het leidt tot omvangrijke ontbossing en versnippering van bossen 

 Het leidt niet tot verbetering van zijdelingse verkeersstromen 

 Het resulteert niet in verbetering van verkeershinder in de woonkernen 

 Het biedt geen oplossing voor de globale verkeersproblematiek 

 Het treft een aantal woonwijken zeer zwaar 

 Het levert geen tijdswinst op.  

 Het zal de veiligheid op de Grote Baan niet verbeteren 

De inspraakreactie vraagt zich af hoe in de huidige trechteringsstudie en in het MER met deze elementen 

omgegaan werd, gezien dit westelijk omleidingstracé sterk op het Combitracé gelijkt. 

 

9.2.4 Oostelijke verschuiving van het omleidingstracé t.h.v. de Kievitwijk 

In bepaalde inspraakreacties kwam de suggestie naar voor om ter hoogte van de Kraanberg en Kievitwijk 

niet door de bosgebieden te gaan maar het oude tracé te volgen.  

Het voordeel hiervan zou liggen in een lagere impact op het natuurgebied en een lagere doorsnijding van het 

gehucht Lillo.  

                                                      
11

 Belgroma. 1995. Haalbaarheidsstudie N74 – Noordzuidverbinding Limburg. Tussenvak tussen noord en zuid en vak zuid. Studie in 
opdracht van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AWV – Buitendienst Hasselt. 
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9.2.5 De herinrichting van de doortocht met een variabel aantal rijstroken per rijrichting 

(tidal flow) 

Een voorgestelde alternatieve uitwerking voor de doortocht bestaat uit het laten variëren van het aantal 

rijstroken in de twee rijrichtingen in functie van de verkeersintensiteiten in de ochtend- en avondspits. Dit 

systeem wordt ook wel “tidal flow” (getijdensysteem) genoemd. 

Dit komt neer op de aanwezigheid van drie rijstroken waarvan steeds de twee buitenste rijstroken vast 

behouden blijven en de middelste rijstrook al naar gelang de noodzaak in noordelijke of zuidelijke rijrichting 

gebruikt kan worden. 

 

9.2.6 De herinrichting van de doortocht door het afsluiten van linksafbewegingen 

In dit alternatief voor de doortocht wordt voorgesteld om de huidige zate te behouden maar alle kruisingen 

en linksafbewegingen te laten vervallen en deze te vervangen door enkele grote rotondes waar 

keerbewegingen mogelijk zijn.  

Dit betekent dat de huidige verkeerslichten vervangen zouden worden door rotondes of door een verplichte 

rechtse afslag.  

 

9.3 Globale indeling van de voorstellen uit de inspraak  

De diverse alternatieve voorstellen kunnen onderverdeeld worden in drie grote categorieën: 

 Dwarsprofielalternatieven: hierbij verschillen het aantal rijstroken of de wijze waarop deze naast elkaar 

liggen. 

 Lengteprofielalternatieven: de hoogteligging verschilt hierbij. De typische vraag is het onderzoeken van 

een tunnel waar een brug voorzien is. 

 Tracéalternatieven: hierbij wordt een kleine verschuiving van het tracé gevraagd tot een geheel andere 

ligging van het tracé. 

 

Deze indeling is aangehouden in onderstaande tabel.  

Tabel 9.3.1: Indeling van de voorgestelde alternatieven 

Voorgestelde alternatieven  Doortocht of 

omleiding 

Dwarsprofiel-

alternatief 

Lengteprofiel-

alternatief 

Tracé-

alternatief 

Westelijke verschuiving van het tracé t.h.v. Kievitwijk en 

Kraanberg 

omleiding   X 

Open sleuf met ecoducten i.p.v. tunnel t.h.v. Kraanberg omleiding  X  

Ondertunneling t.h.v. Lillo omleiding  X  

Oostelijke verschuiving van het tracé t.h.v. Lillo omleiding   X 

Ondertunneling t.h.v. De Standaard omleiding  X  

Twee tunnels onder elkaar op de doortocht doortocht X (X)  

2x2-weg op de doortocht i.f.v. vergelijkbaarheid doortocht X (X)  

Oostelijke omleidingsweg omleiding   X 

“Echte Remo-tracé” omleiding   X 

Het westelijk omleidingstracé werd in het verleden reeds 

afgewezen 

omleiding   X 
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Voorgestelde alternatieven  Doortocht of 

omleiding 

Dwarsprofiel-

alternatief 

Lengteprofiel-

alternatief 

Tracé-

alternatief 

Oostelijke verschuiving van het tracé t.h.v. Kievitwijk omleiding   X 

Variabel aantal rijstroken (tidal flow) voor de doortocht doortocht X   

Afsluiten van linksafbewegingen in de doortocht doortocht X   

 

9.4 Dwarsprofielalternatieven  

9.4.1 2x2-weg op de doortocht ifv vergelijkbaarheid 

9.4.1.1 Vergelijkbaarheid  

De doortocht zoals ze als resultaat uit de studie van 2005-2006 naar voor kwam, bestaat uit een 2x1-weg 

voor het doorgaande verkeer met aan weerszijde een lokale parallelweg. Voor het omleidingstracé 

daarentegen wordt uitgegaan van een 2x2-weg voor het doorgaande verkeer. De opbouw van beide tracés 

is dus duidelijk verschillend van elkaar.  

De vraag die als gevolg van deze verschillen tussen de twee alternatieven gesteld wordt, en dit zowel door 

de gemeente Houthalen-Helchteren als door andere insprekers (administraties, verenigingen, burgers), luidt: 

“zijn de doortocht en de omleiding wel vergelijkbaar als ze zoveel lijken te verschillen?”. Immers, op het 

eerste zicht lijkt het alsof er appelen met peren vergeleken worden.  

De beide alternatieven verschillen duidelijk en zijn niet “gelijk”; dus niet “vergelijkbaar” in de zin van 

“gelijkaardig”. Maar dit is geen noodzaak om ze te kunnen vergelijken. Beide alternatieven zijn perfect 

“vergelijkbaar” in de zin van “met elkaar te vergelijken”. Dit laatste behelst de essentie van het MER.  

Voorwaarde voor een zinvol MER is vanzelfsprekend wel dat beide alternatieven aan de 

projectdoelstellingen voldoen. Het uitgangspunt in het volledige onderzoeksproces is dat beide 

alternatieven voldoen aan deze doelstellingen. Hoe groot de verschillen zijn in de mate waarin beide 

alternatieven voldoen aan de doelstellingen is één van de vragen die in het MER beantwoord zullen worden.  

Om deze semantische bespreking van de vraagstelling met een voorbeeld te illustreren: een appel en een 

peer zijn duidelijk verschillend maar als de doelstelling bestaat uit het eten van een gezond stuk fruit, 

voldoen beiden en zijn ze dus te vergelijken (maar niet gelijk). 

In functie van de vergelijkbaarheid van het omleidingstracé en het doortochttracé is het dus niet noodzakelijk 

om een doortochtalternatief met 2x2-rijstroken te beschouwen. Voor de reeds onderzochte mogelijkheden 

om een 2x2-weg voor het doorgaande verkeer te voorzien in de doortocht verwijzen we naar de Technische 

en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715 uit 2005-2006, naar paragraaf 8.2.2 waar de trechteringsstudie 

voor de doortochttracés toegelicht wordt en naar de volledige trechteringsstudie in bijlage. In onderstaande 

bespreking wordt aangegeven op welke wijze een 2x2 in de doortocht mogelijk is. 

 

9.4.1.2 Ontwerp van 2x2 rijstroken voor doorgaand verkeer in de doortocht 

Situatie in de haalbaarheidsstudie van 2004-2006 

In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een ontwerp van een 2x2 voor het doorgaande 

verkeer is het zinvol beknopt aan te geven wat de redenen waren om in de haalbaarheidsstudie 2004-2006 

in het voorkeurscenario het doorgaande verkeerssysteem op 2 x 1 rijstroken af te wikkelen, en het lokale 

verkeerssysteem eveneens op 2 x 1 rijstroken af te handelen. Door de beweegredenen aan te geven is het 

duidelijker eventuele nieuwe inzichten of ontwerpmogelijkheden te kaderen die na de afronding van de 

vorige haalbaarheidsstudie zich voordeden. 

 Interpretatie verkeersintensiteiten (zie pg. 138 Haalbaarheidsstudie N74/N715, startnota versie d – april 

2005) 
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Om een inschatting te kunnen maken van het aantal doorgaand en lokaal verkeer werd gebruik gemaakt van 

3 uitgevoerde onderzoeken, waaronder oa. een in 2005 uitgevoerd HB onderzoek  door middel van 

camerabewegingen. Hieruit kwam naar voor dat er een aandeel van 50% voor doorgaand verkeer kan 

gehanteerd worden, en 60% indien er een uitwisselingspunt in de Mangelbeekvallei wordt voorzien.  

Dit resulteerde in maximale doorgaande intensiteiten op basis van intensiteiten van kruispunttellingen van 

2001-2002. De grootste doorgaande intensiteit doet zich voor thv de kern van Houthalen in de ochtendspits 

in zuidelijke richting nl. 1142 pae/u/rijrichting. Het is mogelijk om dergelijke intensiteiten voor het doorgaande 

systeem, zelfs met een groei van 60% op te vangen op 2 x 1 rijstroken. De grootste lokale intensiteit doet 

zich eveneens voor in zuidelijke richting in de ochtendspits thv de kern van Houthalen nl. 940 

pae/u/rijrichting. Deze intensiteit is kritisch voor een vlotte afwikkeling van dit lokaal systeem ten zuiden van 

Meerstraat.  

 Dynamische microsimulatie uitgevoerd in 2005 

Voor het voorkeurscenario korte tunnels werd een dynamische microsimulatie uitgevoerd, waarbij vertrokken 

werd van een model bestaande toestand, dat gekalibreerd werd met kruispunttellingen van 2004-2005. 

Hierbij werd op de respectievelijke totale (gemengde)  intensiteitenstromen de verhouding van 60% 

doorgaand verkeer en 40% lokaal verkeer toegepast. Nadien werd er een ophoging van 40% voorzien voor 

het doorgaande verkeer en 20%voor het lokale verkeer, om te onderzoeken hoe het voorkeurscenario in het 

toekomstscenario functioneert. 

Na het doorrekenen van verschillende scenario’s  bleef nog één verkeerstechnisch probleem over, met 

name het verkeer richting Centrum-Zuid en Zolder, komende vanaf de autostrade E 314 en Zonhoven. Dit 

verkeer hindert het verkeer op de N74/N715, komende van het noorden richting snelweg en Zonhoven. Om 

die reden werd besloten hoger genoemde verkeersstroom, nog voor de rotonde van de Souwstraat, af te 

leiden met een rechtstreekse afrit voor Centrum-Zuid op de E314. Dit heeft intussen geresulteerd tot de 

opmaak van de plannen voor de uitvoering van de tijdelijke maatregel, voor de verbeterde ontsluiting voor 

Centrum-Zuid, waarvan momenteel het bouwaanvraagdossier in opmaak is. In de laatste versie van de 

microsimulatie was het verder duidelijk dat de zone van het uitwisselingspunt van de Mangelbeekvallei 

tijdens de piekuren, met sommige momenten zeer druk is en kritisch op vlak van weefbewegingen. Ook de 

weefzone ten zuiden van het complex aan de Souwstraat naar de autostrade toe, was zeer kort en zorgde 

tijdens de piekuren soms voor kritische weefbewegingen.  

 Tunnelsectie voor 2x1 rijstroken 

Omwille van de zeer beperkte ruimte van 25m tussen de gevels werd geopteerd voor een maximale 

profielbreedte van de tunnelsectie van circa 20m buitenmaat. Hierin was het mogelijk om in de 2 

tunnelsegmenten, telkens 2x1 rijstroken en één pechstrook te voorzien. Ook werd over de volledige lengte 

een centrale vluchtgang voorzien en werd rekening gehouden dat de constructiewijze het zou toelaten om 

de 2 rijrichtingen in de tunnel afzonderlijk te bouwen. Destijds werd reeds gevraagd de mogelijkheid te 

bekijken om de tunnels ook op 2x2 rijstroken te laten functioneren. Dat dit zou mogelijk zijn werd reeds bij de 

vorige studie aangegeven door de pechstrook te laten wegvallen, zodat het mogelijk zou zijn 2x2 versmalde 

rijstroken, met een mogelijk aangepaste snelheid te voorzien in hetzelfde typedwarsprofiel. Wel zouden dan 

extra pechhavens dienden te worden voorzien doordat de continue pechtstrook er niet meer is. 

 Mogelijkheid tot voorbijsteken 

Hierboven werd reeds aangegegeven dat om capaciteitsredenen het niet nodig is om het doorgaande 

systeem op 2x2 rijstroken te voorzien. Wel is het duidelijk dat een verkeerssysteem met 2x1 rijstroken ook 

nadelen heeft met name het niet voorbij kunnen steken. Om die redenen werd het voorkeurscenario zo 

ontworpen dat in het uitwisselingspunt van de Mangelbeekvallei reeds 2x2 rijstroken voor het doorgaande 

systeem voorzien waren. Dit is in het gedeelte waar er geen tunnel is voorzien thv de zone van de 

Mangelbeek. Een ander mogelijk nadeel treedt op bij calamiteit of een ongeval op dit segment. Om deze 

reden werden er in de haalbaarheidsstudie van het doortochttracé op geregelde afstanden vlucht- of 

pechhavens voorzien. 
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Huidige inzichten 

Volgens de huidige inzichten is het echter toch mogelijk om, mits een aantal beperkingen, een 2x2 weg voor 

doorgaand verkeer te realiseren bij een doortochttracé. In onderstaande paragrafen beschrijven we op welke 

wijze 2x2 rijstroken voor het doorgaande systeem kunnen voorzien worden vertrekkende van het 

voorkeurtracé uit de vorige haalbaarheidsstudie. 

 Tunnelsectie voor 2x2 rijstroken : buitenmaat van tunnelsectie blijft behouden 

Zoals in de vorige haalbaarheidsstudie reeds beschreven was, bestond de mogelijkheid om de tunnelsectie 

van 2x1 rijstroken + pechstrook om te vormen tot 2 versmalde rijstroken en het voorzien van pechhavens. 

Tijdens de opmaak van de vorige haalbaarheidsstudie was er nog geen Belgische wetgeving. Om die reden 

kon enkel rekening gehouden worden met de van kracht zijnde Europese Richtlijnen. Intussentijd (sinds 

2007) is ook een Belgische normering van kracht. Nazicht van deze normering geeft meer duidelijkheid over 

de te volgen tunnelveiligheidseisen. Zo zou het toegestaan zijn, om de éne tunnelsectie (lees rijrichting) als 

vluchtgang voor de andere tunnelsectie te gebruiken. Dit heeft als voordeel dat de centrale vluchtgang kan 

worden weggelaten, waardoor niet meer met 2x2 versmalde rijstroken dient gewerkt te worden. Er dient 

evenwel om de 500m vluchttrappen vanuit de beide tunnelsecties naar het maaiveld voorzien te worden. 

Deze vernieuwde uitgangspunten geven dus enkele voordelen zonder dat de buitenmaat van de tunnelsectie 

dient aangepast te worden. 

 Bovengronds gedeelte ten zuiden van het kruispunt N74 en Koolmijnlaan/Meerstraat 

Zoals reeds hierboven aangehaald werden intussentijd ontwerpplannen opgemaakt met het oog op het 

uitvoeren van de tijdelijke maatregel voor een verbeterde ontsluiting van Centrum-Zuid. Door de keuze 

van deze tijdelijke maatregel waarbij Centrum-Zuid via een parallelweg langs de E314 en zo naar De rooten 

zal ontsloten worden, wordt definitief afgestapt van een ontsluiting van Centrum-Zuid vanop het complex aan 

de Souwstraat. Dit geeft enkele bijkomende voordelen op het voorkeurscenario van de doortocht. Immers, 

door het verdwijnen van het complex aan de Souwstraat kan men net ten zuiden van de Meerstraat reeds 

met het tunnelsegment naar het maaiveld komen. Hierdoor ontstaat een veel langere weefzone naar het op- 

en afrittencomplex van de autostrade. Er dient enkel een lokale keerbeweging (ongelijkgronds) voorzien te 

worden onder het doorgaande systeem heen. Door deze ontwerpmatige aanpassing is het mogelijk om in dit 

segment 2x2 rijstroken voor het doorgaande systeem te voorzien zonder bijkomende onteigeningen ten 

opzichte van de goedgekeurde haalbaarheidsstudie. 

 Bovengronds gedeelte ter hoogte van de Mangelbeekvallei 

In deze zone werden reeds 2x2 rijstroken voorzien om inhaalbewegingen in deze zone toe te laten. Er dient 

slechts een minimale aanpassingen ter hoogte van de tunnelmonden voorzien te worden, met zeer 

beperkte extra ruimteinname tot gevolg doch, zonder extra woningen te onteigenen. 

 Bovengronds gedeelte ten noorden van de tunnel van Helchteren tot aan het complex Peersedijk 

Om de kostprijs te drukken werd in de vorige studie ervoor geopteerd om in deze zone enkel tot een 

bovengrondse herinrichting over te gaan. Centraal werden er 2x1 rijstroken voor doorgaand verkeer 

voorzien, en parallel lokale wegen. De oversteekbaarheid in deze zone is zelfs slechter dan in de huidige 

toestand; om die reden werden er in deze zone ook 2 fiets en voetgangersbruggen voorzien. Indien in deze 

zone het doorgaand systeem van 2x1 naar 2x2rijstroken dient gebracht te worden dan heeft dit een 

aanzienlijke ruimteinname tot gevolg, tenzij in de zone waar nog langsparkeren voorzien was, deze 

parkeerplaatsen zouden wegvallen ten voordele van extra rijstroken voor het doorgaande systeem. Hier is 

extra ruimteinname noodzakeliljk met een aantal extra onteigeningen. Om deze reden wordt verder in de 

Plan-MER een variante voor dit deel besproken, waarbij de tunnel in dit segment verlengd wordt. 
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Conclusie 

In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, is het mogelijk om een 2x2-wegsectie aan te leggen voor het 

doorgaande verkeer. Deze mogelijkheid wordt veroorzaakt door nieuwe inzichten in en wetgeving over 

tunnelveiligheid.  

 

9.4.1.3 Twee tunnels onder elkaar voor het doortochttracé 

Het verzoek van de gemeente Houthalen-Helchteren voor het opnieuw onderzoeken en verfijnen van het 

alternatief met 2 tunnels onder elkaar komt voort uit de volgende elementen: 

 de vraag naar 2x2 rijstroken voor een doorgaande verkeersstroom  

 én het feit dat tot in alle voorgaande studies gesteld werd dat er onvoldoende ruimte aanwezig was om dit 

naast elkaar te realiseren 

 én de wens naar een aanleg zonder bovengrondse hinder. 

De variant in de voorgaande paragraaf komt tegemoet aan de eerste twee van deze wensen, doch niet aan 

de derde. 

Om de bovengrondse hinder van de aanleg van tunnels te minimaliseren zijn er meerdere technieken 

mogelijk: 

 Tunnels onderdoor persen of schuiven: deze techniek is een goede techniek indien infrastructuur 

gekruist/gedwarst dient te worden. Bijvoorbeeld indien een spoorlijn gekruist dient te worden. De techniek 

is niet bruikbaar voor het ondertunnelen van infrastructuur in de langsrichting. 

 Werken in stross uitvoeren: dit houdt in dat de bovengrondse werktijd maximaal beperkt wordt door het 

uitgraven van de tunnel uit te voeren nadat de dekplaat van de tunnel gemaakt is. De bovengronds ruimte 

(i.e. de rijweg die op het tunneldak te liggen komt) is hierbij reeds bereidbaar nog voordat de tunnel 

uitgegraven is. Dit is de voorgestelde aanlegwijze voor de doortochtalternatieven. 

 Gestuurde boring: hierbij wordt een tunnel geboord en is er bovengronds enkel hinder ter hoogte van 

het start- en eindpunt van de tunnel.  

De vraag van de gemeente Houthalen-Helchteren om een aanlegtechniek te gebruiken die zo weinig 

mogelijk bovengrondse hinder veroorzaakt, en in ieder geval minder dan de voorgestelde aanlegwijze, 

reduceert zich dus tot de vraag of het mogelijk is om de korte tunnels als gestuurde boring uit te voeren.  

Bij de aanleg van wegen door middel van een gestuurde boring zijn het niet zozeer de technische aspecten 

die bepalend zijn voor de haalbaarheid maar zijn de financiële haalbaarheid en de benodigde ruimte voor de 

aanleg (met de bijhorende effecten) de belangrijkste aspecten waaraan in een eerste stap getoetst dient te 

worden.  

In eerste instantie werd de kostprijs bepaald, met de veronderstelling dat de beide geboorde tunnels even 

lang zouden zijn als in de voorziene aanlegwijze in stross. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met 

de hinder die veroorzaakt wordt door de aanlegwijze van geboorde tunnels. De startput voor een geboorde 

tunnel van dergelijk kaliber (tunnelkokers voor een 2x2-weg hebben een diameter van 12 m) heeft een 

diepte van +/- 30m, een breedte van 40 m en een lengte van 60 m. Daarnaast is nog een in- en uitrijhelling 

noodzakelijk als aan- en afvoerweg naar de boorput. Gezien de diepte van de boorput zal deze zo’n 400 m 

bedragen.  

Indien dergelijke boorputten aangelegd zouden worden binnen de twee dorpskernen kan vanzelfsprekend 

niet gewerkt worden zonder bovengrondse hinder, hetgeen de doelstelling zou zijn om met deze techniek 

van aanleg te werken. De ruimteinname is dermate dat over een lengte van honderden meters per bouwput 

(en elke tunnel heeft hierbij een startput en een iets kleinere eindput) onteigeningen dienen te gebeuren voor 

de benodigde oppervlakte aan bouwput en voor de tijdelijke omleiding van de bestaande weg.  

Om te komen tot een aanlegwijze die minder hinder veroorzaakt dan de aanlegwijze in stross dienen de 

twee korte tunnels bijgevolg verlengd te worden tot buiten de dorpskernen. Dit heeft als gevolg dat in de 
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Mangelbeekvallei twee bouwputten gelegd dienen te worden hetgeen hier een zeer grote impact zou 

hebben.  

Om dit effect op de Mangelbeekvallei te beperken werd daarom vervolgens ingeschat wat de kostprijs zou 

zijn indien slechts 1 tunnel geboord zou worden onder de twee dorpskernen samen. De kostprijs van een 

dergelijke aanlegwijze bedraagt € 800 miljoen. Dit leidt tot een prijsstijging van 100%. Omwille van deze zeer 

hoge meerkost wordt dit alternatief niet weerhouden.  

Ter illustratie van de aanlegwijze wordt in onderstaande figuur een bouwput getoond van de geboorde 

Perhus-tunnel tussen Perpignan en Figueras. Dit is een tunnel van 8200 m, hetgeen vergelijkbaar is qua 

bouwput met een geboorde tunnel van 5000 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9.4.1: Illustratie van een bouwput voor een geboorde tunnel 

 

9.4.2 Variabel aantal rijstroken (tidal flow) 

Het gebruik van een systeem waarbij het aantal rijstroken per rijrichting varieert in functie van de benodigde 

intensiteiten is gebaseerd op een duidelijk verschil in intensiteiten tussen de twee rijrichtingen op een 

bepaald moment gedurende de dag.  

Dergelijke duidelijke verschillen komen bijvoorbeeld voor op de invalswegen naar grote steden. In de 

ochtendspits worden hoge intensiteiten inkomend verkeer geregistreerd terwijl in de avondspits hoge 

intensiteiten uitgaand verkeer geregistreerd wordt. In een dergelijk situatie kan het zinvol zijn om ’s ochtends 

meer rijstroken naar de stad en ’s avonds meer rijstroken weg van de stad te kunnen gebruiken. De 

middelste rijstroken hebben hierbij dus een variabele rijrichting die gesignaleerd wordt door middel van een 

dynamische signalisatie. 

In het geval van de huidige N715/N74 hebben de verkeerstellingen en de -modelleringen die in Bijlage 11.1 

gepresenteerd worden, aangetoond dat er zich geen grote verschillen voordoen in de beide rijrichtingen 

naargelang het moment van de dag. Een systeem met een variabele rijrichting voor een rijstrook kan hier 

dan ook geen significante bijdrage leveren in het verhelpen van het mobiliteitsprobleem. 

 



 Pagina 180 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

9.4.3 Afsluiten van linksafbewegingen in de doortocht 

Deze inspraakreactie kan op twee manieren ingevuld worden. Beide worden hieronder kort besproken op 

hun haalbaarheid en wenselijkheid. 

 

9.4.3.1 Bestaande wegprofiel met rotondes op de kruispunten – variante 1 

Een doortocht waarbij het bestaande gelijkgrondse tracé aangehouden wordt maar alle linksafbewegingen 

afgesloten en (een deel hiervan) vervangen worden door een rotonde is verkeerskundig geen werkbare 

oplossing. Het leggen van rotondes op locaties waar momenteel zijwegen gekruist worden (bv 

Helzoldstraat-Kazernelaan of Dorpsstraat-Ringlaan), zou betekenen dat een rotonde aangelegd wordt op 

een locatie waarbij de verschillende wegen die op de rotonde aantakken een sterk verschillende 

verkeersintensiteit hebben. Een dergelijke situatie heeft als gevolg dat het verkeer op de doorgaande as (in 

dit geval de noordzuid-as) vrij vlot kan verlopen maar dat het verkeer op de kleinere wegen niet de kans 

heeft om op de rotonde te komen. Dit zou dus in feite betekenen dat de zijwegen virtueel afgesloten worden 

en dat het lokale verkeer stil valt.  

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de rotonde een dimensionering dient te hebben die minimaal 

overeenkomt met het aantal rijstroken in beide richting, d.w.z. een twee-strooksrotonde. Gezien de 

verkeersintensiteiten op de N715/N74 is het functioneren van een dubbelstrooksrotonde zeer onzeker. Een 

statische berekening met de formule Bovy geeft voor het kruispunt van de N715 met de 

Koolmijnlaan/Meerstraat voor verschillende mogelijke configuraties aan dat de verzadigingsgraden net onder 

of boven de 100% liggen, d.w.z. dat de rotonde vastloopt. 

Naast het opheffen van de linksafbewegingen blijven de rechtsaf bewegingen mogelijk (parkeren, 

erftoegangen, e.d…). Hierdoor ontstaat een sterke verstoring van de verkeerstroom op de N74 wat de 

afwikkelcapaciteit verminderd. Door het huidige wegprofiel aan te houden wordt N715 in zijn huidige 

vormgeving geduid als een primaire weg type I wat inhoud dat rechtstreekse erfontsluiting op de rijstroken 

voor het doorgaande niet toegelaten worden. 

 

9.4.3.2 Bestaande wegprofiel met rotondes op de kruispunten – variante 2 

Een doortocht waarbij het bestaande gelijkgrondse tracé aangehouden wordt, alle linksafbewegingen 

afgesloten worden en vervangen worden door een verplichte afslag naar rechts en enkele rotondes 

aangelegd worden om een keerbeweging mogelijk te maken, komt overeen met het voorgestelde 

doortochttracé zonder de aanwezigheid van de tunnels. Verkeerskundig zou dit kunnen functioneren doch dit 

alternatief heeft enkele belangrijke nadelen ten opzichte van het voorgestelde basisalternatief: 

 Het lokale verkeer blijft gemengd met het doorgaande verkeer en de rechtstreekse erftoegangen en 

aansluitingen op de primaire weg blijven behouden. Dit is in strijd met de wegcategorisering van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en zorgt door de (t.o.v. de huidige situatie) verbeterde, versnelde 

doorstroming tot gevaarlijkere situaties.  

 In beide dorpskernen, Houthalen en Helchteren, worden de delen ten oosten en ten westen 

psychologisch van elkaar gescheiden door een niet dwarsbare weg. De vlotte en veilige kruisingen in de 

kernen ter hoogte van de tunnels in het voorgestelde doortochttracé zijn hierbij immers weggevallen en 

vervangen door rotondes die niet op de plaats van deze belangrijkste kruisingen gelegen zijn.  

 Verkeerstechnisch werken rotonde oplossingen niet omwille van een overbelasting (zie hoger) 

Eenstrooksrotonde Tweestrookrotonde A B C D A B C D Tak A Tak B Tak C Tak D

x x x 128% 101% 115% 129%

x x x x 100% 98% 112% 129%

x x x x 114% 101% 101% 129%

x x x x x x x x 96% 96% 99% 127%

Type rotonde Bypasses vanaf tak Dubbele toerit op tak Verzadigingsgraden
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Bovenstaande aspecten betekenen een verslechtering van de leefbaarheid in de dorpskernen. Omwille 

hiervan wordt dit alternatief niet verder meegenomen in het MER. 

 

9.5 Lengteprofielalternatieven  

9.5.1 Alternatieven bij het omleidingstracé 

Voor het lengteprofiel van het omleidingstracé werden drie alternatieven voorgesteld voor het lengteprofiel: 

 Open sleuf met ecoducten t.h.v. Kraanberg 

 Ondertunneling t.h.v. Lillo 

 Ondertunneling t.h.v. De Standaard 

Deze uitvoeringsalternatieven werden mee onderzocht in de haalbaarheidsstudie voor de omleiding. De 

afweging van deze alternatieven werd in dit MER besproken in paragraaf 8.3. 

 

9.6 Tracéalternatieven  

9.6.1 Het westelijk omleidingstracé werd in het verleden reeds afgewezen 

Het westelijk omleidingstracé van 1995 gelijkt, althans wat het grondplan betreft, sterk op de bocht die ter 

hoogte van Kraanberg in het Combitracé zit. Met betrekking tot de wijze van uitvoering is er echter een groot 

verschil tussen beide tracés. Het Combitracé is immers ter hoogte van de boszone in Helchteren ontworpen 

als een ingegraven tracé met tunnelsecties van bijna 500 m (en meer zuidelijk als viaduct of in een lichte 

ophoging met milderende maatregelen zoals ecotunnels en geluidsschermen). Dit staat in contrast met het 

oudere tracé dat als een gelijkgronds tracé gesuggereerd werd.  

De trechteringsstudie van het omleidingstracé had immers tot doel om een tracé te zoeken/ontwerpen dat op 

milieuvlak zo goed als mogelijk is. Hierbij werd rekening gehouden met de milieuaspecten die 

onderscheidend konden zijn voor de verschillende tracés. Zo werd o.a. rekening gehouden met de impact op 

de open ruimte, op grondwatereffecten, effecten op waardevolle natuur en op de aanwezigheid van 

woningen.  

De vraag van de inspreker wordt daarom geïnterpreteerd als de vraag of de redenen waardoor de 

gelijkgrondse omleiding (het “westelijk omleidingstracé”) verworpen werd ook van toepassing zijn bij een 

tracé met ingraving (zoals het basisalternatief voor omleidingstracé in dit MER).  

Een vergelijking van het omleidingstracé met het doortochttracé maakt volgens onze interpretatie geen deel 

uit van de vraag. In ieder geval is dit het onderwerp van het MER. 

De diverse aspecten uit de inspraakreactie en de parlementaire vraag 763 kunnen vereenvoudigd als volgt 

ingedeeld worden: 

 Ecologisch: impact op bos en vogelrichtlijngebied 

 Landschappelijk: aantasting van de open ruimte 

 Mens: impact op woonwijken 

 Planologisch: de vraag naar bundeling van infrastructuur 

 Verkeerskundig: impact op de verkeershinder in de kernen Houthalen en Helchteren, op oost-west-

relaties en op de globale verkeersproblematiek 

 

9.6.1.1 Ecologie 

M.b.t. de effecten op ecologie zijn er twee punten vermeld: 

 De impact op bossen  

 De impact op vogelrichtlijngebied 
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Op vlak van impact op de natuurwaarden is het belangrijk om aandacht te hebben voor het feit dat het 

Combitracé gedeeltelijk ingetunneld wordt (in een zone met een relatief hoge grondwaterstand). Rond en op 

de tunneldelen wordt een herstel van de natuurwaarden beoogd.  

De directe impact van het tracé op natuurwaarden en op bossen in het bijzonder zal beperkter zijn door het 

herstel van de natuurwaarden op de tunneldelen. Op de tunneldaken kan een natuurherstel (bos, struweel of 

meer open habitats zoals heide of stuifduinen) plaatsvinden. Hierdoor blijven de bossen aan weerszijden van 

de tunnel verbonden voor zowel natuur als mens.  

Indien het tracé langs de oude spoorlijn aangelegd zou worden, zou dit bovengronds dienen te gebeuren 

(omwille van grondwatergebonden natuur) en zou het verlies van natuurwaarden, waaronder onder andere 

valleibossen, veel groter zijn. De impact van het momenteel voorliggende tracé is dus niet vergelijkbaar met 

deze voor het tracé dat destijds verworpen werd. 

Zeer belangrijk m.b.t. de impact op Vogelrichtlijngebied is te weten dat in de periode van opmaak van de 

haalbaarheidsstudie van 1995 de habitatrichtlijngebieden nog niet afgebakend waren. Conform de huidige 

wetgeving kan dus niet volstaan worden met een toetsing aan Vogelrichtlijngebied maar dienen 

Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied beiden beschouwd te worden.  

De gebieden die momenteel in het kader van de Habitatrichtlijn prioritaire habitats zijn op Europees niveau 

hadden destijds een veel lager beschermingsstatuut. De aanwezigheid van deze natuurwaarden en de 

verwachte grote impact hierop door het gewestplantracé (we verwachten “significante effecten” in de 

terminologie van de natuurwetgeving) zouden bij een keuze voor dit tracé automatisch tot een 

alternatievenonderzoek leiden dat een tracé met een lagere impact op deze gebieden dient te zoeken. Naar 

de verwachtingen voldoet het Combitracé (mits o.a. de aanleg van tunnel onder de Kraanberg) het best aan 

deze voorwaarden.  

Door de gewijzigde opvatting van de waardevolheid van natuur ligt het tracé dat de oude spoorlijn volgt 

volgens de huidige inzichten midden in een waardevolle strook natte natuur en doorsnijdt het tracé door 

Kraanberg een waardevolle strook droge natuur. Beiden liggen dus midden in de waardevolle natuur en het 

ingegraven tracé doorheen Kraanberg heeft hierbij een lagere impact dan het tracé langsheen de oude 

spoorlijn. 

De resulterende effecten van het omleidingstracé worden beschreven. 

  

9.6.1.2 Landschap 

Door deze intunneling in de zone Kraanberg-Helchterenbos zal het tracé vanuit de omgeving beperkt 

zichtbaar zijn doordat het landschappelijk inpasbaar wordt. Het Combitracé zorgt dus ter hoogte van de 

tunnelsegmenten voor een beperktere landschappelijke verstoring dan een tracé door de open vallei. 

 

9.6.1.3 Mens 

Doordat het ontworpen tracé verder van de bewoning ligt, visueel/esthetisch ingekleed wordt, gebufferd 

wordt door geluidsschermen/-bermen zal er in de zone waar het ontworpen tracé afwijkt van het 

gewestplantracé, minder hinder zijn dan bij het gewestplantracé. 

 

9.6.1.4 Planologie 

Een bundeling met het fietspad / oude spoorlijn is omwille van de grote effecten op Europees beschermde 

natuurwaarden dus quasi een juridische onmogelijkheid ten gevolge van de aanwezigheid van een minder 

schadelijk tracéalternatief. 

Het streven naar maximale bundeling kan hier om juridische redenen niet gevolgd worden. Dit principe van 

maximale bundeling is overigens in het RSV opgenomen in functie van het beperken van versnippering van 

de open ruimte. De aanleg van een gedeeltelijk ingegraven weg voldoet overigens beter aan deze 
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doelstelling dan een gelijkgrondse weg, zelfs indien deze gebundeld gaat met een fietspad/toekomstige 

spoorlijn. 

 

9.6.1.5 Verkeer 

Op vlak van verkeer verschilt het ontworpen omleidingstracé van het gewestplantracé door zijn iets grotere 

lengte, ongelijkvloerse kruisingen en 2x2 rijstroken ipv 2x1 rijstroken.  

Doordat geen functionele relaties verbroken worden door het ontworpen omleidingstracé en het gebruik van 

2x2 rijstroken met een ontwerpsnelheid van 120 km/u zal deze verbinding op vlak van verkeer enkele 

voordelen: 

Er zal minder oponthoud zijn door trager verkeer (vrachtwagens) én de rijsnelheid zal hoger zijn waardoor de 

reistijd kan afnemen t.o.v. het gewestplantracé. 

Door de ongelijkvloerse kruisingen geeft het Combitracé betere oost-west-relaties t.o.v. het gewestplantracé. 

Door de vlottere noordzuidverbinding (lagere reistijd, betere doorstroming) zal het Coombitracé meer verkeer 

wegtrekken uit de kernen dan bij het gewestplantracé met 2x1 rijstroken het geval zou zijn. Dit leidt tot een 

lagere verkeersintensiteit in de kernen en daarmee tot minder verkeershinder.  

M.b.t. de globale verkeersproblematiek kan gesteld worden dat eenzelfde bezwaar van toepassing is op het 

doortochttracé.  

Het bezwaar dat de veiligheid op de Grote Baan niet verbetert door een boog door de zone Kraanberg-

Helchterenbos werd destijds niet bijgetreden door de Commissie. 

 

9.6.1.6 Samenvattend 

Omwille van de intunneling van het Combitracé (samen met andere maatregelen zoals geluidsbuffering) en 

de wijzigingen in natuurwetgeving sinds 1995 zijn de redenen voor verwerping van het westelijke 

omleidingstracé van 1995 niet meer van toepassing op het combitracé.  

 

9.6.2 Tracéverschuivingen t.h.v. Kievitwijk en Kraanberg 

Ter hoogte van de Kievitwijk en Kraanberg werden zowel een oostelijke (door bewoners van Houthalen-

Helchteren) als een westelijke verschuiving (door de gemeente Houthalen-Helchteren) voorgesteld.  

 

9.6.2.1 Oostelijke verschuiving 

Een oostelijke verschuiving waarbij het oorspronkelijke tracé gevolgd wordt, werd in de trechteringsstudie 

voor de omleiding opgenomen. Het combitracé in de trechteringsstudie werd bewust aan de rand van de 

vallei gelegd om ecologische, landschappelijke en menselijke redenen: 

Een aanleg in een tunnel doorheen de vallei is niet mogelijk omwille van de effecten op de 

grondwaterhuishouding en daarmee gerelateerde effecten op natte natuur. In de valleiomgeving zijn een 

aantal (Europees beschermde) prioritaire habitats aanwezig waaraan schade maximaal vermeden dient te 

worden om het omleidingstracé juridisch mogelijk te maken. Om de effecten op de grondwatertafel te 

vermijden zou de ligging op het gewestplantracé dus bovengronds dienen te verlopen. 

Ten zuiden van de Weg naar Spikkelspade liggen prioritaire habitats langsheen de oude spoorlijn. De 

bovengrondse aanleg van een weg doorheen deze gebieden leidt, omwille van de strikte bescherming van 

deze natuurwaarden, tot een wettelijke verplichting om een minder schadelijk alternatief te zoeken. Ter 

hoogte van de Weg naar Spikkelspade is het gebruik van het gewestplan bijgevolg niet mogelijk indien er 

een beter alternatief bestaat. Dit alternatief is het voorgestelde omleidingstracé. Het omleidingstracé heeft op 

ecologisch vlak het voordeel dat dit (gedeeltelijk) ingegraven zal verlopen waardoor de barrièrewerking en 

ruimte-inname beperkt zijn. De herstelbaarheid van de aanwezigheid en maakbaarheid van de gewenste 
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vegetaties op de locatie van de tunnels is veel hoger dan dit in de vallei. De directe impact op de habitats is 

voor het omleidingstracé dus veel lager dan voor een tracé dat door de vallei verloopt. Omwille van de 

ligging op de droge rand van de vallei veroorzaakt dit tracé ook geen significant negatieve effecten op de 

hydrologische omstandigheden.  

Op landschappelijk vlak heeft het omleidingstracé het voordeel dat dit, enerzijds omwille van de ingraving 

en anderzijds omwille van de ligging in bosgebieden en niet in open valleigebieden, landschappelijk veel 

beter ingepast kan worden in de omgeving.  

Op vlak van mens geniet de meer westelijke ligging de voorkeur o.a. omwille van de grotere afstand tot de 

bewoning. Dit leidt, mede doordat het omleidingstracé door zijn ingraving een eenvoudigere en efficiëntere 

afscherming kan bekomen, tot een lagere geluidshinder, een lagere visuele verstoring en een lagere 

barrièrewerking. 

Op basis van de effecten van het volgen van het gewestplantracé en de vraag naar een oostelijke 

verschuiving zou een variant ontworpen kunnen worden die dichter tegen de Kievitwijk ligt en daarna, ten 

noorden van de Weg naar Spikkelspade, een sterke bocht naar het westen maak om ter hoogte van de 

Kraanberg op het voorgestelde tracé aan te sluiten. Dit betekent een lokale verschuiving dichter tegen de 

woonkern, in de vallei in plaats van in een drogere zone waar tunnels gebruikt kunnen worden. Dit biedt 

geen voordeel ten opzichte van het voorgestelde tracé en resulteert in zwaardere effecten op de drie 

receptoren. De vraag voor een oostelijke verschuiving wordt dan ook niet weerhouden in het 

geoptimaliseerde tracéontwerp voor de omleiding. 

 

9.6.2.2 Westelijke verschuiving 

Op basis van de tracélijn in de kennisgeving werd gesuggereerd om deze westelijker te verschuiven zodat 

de tunnelmond verder van de Kievitwijk zou liggen.  

Dit voorstel werd opgenomen in de tracéoptimalisaties die in de haalbaarheidsstudie voor de omleiding 

onderzocht worden en werd in dit MER toegelicht in paragraaf 8.3. 

 

9.6.3 Oostelijke verschuiving t.h.v. Lillo 

Ter hoogte van de kruising Lillosteenweg-Guldensporenlaan-Helzoldstraat is de meest oostelijke uitloper van 

de bebouwing van Lillo gelegen. Hier is de bebouwing langsheen deze wegen aanwezig tot tegen het 

aanwezige habitatrichtlijngebied in de Mangelbeekvallei.  

Dit habitatrichtlijngebied bevat ter hoogte van deze locatie prioritaire habitats (elzenbroekbossen) waarvoor 

het gebied aangemeld is bij de Europese Commissie. Prioritaire habitats genieten een zeer hoge juridische 

bescherming en mogen enkel aangetast worden indien daarvoor door de Vlaamse Regering “dwingende 

redenen van groot openbaar belang” ingeroepen worden én voor zover er geen alternatieven zijn. De wijze 

waarop “dwingende redenen van groot openbaar belang” geïnterpreteerd dient te worden, is niet strikt 

vastgelegd. Uit de procedures die reeds bij de Europese Commissie gelopen hebben over andere projecten 

in Vlaanderen en Europa is echter geweten dat hier zeer zwaarwichtige redenen voor noodzakelijk. “Groot 

openbaar belang” dient hierbij geïnterpreteerd te worden als “van groot belang voor een groot deel van de 

bevolking” op vlak van de menselijke gezondheid, openbare veiligheid of “van groot belang voor op het 

milieu gunstige effecten”. Uit gelijkaardige projecten is geweten dat het behoud van enkele woningen niet 

onder deze definitie valt. 

Tijdens de opmaak van de trechteringsstudies werd het tracé op hoofdlijnen zodanig ontworpen dat het 

habitatrichtlijngebied maximaal ontweken kon worden; met als belangrijk nadeel de impact op de bewoning 

en dit zowel direct naar onteigeningen als indirect door de nabijheid van de infrastructuur. Op basis van dit 

tracé-ontwerp werd de kennisgeving opgesteld en het is op basis hiervan dat de inspraakreacties met een 

vraag naar een oostelijke verschuiving geformuleerd zijn. 
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Deze vraag werd ondertussen in de haalbaarheidsstudie voor het omleidingstracé onderzocht en het tracé 

werd geoptimaliseerd om zo weinig mogelijk woningen te raken en tezelfdertijd buiten de prioritaire habitats 

te blijven. Door de ligging van de prioritaire habitats tot tegen de Guldensporenlaan en de ligging van de 

woningen is het fysiek niet mogelijk om beide te ontwijken. Het geoptimaliseerde tracé is door deze 

bijstelling oosteliljker verschoven. Het tracé loopt hierbij niet meer westelijk van de nieuwe rotonde maar 

loopt hier dwars over. Hierdoor dienen minder woningen onteigend te worden; resteren er minder woningen 

ten oosten van de N74 die psychologisch afgesneden zijn van de rest van Lillo en ligt de weg iets verder van 

de kern van Lillo. 

 

9.6.4 Oostelijke omleidingsweg 

De “Oostelijke omleidingsweg”, zoals deze in een inspraakreactie voorgesteld werd, verschilt op een aantal 

aspecten van de oostelijke omleiding in de trechteringsstudie voor de omleidingsalternatieven: 

 Tussen de grens van Hechtel-Eksel met Houthalen-Helchteren en de Kazernelaan loopt het 

inspraakalternatief ten oosten van de KMO-zone. 

 Ter hoogte van de Kazernelaan wordt een op- en afrit voorzien. 

 Ter hoogte van de Weg naar Zwartberg wordt een op- en afrit voorzien. 

 Het tracé loopt verder van de woningen, meer door de natuurgebieden en dit vooral ter hoogte van het 

gebied Ten Haagdoornheide. 

Het grootste verschil van dit voorgestelde alternatief met het reeds onderzochte oostelijke alternatief bestaat 

uit de verknopingen. De mogelijkheid om deze verknopingen te voorzien is in de loop van de 

trechteringsstudie voor de omleidingstracés onderzocht, doch werd niet weerhouden. De argumentatie 

hiervoor werd per abuis niet in de teksten van de trechteringsstudie verwerkt.  

Een verknoping met de N719 kan in vraag gesteld worden omdat Bree, met daar tussen Meeuwen als 

attractiepool een directe aansluiting heeft op een noord-zuid relatie, via de N76. De N76 tussen Opglabbeek 

en Meeuwen is gecategoriseerd als een secundaire weg type I. Verder, richting E314, is de N76 

gecategoriseerd als een primaire weg type II die in complex 31 – Genk Noord aansluiting heeft op de E314. 

Sluipverkeer van en naar Peer, Bocholt en delen van Bree wordt via een aansluiting t.h.v. de N719-

Kazernelaan aangemoedigd. Dit verkeer dient echter via de N73 afgewikkeld te worden. Het verwachte 

positieve effect van het aantrekken van verkeer door de voorgestelde verknoping is daarom te bestempelen 

als sluipverkeer. De aanleg van deze knoop is dus ongewenst. 

Een verknoping met de Weg naar Zwartberg kan in vraag gesteld worden omdat de ontsluiting van de 

recreatieve polen Kelchterhoef en Hengelhoef via de N726 (relatie met de E314 in complex 30 – Midden 

limburg) dient te verlopen. Een knooppunt op de Weg naar Zwartberg is tevens de aanleiding tot een 

maasverkleining tussen E314-complex 30 en het omleidingstracé van de N74. De taak van maasverkleining 

is voorbehouden aan wegen die als primaire weg typ I gecategoriseerd zijn. Dit is voor de Weg naar 

Zwartberg niet het geval. Ook deze knoop zou dus voor een groot deel sluipverkeer aantrekken. In dit geval 

doordat het op- en afrittencomplex 30 via de Weg naar Zwartberg als verbinding gebruikt zou worden naar 

de N74. Om deze reden is een verknoping op deze locatie ongewenst. 

De ontsluiting van Europark via een aansluiting op de Weg naar Zwartberg zou, zoals gesteld in de 

inspraakreactie, het verkeer van Europark naar de N74 kunnen leiden en daardoor het vrachtverkeer in de 

kernen verminderen. Het aansluiten van Europark op de N74 werd reeds in de “Technische en ruimtelijke 

haalbaarheidsstudie Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren” in vraag gesteld. In deze studie werd 

weliswaar het doortochttracé ontwikkeld doch de redenen waarom Europark niet aangesloten diende te 

worden blijven van toepassing. Hieronder wordt de paragraaf uit bovenvermelde studie aangehaald die 

betrekking heeft op Europark. 

Het bedrijventerrein Europark wordt in het RSPL geselecteerd als bedrijventerrein van regionaal belang. Op 

basis van beschikbare Herkomst/bestemmingsgegevens uit het mobiliteitsplan van Houthalen-Helchteren 
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blijkt dat Europark onvoldoende verkeer genereert van en naar de N715/N74 dat een rechtstreekse 

aansluiting op de doorgaande route verantwoord. Een aanzienlijk deel van het verkeer gebruikt het 

achterliggend wegennet in oostelijke of westelijke richting. Het is onwenselijk dit verkeer in de toekomst via 

N715/N74 om te leiden, aangezien hierdoor belangrijke omrijbewegingen ontstaan en de lokale wegen 

hierdoor niet ontlast worden. Het bedrijventerrein is volledig aangesneden en de gemeente Houthalen-

Helchteren wenst het reservegebied van 5ha regionaal bedrijventerrein af te schaffen. In de toekomst is er 

bijgevolg geen belangrijke toename van het verkeersgenererend effect van Europark te verwachten. Op 

basis van de huidige en toekomstige verkeersintensiteiten wordt ervoor geopteerd om het bedrijventerrein 

Europark te beschouwen als een lokaal bedrijventerrein, waarin transportintensieve bedrijven in de toekomst 

zoveel mogelijk geweerd worden. 

De verkeersgenererende werking van Europark is dus als beperkt te beschouwen. Dit is de reden waarom 

de ontsluiting van Europark niet als een doelstelling opgenomen is voor de N74 (zie hoofdstuk 5). Het 

voordeel dat behaald zou kunnen worden, weegt niet op tegen het nadeel dat het bijkomende sluipverkeer 

door de verknoping zou teweegbrengen. 

Gezien de negatieve effecten van mogelijke aansluitingspunten op het onderliggende wegennet worden 

deze niet voorzien.  

Het oostelijk tracé zonder deze knooppunten is sterk vergelijkbaar met het tracé dat al bestudeerd werd in 

de fase van de trechtering en verschilt hier slechts mee op vlak van tracé-optimalisatie in de natuurgebieden. 

Dit is vermoedelijk te wijten aan de intekening op een wegenatlas: 

 Het voorgestelde tracé loopt in het zuiden veel sterker door beschermde 

natuur/VEN/Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn-gebied. Vooral ter hoogte van Ten Haagdoornheide is dit het 

geval. Om dit alternatief tracé hier juridisch-ecologisch aanvaardbaar te maken dient het tracé op de rand 

van het gebied, buiten de nattere zones, geplaatst te worden en hierdoor zal het tracé gelijk vallen met 

het tracé zoals dit voorgesteld was in de trechteringsstudie. 

 In het noordelijke deel van het voorgestelde alternatief loopt het tracé door grotere delen natuurgebied en 

tevens door de militaire kazerne. Los van het al dan niet sluiten van de kazerne en het wanneer daarvan 

(De sluiting van deze kazerne is reeds meermaals gesuggereerd. Hiervoor werden reeds diverse data 

naar voor geschoven.) wordt deze lokale wijziging van het onderzochte omleidingstracé niet als duidelijk 

voordeliger voor een van de receptoren beschouwd.  

 Tevens van belang bij de oostelijke omleiding is de aansluiting op de E314 van belang. Deze werd in de 

trechteringsstudie niet mee beschouwd omdat de verschillen voor het centrale deel van de 

omleidingsalternatieven reeds dermate groot waren dat verder onderzoek van de zuidelijke aansluiting 

niet noodzakelijk geacht werd. Ondertussen is er echter duidelijkheid over de wijze waarop de zuidelijke 

aansluiting van het geselecteerde omleidingstracé kan verlopen. De impact hiervan op de drie receptoren 

is, in vergelijking met de mogelijkheden die resteren voor een aansluiting bij een oostelijke omleiding, 

beperkt. De mogelijkheden in het oosten lopen immers allen over een aanzienlijke lengte door 

landschappelijk waardevolle natte natuurgebieden.  

Op basis van het feit dat: 

 de voorgestelde verknoping leiden tot sluipverkeer en dus ongewenst zijn 

 de voorgestelde tracéligging juridisch niet mogelijk is omwille van de impact op natuurgebieden en de 

aangepaste tracéligging quasi overeenstemt met het reeds onderzochte tracé 

 het noordelijke deel van het voorstel geen significante betere ligging biedt 

 de zuidelijke aansluiting van een omleidingstracé leidt tot, in vergelijking met de zuidelijke aansluiting van 

het geselecteerde westelijk omleidingstracé, bijkomende sterk negatieve effecten op landschappelijke en 

natuurwaarden 

wordt het voorgestelde alternatief voor de oostelijke omleiding niet verder in beschouwing genomen. 
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9.6.5 “Echte Remo-tracé” 

9.6.5.1 Verkeerskundig 

Het voorgestelde “Echte Remo-tracé” (ERT) wijkt over het volledige “centrale deel” van de omleiding (tussen 

de Peersedijk en de Stationsstraat) af van het geselecteerde omleidingsalternatief (GOT) en legt hierbij een 

langer tracé af. De lengte van het ERT bedraagt ongeveer 10 km. Dit is 1,5 km meer (16% meer) dan het 

geselecteerde omleidingstracé. Deze bijkomende afstand zou een bijkomende reistijd van ongeveer 60 

seconden betekenen, wat van het ERT het langste van alle omleidingstracés maakt. Ten opzichte van de 

andere omleidingstracés is het ERT vanuit de optiek “reistijd” dus duidelijk minder gewenst.  

Een tweede aspect dat meespeelt in het functioneren van de weg is de rijafstand en de perceptie van de 

weggebruikers over de rijtijd. Wanneer de omrijafstand te groot wordt, zal dit leiden tot sluipverkeer op 

kortere routes. Voor de omleidingsweg betekent dit het gebruik van de doortocht die aangepast is voor 

lokaal verkeer. De effectieve rijsnelheid en rijtijd zijn hierbij slechts van beperkt belang. Om een uitspraak te 

kunnen doen over de perceptie van het voordeel van een sluiproute is het belangrijk om de rijafstanden van 

de doortocht, het geselecteerde omleidingstracé en het ERT naast elkaar te plaatsen. Om een correcte 

vergelijking te kunnen maken worden hierbij gelijke start- en eindpunten gebruikt: de afstand tussen de 

Peersedijk en de E314 wordt gebruikt. 

Tabel 9.6.1: Vergelijking van rijafstanden ifv het Echte Remo-tracé 

 Aangepaste doortocht Geselecteerde 

omleidingstracé 

Echte Remo-tracé 

Rijafstand 7 km 8,5 km 10 km 

Procentuele toename 

t.o.v. aangepaste 

doortocht 

/ 20%  42% 

Het voorgestelde ERT zou in afstand zo’n 42% langer zijn dan het tracé van de aangepaste doortocht. Deze 

afstand is psychologisch te groot om nog goed te functioneren. Dit beeld van een te lange rijroute wordt nog 

versterkt door de sterke afbuiging en afwijking van de noordzuid-richting die in het ERT vervat zit. 

Louter omwille van de grote omrijfactor wordt dit ERT dus als een vrij slecht alternatief beschouwd dat slecht 

aan de doelstellingen zal voldoen. Het functioneren van de weg zou hierbij in het gedrang komen. Indien het 

ERT vergeleken wordt met het tracé van de N715 (huidig tracé van de Noordzuid) is de afwijking danig groot 

dat, ter hoogte van het industrieterrein “De Schacht”, de afstand tot de E314 richting complex 29 Houthalen-

Helchteren en deze richting complex 28 Zolder even groot is (vogelvlucht ca. 4,00 km).  

Het vermelde voordeel van het ERT is de aansluiting van het industrieterrein De Schacht en Heusden-

Zolder op de N74. Deze aansluitingen kunnen effectief gerealiseerd worden en kan als positief ervaren 

worden wat betreft De Schacht. Doch deze aansluitingen kunnen eveneens gerealiseerd worden bij het 

geselecteerde omleidingstracé. Zei het dat er extra weg dient aangelegd te worden, hetzij een bestaande 

weg geselecteerd wordt die als drager van de ontsluiting van “De Schacht” functioneert12. De 

verkeerskundige effecten bij het ERT en het GOT zijn gelijkaardig waarbij de verkeersattractie op de N719 

beduidend stijgt. 

 

9.6.5.2 Milieu/technisch 

Remo-zone 

Om het Remo-stort te kunnen kruisen zijn er meerdere mogelijkheden. Naar analogie met het geselecteerde 

omleidingstracé zal het tracé in een ingraving dienen te gebeuren om de effecten op de natuur te beperken.  

                                                      
12

 de selectie van het ontsluitingstracé van “De Schacht” is het onderwerp van een afzonderlijke Plan Mer. 
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In het kader van de geplande ontwikkelingen van het LET-park met een sanering van het Remo-terrein (zie § 

10.2) en de onduidelijkheden die hier momenteel nog over zijn, is het moeilijk om in te schatten op welke 

wijze de weg aangelegd kan worden, wanneer dit kan gebeuren en wat de situatie zal zijn na verwerking van 

de Remo-site.  

 Indien gewacht dient te worden met de aanleg van de N74 tot de Remo-site volledig verwerkt is, betekent 

dit dat de aanleg een vertraging tot 20 jaar kan oplopen. Dit is niet gewenst. Daarenboven loopt het 

voorgestelde tracé door nog te ontginnen zones waardoor het een verlies aan ontginbare zou 

veroorzaken. 

 Indien de N74 aangelegd kan worden voor de verwerking dienen bijzondere maatregelen genomen te 

worden om de stabiliteit van de weg te garanderen. De mogelijke zettingen die zich nog kunnen voordoen 

in de zones waar huishoudelijk afval gestort werd, kunnen immers problemen veroorzaken voor de weg. 

Gelijkmatige verzakkingen zijn relatief onschuldig voor de weg zelf maar daar waar de weg zich aan de 

randen van de stortplaats bevindt (overgangszone tussen wel/geen zettingen) is er mogelijkheid tot 

ernstige schade aan de weg. Momenteel is er nog steeds biogasvorming aanwezig in diverse delen van 

de stortplaats en kunnen zettingen ter hoogte van de tracéligging niet uitgesloten worden. 

 Indien de weg aangelegd wordt op, of gedeeltelijk ingegraven in, de stortplaats betekent dit dat een deel 

van de gestorte materialen (zijnde de talud waar de weg op ligt) aanwezig dienen te blijven wanneer de 

site verwerkt wordt i.h.k.v. het LET-park. Bij een verwerking van de site is dit uiteraard niet gewenst 

gezien een deel van de vervuiling aanwezig blijft en dit centraal in een gesaneerde zone.  

 Afhankelijk van het reliëfniveau van de site na verwerking komt de ingraving van de N74 mogelijks te 

liggen op een hoge talud wat de doelstelling van een ingegraven weg teniet doet. 

Omwille van de diverse nadelen van het doorsnijden van het Remo-stort en de onduidelijke toekomst 

hiervan wordt voorgesteld om het ERT aan te passen en te verschuiven naar het oosten tot net buiten de 

voormalige stortterreinen. 

Lindeman, De Schacht, Voort-Zolder 

Ter hoogte van De Schacht is het voorstel voor het ERT om een tunnel aan te leggen ten noorden van De 

Schacht en om ten zuiden van De Schacht opnieuw in tunnel te gaan.  

 Dit geheel onder de vorm van een geboorde tunnel aanleggen, is financieel onrealistisch. De aanleg 

hiervan zou, louter voor het maken van de tunnel, bij benadering 250 miljoen EUR kosten, ongeveer het 

dubbele van een aanleg in open sleuf. De meerkost van het boren bedraagt hier zo’n 125 miljoen EUR 

ten opzichte van een aanleg in open sleuf. 

 De aanleg van het deel langsheen de Lindeman en over De Schacht in open sleuf zou de extra kosten 

van de tunnel kunnen reduceren met ongeveer 50 miljoen EUR.  

 De volledige aanleg in sleuf zou gepaard gaan met 10 tot 30 te onteigenen woningen, afhankelijk van de 

precieze tracering van de weg.  

Geen van deze oplossingen is financieel noch sociaal gewenst.  

Bijkomend op de financiële en menselijke aspecten is de aanleg van een tunnel ter hoogte van Voort niet 

gewenst op vlak van de effecten op de ecologische waarden. De aanwezigheid van een tunnel en 

tunnelmond in de valleizone zal de grondwaterhuishouding verstoren. Aan de zuidzijde van de spoorlijn ligt 

een deel van het Habitatrichtlijngebied “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 

Gruitrode” met watergebonden natuurwaarde. Gezien de effecten die hierop verwacht worden en de 

aanwezigheid van een alternatief dat deze effecten niet veroorzaakt (zijnde het geselecteerde 

omleidingstracé) is de aanleg van een tunnel voor het ERT hier juridisch niet mogelijk. 
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9.6.5.3 Conclusie 

Het “Echte Remo-tracé” voldoet functioneel niet aan de vooropgestelde doelstellingen van een 

omleidingsweg omdat dit tracé te lang is. Daarenboven zijn er financiële, technische en milieubezwaren 

(zowel naar mens als natuur) om het tracé volgens het voorstel te laten verlopen.  
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10 Omgang met ontwikkelingsscenario’s  

In de ruime omgeving van het plangebied zullen zich in de toekomst diverse grote ontwikkelingen voordoen. 

Enkele hiervan zijn zeer specifiek voor de planomgeving en van een aantal van deze ontwikkelingen is 

momenteel reeds de essentie bekend maar ontbreken nog de concrete timing, ligging, kenmerken, … 

Omwille van de potentiële sterke interactie en impact van het plan en deze ontwikkelingen dienen deze mee 

beschouwd te worden in het plan-MER.  

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen besproken die specifiek zijn voor dit plangebied. De eerder 

generieke ontwikkelingen worden besproken in de hoofdstukken 13 en 14. De diverse ontwikkelingen die 

een directe verkeerskundige impact hebben (bv de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de ruime 

omgeving), werden omwille van hun specificiteit m.b.t. de doorwerking van effecten in het hele plan-MER 

reeds besproken in § 13.1. Het resulterende effect op oa de lucht- en geluidskwaliteit van de verkeersgroei, 

die samenhangt met deze ontwikkelingen, wordt meegenomen in de beschrijving van de toekomstige situatie 

die bij de verscheidene disciplines is opgenomen in de beschrijving van de tweeledige referentiesituatie.  

 

10.1 De SPARTACUS-sneltramlijn  

Omdat Limburg een grotere groei van het autoverkeer kent dan de rest van Vlaanderen, het 

spoorwegnetwerk onvolledig is in de provincie en het openbaar vervoeraanbod een te lage frequentie kent, 

wordt door de VVM De Lijn de realisatie van een knooppuntennetwerk voorgesteld: het Spartacusplan. 

(Bron: Mentens, 2008) 

Binnen dit voorstel wordt een versterking van de dragende structuur met drie sneltramlijnen vanuit Hasselt 

voorgesteld. De vervolledigde radiale structuur die door combinatie van spoorlijnen en sneltramlijnen 

ontstaat is weergegeven in onderstaande figuur waarbij de blauwe lijnen de sneltramlijnen en de roze lijnen 

de spoorlijnen verbeelden. 

 

Figuur 10.1.1: Sneltramverbindingen Spartacus (Bron: De Lijn Limburg) 
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Het sneltramtracé Hasselt – Neerpelt – Lommel interfereert met de realisatie van de NoordZuidverbinding als 

een primaire weg type I.  

Bij opmaak van de kennisgeving van de voorliggend plan-MER was de visie dat deze sneltramlijn het oude 

spoorlijntracé ten westen van de kernen van Houthalen en Helchteren zou volgen en vervolgens de huidige 

N715/N74 zou kruisen ten noorden van het centrum van Helchteren. Bij de trechtering van de tracés voor de 

N715/N74 werd er daarom ifv de omleidingstracés van uitgegaan dat het oude spoortracé niet ingeschakeld 

wordt voor de N74, maar dat dit vrijgehouden wordt voor het sneltramtracé of dat dit behouden wordt voor de 

huidige fietsverbinding. 

Tijdens de inspraakmogelijkheid naar aanleiding van de opmaak van de richtlijnen door de Dienst Mer, gaf 

De Lijn echter aan dat zij meerdere tracé-alternatieven voor het sneltramtracé in onderzoek heeft. De ligging 

van het sneltramtracé is tot op heden nog onbekend. Momenteel is een plan-MER in opmaak voor het 

sneltramtracé waarin de diverse tracéalternatieven onderzocht en vergeleken worden. Conform 

kennisgevingsnota voor het plan-MER, zijn de onderstaande tracéalternatieven te onderzoeken ter hoogte 

van Houthalen-Helchteren (extract uit Figuur 7-3 van de kennisgevingsnota). 

 

Figuur 10.1.2: Redelijke tracéalternatieven Spartacus t.h.v. Houthalen-Helchteren 
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Bij een verdere bespreking van de effecten van de twee tracéalternatieven voor de N74, zal de eventuele 

aanwezigheid van de Spartacuslijn mee in beschouwing genomen worden. Onderstaande tabel geeft weer 

welke de verschillende combinaties van ligging voor zowel de Spartacuslijn als de N74 zijn. In de 

daaropvolgende paragrafen wordt voor ieder combinatievoorstel de bundelingsmogelijkheid met Spartacus 

op conceptueel niveau onderzocht. Hierbij wordt beschreven welke hiervan als realistisch beschouwd wordt 

en op welke wijze de cumulatieve effecten van de twee plannen beschouwd zullen worden in het verdere 

effectenonderzoek.  

Tabel 10.1.1: Mogelijke combinaties van Spartacus en N74 

 Spartacus in omleiding 

(=spoorlijntracé of 

omleidingstracé) 

Spartacus in doortocht (= tracé E314) 

Geselecteerd 

omleidingstracé voor N74 

Mogelijke combinatie. Wordt 

besproken in paragraaf 10.1.1 

Mogelijke combinatie. Wordt besproken 

in paragraaf 10.1.3 

Geselecteerd 

doortochttracé voor N74 

Mogelijke combinatie. Wordt 

besproken in paragraaf 10.1.2 

Niet realistisch. Wordt besproken in 

paragraaf 10.1.4 

 

10.1.1 Spartacus en N74 in omleiding 

Voor de Spartacuslijn zijn er meerdere mogelijkheden om rond de kernen van Houthalen-Helchteren te 

rijden: 

 Spoorlijntracé: over de oude spoorlijn 

 Omleidingstracé: strak gebundeld met het geselecteerde omleidingstracé van de N74 

 

10.1.1.1 Spoorlijntracé 

Het gebruiken van de oude spoorlijn komt overeen met het tracé dat in de plan-MER voor de sneltramlijn 

onderzocht zal worden als omleidingstracé voor de sneltram.  

Om de cumulatieve effecten te kunnen bepalen is het noodzakelijk dat de effecten van beide plannen 

bekend zijn. Voor de N74 is dit het onderwerp van voorliggend MER. Het bestuderen en bepalen van de 

effecten van het sneltramtracé behoren echter niet tot de doelstelling of opdracht van het MER. Om dit 

probleem te kaderen wordt hier kort aangegeven welke effecten van het sneltramtracé kunnen verwacht 

worden én welke hiervan een relevante cumulatie zouden kunnen opleveren. Afgaande op de ligging van de 

sneltramlijn op een voormalige spoorlijn en steunend op de kennis die beschikbaar is uit het project-MER 

voor de sneltramlijn Spartacus 1 Hasselt-Maastricht kunnen we stellen dat voor de volgende effectgroep een 

cumulatie van effecten op zou kunnen treden: 

 Geluidshinder (en hiermee samenhangend leefbaarheid); 

 Netwerkeffecten fauna: het sneltramtracé kan het barrière-effect van de N74 versterken.  

 

Voor de overige effectgroepen zijn er mogelijk wel effecten ten gevolge van de sneltramlijn doch deze 

worden niet in dergelijke mate verwacht dat deze relevant zijn, óf leiden niet tot een cumulatief effect: 

 Direct ruimtebeslag: het sneltramtracé maakt gebruik van de bestaande oude spoorlijn. De aanwezige 

berm biedt voldoende ruimte voor een sneltramspoor. De oude spoorlijn is momenteel als fietspad in 

gebruik. Hiervoor zal een oplossing gezocht dienen te worden in het plan-MER voor de sneltramlijn. 

 Luchtverontreiniging: de emissies ten gevolge van de sneltram zijn verwaarloosbaar in verhouding tot 

deze van het verkeer op de N74. 

 Verstoring van het hydrologische systeem: het sneltramtracé maakt gebruik van de bestaande oude 

spoorlijn. Hier wijzigt niets relevant aan.  
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 Lichthinder: het sneltramtracé wordt niet verlicht. De verlichting van de sneltram zelf reikt niet zodanig ver 

dat er van cumulatie sprake zal zijn. 

 Visuele hinder: het effect van een passerende sneltram en van de bijhorende infrastructuur is klein in 

vergelijking met de bewegingen en infrastructuur van het wegverkeer. 

 

10.1.1.2 Omleidingstracé 

Een tweede mogelijk tracé voor een omleiding van de sneltramlijn rond de kernen van Houthalen en 

Helchteren is een bundeling met de omleidingsweg voor de Noordzuidverbinding. De kennisgeving van het 

plan-MER ifv RUP(s) Spartacusplan Lijn 3 (Hasselt-Neerpelt-Lommel) vermeldt hierover enkel dat een nieuw 

spoor dient aangelegd te worden in een nieuwe bedding, parallel aan en gebundeld met de omleidingsweg. 

De fysisch/technische haalbaarheid van bundeling dient volgens de kennisgeving nog verder onderzocht te 

worden. 

Dit tracé van het Spartacusplan gaat ervan uit dat de N74 als omleiding gerealiseerd wordt. Indien de N74 er 

niet komt, zal dit tracé nooit gerealiseerd worden. Voor de volgende effectgroepen wordt een cumulatie van 

effecten in dit plan-MER behandeld: 

 Geluidshinder (en hiermee samenhangend leefbaarheid);  

 Netwerkeffecten fauna: het sneltramtracé kan het barrière-effect van de N74 versterken. 

 

Voor de overige effectgroepen zijn er mogelijk wel effecten ten gevolge van de sneltramlijn doch deze 

worden niet in dergelijke mate verwacht dat deze relevant zijn, leiden niet tot een cumulatief effect óf dienen 

bekeken te worden in het kader van de milieubeoordeling van het Spartacusplan Lijn 3: 

 Direct ruimtebeslag: het sneltramtracé houdt extra ruimtebeslag in, maar er is onvoldoende informatie 

beschikbaar om dit te begroten. Dit aspect moet aan bod komen in het plan-MER voor het Spartacusplan 

Lijn 3. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de informatie uit onderhavig MER; 

 Luchtverontreiniging: de emissies ten gevolge van de sneltram zijn verwaarloosbaar in verhouding tot 

deze van het verkeer op de N74; 

 Verstoring van het hydrologische systeem: het sneltramtracé kan een bijkomende verstoring van het 

hydrologisch systeem tot gevolg hebben. Dit aspect moet aan bod komen in het plan-MER voor het 

Spartacusplan Lijn 3, rekening houdend met de resultaten uit onderhavig MER.  

 Lichthinder: het sneltramtracé wordt niet verlicht. De verlichting van de sneltram zelf reikt niet zodanig ver 

dat er van cumulatie sprake zal zijn. 

 Visuele hinder: het effect van een passerende sneltram en van de bijhorende infrastructuur is klein in 

vergelijking met de bewegingen en infrastructuur van het wegverkeer. 

 

10.1.2 Spartacus in omleiding / N74 in doortocht 

De aanleg van de tunnels in de doortocht en de overige veranderingen aan de N74 in de kernen van 

Houthalen-Helchteren wijzigen niets aan de omgevingsomstandigheden buiten de kernen.  

De aanwezigheid van de N74 in de doortocht betekent echter wel dat het Spartacustracé noodzakelijk als 

omleiding aangelegd wordt. De locatie voor de sneltram is hier als het ware een gevolg van de locatie voor 

de N74.  

De effecten van de sneltram zullen in het plan-MER voor de sneltramlijn onderzocht worden. Naar analogie 

met de paragraaf 10.1.1.1 kunnen we stellen dat de effectgroep geluidshinder (en het hiermee 

samenhangende leefbaarheidsaspect) de meest ingrijpende impact zal veroorzaken. Deze zal dan ook in 

voorliggend MER meegenomen worden in het kader van de cumulatie van effecten. 
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10.1.3 Spartacus in doortocht / N74 in omleiding 

De volgende effectgroepen worden als meest relevant beschouwd voor de aanwezigheid van de sneltramlijn 

in de doortocht: 

 Geluidshinder 

 Netwerkeffecten (barrièrevorming) voor de bewoners 

Beide effecten hebben een impact op de leefkwaliteit van de omgeving.   

Overige effecten van de sneltram worden in dit plan-MER niet onderzocht in functie van cumulatie van 

effecten. 

 

10.1.4 Spartacus en N74 in doortocht 

In de aanvullende richtlijnen van het dossier Spartacus lijn 3 (dd 18/2/2014) staat vermeld dat het alternatief 

van het doortochttracé van de tramlijn door de kernen van Houthalen en Helchteren als niet realistisch wordt 

beschouwd en niet verder wordt weerhouden.. Deze redenering geldt zowel voor de gelijkgrondse als 

ongelijkgrondse tracévarianten in de doortocht. Om deze reden is de combinatie sneltramlijn/doortochttraject 

Noordzuidverbinding doorheen de kernen van de gemeente Houthalen-Helchteren zonder voorwerp. 

Los van bovenstaande overweging zijn de combinaties sneltramtracé/wegenistracé hieronder verder 

toegelicht en als niet realistisch te beschouwen: 

 combinatie tram/ rijweg op -1 verbreedt de tunnels met een  bijkomend afgescheiden ruimteprofiel 

waardoor de impact van de onteigeningen, en de bijkomende hinder tijdens de werken, nog 

vergroot.  Afhankelijk van de noodzaak tot halte infrastructuur voor de sneltram zullen er lokaal nog extra 

verbredingen ontstaan waardoor de tijdelijke en permanente ruimte-inname disproportioneel verhoogt. 

 combinatie tram –1/rijweg -2 heeft tot gevolg dat de verweving aan de tunnelmonden een groter 

ruimtebeslag met zich meebrengt, maar voornamelijk dat de verdiepte aanleg van de rijweg de 

complexiteit van de tunnelconstructie verhoogt.  Het verdiepte lengteprofiel van de rijweg vereist een 

langere en bredere aanrijzone. Bovendien veroorzaakt de verdiepte aanleg bijkomende hinder tijdens de 

werken. Dit heeft ook een verlengde constructietijd tot gevolg.  We verwijzen daarbij ook naar de 

trechtering in het kennisgevingsdossier waar een deel van de argumentatie er al toe heeft geleid dat de 

aanleg van een tunnel op twee verdiepingen niet meer werd weerhouden. 

 de omgekeerde combinatie tram-2/ rijweg -1 wordt problematisch omwille van de dan vereiste 

aanrijhellingen voor de sneltram.   

 de drievoudige functie (rijweg -1/maaiveld – tram +1,zie verder hierna) genereert aan de tunnelmonden 

en tussen de ondertunnelde gedeelten (afwikkelingszones doorgaand en lokaal verkeer) een bijkomende 

ruimteinname. Dit geldt zowel in de breedte, als in de lengte, waar de aanrijhellingen van een 

sneltramvariant op pijlers de inrichting van de uitwisselingscomplexen verkeerstechnisch verstoort. 

 

Een scenario waarbij een drievoudige functie (regionale sneltram, primaire weg type I en lokale weg type I) 

binnen de doortocht moet worden aangelegd is niet evident. Immers, vanuit het Spartacusconcept vereist de 

sneltram een afzonderlijke spoorbedding. Er kan om veiligheids- en netwerkredenen geen gezamenlijk 

gebruik zijn van de sneltrambedding en het wegverkeer.  

De verbreding van de voorziene tunnels voor de N74 met een strook voor de sneltram betekent een 

bijkomende ruimte-inname van meerdere meters (minimaal 5,5 m, exclusief dienstpaden e.d.). Dit zou 

betekenen dat aan één zijde van de huidige N715 een strook onteigend zou moeten worden. Over een groot 

deel van het tracé betekent dit het verdwijnen van een lijnbebouwing langsheen de N715. Naar analogie met 

de reden waarom een dergelijke grootschalige onteigening maatschappelijk niet haalbaar is voor de aanleg 

van brede tunnels voor de N74, kan gesteld worden dat ook een onteigening voor de aanleg van tunnels 

voor de sneltramlijn niet haalbaar is. 
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Bijgevolg rest enkel de mogelijkheid om, voor het realiseren van een drievoudige functie te werken met een 

oplossing die (op de meest kritische locaties) werkt op 3 niveau’s. Dit is onder meer aan de tunnelmonden, 

daar waar in het doortochtalternatief voor de N74 gewerkt wordt met tunnels: 

 de doorgaande verkeerstromen van de N74 op het niveau -1, in tunnel  

 de lokale verkeersstromen van de N715 gelijkgronds 

 de doortocht van de Spartacussneltram op +1, op een viaduct doorheen de kernen 

Hier stelt zich enerzijds het probleem van de technische realiseerbaarheid van een dergelijke constructie en 

anderzijds stelt zich de vraag of een dergelijke infrastructuur ter hoogte van de twee dorpskernen wenselijk 

is.  

In de Mangelbeekvallei betekent combinatie van de drie functies dat  

 ofwel met twee niveau’s wordt gewerkt, waarbij lokaal en primair wegverkeer bij voorkeur op het zelfde 

niveau moeten blijven ifv het voorziene uitwisselingspunt en het sneltramtracé dus op +1 wordt voorzien. 

Naar analogie met de conclusies uit de trechteringstudie die voorafgaand aan dit mer-onderzoek werd 

uitgevoerd kan nl gesteld worden dat een ondergrondse kruising van de vallei niet wenselijk is.  

 ofwel alles op maaiveldniveau (pilotis) wordt voorzien, waarbij een bredere strook (dwz bijkomend 

ruimtebeslag in de vallei) noodzakelijk is.  

Zonder de effecten van een dergelijke optie in detail te bepalen, kan gesteld worden dat noch een oplossing 

met een bijkomende strook onteigeningen, noch een oplossing met een zwevende, snelrijdende sneltram 

gewenst is vanuit de leefbaarheid van de dorpskernen en dat deze ruimtelijk niet passen binnen de 

kleinschaligheid van de dorpskernen.  

 

10.1.5 Conclusie 

De cumulatieve effecten met de sneltramlijn zullen op volgende wijze worden meegenomen in het MER: 

 Spartacus over de oude spoorlijn/gebundeld met N74 en N74 in omleiding: cumulatie van geluidshinder 

en netwerkeffecten (barrièrevorming voor fauna) 

 Spartacus over de oude spoorlijn/ gebundeld met N74 en N74 in doortocht: cumulatie van geluidshinder  

 Spartacus in doortocht / N74 in omleiding: cumulatie van geluidshinder en netwerkeffecten 

(barrièrevorming) voor de bewoners in de dorpskernen 

 

10.2 Limburg Environmental Technology (LET) Park  

Binnen de gemeente Houthalen-Helchteren bestaat het idee voor de oprichting van een 

milieutechnologiepark.  

In haar beleidsvisie masterplan Houthalen-Helchteren 2007-2012 beschrijft het huidige gemeentebestuur als 

vijfde pijler de LET-parken: 

“De gemeente Houthalen-Helchteren wil het oude imago van ‘afvalbak’ van Limburg’ van haar afschudden 

door van haar zwakten een sterkte te maken. Het integraal storten van afval in de bodem en het verbranden 

van afval in de lucht kan door ons echter niet langer aanvaard worden. Wij stellen onze volksgezondheid en 

de leefkwaliteit van onze inwoners bovenaan de agenda. Diverse actoren zijn zich hiervan bewust. De 

laatste jaren werden bovendien diverse milieubedrijven op individueel initiatief in Houthalen-Helchteren 

opgericht.  

Vele actuele evoluties tonen aan dat Houthalen-Helchteren wel eens de motor zou kunnen worden van een 

innovatieve industrietak (Cleantech) in de provincie. Er is duidelijk veel dynamisme onder de milieubedrijven 

en de ambitie is aanwezig om vanuit het eerder negatieve verleden van de gemeente initiatieven op te 

zetten die de opgebouwde kennis op een positieve manier hanteren. De gemeente Houthalen-Helchteren 
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denkt momenteel in de LET-groep na hoe wij op een strategische manier kunnen inspelen op deze trends en 

zet hier ook een managementstructuur voor op. 

De gemeente Houthalen-Helchteren kiest resoluut voor de uitbouw van LET-parken waarbij deze individuele 

projecten geclusterd worden. De LET-parken moeten een Limburgs hefboomproject worden voor Houthalen-

Helchteren, voor Limburg, voor Vlaanderen, complementair aan bestaande initiatieven. Het project zal dan 

ook een meerwaarde betekenen op vlak van uitstraling, aantrekkingskracht en tewerkstelling waarbij 

getracht wordt bestaande bedrijven te behouden, opstartende bedrijven kansen te bieden en buitenlandse 

ondernemingen aan te trekken. Met deze LET-parken wordt resoluut gekozen voor de nieuwe kansen die 

voor het grijpen liggen.  

LET-city Houthalen-Helchteren zal zich niet beperken tot afvalbehandeling of –verwerking maar zal de hele 

keten van moderne milieutechnologie bestrijken. Kortom, environmental technology of Cleantech in de 

breedste zin van het woord.  

 Energietechnologie: hernieuwbare clean-energie, gedistribueerde energieopwekking, energieopslag, 

zonne-energie, windenergie, ….. 

 Materiaaltechnologie: (her)gebruik van afvalstoffen en secundaire grondstoffen, recyclage, ….. 

 Milieu- en procestechnologie: afvalbehandeling en –verwerking, behandeling en herge-bruik van 

afvalwater, …. 

Voor de LET-parken werd een maximaal concept van vier elementen uitgetekend:  

 Kennis en expertisecentrum  

 Incubator voor jonge bedrijven 

 Nieuwe toekomstgerichte tekening voor de omvorming van Centrum-Zuid naar LET-Zuid en een nieuwe 

ruimte voor Cleantech industrie. 

 Start van het nieuwe modern afvaldenken: Waste To Energy (WTE), Waste To Material (WTM) door o.a. 

‘Closing the cicle’ op de site van LET-Noord. 

Het belang van Houthalen-Helchteren als eco-economische pool in de gehele regio neemt bijgevolg via deze 

weg sterk toe. Voor dit initiatief werden al gesprekken met de provincie opgestart. De creatie van extra 

hectaren bedrijvenparken voor kwaliteitsvolle en innovatieve bedrijven die op hun beurt clusters van 

interessante en kwaliteitsvolle tewerkstelling met zich meebrengen. Houthalen-Helchteren wil ten volle zijn 

rol opnemen en door dit LET-concept als eco-economisch knooppunt van de toekomst ook andere 

kwaliteitsvolle bedrijven buiten deze sector aantrekken.” 

 

Dit LET-park zou dus onderverdeeld worden in twee zones: 

 LET-Noord: Closing the circle is een innovatief en vooruitstrevend project inzake afvalverwerking in 

Vlaanderen met als doel enerzijds het valoriseren van bestaande afvalstoffen die in het verleden op de 

REMO-site werden opgeslagen en anderzijds de ontwikkeling van duurzame natuurwaarden op de 

vrijkomende afvalopslagplaatsen. Het project heeft een tijdshorizon van 20 jaar waarin recyclage en 

productie van groene energie gebeurt en tegelijkertijd de gefaseerde ontwikkeling van duurzame 

natuurwaarden op de vrijgekomen afvalopslagplaatsen plaatsvindt.  

 LET-Zuid: een permanent park op de terreinen van het industrieterrein Centrum-Zuid. De activiteiten hier 

zouden diverser zijn en bestaan uit diverse studiecentra, bio-energie-centrales, … 

 



 Pagina 198 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

 

Figuur 10.2.1: Situering van het plangebied voor Closing the Circle (bron: Omtrek, 2011, Plan-MER Closing the Circle)  

 

Voor het LET-Noord-park werd in mei 2011 een plan-MER goedgekeurd.  

Voor het LET-Zuid-park is momenteel namens de samenwerking tussen het AGB Masterplan, het 

gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren en de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) een 

Masterplan in opmaak in opdracht van het autonoom gemeentebedrijf Masterplan. Het Masterplan heeft de 

bedoeling om de ontwikkeling en de realisatie van een Limburgs Environmental Technology park uit te 

tekenen op het huidige industrieterrein. In dit masterplan staat het proces omschreven dat Centrum-Zuid op 

termijn omvormt tot LET-Zuid. De beschreven visie is uitgewerkt in een ruimtelijk toekomstbeeld 

(inrichtingsplan) en acties die dit toekomstbeeld moeten verwezenlijken werden uitgewerkt. 

Binnen het Masterplan wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de N74 en de nieuwe ontsluiting 

die hiermee voor Centrum-Zuid gerealiseerd zal worden. 

 

In het kader van cumulatie van effecten wordt daarom van volgende veronderstellingen uitgegaan: 

 LET-Noord: na het stopzetten van de stortactiviteiten van REMO (de huidige vergunning loopt tot 15 

februari 2016). Er zal er geen bijkomende afvalaanvoer zijn voor energieproductie; enkel het lokaal 

aanwezige materiaal wordt gebruikt. Dit om het tijdelijk karakter van het park te verankeren en de 

nabestemming van natuur zo snel mogelijk te realiseren. Voor de materiaalrecyclage (Waste to Material, 
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WTM) en de energetische valorisatie (Waste to energy, WTE) worden tijdelijke verwerkingsinstallaties 

gebouwd voor een periode van 20 jaar, inclusief de bouw van de installaties. Na de valorisatie worden de 

installaties (sorteer-, breek- en zeefinstallaties, opslagplaatsen voor gerecupereerd materiaal en een 

energiecentrale) ontmanteld en wordt de ingenomen oppervlakte omgezet naar duurzaam natuurgebied. 

De valorisatie van de warmte gebeurt enerzijds bij het materiaalrecuperatieproces en anderzijds bij de 

verwarming van een glastuinbouwbedrijf (Enerqy to Cultivation, ETC) en omliggende woonwijken. De 

valorisatie van de afgevangen CO2 gebeurt door deze aan te wenden als plantbemesting en mogelijk ook 

door deze aan te wenden in de materiaalrecuperatie. De hoeveelheid vrachtverkeer die met het tijdelijke 

park gepaard gaat (afvoer van recycleerbare materialen) wordt als beperkter geschat dan de huidige 

aanvoer. Wel zal door tewerkstelling bijkomend personenverkeer gecreëerd worden. De verwachte 

tewerkstelling wordt geraamd op 600 à 800 werknemers. Rekening houdend met een lokale 

tewerkstelling komt dit neer op 500 à 600 pae. De verkeerstoename als gevolg van CtC blijft op de N715 

beperkt tot 3,8%, en op de geplande N74 tot 1,9%. Na realisatie van de N74 wordt deze 

verkeerstoename in de worst case volgens het MER ‘CtC’ als weinig significant negatief beoordeeld. 

Door de realisatie van de N74 zal de intensiteit op de N715 afnemen, waardoor de effecten ten gevolge 

van CtC minder groot zullen zijn. Wat betreft de verkeersleefbaarheid en –veiligheid worden de effecten 

neutraal beoordeeld.   

Het CtC-plan heeft m.b.t. verontreinigde waterstromen tijdens de uitvoeringsfase geen relevante effecten 

omdat de bestaande zuiveringsinfrastructuur alle verontreinigde waterstromen zal opvangen.   

De extra emissies die bij de realisatie van het plan verwacht worden zullen echter niet leiden tot een 

dermate toename van de concentraties op leefniveau dat deze verantwoordelijk zullen zijn voor 

overschrijdingen van de reeds vastgelegde luchtkwaliteitseisen.  

In deze discipline wordt er op gewezen dat de geluidsemissie een belangrijk aandachtspunt is, maar dat 

er voldoende mogelijkheden zijn in dit beginstadium om maatregelen uit te werken in een volgend 

stadium opdat de effecten zo minimaal mogelijk zouden zijn.  

De effecten worden evenwel van de discipline bodem worden globaal als gering of verwaarloosbaar 

beoordeeld.  

Uit de evaluatie van de toestand van de vier milieucompartimenten lucht, geluid, bodem en water in de 

verschillende disciplines komt naar voor dat, met betrekking tot de gezondheid van de mens, vooral het 

aspect luchtkwaliteit en het aspect geluid de belangrijkste rol spelen. De realisatie van het plan biedt 

anderzijds op termijn opportuniteit om risicofactoren (de aanwezige afvalstoffen) weg te nemen. Wanneer 

voldaan wordt aan de milieukwaliteitsnormen, worden geen negatieve gezondheidseffecten verwacht. 

Het tijdelijk verlies aan Natura 2000 habitat en het biotoopverlies voor heidevogels voor de verschillende 

planfases wordt als niet significant beoordeeld. De verliezen zijn klein t.o.v. het aanwezige oppervlakten 

van de verschillende habitats in het SBZ-H. Prioritaire habitats worden niet ingenomen. Ook het tijdelijk 

verlies aan habitats (biotoop) voor de levensgemeenschap van heidevogels is verwaarloosbaar. De 

activiteiten van LET-Noord zullen geen significante effecten veroorzaken op de Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden.  

De geleidelijke ontwikkeling van duurzame landschapswaarden met verbetering van de structurele en de 

visueel ruimtelijke aspecten en de beleving van het landschap zorgt voor een positief effect, ondanks de 

aanwezigheid van de tijdelijke omvormingswerken en de aanwezige installaties WTM, WTE en ETC.  

De aanwezigheid van LET-Noord heeft als gevolg dat ook na de aanleg van de N74 een goede 

ontsluitingsweg naar de huidige Remo-site behouden dient te worden. Deze werd in het plan-MER voor 

de N74 voorzien. 

 LET-Zuid: de ontwikkelingen bevinden zich op het terrein Centrum-Zuid. De concentratie van deze 

activiteiten op deze zone is een gewenste evolutie en behoort tot de autonome evolutie van het 

industrieterrein, ook zonder de invulling als LET-park. De effecten hiervan zijn voornamelijk 
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verkeerskundig hetgeen via de nieuwe ontsluiting van Centrum-Zuid afgewikkeld wordt. De toekomstige 

ontwikkeling van de LET-Zuid zijn opgenomen in het BAU2020-verkeersmodel.  

 

10.3 Ontsluitingsweg voor De Schacht 

De ontsluiting van het bedrijventerrein ‘De Schacht’ (mijnterrein) in Zolder is momenteel suboptimaal (via de 

Michel Scheperslaan – Meerstraat – N715 naar de E314). De provinciale overheid wenst een nieuwe 

ontsluitingsweg te selecteren van het industrieterrein naar de N74 (op- en afrittencomplex van de E314). 

Hiervoor werd een plan-MER-procedure opgestart. De kennisgeving voor de mogelijke ontsluiting voor De 

Schacht werd opgesteld doch nog niet ingediend bij de Dienst Mer. De procedure werd stilgelegd bij 

aanvang van het plan-MER voor de N74 en werd nog niet opnieuw opgestart.  

Binnen het plan-MER werd rekening gehouden met de mogelijkheid voor een aansluiting van de 

ontsluitingsweg voor De Schacht op de N74. Hiervoor werden verschillende mogelijke verknopingslocaties 

afgewogen. Hierbij wordt getracht om zo veel mogelijk tracéalternatieven voor de ontsluitingsweg van De 

Schacht open te houden.  

Momenteel is er geen zicht op wanneer de plan-MER voor de ontsluitingsweg voor De Schacht opnieuw zal 

opstarten en uiteraard ook niet welk tracé geprefereerd zal worden. 

Er wordt dan ook aangenomen dat de plan-MER voor de ontsluitingsweg rekening zal houden met de 

effecten en milderende maatregelen die voor de N74 gelden zodat niet-milderbare cumulatieve effecten 

voorkomen kunnen worden. Het plan-MER voor de ontsluitingsweg van De Schacht zal hier aan dienen te 

voldoen. 
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11 Toelichting van de planalternatieven 

Zoals uit voorgaande hoofdstukken blijkt, werd sinds de kennisgeving verder gewerkt aan de 

planoptimalisatie. Resultaat is een voorstel van doortochttracé en een voorstel van omleidingstracé. Voor 

beide alternatieven zijn voor verscheidene tracédelen een aantal varianten weerhouden. Volgende 

hoofdstukken geven een toelichting van het doortochttracé (§ 11.1) en het omleidingstracé (§ 11.2).  

In functie van een maximale optimalisatie van het lengte- en dwarsprofiel (die hun weerslag hebben op bv de 

te voorziene ruimte op planniveau) werden de plannen tot op relatief groot detailniveau uitgewerkt. De 

detailgraad van de bespreking in de volgende paragrafen gaat hierbij verder dan noodzakelijk is voor een 

plan-MER in functie van een RUP. Deze diepere uitwerking is noodzakelijk voor een deel van de 

effectbepalingen.  

De hier voorgestelde beschrijvingen van de wegontwerpen zijn niet als finaal ontwerp te beschouwen. Vele 

aspecten (waaronder de architectonische aspecten) dienen in latere fasen (project-MER, referentie-ontwerp) 

uitgewerkt te worden. Voor dergelijke aspecten werd in dit MER slechts een hypothese aangenomen.  

Het plan-mer-proces is immers niet de eindfase van het studiewerk voor de N74, maar bevindt zich in een 

van de vroege fasen. In het later op te stellen referentieontwerp en de op te maken project-MER kunnen dus 

nog (kleine) afwijkingen voorkomen ten opzichte de onderstaande voorstellen. Deze afwijkingen in latere 

ontwerpen dienen uiteraard beperkt te zijn en zullen veelal voortkomen uit optimalisaties van het uiteindelijk 

geselecteerde ontwerp. Ook in functie van het DBFM-contract is het mogelijk dat er afwijkingen op de hier 

gepresenteerde kenmerken voorgesteld worden. Voor zover deze wijzigingen niet leiden tot meer negatieve 

milieueffecten is dit uiteraard zonder problemen mogelijk. 

Door de aanpassing van de N74 (op doortocht of omleiding) komt in de kernen van Houthalen en Helchteren 

ruimte vrij om de lokale weg (N715) opnieuw in te richten. Los van de timing hiervan en de initiatiefnemer 

hiervan is het van belang de effecten hiervan in beeld te brengen. Deze kunnen immers cumulatief, 

synergistisch of milderend zijn. Daarom worden in § 11.3 de voornaamste kenmerken van een herinrichting 

van de lokale weg in beeld gebracht.  

Voor een onderbouwing en verantwoording van de hier voorgestelde tracés wordt verwezen naar de 

toelichtingen in voorgaande hoofdstukken.  

Voor een toelichting over het spanningsveld tussen een uitwerking op een voldoende hoog planniveau met 

tezelfdertijd een uitwerking op een voldoende concreet projectniveau wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

Voor een verslag van het verkeerskundig onderzoek dat in 2008 werd uitgevoerd om het functioneren van de 

verschillende mogelijke oplossingen te bepalen, wordt verwezen naar Bijlage 11.1. Dit verkeerskundig 

onderzoek beschouwt de verkeersmodelleringen op macroniveau, de inschatting van de verkeerstoename in 

de toekomst en de bepaling van het minimaal aantal benodigde rijstroken voor zowel doortochttracé als 

omleidingstracé. De verkeersmodellering in deze bijlage werd uitgevoerd met het Provinciaal Verkeersmodel 

Limburg Versie 3.1.  

Voor een analyse van de wenselijke verknopingen en mogelijkheden van verknoping op omleiding en 

doortocht wordt verwezen naar bijlage 11.2.  
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11.1 Doortochttracé 

De hier voorgestelde beschrijvingen van de wegontwerpen zijn niet als finaal ontwerp te beschouwen. Vele 

aspecten (waaronder de architectonische aspecten) dienen in latere fasen (project-MER, referentie-ontwerp) 

uitgewerkt te worden. Voor dergelijke aspecten werd in dit MER slechts een hypothese aangenomen.  

De beschrijving in volgende paragrafen is vrij technisch en gedetailleerd. Dit is noodzakelijk in functie van 

een voldoende concrete effectbespreking. Omwille van de techniciteit van deze beschrijving worden hier de 

grote principes weergegeven op basis waarvan het ontwerp opgesteld werd. Deze principes geven een 

globaal beeld van het tracé: 

 Het doortochttracé volgt de tracering van de huidige N74/N715 en maakt zo maximaal gebruik van zones 

die momenteel reeds door infrastructuur ingenomen zijn. 

 Om het doorgaande verkeer en het lokale verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten doorstromen wordt 

gewerkt met een gescheiden stelsel van parallelle wegen.  

 Om een uitwisseling tussen de twee verkeersstromen te voorzien en om de keerbeweging op de lokale 

weg mogelijk te maken zijn een aantal uitwisselpunten voorzien. 

 Ter hoogte van de dorpskernen is een maximale oversteekbaarheid en winst in leefbaarheid te realiseren 

door middel van een ondertunneling voor het doorgaande verkeer.  

 Voor de aanleg van de tunnels zal meer grond uitgegraven worden dan kan hergebruikt worden bij 

aanleg van kunstwerken, zodat een gesloten grondbalans hier geen streefdoel is. In totaal wordt een 

grondoverschot verwacht van 388.000 m³. Op basis van de technische en milieuhygiënische kwaliteit van 

de af te voeren gronden zal nagegaan worden welke toepassingen mogelijk zijn.  

! Opgelet: de figuren in onderstaande tekst zijn louter bedoeld ter illustratie. Wanneer een 2x1 getekend is 

voor het doorgaande verkeer, betekent dit dat de figuur afkomstig is uit de haalbaarheidsstudie van 2005. De 

situatie met een 2x2-weg zal hier van afwijken doch volgens hetzelfde principe verlopen.  

 

11.1.1 Kenmerken basisalternatief 

11.1.1.1 Verkeerstechnische kenmerken 

Voor het ontwerp van de weggeometrie is gebruik gemaakt van de RONA (Richtlijnen voor Ontwerp van 

Niet-Autosnelwegen). In het geval van doortochttracé is het gebruik van de ROA niet mogelijk o.w.v. de te 

beperkte beschikbare ruimte voor de aanleg van tunnels met een maatvoering voor snelheden van 120 

km/u.  Het gehanteerde snelheidsregime voor dimensionering van het doortochttracé bedraagt 90km/h. 

Tunnels en toeritten worden aangelegd met een maximale helling van 5%, minimale topbogen van 2500 m 

en minimale dalbogen van 1.250 m.  

 

11.1.1.2 Tracéligging 

De noordelijke plangrens bevindt zich ter hoogte van de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en 

Hechtel-Eksel. Dit is het punt waar de (nieuwe) N74 in de huidige situatie via een systeem van op- en afritten 

aansluit op de N715..  

Vanaf de grens tussen Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren volgt het tracé in zuidelijke richting de 

huidige N715, langsheen de KMO-zone, doorheen het centrum van Helchteren, de vallei van de 

Mangelbeek, het centrum van Houthalen om verder zuidwaarts aan te sluiten op de E314. Een algemene 

situering van het tracé is weergegeven op kaarten bij Hoofdstuk 2.  
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Langsheen dit tracé is er een variatie in kenmerken van de weginfrastructuur en de omgeving. Volgende 

tracédelen worden van noord naar zuid onderscheiden (zie Figuur 11.1-1 voor 

afbakening van deze segmenten):  

 Segment 1 KMO-zone: dit segment loopt van aan de grens met Hechtel-Eksel 

tot aan het nieuwe knooppunt aan de Peersedijk.  

 Segment 2 Kievitwijk - Ter Dolen: dit segment loopt van aan de Peersedijk tot 

aan de Boekweitstraat.  

 Segment 3 Helchteren: dit segment bevat het ondertunnelde gedeelte van 

Helchteren en loopt van aan de Boekweitstraat tot aan de 

Reitstraat/Vennestraat. 

 Segment 4 vallei Mangelbeek: dit segment bevat de zone tussen de twee 

tunnels met o.a. vallei van de Mangelbeek. 

 Segment 5 Houthalen: dit segment bevat de tunnel onder Houthalen. Dit loopt 

van de Lokenstraat tot De Vloot. 

 Segment 6 omgeving Centrum-Zuid: dit segment is de verbinding naar de 

E314 en loopt van De Vloot tot aan de verkeerswisselaar. 

 Segment 7 Aansluiting op E314: dit segment bestaat uit de verkeerswisselaar 

met de E314. 

 

 

11.1.1.3 Lengteprofiel, kunstwerken en verknoping 

Langsheen het tracé worden, conform de voorstellen van de eerder opgemaakte 

passende beoordeling (Econnection, 2005) op verscheidene locaties 

aanpassingen van bestaande duikers en aanleg van nieuwe faunapassages 

voorzien evenals een aantal geluidsschermen. Deze zijn opgenomen in dit MER. 

Dit niet in functie van de opmaak van het RUP, maar als noodzakelijke 

maatregelen voor het project ifv het vermijden van negatieve effecten in de 

speciale beschermingszones.  

Voor een verantwoording van de locatiekeuze van de uitwisselingspunten, wordt 

verwezen naar Bijlage 11.2.  

 

 

  

Figuur 11.1.1: Situering segmenten doortochttracé 
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Segment 1: KMO-zone 

In dit segment ligt de weg bijna overal gelijkgronds. Aan de 

zuidrand van dit segment is de aanleg van een rotonde voorzien 

ifv de noodzakelijke verknoping van de N74 en N715, i.e. het 

doorgaand en het lokaal verkeer. Het lokale verkeer gebruikt de 

rotonde en blijft hier op maaiveldniveau. Het doorgaande verkeer 

kan zonder obstructies rechtdoor rijden en gaat hierbij onder het 

maaiveld, onder de rotonde door (niveau -1). De tunnel onder de 

rotonde heeft een lengte van 605 m, waarvan 370 m 

toegangshelling. 

De regionale functie Molenheide kan bijna rechtstreeks op dit 

ongelijkvloerse complex aan de Peersedijk aansluiten (zie Figuur 

11.1.3). De aansluiting van Hechtel-Eksel verloopt via een 

parallelle lokale weg langsheen de N74. Deze parallelweg die 

langs de KMO-zone loopt vormt de verbinding tussen de 

Hasseltsebaan en de N74. De terreinen van Remo kunnen 

eveneens rechtstreeks via dit ongelijkvloerse complex ontsloten 

worden.  

Dit segment bevat weinig kunstwerken buiten de rotonde. Net ten 

zuiden van huidige rotonde die de N74 aansluit op de N715 wordt 

een bredere, rechthoekige duiker voorzien voor de zijloop van de 

Zwarte Beek die hier de weg kruist.  

 

 

 

   

Figuur 11.1.2: Bovenaanzicht segment KMO-zone 
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Figuur 11.1.3: Aansluitingspunt Peersedijk 
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Segment 2 Kievitwijk – Ter Dolen  

Dit segment vormt de gelijkgrondse zone tussen de verknoping Peersedijk en de tunnelmond van 

segment 3.  

Als kunstwerken zijn enkele ecologische verbindingen voorzien: 

 De kruising van de Broekbeek wordt aangelegd als een bredere, rechthoekige duiker. 

 Op regelmatige afstand (100-150 m) wordt een droge onderdoorgang voorzien.  

 

 

Figuur 11.1.4: Bovenaanzicht thv Ter Dolen 

 

 

Figuur 11.1.5: Bovenaanzicht thv Kievitwijk 
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Segment 3 Helchteren 

Het doorgaande verkeer rijdt hier door een tunnel. Het lokale verkeer verloopt bovengronds. De tunnel heeft 

een lengte van 1 243 m, waarvan 400 m toegangshelling.  

 

Figuur 11.1.6: Bovenaanzicht segment Helchteren thv centrum Helchteren 

 

 

Figuur 11.1.7: Bovenaanzicht segment Helchteren thv tunneltoeritten (rechts noordelijke toerit; links zuidelijke toerit) 
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Segment 4 vallei Mangelbeek 

Voor de kruising van de 

Mangelbeekvallei worden 

ontsnipperende maatregelen 

genomen. Hierbij zijn 

verschillende detailvarianten 

mogelijk: de aanleg van een 

brug en/of de aanleg van een of 

meerdere grote kokers (zowel 

voor droge als natte 

ecologische verbinding).   

Deze aanlegwijze integreert het 

voorstel vanuit de eerder 

gemaakte passende 

beoordeling (mei 2005) om de 

duiker van de Mangelbeek 

onder de weg verruimd aan te 

leggen (brede rechthoekige 

kokers) zodat deze ook kan 

fungeren als faunapassage en 

daarnaast een droge 

verbindingskoker te bouwen.  

In dit segment is een 

uitwisselingspunt voorzien 

tussen het lokale en 

doorgaande verkeer. Dit 

uitwisselpunt bestaat uit een 

zone met weefstroken.  

 

Figuur 11.1.8:  

Uitwisselpunt doorgaand & lokaal 

verkeer in de Mangelbeekvallei  
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Segment 5 Houthalen 

Het doorgaande verkeer rijdt hier door een tunnel. Het lokale verkeer verloopt bovengronds. De tunnel heeft 

een lengte van 2 350 m, waarvan 440 m toegangshelling.  

 

Figuur 11.1.9: Bovenaanzicht segment Houthalen thv noordelijke tunneltoerit 
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Figuur 11.1.10: Bovenaanzicht segment Houthalen thv centrum (links) en thv toegang mijnsite met zuidelijke tunnelmond 

(rechts) 
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Segment 6 omgeving Centrum-Zuid 

Tussen de tunnel onder het centrum van Houthalen en de aansluiting op de E314 wordt een verweving 

voorzien tussen het lokaal en het doorgaand verkeer. Deze verweving verloopt gesegmenteerd in functie 

van de bestemming van het verkeer en beslaat de volledige zone tussen de tunnelmond en de aansluiting 

op de E314. Hier is dan ook de mogelijkheid voorzien voor het lokaal verkeer om een keerbeweging uit te 

voeren door middel van een kleinere tunnel onder de N74. Hierbij blijft het bovenlokaal (primair) en het 

lokaal verkeer op maaiveld en gaat de keerbeweging op niveau -1 onder deze wegen door. 

Voor een grafische impressie van dit segment wordt verwezen naar de figuur van het volgende segment. 

 

Segment 7 Aansluiting op E314 

Ter hoogte van het bestaande op/afrittencomplex 25 zullen een aantal aanpassingen dienen te gebeuren om 

de bestaande verkeersafwikkeling te verbeteren en om de ontsluiting van Centrum-Zuid hier op aan te 

kunnen sluiten. 

Hiervoor worden de twee bestaande oostelijke aansluitingen behouden en worden de twee westelijke 

aansluitingen als een volwaardige tak nieuw aangelegd. Deze zullen op een beperktere oppervlakte 

uitgewerkt worden dan de twee oostelijke. In het noordwestelijke kwadrant wordt de ontsluiting van Centrum-

Zuid naar zowel de N74 als richting E314 mee ingewerkt in de infrastructuur.  
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Figuur 11.1.11: Aansluiting van het doortochtalternatief op de E314 
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11.1.1.4 Type dwarsprofielen 

Nu de principes op vlak van lengteprofiel, verknoping en uitwisseling zijn omschreven is het mogelijk om 

voor dezelfde segmenten het type dwarsprofiel te benoemen.  Bij de verdere uitwerking op projectniveau kan 

dit uiteraard verfijnd en geoptimaliseerd worden. Het zijn echter deze typedwarsprofielen die bepalend zijn 

geweest voor de intekening van de rooilijnen die bij de effectinschatting werden gehanteerd. 

 

Segment 1: KMO-zone 

Voor het doorgaand verkeer wordt een 2x2 rijweg voorzien op de locatie van de huidige weg (scheiding 

rijrichtingen door middel van een middenberm). Ten oosten hiervan wordt parallel een 2x1 rijweg voor lokaal 

verkeer en een vrijliggend tweerichtingsfietspad voorzien.  

De benodigde breedte voor de N74 bedraagt hier 33 m. Tov de huidige situatie wordt (inclusief lokale weg 

en fietspad) ca. 18 m van de KMO-zone bijkomend ingenomen langs de weg.  

Figuur 11.1.12: Illustratie dwarsprofiel doortochttracé thv segment KMO-zone 

Op geregelde afstanden (min. om de 500m) worden aan beide zijden van de primaire weg (dit is tussen de 

primaire en lokale weg) pechhavens voorzien. Ter hoogte van een pechhaven verbreedt het profiel 3m. 

Langsheen de westelijke zijde van de weg wordt, vanaf de huidige splitsing tussen de N74 en N715 tot aan 

het knooppunt Peersedijk, een geluidsscherm van 3 m hoog voorzien. Hierdoor treedt in beperkte mate 

bijkomend ruimtebeslag op in de zone van het militair domein (afgebakend als SBZ-H) (inname afhankelijk 

van breedte geluidscherm.)  

Ontsluiting van de KMO-zone verloopt via de parallelle lokale weg, die zuidwaarts aansluit op het 

uitwisselingspunt Peersedijk.  
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Segment 2: Kievitwijk – Ter Dolen  

Als basisprincipe wordt uitgegaan van een 2x2 rijweg voor doorgaand verkeer (scheiding rijrichtingen door 

een beperkte middenberm bestaande uit opstaande boordstenen), aan beide zijden geflankeerd door een 

(vrijliggende) 1x1 rijweg voor lokaal verkeer en aan elke zijde een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. De 

benodigde breedte bedraagt hier 32,8 m. 

Op geregelde afstanden (min. om de 500m) worden aan beide zijden van de primaire weg (dit is tussen de 

primaire en lokale weg) pechhavens voorzien. Ter hoogte van een pechhaven verbreedt het profiel 3m. 

Figuur 11.1.13: Illustratie dwarsprofiel doortochttracé thv segment 2 

Figuur 11.1.14: Illustratie dwarsprofiel doortochttracé thv tunnelmond knooppunt Peersedijk in segment 2 

 

Segment 3 Helchteren 

Voor de tunnels wordt uitgegaan van 2x2 rijstroken. Beide rijrichtingen worden gescheiden door een 

tunnelwand zodat sprake is van twee tunnelkokers. 

Het krappe ruimteprofiel laat niet toe dat er een afgeschermde vluchtrook is. In geval van een ongeval of 

calamiteit dient het geautomatiseerd verkeerssysteem het verkeer te regelen zodat evacuatie via een 

verticale vluchtkoker met trappen naar het maaiveld (om de 500m) of naar de andere tunnelkoker via 

dwarsdeuren mogelijk is (afsluiten van verkeersstroom in functie van interventie).  

Lokaal worden een aantal pechhavens voorzien (om de 1000m). Deze pechhavens zijn ca. 70m lang en 

verbreden het profiel van de tunnel op die plaats met ca. 3m. 

De totale breedte van beide tunnelkokers bedraagt 19,50 m. Inclusief de noodzakelijke grondkerende 

constructies wordt dit ca. 20,70 m.  

De bestaande weg (N715) wordt behouden voor het lokale verkeer. Ten gevolge van de aanleg van een 

tunnel doorheen het centrum ontstaan heel wat mogelijkheden voor herinrichting. De voorstellen in 

onderstaande figuren zijn op dat vlak louter illustratief met een profielbreedte van 25 tot 28,5m.  

Ter hoogte van de tunnelmonden wordt de primaire weg aan beide zijden geflankeerd door de lokale weg 

(1x1) en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. De totale breedte bedraagt minimaal ca. 37,5m. Dit is een 

overgangssituatie tussen de tunnels en de aansluitende segmenten.  
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Figuur 11.1.15: Illustratie dwarsprofiel doortochttracé thv bovengrondse primaire weg (noorden) in segment 3  

 

 

Figuur 11.1.16: Illustraties dwarsprofiel doortochttracé thv tunnel in segment Houthalen en segment Helchteren  
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Segment 4 vallei Mangelbeek 

Op dit punt wordt een uitwisseling tussen het primaire en lokale wegennet voorzien. Hier wordt voor het 

doorgaande verkeer een 2x2 rijweg voorzien, waarvan de buitenste rijstroken fungeren als weefzone en 

beide rijrichtingen gescheiden worden door een New Jersey, aan beide zijden geflankeerd door een 1x1 

rijweg voor lokaal verkeer en vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden.  

Aan beide zijden wordt, centraal in het segment, een vluchtstrook voorzien aan de buitenzijde van het 

wegprofiel (langs lokale weg). De benodigde breedte bedraagt hier ca. 32m. De huidige verhardingsbreedte 

bedraagt een 30m. Het nieuwe profiel past ruimschoots binnen het huidige profiel gedefinieerd door de 

afwateringsgrachten (= ca. 34,5m).  Er is met andere woorden geen bijkomend ruimtebeslag in de vallei van 

de Mangelbeek.  

Langsheen de weg wordt aan beide zijden een geluidsscherm van 3 m hoog voorzien, conform het voorstel 

van de eerder gemaakte passende beoordeling (Econnection, 2005). Zo dicht mogelijk tegen de weg 

betekent hier tussen het fietspad en de rijweg (primaire en lokale samen) 

Figuur 11.1.17: Figuur dwarsprofiel doortochttracé (rechts met, links zonder pechhaven) thv segment Mangelbeekvallei  

 

Segment 5: Houthalen 

Het dwarsprofiel is hier volledig vergelijkbaar met dit in segment 3. Voor een verdere toelichting en illustratie 

van het dwarsprofiel wordt dan ook verwezen naar de beschrijving van segment 3 (incl. Figuur 11.1.16 en 

Figuur 11.1.17).  

Ter hoogte van de zuidelijke tunnelmond wordt de primaire weg aan beide zijden geflankeerd door een vrije 

busbaan, de lokale weg (1x1) en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. De breedte van de weg ter hoogte 

van deze tunnelmond is dan ook groter dan de overige binnen het project nl. ca. 45m. (zie Figuur 11.1.19).  

 

Ter hoogte van het kruispunt Meerstraat – Koolmijnlaan – Groenstraat verbreedt het profiel plaatselijk ten 

gevolgen van de noodzakelijke opstelstroken voor de verkeerslichten. Het profiel heeft hier lokaal een 

breedte van ca. 54m.  
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Figuur 11.1.18: Illustratie dwarsprofiel thv centrum Houthalen (segment5) – omgeving Schomstraat en Ringlaan-

Dorpsstraat 

 

Figuur 11.1.19: Illustratie dwarsprofiel thv zuidelijke tunnelmond te Houthalen 

 

Segment 6: Omgeving Centrum-Zuid 

De primaire weg is hier voorzien als een 2x2 rijweg. Beide rijrichtingen worden gescheiden door New 

Jerseys. De weg wordt aan beide zijden geflankeerd door de lokale weg (1x1) en vrijliggende 

dubbelrichtingsfietspaden.  

Ter hoogte van de weefzones zijn 2x3 rijstroken aanwezig, gescheiden door New Jersey. Aan beide zijden 

van deze weefzone blijven vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden doorlopen. De nieuwe rooilijnbreedte 

bedraagt hier ca. 36m. 

Om een keerbeweging voor het lokaal verkeer mogelijk te maken thv de Souwstraat wordt hier lokaal een 

tunnel onder het doorgaand systeem door voorzien. Deze tunnel doet eveneens dienst als tunnel voor fiets- 

en voetgangersverkeer. Deze keertunnel is gelegen ten Zuiden van de Souwstraat, het nieuwe 

inrichtingsprofiel heeft hier een totale breedte van min. 56m (zie Figuur 11.1.20).    
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Figuur 11.1.20: illustratie dwarsprofiel doortochttracé thv Souwstraat in segment Centrum Zuid (keerbeweging) 

 

Segment 7 Aansluiting op E314 

Tot het zuidelijke punt van de verkeerswisselaar wordt de primaire weg, die eveneens fungeert voor het 

lokale verkeer voorzien als een 2x2 met een 3
de

 rijstrook voor uitwisseling/weven van de verschillende 

verkeersstromen. De beide rijrichtingen worden gescheiden dmv een middenberm (zie Figuur 11.1-21).  

Op- en afritten naar de E314 zijn telkens voorzien als éénvaksrijwegen geflankeerd door een pechstrook. 

Ten behoeve van het invoegen en weven van het verkeer wordt er lokaal een additioneel rijvak voorzien. 

De ontsluitingsweg voor Centrum Zuid (en eventueel De Schacht) is voorzien als een 2x1.  

 

Figuur 11.1.21: illustratie dwarsprofiel doortochttracé thv park & ride in segment Centrum Zuid  
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11.1.2 Varianten op het basisalternatief 

11.1.2.1 Variant N715 en ontsluiting bedrijvenzone langs 

achterzijde 

Voor het doortochttracé is een variant mogelijk in segment 1 ‘KMO-

zone ‘ 

De ligging van de 2x1-weg voor het lokale verkeer werd hierbij 

verrschoven naar de oostzijde van de KMO-zone waarbij deze dan 

ook de KMO-zone langs de achterzijde ontsluit. Deze variant werd 

ontwikkeld om de inname van bedrijfsgebouwen binnen de KMO-

zone te beperken. De lokale weg liep hierbij volledig rond de KMO-

zone. Wat betreft lengteprofiel verliep deze variante gelijkgronds. 

Deze variant werd aangeduid als “variant achterzijde KMO-zone”. 

 

 

 

 

 

Figuur 11.1.22: Alternatieve uitwerking segment KMO-zone – ontsluiting 

achterzijde 

 

 

Figuur 11.1.23: Alternatieve uitwerking segment KMO-zone – dwarsprofiel 

lokale weg achterzijde  
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11.1.2.2 Variant verlengde tunnel Helchteren 

De overgang van een 2x1-weg voor doorgaand verkeer naar een 2x2-weg leidt te Helchteren tot een 

bijkomende bovengrondse ruimte-inname. Ten noorden van de tunnel werd dan ook voorgesteld om na te 

gaan of de verlenging van de tunnel met een 600-tal meter kan leiden tot significant betere effecten op de 

mens. Hierbij wordt gedacht aan een beperktere ruimte-inname maar tevens aan beperktere geluidhinder, 

hinder door luchtverontreiniging en algemene (verkeers)leefbaarheid door een verlaagde barrièrewerking. 

(Opmerking: op basis van de analyses verder in het MER zal blijken dat deze verlenging maximaal 500 m 

kan bedragen omwille van effecten op grondwaterafhankelijke natuurwaarden). 

 

11.1.3 Aanlegwijze 

Omwille van de potentieel langdurige en ernstige hinder tijdens de aanleg van de tunnels in het 

doortochtalternatief wordt niet enkel de exploitatiefase, maar ook de aanleg behandeld in deze plan-MER. 

Deze aanlegfase is relevant in functie van het RUP in de mate dat bijkomende ruimte-inname vereist is voor 

werfzones maar zal vooral meespelen in de beslissing van de Vlaamse regering over het te verkiezen 

alternatief. De detailgraad van deze bespreking wordt dan ook beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor deze 

beslissing en/of ruimtelijke reservering. 

Globaal gezien kunnen er vier onderdelen in de aanleg onderscheiden worden: 

 De aanleg van gelijkgrondse delen weg 

 De aanleg van de tunnels in de dorpskernen 

 De aanleg van de kunstwerken aan de Peersedijk en in de Mangelbeekvallei 

 De wijziging van de verkeerswisselaar met de E314 

 

11.1.3.1 Aanleg van gelijkgrondse delen 

Tijdens de aanleg en wijziging van de gelijkgrondse wegdelen, i.c. de zones voor en na de tunnels (met N74 

+ N715 op maaiveld) en de herinrichting van de N715 boven de tunnels, zal er zich hinder voordoen. Deze 

hinder wordt echter niet verwacht van die aard te zijn dat deze in een plan-MER voor een tracékeuze van 

invloed kan zijn. Tijdens de werken dient de weg niet afgesloten te worden en zullen er minimaal 3 of 4 

versmalde rijstroken beschikbaar zijn. In het project-MER zal verder uitgewerkt worden hoe de tijdsduur van 

de activiteiten en de hinder beperkt kunnen blijven.  Dit aspect van de aanleg zal dan ook niet verder 

behandeld worden in dit plan-MER. 

 

11.1.3.2 Aanleg van de tunnels 

De tunnels dienen aangelegd te worden in de twee dorpscentra. Dit aspect van de aanleg heeft potentieel 

grote impact en zal omwille van de bijzondere aanlegtechnieken in vergelijking met een gelijkgrondse aanleg 

relatief lang hinder veroorzaken.  

Een fasering in stappen en segmenten 

Stappen 

De stappen in de aanleg van de tunnelvakken worden aangegeven in Figuur 11.1.24.  Deze stappen dienen 

als indicatief te worden beschouwd aangezien in een DBFM-formule de aannemer terzake een invulling kan 

voorstellen.   Deze stappen, bekeken op een willekeurig deel van het tunneltraject, zijn grosso modo de 

volgende : 

Stap 1 Verplaatsen van de nutsleidingen en de riolering naar de buitenzijde van de 

toekomstige tunnel, i.c. tussen de toekomstige tunnelwanden en de rooilijn.  

Bestaande rijwegen worden hierbij behouden. 
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Stap 2 + 8 Aanleggen van grondkerende wand (damplanken, soil mix, …) waarbinnen de 

tunnel-aanleg zal geschieden volgend op omlegging wegenis naar 1 zijde met 

versmalde rijstroken. 

Stap 3 + 9 Uitgraven grond over beperkte diepte tussen damwanden 

Stap 4 + 10  Aanleg secanspalen als toekomstige tunnelwand.   

Stap 5 + 11 Storten van kopbalken, dragers van toekomstig tunneldak 

Stap 6 + 12 Storten en leggen tunneldak 

Stap 7 + 13 Aanvulling fundering boven tunneldak ifv heraanleg rijweg 

Stap 14  Uitgraven tunnel ’in stross’ 

Stap 15 Aanleg wegenis en voorzieningen in tunnel  

Inrichting van de bovengrondse doortocht 
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Figuur 11.1.24: Fasering werkzaamheden aanleg tunnels centra Houthalen en Helchteren (per strook 250m) 

 

Figuur 11.1.25: Fasering werkzaamheden aanleg tunnels centra Houthalen en Helchteren (per strook 250m)- vervolg 
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Figuur 11.1.26: Fasering werkzaamheden aanleg tunnels centra Houthalen en Helchteren (per strook 250m)- vervolg 
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Figuur 11.1.27: Fasering werkzaamheden aanleg tunnels centra Houthalen en Helchteren (per strook 250m)- vervolg 
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Segmenten – ‘voortschrijdende werf’ 

Uiteraard gebeurt de bouw van de tunnel niet stapsgewijze over de hele lengte van de tunnel in één keer.  

Dit zou de hinder per locatie immers over langere periode uitspreiden en omleggingen over lange afstanden 

vereisen met o.a. onbereikbaarheidsproblematieken over langere periode tot gevolg. 

Om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken, wordt de werfzone voor de bouw van de 

tunnels bekeken als een voortschrijdende ‘trein’.  Indien het hoger voorgestelde indicatieve stappenplan zou 

worden gehanteerd kan dit gecombineerd worden met een ‘voortschrijdende werf’ van gemiddeld 100 m lang 

waarbinnen dus telkens de stappen 2-13 worden uitgevoerd.  De stappen 1 enerzijds en 14-15 anderzijds 

worden voorafgaand respectievelijk aansluitend uitgevoerd en kunnen ook over grotere segmenten in één 

operatie worden uitgevoerd.  

Deze werf van 100 m lang kan dan gecombineerd worden met plaatselijke wegverleggingen over ca 250 m.  

Dergelijke voortschrijdende werf is in onderstaande figuur weergegeven. 

Figuur 11.1.28: Voortschrijdende werf 

 

Uitvoeringsduur 

Zoals uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid bedraagt de uitvoeringsduur per segment van 100 meter 

bij benadering 14 werkweken. Dit betekent volgende totale uitvoeringsduur : 

 Tunnel Houthalen : ca 5 jaar en 6 maanden 

 Tunnel Helchteren : ca 2 jaar en 4 maanden hetzij samen 8 jaar. 

Aangezien simultaan kan gewerkt worden aan de beide tunnels kan de aanleg sneller uitgevoerd worden dat 

de totale werktijd aan de twee tunnels samen. Maar anderzijds dienen ook de stappen 1, 14-15 uitgevoerd 

voor het volledige doortochttraject. Hierdoor nemen we als hypothese voor uitvoeringsduur van de doortocht 

8 jaar aan als voorzichtige realistische schatting. In realiteit wordt verwacht dat aanlegperioden tussen 5 en 

9 jaren voorgesteld zullen worden in de DBFM-aanbiedingen. 

 

Gebruikte technieken 

Niet alleen op faseringsvlak maar ook op vlak van gebruikte technieken zijn meerdere mogelijkheden 

denkbaar en ligt een groot stuk suggestievrijheid bij de aannemer in een DBFM-formule. 
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Zo dient de methode als hoger beschreven met damplanken in combinatie met secanspalen te worden 

aanzien als illustratief doch kan evenzeer worden gewerkt met bijvoorbeeld cementbentonietwanden.  Ook 

tussenvarianten of combinaties van technieken zijn denkbaar.  Enkel waar differentiërend op vlak van hinder 

wordt hier verder in de disicpline mens op ingegaan. 

 

Grondverzet 

Het grondverzet kan geraamd worden op ca 532.000m³ waarvan ca 126.000m³ vanaf maaiveld af te graven 

in stap 3+9 en ca. 406.000m³ in stros in stap 14. De afgraving in stros in stap 14 wordt wellicht uitgevoerd 

over grotere samenhangende delen (en niet segment per segment) en alleszins geldt dat deze grond dient 

afgevoerd worden via de tunnelmond (of tijdelijke tunnelmonden) langs één of beide zijden van de tunnel. Dit 

gebeurt binnen de tunnel wellicht via dumpers waarna de gronden bovengronds moeten worden 

overgeslagen op vrachtwagen om via het openbare wegennet te worden afgevoerd. 

 

Werfzones 

Buiten de voorschrijdende werfzone zijn er uiteraard werfzones vereist voor opslag van bouwmaterialen en 

werfmachines, desgevallend voor de tijdelijke installatie van een betoncentrale en/of 

betonietafscheidingsinstallatie, voor de overslag van gronden,  

Aangezien dit op vlak van effecten niet onbelangrijk is en dit mogelijks een doorvertaling moet krijgen in het 

RUP worden in het deel mens hiervoor locatievoorstellen gedaan.  Aangezien elke bijkomende ruimte-

inname voor de werf in natuurgebied of ecologisch waardevol gebied a priori wordt uitgesloten wordt dit niet 

behandeld in het deel fauna flora. 

 

11.1.3.3 Aanleg van de kunstwerken 

Voor de aanleg van de kunstwerken geldt grosso modo hetzelfde als voor de aanleg van gelijkgrondse 

delen. De aanleg zal hier relatief weinig hinder veroorzaken. Waar delen van de N74 in ingraving gelegd 

dienen te worden (bv de verknoping ter hoogte van de Peersedijk) zullen evenwel maatregelen genomen 

dienen te worden om verdrogingseffecten van natuurwaarden door bemaling te voorkomen. Deze effecten 

worden in het deel grondwater met behulp van een stationair model bestudeerd.  Daar worden ook garanties 

geboden dat de besluitvorming op planniveau niet wordt gehypothekeerd door een diepgaander analyse van 

de problematiek op project-MER-niveau .  

In het kader van de plan-MER is het niet zinvol dit aspect van de aanleg te behandelen.  

 

11.1.3.4 Wijziging van de verkeerswisselaar met de E314 

De wijze, i.e. fasering, waarop de aanleg van de verkeerswisselaar uitgevoerd zal worden is momenteel nog 

niet bekend. Gezien de relatief eenvoudige wijzigingen wordt verwacht dat de huidige verkeersafwikkeling 

kan blijven functioneren tijdens de werken en dat er op verkeerskundig vlak nauwelijks effecten zullen zijn.  

Voor het overige komt dit aspect overeen met de aanleg van de andere kunstwerken en ook hier kan gesteld 

worden dat het in het kader van de plan-MER niet zinvol is dit aspect van de aanleg te behandelen. Indien 

voor de doortocht gekozen wordt, zal dit aspect in de project-MER uitgewerkt worden. 

 

11.1.4 Hypothese ruimtebeslag t.b.v. verdere effectinschatting 

Het direct ruimtebeslag voor de doortocht wordt bepaald door het uitzetten van rooilijnen in grondplan en dit 

op dit planniveau reeds met een nauwkeurigheid van 1 meter. Deze rooilijnen worden op hun beurt bepaald 

door de absoluut minimaal vereiste inname voor het wegprofiel (exploitatiefase) of voor de aanleg ervan 
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(aanlegfase) zoals deze blijkt uit de bespreking van het dwarsprofiel per segment. Het ruimtebeslag zoals 

het op de kaarten in de kaartenbundel gevisualiseerd is, is een benadering van de rooilijnen.  

 

Ruimte-inname ter hoogte tunnels 

Concreet is ter hoogte van de tunnels de buitenmaat van de tunnel in samenhang met de minimale ruimte 

voor aanleg van grondkerende wanden of tunnelwanden én de ruimte voor voorafgaandelijke verlegging van 

leidingen nabij de huizen bepalend.  Bovenop het tunneldak is er immers ruim voldoende ruimte voor 

herinrichting van de locale N715, zelfs met inbegrip van vrij busba(a)n(en) en plaatselijk parkeerstroken.  

De typische ruimte-inname bedraagt hier 20,7 m inclusief grondkeringen zoals blijkt uit onderstaande type-

doorsnede. Als breedte tussen rooilijnen in grondplan wordt 27 m gehanteerd zodat langs weerszijden van 

de tunnel 3 meter beschikbaar is. Dit is een absoluut minimum aangezien binnen deze zone alle leidingen en 

rioleringen dienen te worden aangelegd. 

Er is bijgevolg geen enkele mogelijkheid tot beperking van deze ruimte-inname.  

 

Extra ruimte-inname omwille van tunnelveiligheid ? 

Ter hoogte van pechhavens is deze breedte ca 3 m groter (i.c. 30 meter). Deze pechhavens worden dan ook 

zodanig ingeplant dat ze voorkomen op plaatsen waar deze ruimte sowieso beschikbaar is (publiek domein, 

onbebouwde ruimte) of beschikbaar komt (omdat woningen er sowieso onteigend moeten worden) 

De aanleg van verticale vluchtkokers met trappen en de bovengrondse constructie (deksel of eenvoudig 

gebouw) vereisen uiteraard een bijkomende ruimte-inname buiten het tunnelprofiel. Deze 

vluchtvoorzieningen kunnen echter probleemloos worden ingeplant op onbebouwde overhoeken, publieke 

ruimten (gemeenteplein, andere pleinen, …) en op plaatsen waar door vereiste onteigeningen plaats 

ontstaat. 

De ruimte-inname vormt om die reden geen aandachtspunt in dit plan-MER. Bij een eventuele keuze voor 

een doortocht met tunnels zal dit in het project-MER verder worden uitgewerkt. 

 

Ruimte-inname buiten de tunnels 

Waar de doortocht (N74) uit tunnel komt of op maaiveld ligt worden de buitenmaten bepaald door het 

toekomstige bovengrondse profiel bestaande uit fietspad – locaal verkeer – 2 x 2 N74 – locaal verkeer – 

fietspad, dit alles uiteraard voorzien van de nodige belijning, (tussen)bermen en afwateringsinfrastructuur. 

Plaatselijk voorkomende weefzones, pechhavens, … rekken dit ruimtegebruik verder op dat zodoende 

varieert van segment tot segment.  Als rooilijn worden hier beschouwd de profielbreedten die hoger per 

segment werden voorgesteld verbreed met 1 meter langs weerszijden ten behoeve van de aanleg. 

Er is bijgevolg zeer weinig marge voor beperking van deze ruimte-inname. 

 

Ruimte-inname tijdens aanlegfase tunnels 

Recente ervaringen met de aanleg van tunnels tussen diepwanden wijzen erop dat de werkbreedte die nodig 

is voor de aanleg ervan 53 m bedraagt.  In het plan-MER is met dit tijdelijk ruimtebeslag rekening gehouden. 

 

11.1.5 Exploitatie 

In het kader van de plan-MER bestaan de effecten van de exploitatie uit zowel het gebruik door verkeer als 

uit onderhoudsactiviteiten. 
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11.1.5.1 Verkeer: snelheidsregime en intensiteiten 

Het is duidelijk dat een maximale ontwerpsnelheid van 120 km/u in het doortochttracé niet gehaald kan 

worden, rekening houdend met de beperkte beschikbare ruimte en de veiligheidsaspecten. De ontwerp- en 

gebruikssnelheid wordt voor het doorgaande verkeer ingesteld op 90 km/u. 

Op het lokale wegennet zal de rijsnelheid gezoneerd worden: 70 km/uur buiten de kernen en 50 km/uur in de 

kernen, lokaal zal 30 km/uur voorkomen ifv schoolomgeving. 

Voor de verkeersintensiteiten die verwacht worden, verwijzen we naar § 13.1. 

 

11.1.5.2 Onderhoud 

Het onderhoud van de weginfrastructuur beperkt zich in deze tot het reguliere onderhoud met o.a. het 

gebruik van strooizouten.  

 

11.1.6 Combineerbaarheid met de Spartacus-sneltramlijn 

Het doortochttracé, met zijn varianten, is ruimtelijk zonder problemen te combineren met het omleidings- en 

spoorlijntracé voor de sneltramlijn.  

Zoals in het voorgaande hoofdstuk gesteld, wordt een combinatie van zowel de N74, N715 als de 

sneltramlijn in de dorpskernen niet als realistische mogelijkheid beschouwd.  
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11.2 Omleidingstracé 

Kaart 2-1: Globale situering van de tracés 

Kaart 15.2-2: Lengteprofiel omleidingstracé met aanduiding tracédelen 

De hier voorgestelde beschrijvingen van de wegontwerpen zijn niet als finaal ontwerp te beschouwen. 

Vele aspecten (waaronder de architectonische aspecten) dienen in latere fasen (project-MER, 

referentie-ontwerp) uitgewerkt te worden. Voor dergelijke aspecten werd in dit MER slechts een 

hypothese aangenomen.  

Analoog aan de beschrijving van het doortochttracé, is in volgende paragrafen een vrij technische en 

gedetailleerde beschrijving van het omleidingstracé opgenomen. Dit is noodzakelijk in functie van een 

voldoende concrete effectbespreking. Omwille van de techniciteit van deze beschrijving, worden hier de 

grote principes weergegeven op basis waarvan het ontwerp opgesteld werd. Deze principes geven een 

globaal beeld van het tracé:  

 Het omleidingstracé volgt vanaf de aansluiting met de reeds gerealiseerde N74 de huidige N74/N715 tot 

en met de KMO-zone ten noorden van Helchteren. Verder zuidwaarts wordt het tracé ten westen van de 

kernen van Helchteren en Houthalen voorzien. Hierbij worden de ecologisch waardevolle gebieden 

maximaal ontzien. Ten westen van Houthalen loopt het tracé tussen de Mangelbeek en Echelbeek. 

Verder zuidwaarts is het tracé over het industrieterrein Centrum Zuid voorzien, waarna het aansluit op de 

E314 ter hoogte van het bestaande verkeerscomplex.  

 Het lokale verkeer blijft gebruik maken van de bestaande N715, waardoor lokaal en doorgaand verkeer 

volledig van elkaar gescheiden zijn.  

 Om een uitwisseling tussen het lokale en doorgaande verkeer te voorzien, zijn een aantal 

verkeerswisselaars voorzien.  

 Ter hoogte van verstoringsgevoelige zones in de open ruimte wordt de weg, afhankelijk van de situatie, in 

tunnel of als brug voorzien.  

 Het omleidingstracé is een complexe structuur die gerealiseerd moet worden binnen een divers 

landschap. Het bouwen van een weg binnen een bepaalde context kan een aanleiding geven tot een 

aanpassing (i.e. verbetering) van de bestaande situatie. Het ontwerp treedt m.a.w. in dialoog met de 

bestaande context. Concreet zal de aanleg van deze weg aangewend kunnen worden voor 

landschapsherstel in de (al dan niet ruime) omgeving van het tracé. 

 Er wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans voor het hele tracé. Het voornaamste grondverzet 

treedt op bij realisatie van het tunnelsegment. Gronden die hier uitgegraven worden zullen hergebruikt 

worden voor de landschappelijke afwerking boven de tunnel (duinenlandschap). Het gebruik van de 

uitgegraven gronden voor deze toepassing kan verantwoord worden doordat voor een nabestemming 

natuur strenge eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische kwaliteit. Van dergelijk ‘goede’ gronden is 

geen overaanbod. Door het gebruik van deze gronden wordt eveneens het gebruik van te voedselrijke 

gronden vermeden.   

Globaal gezien kan het streven naar een gesloten grondbalans dan ook gezien worden als een duurzaam 

gebruik van grondstoffen.  

 

11.2.1 Kenmerken omleidingstracé 

11.2.1.1 Verkeerstechnische normen 

Voor de bepaling van de bochtstralen wordt gewerkt met de ROA-waarden. Dit zijn de Richtlijnen voor 

Ontwerp van Autosnelwegen. Deze worden gebruikt, in tegenstelling tot de RONA (Richtlijnen voor Ontwerp 

van Niet-Autosnelwegen), omwille van het hoge gebruikscomfort dat voor de N74 gewenst is. Dit kadert in 

het maasverkleinende karakter tussen autosnelwegen, wat één van de functies is van de N74. 
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Tunnels en toeritten worden aangelegd met minimale topbogen van 12 400m met een zichtafstand van 

165m en minimale voetbogen van 24 800 m. In het horizontale vlak worden bochtstralen van 1 500 m 

(verkanting 2,5%) tot 750 m (verkanting 5%) vooropgesteld. 

  

11.2.1.2 Tracéligging en landschappelijke inpassing 

De noordelijke plangrens bevindt zich ter hoogte van de 

gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Hechtel-

Eksel. Dit is het punt waar de (nieuwe) N74 in de huidige 

situatie via een systeem van op- en afritten aansluit op de 

N715.  

Vanaf de grens tussen Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren 

volgt het tracé in zuidelijke richting de huidige N715, over de 

KMO-zone (aan de oostzijde van de N715) en buigt verder 

zuidwaarts af in westelijke richting langsheen de centra van 

Helchteren en Houthalen.   

Ten westen van het centrum van Helchteren volgt het tracé 

een voormalige reservatiestrook op het gewestplan. Deze 

loopt doorheen het groengebied (naaldbossen) tussen het 

centrum en de Remo-site. 

Verder zuidwaarts loopt het tracé doorheen het valleigebied 

dat zich tussen het centrum van Houthalen en de woonkern 

Lillo bevindt; min of meer centraal tussen de Mangelbeek en 

Echelbeek.  

Ter hoogte van de Standaard (woonwijk aansluitend bij het 

centrum van Houthalen), wordt de bestaande spoorlijn 

gedwarst en wordt het tracé op de hoogte van het 

industrieterrein Centrum zuid gebracht.   

Zuidwaarts van het industrieterrein wordt een verknoping met 

zowel de E314 als het lokale verkeer (N715: Houthalen-

Helchteren – Zonhoven) voorzien.    

Een algemene situering van het tracé is weergegeven op 

kaart 2.5-1.  
 

Figuur 11.2.1: Situering segmenten doortochttracé 
 

Langsheen dit tracé is er een variatie in kenmerken van de 

weginfrastructuur en de omgeving. Volgende tracésegmenten 

worden van noord naar zuid onderscheiden:  

 Segment 1: noord. Dit deel vormt de verbinding tussen de 

grens van Hechtel-Eksel en de KMO-zone Peersedijk waar 

het omleidingstracé afwijkt van de huidige ligging van de 

N715/N74. 

 Segment 2: Heidegebied. Dit segment loopt vanaf de 

KMO-zone Peersedijk (noorden) tot aan de vallei van de 

Mangelbeek 

 Segment 3: Mangelbeekvallei. Dit segment loopt vanaf de Mangelbeekvallei tot aan de wijk Standaard. 

 Segment 4: ontsluiting De Schacht en Centrum-Zuid (vanaf de wijk Standaard tot aan de Roten) 

 Segment 5: zuidelijke knoop. Aansluiting op de E314 en de N74 richting Hasselt.  

 Segment 6 : aansluiting Zonhoven op de N74. 
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Volgende paragrafen geven per segment een meer uitgebreide toelichting van de tracélocatie. Voor de 

beschrijving van de varianten wordt verwezen naar § 11.2.2.  

 

Segment 1: noord 

Het tracé, inclusief verknoping met het lokale verkeer, 

wordt dwars over de aanwezige KMO-zone voorzien. Ten 

noorden van de KMO-zone wordt een deel van het 

groengebied aangesneden om te kunnen aansluiten met 

het huidige tracé van de N74.   

Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle bedrijven op de 

KMO-zone worden onteigend, waardoor ruimte vrijkomt 

voor ontsnipperingsmaatregelen voor natuur. Door de 

bouw van een ecoduct worden natuurwaarden met elkaar 

verbonden over de N74 heen.  

Het SBZ-gebied ten westen van de huidige N715/N74 

(militair domein) wordt niet aangesneden.  

Een uitwisselingspunt tussen doorgaand en lokaal verkeer 

wordt centraal in de KMO-zone voorzien (uitwisselingspunt 

KMO-zone; zie § 11.2.1.5 voor een verdere toelichting). 

  

Het aansluitingspunt verloopt via rechts-in en rechts-uit-

bewegingen. Voor verkeer vanop de N74 is enkel rechts 

uitvoegen toegestaan. Kruisende bewegingen zijn niet 

toegestaan.  

Dit uitwisselingspunt zal fungeren als verbinding van de 

N74 met zowel Hechtel-Eksel als Helchteren.  

 Ten noorden van het uitwisselingspunt bevindt de 

lokale weg zich ten westen van de N74, zodat 

aansluiting naar het centrum van Hechtel mogelijk is via 

de bestaande Hasseltsebaan zonder bijkomende 

kunstwerken te voorzien.  

 Zuidwaarts van het uitwisselingspunt is de lokale weg 

ten oosten van de N74 voorzien, zodat de lokale weg 

kan aansluiten op de bestaande N715 doorheen de 

centra van Houthalen en Helchteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.2.2: Situering segment 1 omleidingstracé – Noordelijke 

tracédeel 
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Segment 2: heidegebied 

Waar de oude spoorbedding (huidige 

fietspad) de N715 kruist (ter hoogte van 

Peersedijk), buigt het tracé in westelijke 

richting af van het tracé van de N715. 

Vervolgens verloopt het tracé 

westwaarts van de oude spoorbedding 

(volgens een voormalig op het 

gewestplan ingetekende 

reservatiestrook) en de valleizone van 

de Grote Winterbeek. De boerderijen / 

gebouwen die hier aanwezig zijn, 

worden maximaal vermeden. Het tracé 

loopt vervolgens doorheen het 

bosgebied Kraanberg.   

 

Dit segment gaat volledig door het SBZ 

– Habitatrichtlijngebied ‘Vallei- en 

brongebied van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide en 

vengebieden’. Het tracé werd zo 

ontworpen dat enerzijds een zo kort 

mogelijke afstand (rekening houdend 

met nodige bochtstralen en 

aanwezigheid van gebouwen) doorheen 

de SBZ aangehouden wordt en dat 

anderzijds de zones met hoge 

grondwaterstanden vermeden worden 

i.f.v. de aanleg in tunnel. In functie van 

landschappelijke integratie kan de 

aanleg van de weg hier een aanleiding 

geven tot het kappen van bijkomende delen van de naaldbossen (meer dan het eigenlijke tracé). 

 

Figuur 11.2.3: Situering segment 2 omleidingstracé - Heidegebied 
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Segment 3: Mangelbeekvallei 

Het tracé kruist vervolgens de Lillosteenweg pal over de nieuw aangelegde rotonde en blijft ten oosten van 

de woonwijk Lillo. Tussen de Lillosteenweg en de wijk Standaard (Houthalen) loopt het tracé doorheen de 

Mangelbeekvallei. In dit segment wordt de tracéligging zoveel mogelijk buiten de aanwezige SBZ-

Habitatrichtlijngebied gehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.2.4: Segment 3 omleidingstracé –       Figuur 11.2.5: Segment 3 omleidingstracé –  

Mangelbeekvallei - noord          Mangelbeekvallei - zuid 



 Pagina 234 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Segment 4: aansluiting De Schacht en Centrum-zuid 

Vanaf de wijk Standaard tot aan de Roten loopt het tracé aan de westzijde rond de aanwezige 

bebouwingstructuur van Houthalen (woningen en bedrijven). Het zuidelijk deel buigt af naar het oosten in de 

richting van het op- en afrittencomplex aan de E314.  

In dit segment wordt de aansluiting met Centrum-zuid voorzien. Er wordt bovendien de mogelijkheid 

gegeven om het bedrijventerrein De Schacht (Heusden-Zolder) hier ook een ontsluiting te geven.  

 

 

Figuur 11.2.6: Situering segment 4 omleidingstracé – aansluiting  

De Schacht en Centrum Zuid 
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Segment 5: Knoop Zuid 

Vanaf de Roten loopt de laatste kilometer parallel met de E314 en sluit vervolgens aan op de snelweg ter 

hoogte van het huidige (aan te passen) verkeerscomplex.  

 

Figuur 11.2.7: Situering segment 5 omleidingstracé – Zuidelijke Knoop 

 

Segment 6: aansluiting Zonhoven op de N74 

De aansluiting van Zonhoven op de N74 gebeurt via een nieuwe rotonde op de N74 en omvat :  

 de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen deze rotonde en de Houthalenseweg (ten oosten van 

de N74 = oostelijke aantakking) 

 de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen deze rotonde en de Eikenenweg (ten westen van de 

N74 = westelijke aantakking)  

 de afkoppeling van de bestaande aansluiting van de Houthalenseweg op de N74 (zoals voorzien in het 

streefbeeld voor de N74) met op de Houthalenseweg een rotonde; 

 de afkoppeling van de bestaande aansluiting van de Eikenenweg op de N74 (eveneens voorzien in het 

streefbeeld voor de N74); 

Een fietsverbinding naar Houthalen wordt voorzien langs de nieuwe lokale verbinding. 
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Figuur 11.2.8 : Ontwerp voor de aansluiting Zonhoven en verbinding Zonhoven-Houthalen 
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11.2.1.3 Lengteprofiel, kunstwerken en verknoping 

Voor een verantwoording van de locatiekeuze van de uitwisselingspunten, wordt verwezen naar 

Bijlage  11.2. 

Het lengteprofiel van het volledige tracé is weergegeven op kaart 13.3-2.  

 

Segment 1: noord 

Een ongelijkgrondse kruising tussen lokaal en 

doorgaand verkeer, om alle bewegingen in beide 

richtingen mogelijk te maken, is op deze verknoping 

voorzien via een brug over de primaire weg.  

De infrastructuur voor doorgaand verkeer ligt ongeveer 

1 m ingegraven. Lokaal verkeer tussen Helchteren en 

Hechtel-Eksel is mogelijk via een brug over de primaire 

weg.   

Vanaf deze brug zal het niveau van de primaire weg 

geleidelijk stijgen en van de lokale weg geleidelijk dalen 

naar maaiveldniveau.  

De regionale functie Molenheide kan via Peersedijk, die 

aansluit op de lokale weg, ontsloten worden naar het 

uitwisselingspunt.  

Net ten zuiden van de huidige rotonde waar de N74 

aansluit op de N715, wordt een bredere, rechthoekige 

duiker voorzien voor de zijloop van de Zwarte Beek die 

hier de weg kruist. Op regelmatige afstand (100-150m) 

worden bijkomend ecologische onderdoorgangen 

voorzien.  

Figuur 11.2.9: Verknoping thv KMO-zone in segment1 

omleidingstracé 

 

 

 

Segment 2: heidegebied 

In dit segment zal de weg overal op niveau -1 liggen. Er zijn twee tunneldelen voorzien die worden 

gescheiden door een zone in open sleuf. 

De tunnel doorheen de zone Kraanberg zal slechts gedeeltelijk ingegraven worden. Het tunneldek zal lokaal 

boven het maaiveld uitsteken en wordt landschappelijk ingepast in een glooiing (zie Figuur 11.2.14).  
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Segment 3: Mangelbeekvallei 

De kruising met de Lillosteenweg gebeurt via een 

brug (of viaduct) op niveau +1. Na deze brug wordt 

het tracé teruggebracht tot een hoogte van ca. 2m 

boven het maaiveld. De gelijkgrondse delen worden 

in een lichte ophoging aangelegd om de noodzaak 

van drainage van de omgeving te voorkomen en 

terzelfdertijd kleine ecologische verbindingen aan te 

kunnen leggen. Een hoge talud wordt vermeden om 

landschappelijke redenen. In het meest zuidelijke 

deel van dit segment zal het tracé geleidelijk dalen 

tot -1 om aan te sluiten op de tunnel onder de 

Standaard (segment 4).  

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.2.10: brug over Lillosteenweg in segment 3 

omleidingstracé 
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Segment 4: aansluiting De Schacht en Centrum-zuid 

Vanaf de wijk Standaard gaat het tracé in tunnel onder de Stationsstraat en het oude spoor (tevens één van 

de tracéalternatieven voor de Spartacuslijn 3 Hasselt-Neerpelt-Lommel).  De spoorlijn 15 Beringen-Hasselt 

zal verplaatst worden in westelijke richting omdat hierdoor het tunnelsegment aanzienlijk verkort kan worden.  

Vanaf de laatste kruising met de spoorlijn gaat het tracé in tunnel over in een tracé op talud om ter hoogte 

van de ophoging met mijnsteenpuin ‘gelijkgronds’ te komen. Het industrieterrein ligt hier volledig in ophoging, 

met name een afgeplatte terril, wat betekent dat gelijkgronds hier hoger is dan in het meer noordelijke 

tracédeel. De aansluiting van de industriezone Centrum-Zuid op de N74 ligt eveneens in verhoging op talud. 

De knoop Centrum-Zuid is gelegen ten 

noordwesten van Centrum-Zuid en 

fungeert als ontsluiting voor het 

industrieterrein en is tevens een 

mogelijke ontsluiting voor Houthalen.  

Op deze knoop kan een ontsluitingsweg 

vanuit Heusden-Zolder aangesloten 

worden waardoor tevens het 

bedrijventerrein De Schacht en Heusden 

op de N74 kunnen aansluiten via deze 

knoop.  

 

Figuur 11.2.11: knoop Centrum Zuid in 

segment 4 omleidingstracé 
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Segment 5: Knoop Zuid 

De aansluiting op de E314 bestaat grotendeels uit een tracé op talud met een aantal kruisingen van de E314 

en de N715 door middel van bruggen.  

 

Figuur 11.2.12: Verkeersbewegingen op zuidelijke knoop in segment5 omleidingstracé 

 

Segment 6: aansluiting Zonhoven op de N74 

De nieuwe rotonde ter hoogte van de Houthalenseweg zal op maaiveldniveau liggen.   

De ongelijkgrondse verknoping t.h.v. de aantakking van de NZ-verbinding op de N74 houdt in : 

 Op het niveau -1/2 gebeurt de verbinding van het doorgaande verkeer tussen de primaire I en de primaire 

II; 

 Op het niveau +1/2 is de aantakking via een rotonde voor de toe- en de afritten van de primaire weg naar 

de lokale weg.  Deze rotonde is via een oostelijk nieuw verbindingstraject aangetakt op de N715 

Houthalenseweg en via een westelijk nieuw verbindingstraject op de Eikenenweg. 

 

11.2.1.4 Dwarsprofiel 

Bij de verschillende dwarsprofielen is de nodige ruimte voor de plaatsing van geluidschermen (minimale 

ruimte) of –bermen (landschappelijke inpassing – maximale ruimte) onderzocht en voorzien. Op basis van 

de effectbespreking wordt in de eindconclusie aangegeven op welke locaties ruimte moet voorzien worden 

voor bepaalde flankerende maatregelen (geluid, visuele hinder, e.a.). Voor deze maatregelen moet binnen 

het GRUP ruimte voorzien worden.  

Als principe voor het basisdwarsprofiel wordt uitgegaan van 2x2 rijstroken voor het doorgaande verkeer, in 

beide rijrichtingen voorzien van een doorlopende pechstrook (totaal van 6 stroken’). Beide rijrichtingen 

worden gescheiden door een brede middenberm. 
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Voor de benodigde ruimte in de breedte, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de ruimte die 

effectief zal ingenomen worden door verkeersinfrastructuur (= nettobreedte) en de voorgeschreven te 

vrijwaren bouw- en gebruiksvrije zone voor de aanleg van primaire wegen uit het RSV (= bruto breedte).  

De nettobreedte van de verkeersinfrastructuur heeft betrekking op het dwarsprofiel van de weg en bestaat 

uit het overwegend verhard gedeelte van de verkeersbaan en de benodigde ruimte voor de zijbermen en 

komt overeen met de breedte van het reeds aangelegde deel van de N74 (noordelijk, vanaf Hechtel tot aan 

Nederlandse grens).  

Standaarddwarsprofiel 

Nettobreedte voor het dwarsprofiel van de standaardvariant: 32,7m 

 Verkeersbaan (=middenberm, 2X2 rijstroken en pechstrook/pechhavens): 25,7m 

 Zijbermen (grachtenstelsel, technische randinfrastructuur, verkeersbegeleiding,…): 7,0m 

De bruto breedte van de weg is de vereiste bouw- en gebruiksvrije ruimte waarin de weginfrastructuur zich 

bevindt. Het RSV schrijft een bouw- en gebruiksvrije zone voor van 30 meter aan weerszijden van de weg. 

Deze zone wordt gerekend vanaf de zijbermen van de verkeersbaan. De onverharde zijbermen vormen dus 

een integraal onderdeel van de bouw- en gebruiksvrije zone. 

Bruto breedte voor het ideale dwarsprofiel: 85,7m 

 Breedte verkeersbaan + 2x30meter bouwvrije strook 

De bouw- en gebruiksvrije zone moet geïnterpreteerd worden als een erfdienstbaarheid, in te stellen mits de 

opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De erfdienstbaarheid wordt ingesteld in functie van het bundelen 

van infrastructuur, waaronder nutsleidingen en eventueel spoorinfrastructuur. Alle huidige functies en 

activiteiten die vandaag in deze strook aanwezig zijn, blijven functioneren en bestaan zolang zij de aanleg 

van met hoofd- en primaire wegen gebundelde infrastructuur niet hinderen. 

 

Figuur 11.2.13: Standaarddwarsprofiel omleidingstracé 

 

In zones waar er voldoende ruimte aanwezig is voor een landschappelijke inpassing met behulp van 

grondbermen kan overwogen worden om de geluidsschermen te vervangen door geluidsbermen. In de plan-

MER wordt uitgegaan van de aanleg met geluidsschermen. De noodzakelijke ruimte voor een aanleg met 

behulp van geluidsbermen bedraagt 68,5 meter. Hiervan bestaat 35,8 meter uit de geluidsbermen.  
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Dwarsprofiel segment 1 

In het noordelijke tracédeel is het standaarddwarsprofiel mogelijk. 

 

Dwarsprofiel segment 2 

Buiten de tunnels is het standaarddwarsprofiel mogelijk.  

Binnen de twee tunnels is het dwarsprofiel vastgelegd en is dit afhankelijk van de zone van locatie in de 

tunnel waarin het zich bevindt: 

 de tunneldelen bestaan uit 2x2 rijstroken zonder pechstroken: 25,5m breed 

 de open tussendelen zijn verbreed met de aanwezigheid van pechstroken / lange pechhavens. 

Figuur 11.2.14: Illustratie dwarsdoorsnede half ingegraven tunnelsegment 2 omleidingstracé 

 

Dwarsprofiel segment 3 

In dit tracé is het standaarddwarsprofiel mogelijk. 

Op de brug over de Lillosteenweg is het profiel om veiligheidsredenen vastgelegd op 2x2 rijstroken met 

pechstroken (25,7m breed).  

 

Dwarsprofiel segment 4 

Het profiel is om veiligheidsredenen vastgelegd op 2x2 rijstroken met pechstroken (25,7m breed).  

Ter hoogte van De Standaard is een tunnel voorzien : 

 de tunneldelen bestaan uit 2x2 rijstroken zonder pechstroken: 25,5m breed 

 de open tussendelen zijn verbreed met de aanwezigheid van pechstroken / lange pechhavens 

 

Figuur 11.2.15 : Illustratie dwarsdoorsnede ingegraven tunnel aan de Standaardwijk omleidingstracé 
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Dwarsprofiel segment 5 

Het zuidelijke tracédeel bestaat uit de verbinding van de N74 met de E314, de aansluiting van Centrum-Zuid 

op de N74 en de mogelijke verbinding van De Schacht met het aansluitingscomplex van Centrum-Zuid.  

Het dwarsprofiel in dit deel varieert zeer sterk door de aanwezigheid van invoegstroken, opritten, 

uitwisselstroken,…. 

 

11.2.1.5 Aansluitingen op het wegennet 

Op volgende locaties (van noord naar zuid) wordt een verknoping tussen het primaire wegennet en lokale 

wegennet voorzien:  

 Rotonde-noord / KMO-zone 

 Knoop Centrum Zuid 

 Aansluitingspunt E314 

Voor een verantwoording van de locatie-keuze van de uitwisselingspunten, wordt verwezen naar hoofdstuk 8 

en Bijlage 11.2.  

De kruisingen met andere wegen worden ongelijkgronds gerealiseerd. Wat betreft wegen die enkel een 

gebiedsontsluitende functie hebben worden verondersteld opgeheven of omgeleid te worden. Deze wegen 

hebben een minder belangrijke functie en de ontsluiting van de gebieden die momenteel van deze wegen 

gebruik maken, blijft behouden via andere wegen of eventueel de lokale aanleg van een bijkomende 

ventweg. 

 

Aansluitingspunt noord 

Het aansluitingspunt KMO-zone is voor de basisalternatief gelegen in de zuidelijke zone van de huidige 

KMO-zone. Dit uitwisselingspunt zal fungeren als verbinding van de N74 met zowel Hechtel-Eksel als 

Helchteren.  

Het aansluitingspunt verloopt via rechts-in en rechts-uit-bewegingen, via een zogenaamd “Hollands 

complex”. Voor verkeer vanop de N74 is enkel rechts uitvoegen toegestaan. Kruisende bewegingen zijn niet 

toegestaan. Een ongelijkgrondse kruising tussen lokaal en doorgaand verkeer, om alle bewegingen in beide 

richtingen mogelijk te maken, is op deze verknoping voorzien via een brug over de primaire weg. 

Voor de lokale verbinding tussen Hechtel en Helchteren wordt een nieuwe lokale weg, parallel aan de N74 

aangelegd. Deze weg vervangt de huidige N715 ter hoogte van de KMO-zone.  

 

Knoop Centrum Zuid 

De knoop Centrum-Zuid is gelegen ten noordwesten van Centrum-Zuid en fungeert als ontsluiting voor het 

industrieterrein en is tevens een mogelijke ontsluiting voor Houthalen.  

Op deze knoop kan een ontsluitingsweg vanuit Heusden-Zolder aangesloten worden waardoor tevens het 

bedrijventerrein De Schacht en Heusden op de N74 kunnen aansluiten via deze knoop (zie Figuur 11.2.11) . 

 

Aansluitingspunt E314 

Het aansluitingspunt E314 is gespreid gelegen op de locatie van het huidige op-/afrittencomplex en het 

zuidelijk gedeelte van Centrum-Zuid (zie Figuur 11.2-7 en Figuur 11.2-12).  

Deze wisselaar fungeert als uitwisseling tussen meerdere wegen: 

 De N74 als primaire weg type I (ten noorden van de E314) 

 De N74 als primaire weg type II (ten zuiden van de E314) 

 De E314 (hoofdweg) 

 De lokale ontsluiting van Zonhoven 
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 De lokale ontsluiting van Houthalen 

11.2.2 Varianten op het basisalternatief 

Segment 1: noord 

In het noordelijke tracédeel zijn er, naast de basisalternatief, twee varianten van tracéligging mogelijk: 

 Variant 1: voorzijde KMO-zone 

 Variant 2: achterzijde KMO-zone 

Voor deze varianten bestaat het dwarsprofiel uit een 2x2-weg met aan de westzijde een volledige 

pechstrook en aan de oostzijde pechhavens. De lokale ontsluitingsweg met fietspad is bij deze twee 

varianten een 2x1-weg. Dit dwarsprofiel wordt zo begrensd door enerzijds de aanwezigheid van de grens 

van het Habitatrichtlijngebied / zate van de bestaande weg aan de westzijde en anderzijds de aanwezigheid 

van bedrijfsgebouwen aan de oostzijde. 

Aan de oostzijde van dit segment ligt de KMO-zone ‘Peersedijk’; ten westen ervan het militair domein. Aan 

beide zijden van het tracé situeert zich de SBZ - Habitatrichtlijngebied.  

De infrastructuur ligt op het huidige maaiveldniveau. Lokaal verkeer tussen Helchteren en Hechtel-Eksel is 

mogelijk via een aanpassing van de bestaande tunnel t.h.v. Bungalowpark te Hechtel-Eksel.  

 

Variant 1.1: achterzijde KMO-zone 

De weg voor het doorgaande verkeer, i.e. de N74, ligt volledig aan de oostzijde van de SBZ en het militair 

domein. Bijgevolg ligt het tracé gedeeltelijk in de KMO-zone Peersedijk (rand). De infrastructuur voor het 

lokale verkeer zal aan de oostzijde (achterzijde) van de KMO-zone aangelegd worden. Dit betekent dat een 

heroriëntatie/herorganisatie van de bedrijven noodzakelijk is; directe aansluiting van de aangelanden op de 

primaire weg (N74) is immers niet toegestaan. 

 

Variant 1.2: voorzijde KMO-zone 

De weg voor het doorgaande verkeer, i.e. de N74, ligt volledig aan de oostzijde van de SBZ en het militair 

domein. Bijgevolg ligt het tracé gedeeltelijk in de KMO-zone Peersedijk (rand). Bij deze variant wordt de 

lokale ontsluitingsweg langs de voorzijde/westzijde van de KMO-zone aangelegd. Dit leidt tot meer 

onteigeningen van gebouwen maar heeft als voordeel dat er minder herorganisatie van de resterende 

bedrijven noodzakelijk is. 
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Figuur 11.2.16: Varianten thv verkeerswisselaar achterzijde KMO (links) en voorzijde KMO (rechts) 



 Pagina 246 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Uitwisselingspunt voor de twee varianten 

Een uitwisselingspunt tussen doorgaand en lokaal 

verkeer wordt voorzien waar momenteel de nieuwe N74 

via een rotonde aansluit op de N74/N715. Het 

aansluitingspunt Heikantdreef is gelegen op de grens 

van Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren. Dit 

uitwisselingspunt zal fungeren als verbinding van de N74 

met zowel Hechtel-Eksel als Helchteren.  

Het aansluitingspunt verloopt via rechts-in en rechts-uit-

bewegingen. Voor verkeer vanop de N74 is enkel rechts 

uitvoegen toegestaan. Kruisende bewegingen zijn niet 

toegestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.2.17: Uitwisselingspunt thv KMO-zone voor varianten 

omleidingstracé 
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Segment 5: Knoop Zuid 

Voor de verknoping door middel van een verkeerswisselaar werd tijdens de verkeerskundige analyse (Cfr 

Bijlage 11.1 en Bijlage 11.2) een variant ontworpen die een beperktere infrastructuuringreep vergt. Deze 

variant gaat uit van een maximaal behoud van bestaande infrastructuur.  

Dit leidt tot een uitbreiding van het bestaande complex met: 

 een nieuwe lus in het zuidwest-kwadrant voor het verkeer van noord naar oost 

 een bypass met brugconstructie voor het verkeer van de E314 naar de N74 in noordelijke richting 

 een aantakking van de nieuwe N74 op de bestaande zate via een lichtenregeling. 

Figuur 11.2.18: Variant verkeerswisselaar E314 voor omleidingstracé 
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Figuur 11.2.19: Detail variant verkeerswisselaar E314 voor omleidingstracé 

 

11.2.3 Aanlegwijze 

Globaal gezien kunnen er vier delen in de aanleg onderscheiden worden: 

 De aanleg van gelijkgrondse delen van de weg 

 De aanleg van de tunnel 

 De aanleg van de kunstwerken  

 De wijziging van de verkeerswisselaar met de E314 

Voor de eerste drie vermelde delen van de aanleg kan gesteld worden dat de aanleg hiervan weliswaar 

hinder zal veroorzaken, maar dat deze relatief beperkt is ten opzichte van de hinder tijdens de 

exploitatiefase en dat voor de hinder tijdens de aanleg in de project-MER milderende maatregelen 

voorgesteld kunnen worden.  

De aanleg van de twee varianten voor de verkeerswisselaar met de E314 daarentegen is vrij complex 

omwille van het groot aantal bruggen en verbindingen. De wijze, i.e. fasering, waarop de aanleg van de 

verkeerswisselaar uitgevoerd zal worden is momenteel nog niet bekend. Gezien de complexiteit van de 

aanleg zal dit mogelijk leiden tot het tijdelijk gedeeltelijk buiten werking stellen van de op- en afritten van 

complex 25. Omwille van de potentieel ernstige hinder die hier aan verbonden zal zijn, wordt de aanleg van 

de wisselaar bijkomend behandeld in deze plan-MER. Deze aanlegfase is niet rechtstreeks relevant in 

functie van het RUP, maar kan wel meespelen in de beslissing van de Vlaamse regering over het te 

verkiezen alternatief. De detailgraad van deze bespreking wordt dan ook beperkt tot wat noodzakelijk is voor 

deze beslissing.  

De totale aanlegperiode is niet gekend. Er kan hierbij uitgegaan worden van een periode van 3 jaren. 
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11.2.4 Hypothese ruimtebeslag tbv verdere effectinschatting 

Om het directe ruimteverlies te kunnen inschatten, werd uitgegaan van de netto in te nemen breedte. Deze 

bedraagt, cfr de huidige stand van kennis over het later te concretiseren project, ongeveer 33m wanneer de 

weg gelijkgronds loopt. In functie van een inschatting van de grootte-orde van effecten (een exacte 

inschatting van het ruimteverlies is op dit planniveau niet voorzien, maar er werd wel rekening gehouden met 

een worst case scenario) is bijkomend uitgegaan van een ruimte-inname waarbij plaats is voorzien voor 

schermen, voor de aanleg van taluds en waar ruimte beschikbaar is voor bermen (met oa plaats voor 

grachten en buffersystemen). Hierbij werden volgende hypothesen gehanteerd:  

 Thv KMO-zone: naast de weg (primaire, lokale en fietspad) ruimte voor bermen (met grachten) 

 Thv tunnelsegmenten: naast breedte van tunnelbak aan weerszijden ruimte voor taluds met helling van 

45° en 4 m extra breedte (grachten ea) 

 Thv open zones tussen tunnelsegmenten: naast breedte voor verharding aan beide zijden ruimte voor 

taluds met helling van 6/4 (ca 10m breed) en strook van 4 m (grachten ea) 

 Noordwaarts Lillo: naast zone voor weg aan weerszijden 7 m extra ruimte (taluds van 6/4 en ca 4m brede 

berm met plaats voor grachten ed) 

 Doorheen vallei: zone voor verharding met aan weerszijden 8,5 m bijkomende ruimte (1,5 m extra, ruimte 

voor taluds met helling van 6/4 en 4 m brede zone voor grachten ed) 

 Thv bruggen: zone ingetekend op technische ontwerpen 

 Centrum zuid: aan weerszijden van de weg 7 m extra ruimte (taluds van 6/4 en ca 4m brede berm met 

plaats voor grachten ed) 

 Verkeerswisselaar: inclusief ruimte binnen lussen; naast ruimte voor de weg langsheen buitenzijde 4 m 

extra voor taluds en grachten.  

Het is deze breedte die opgenomen is op de kaarten in de kaartenbundel. De totale breedte, inclusief taluds, 

varieert langsheen het tracé en wordt in de disciplinedelen vereenvoudigd ingeschat in functie de specifieke 

effectgroep die behandeld wordt. 

De bruto-breedte die rekening houdt met eventuele gebruiks- en bouwvrije zones werd niet mee in rekening 

gebracht bij het direct ruimteverlies. Deze genereert immers geen direct ruimtebeslag.  

 

11.2.5 Exploitatie 

In het kader van de plan-MER bestaan de effecten van de exploitatie uit zowel het gebruik door verkeer als 

uit onderhoudsactiviteiten. 

 

11.2.5.1 Verkeer: snelheidsregime en intensiteiten 

Er wordt uitgegaan van een ontwerpsnelheid van maximaal 120km/u en een ingestelde maximumsnelheid 

van 90 km/u. Waar noodzakelijk, bv op een aantal van de op/afritten, zal de maximumsnelheid plaatselijk 

verlaagd worden. 

Voor de verkeersintensiteiten die verwacht worden, verwijzen we naar § 13.1. 

 

11.2.5.2 Onderhoud 

Het onderhoud van de weginfrastructuur beperkt zich in deze tot het gebruik van strooizouten.  

 

11.2.6 Combineerbaarheid met de Spartacus-sneltramlijn 

Het omleidingstracé, met zijn varianten, is ruimtelijk te combineren met de tracés voor de sneltramlijn. Voor 

meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar § 10.1. 
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11.3 Herinrichting N715 

De karakteristieken van de bestaande N715 kunnen aangepast worden naar gelang de keuze voor het 

realiseren van een primaire weg type I in doortocht of in omleiding. Onderstaande paragrafen geven een 

beknopte omschrijving van de mogelijkheden voor een herinrichting van de huidige wegzate van de 

N715. De herinrichting van de N715 behoort strikt gezien niet tot het plan. Gezien de mogelijke herinrichting 

van de N715 een rechtstreeks gevolg is van het plan worden ter informatie enkele mogelijkheden voor 

herinrichting kort toegelicht.   

 

11.3.1 N74 op doortocht, Spartacus op oude spoorlijn 

Bij realisatie van een doortochttracé onder de vorm van tunnels doorheen de kernen, zal de huidige N715 in 

de kernen van Houthalen en Helchteren ontlast worden van het doorgaande verkeer. Doordat de weg enkel 

nog zal functioneren voor het lokale verkeer, is een herinrichting wenselijk ifv een verbetering van de 

leefkwaliteit van de woonkernen.  

Binnen de technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie die eerder werd uitgevoerd voor het 

doortochtscenario (eindnota 2006) werd aan deze herinrichting reeds aandacht besteed. Onderstaande 

geeft een kort overzicht van de voornaamste elementen.  

Het aantal rijstroken is in principe zo klein mogelijk. Het lokaal doorgaand en rechtsafslaand verkeer wordt 

zo veel mogelijk samen genomen. Enkel voor linksafslaand verkeer zijn er aparte rijstroken.  

Over het volledige traject vormt een verhoogde middenberm een doorlopend vormelijk element dat 

functioneert als een verkeersscheider en -geleider die op een aantal plaatsen overrijdbaar is. De overrijdbare 

delen worden als een onderdeel van die middenberm vormgegeven. De overrijdbare delen hebben volgende 

functie:  

 Linksafslagstroken 

 Vrije busbanen 

 Keerbewegingen 

 Verkeersplateaus aan kruispunten 

Kruispunten zijn lichtengeregeld. Ter hoogte van de Technische Schoolstraat en Kerstraat wordt geopteerd 

voor een ovonde doordat beide kruispunten vlak op elkaar volgen. De kruispunten worden zo compact 

mogelijk ingericht. Het verblijfskarakter en een goede zichtbaarheid en oversteekbaarheid van voetgangers 

en fietsers primeren.  

De tunneltoeritten en de bijhorende verkeerspleinen vormen markante plekken waar een gepaste aandacht 

voor de inrichting nodig is. De openheid en het vrije blikveld blijven primeren. De randen worden 

geaccentueerd. De tunnelmonden worden architecturaal ingepast. 

De oude kernen van Houthalen en Helchteren hebben nood aan een centrumplein waar de verschillende 

stadsdelen en wijken weer samenkomen (worden momenteel door de Grote Baan van elkaar afgesneden). 

De centrumpleinen worden verblijfsplaatsen met een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en 

kleinschalige materialen, hoogwaardige halteaccommodaties, parkings, nieuwe woonontwikkelingen, 

activiteiten, publieke voorzieningen, … 

Voor fietsers en voetgangers moet de oversteekbaarheid verbeteren. Op de belangrijkste assen wordt de 

gecombineerde inrichting van voetgangers- en fietsoversteekplaatsen voorgesteld. Door het vertragende 

effect dat ze hebben op het gemotoriseerd verkeer, kunnen ze ook worden ingeschakeld als poorteffecten.  

Langs het ganse traject van de N74/N715 wordt vandaag op een willekeurige manier geparkeerd en werden 

in het verleden geheel ad hoc parkeervoorzieningen ingericht. In de toekomst moet op basis van het 

stilstandprincipe op een meer doordachte manier parkeervoorzieningen worden ingepland.  
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In de figuren die in § 11.1.1.4 zijn toegevoegd bij de beschrijving van de dwarsprofielen thv de segmenten 3 

en 5 (centra Helchteren en Houthalen) is een impressie weergegeven van de herinrichtingmogelijkheden van 

de N715.  

 

11.3.2 N74 in omleiding, Spartacus op oude spoorlijn 

De bestaande wegzate van de N715 krijgt in dit scenario een louter lokale functie. Dit scenario biedt met 

andere woorden maximale vrijheidsmarges voor een herinrichting van de openbare ruimte van de N715 op 

maat van de omgeving. De doortocht kan heringericht worden met het oog op de verkeersveiligheid en de 

verkeersleefbaarheid van de bebouwde kom. Dit betekent onder meer dat de snelheid sterk kan worden 

verlaagd (50 km/u in de bebouwde kom), voetgangers gemakkelijker kunnen oversteken, de zwakke 

weggebruiker wordt beschermd en voorzieningen voor het openbaar vervoer (in dit scenario zonder 

aanwezigheid van een sneltramlijn) worden ingepast.  

Concreet zou het profiel van de N715 gereduceerd kunnen worden tot een 2X1 lokale verbindingsweg met 

eventueel afzonderlijke tram- of busbanen voor het openbaar vervoer. Uit voorafgaande berekeningen 

(TRITEL dd. 2005) bleek dat er voldoende capaciteit overblijft voor het afwikkelen van het verkeer. Volgens 

deze optie ontstaan bijgevolg de beste condities voor het herstellen en optimaal benutten van de lokale 

relaties die de N715 kruisen. Door een reductie van het aantal rijvakken ontstaat eveneens extra ruimte voor 

het voorzien van comfortabele voet- en fietspaden en parkeergelegenheid. 

Door een reductie van de benodigde verkeersruimte ontstaan bijkomende mogelijkheden voor een creatieve 

ruimtelijke en stedenbouwkundige invulling van de omgeving. Ruimtelijke accenten zoals pleinvorming 

kunnen worden aangebracht. Bij voorkeur toegepast op locaties waar verhoogde voetgangersconcentraties 

aanwezig zijn zoals dorpscentra, schoolomgevingen, openbare instellingen en kleinhandelszones. Ook kan 

er gedacht worden aan meer flexibele inplantingsmogelijkheden voor bebouwing, poortvorming, … . 

In de figuren die in § 11.1.1.4 zijn toegevoegd bij de beschrijving van de dwarsprofielen thv de segmenten 3 

en 5 (centra Helchteren en Houthalen) is een impressie weergegeven van de herinrichtingmogelijkheden van 

de N715.  

 

11.3.3 N74 in omleiding, Spartacus op doortocht 

Door een integratie van het Spartacus project kan de herinrichting van de wegzate van de N715 niet meer 

strikt als een lokale ondersteunende infrastructuur gezien worden. Bijgevolg vervalt een gedeelte van de 

flexibiliteit voor de herinrichting van de huidige wegzate in functie van de lokale weggebruiker. 

Er wordt uitgegaan van de vereiste van een vrije bedding die de doortocht van een sneltram over de N715 

aan een relatief hoge commerciële snelheid moet mogelijk maken. De sneltram kent een beperkt aantal 

halteplaatsen; te Houthalen-Helchteren zou de mogelijkheid bestaan om 1 halte in te passen. De noodzaak 

van een vrije, afgeschermde bedding voor de sneltram heeft tot gevolg dat de vrije bedding van de sneltram 

slechts op specifieke, beveiligde locaties kan overgestoken worden. In zekere mate ontstaat zo opnieuw een 

barrière-effect in de kern. 

In de kernen, ter hoogte van de dwarsende lokale verkeersstromen, veronderstellen we in dit plan-MER dat 

ongelijkvloerse kruisingen met Spartacus voorzien worden. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkaardig 

principe als bij de tunnels waarin de N74 zou liggen wanneer deze als doortochttracé behouden zou blijven: 

gelijkvloerse kruisingen voor het lokale verkeer en een uitvoering van de sneltram via twee korte tunnels ter 

hoogte de twee dorpskernen. 
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Figuur 11.3.1: Mogelijk beeld van een aangepaste N715, met aanwezigheid van sneltram 

 

 

Figuur 11.3.2: Mogelijk beeld van een aangepaste N715 ter hoogte van de dorpskernen, met aanwezigheid van sneltram 
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11.4 Samenvatting van de kenmerken voor de 2 alternatieven 

Tabel 11.4.1 en Tabel 11.4.2 geven een beknopt overzicht van de kenmerken van respectievelijk het 

doortochttracé en het omleidingstracé.  
 

Tabel 11.4.1: Overzicht kenmerken doortochttracé 

  Doorgaand verkeer 

(N74) 

Uitwisselings-

punt  

Lokaal verkeer 

(N715) 

Variant 

Segment 1 KMO-zone 2x2 rijstroken 

Basis gelijkgronds;  

niv-1 thv rotonde 

Met pechhavens  

Rotonde 

Peersedijk 

(incl Molenheide 

& Remo) 

2x1 rijstroken, 

parallel met 

doorgaand verkeer 

Gelijkgronds  

Lokale weg 

aan oostelijke 

zijde van de 

KMO-zone 

Segment 2 Kievitwijk – 

Ter Dolen 

2x2 rijstroken 

Gelijkgronds 

Met pechhavens 

/ 1 rijstrook aan 

weerszijden van 

het doorgaande 

verkeer 

Gelijkgronds  

/ 

Segment 3 Helchteren 2x2 rijstroken 

Centraal deel in 

tunnel; overige 

gelijkgronds 

Met pechhavens 

/ Boven tunnel: 

diverse 

mogelijkheden 

voor aantal 

rijstroken 

Gelijkgronds deel: 

cfr segment 2 

Mogelijkheid vrije 

busbaan en/of 

parkeerstroken; 

afslagstroken 

Gelijkgronds 

Tunnel 500 m 

verlengen in 

noordelijke 

richting 

Segment 4 Vallei 

Mangelbeek 

2x2 rijstroken 

Op talud 

Met vluchtstrook 

Verwevingszone 

voor lokaal & 

doorgaand 

verkeer 

1 rijstrook aan 

weerszijden van 

het doorgaande 

verkeer  

Op talud 

/ 

Segment 5 Houthalen Idem segment 3 / Idem segment 3 / 

Segment 6 Omgeving 

Centrum 

Zuid 

2x2 rijstroken 

Gelijkgronds 

Met pechhavens 

Verwevingszone 

voor lokaal & 

doorgaand 

verkeer 

1 rijstrook aan 

weerszijden van 

het doorgaande 

verkeer  

Gelijkgronds 

Lokaal een tunnel 

voor 

keerbeweging thv 

Souwstraat 

/ 

Segment 7 Aansluiting 

E314 

Variabele hoogte: 

gelijkgronds tot +1 

Op- en 

afrittencomplex 

E314 

Via brug over de 

snelweg 

/ 
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Tabel 11.4.2: Overzicht kenmerken omleidingtracé 

  Doorgaand 

verkeer (N74) 

Uitwisselingspunt  Lokaal 

verkeer (N715) 

Variant 

Segment 

1 

Noord 2x2 rijstroken in 

KMO-zone 

Deels 

gelijkgronds; 

deels licgt 

ingegraven (-0,5) 

thv wisselaar en 

overgaand naar 

segment 2 

Met pechstrook 

Wisselaar in KMO-

zone 

2x1 rijstroken, 

parallel met 

doorgaand 

verkeer 

Gelijkgronds; 

kruising van 

doorgaand 

verkeer met 

brug aan 

wisselaar 

(+0,5) 

a. doorgaand 

verkeer (2x2) en 

lokaal verkeer 

(2x1) op 

scheiding tussen 

SBZ en KMO-

zone. 

uitwisselingspunt 

thv huidige 

rotonde.  

Lokaal verkeer 

kruist onder N74 

b. doorgaand 

verkeer (2x2) op 

scheiding tussen 

SBZ en KMO-

zone. Lokaal 

verkeer (2x1) 

aan oostelijke 

zijde van KMO-

zone 

uitwisselingspunt 

thv huidige 

rotonde (rechts 

in, rechts uit). 

Lokaal verkeer 

kruist onder N74 

Segment 

2 

Heidegebied 2x2 rijstroken 

Niv. -1 

(gesegmenteerde 

tunnel) 

Met pechhavens  

Overgang met 

segment 3 door 

brug 

/ Diverse 

mogelijkheden 

voor aantal 

rijstroken thv 

huidige N715 

Mogelijkheid 

vrije busbaan 

en/of 

parkeerstroken; 

afslagstroken 

Gelijkgronds 

/ 

Segment 

3 

Mangelbeekvallei 2x2 rijstroken 

Brug aan 

overgang met 

segment 2, 

talud/maaiveld 

aan  overgang 

met segment 4 

Met pechstrook 

/  
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  Doorgaand 

verkeer (N74) 

Uitwisselingspunt  Lokaal 

verkeer (N715) 

Variant 

Segment 

4 

Ontsluiting De 

Schacht – 

Centrum-Zuid  

2x2 rijstroken 

Overgang met 

segment 3 door 

talud  

Centraal deel op 

talud en zuidelijk 

deel gelijkgronds 

(op afgeplatte 

terril) 

Met pechstrook 

Wisselaar 

CentrumZuid  

/ 

Segment 

5 

Zuidelijke knoop 2x2 rijstroken 

Variabele hoogte: 

+1 tot 

gelijkgronds 

Met pechstrook 

Nieuw op- en 

afrittencomplex 

E314 

Brug over 

snelweg 

Behoud en 

uitbreiding van 

bestaande 

complex aan 

E314 

Segment 

6 

Aansluiting 

Zonhoven 

2x2 rijstroken Nieuwe rotonde op 

N74 

/ / 
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12 Globale analyse-aanpak 

12.1 Referentiesituatie en ontwikkelingsscenario  

De impact van het al dan niet afwerken van de N74 als primaire weg die aansluit op de E314 wordt 

beoordeeld ten opzichte van een tweeledige referentiesituatie.  

 Actuele situatie: deze situatie omvat een beschrijving van de huidige situatie, die (afhankelijk van de 

respectievelijke discipline) meestal een extrapolatie van gegevens van de laatste jaren omvat. Een 

vergelijking van het geplande initiatief (verscheidene alternatieven) met deze situatie geeft een beeld van 

de effecten die op ‘korte’ termijn te verwachten zijn. Zeker voor wat betreft de inschatting van (tijdelijke) 

effecten die ontstaan tijdens de aanlegfase is dit een belangrijke referentiesituatie.   

Waar relevant worden gekende (vergunde) initiatieven die op korte termijn worden voorzien (ic voor de 

start van de aanlegwerkzaamheden) mee in rekening gebracht bij de beschrijving van de actuele situatie.  

 Toekomstige referentiesituatie: de tijdshorizont voor deze referentiesituatie wordt niet algemeen 

vastgelegd, maar wordt per discipline bepaald.   

De beschrijving van de toekomstige situatie houdt rekening met zowel de autonome ontwikkeling (bv 

groei van het autoverkeer) als met ontwikkelingsscenario’s (bv vooropgestelde algemene verbetering van 

de waterkwaliteit in uitvoering van de kaderrichtlijn water, verbetering wagenpark (verminderde emissies) 

tgv verstrengde wetgeving).  

Voor de disciplines mobiliteit, lucht, geluid en mens-gezondheid worden de effecten van het 

doortochttracé en het omleidingstracé vergeleken met een toekomstige referentiesituatie, ook wel 

referentiesituatie 2020 genoemd. 

Vergelijking met de toekomstige situatie geeft zowel een beeld van effecten op lange termijn als de mate 

waarin gewenste ontwikkelingen al dan niet worden gehypothekeerd.   

Het al dan niet realiseren van de Spartacuslijn (al dan niet op doortocht) is als afzonderlijk 

ontwikkelingsscenario binnen de toekomstige situatie opgenomen, zodat eventuele cumulatieve effecten van 

beide plannen in beeld worden gebracht. Zie hoofdstuk 10 voor een verdere toelichting van de 

combineerbaarheid van beide plannen. Uit de scoping in hoofdstuk 10 blijkt dat cumulatieve effecten enkel 

relevant zijn voor de discipline geluid (zowel voor Spartacustracé op doortocht als op omleiding) en discipline 

mens – leefbaarheid (Spartacustracé op doortocht).  

Per discipline is een beschrijving van beide referentiesituaties opgenomen en aangegeven welke 

ontwikkelingen al dan niet in beschouwing zijn genomen.  
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12.2 Aanpak  

12.2.1 Hoofdstuk-volgorde 

Voor de milieu-evaluatie van de tracé-alternatieven en hun varianten wordt in eerste instantie de impact op 

het abiotische milieu (ic mobiliteit, lucht, geluid, bodem en water) ingeschat. De wijzigingen in het abiotisch 

milieu vormen immers de basis voor effecten in het biotische milieu (mn de receptordisciplines natuur, 

landschap en mens).  

Effecten op het abiotisch milieu zijn (in de mate van het mogelijke) kwantitatief ingeschat en getoetst aan 

bestaande wettelijke kaders. Een beoordeling van de effecten op het abiotisch milieu is niet opgenomen, 

omdat een dergelijke beoordeling steeds samenhangt met een receptorgroep en tussen verscheidene 

receptorgroepen zelfs tegengesteld kan zijn (zo kan bv vernatting in een gebied positief zijn voor de 

ontwikkeling van natuurwaarden, maar negatief ifv landbouwactiviteiten).   

Voor de receptordisciplines (biotische disciplines natuur, landschap en mens) worden directe effecten ahv 

de geplande ingreep ingeschat evenals indirecte effecten via wijzigingen in het abiotisch milieu. Deze 

wijzigingen worden, geïntegreerd over de verscheidene effectgroepen binnen een bepaalde receptorgroep, 

beoordeeld. Deze beoordeling per receptorgroep vormt een synthese die de ‘leefbaarheid’ of 

‘instandhouding’ voor mens, natuur en landschap op zich in beeld brengt.. 

 

12.2.2 Bijkomende externe studies 

Een analyse van de tunnelveiligheid is niet in deze milieuafweging opgenomen; hiervoor werd een 

afzonderlijke veiligheidsstudie uitgevoerd. Deze veiligheidsstudie liep parallel aan het plan-MER.  

Vanuit een beoordeling van de leefbaarheid van de omgeving bij realisatie van het plan wordt wel rekening 

gehouden met het veiligheidsaspect, maar dan eerder vanuit de benadering van risico op ongevallen (zowel 

voor verkeer op de weg als voor kruisend verkeer).  

Vanuit de inspraakreacties op de kennisgeving bleek duidelijk de vraag naar een inschatting van de socio-

economische effecten. Hiervoor werd een afzonderlijke studie (maatschappelijke kosten-baten-analyse, 

MKBA) uitgevoerd. 

 

12.3 Scoping van het onderzoek voor de varianten 

12.3.1 Effectenonderzoek in functie van overzichtelijkheid en besluitvorming 

Voor beide alternatieven zijn enkele lokale varianten mogelijk. Een volledige bespreking van al deze 

varianten leidt tot een veelheid van korte besprekingen wat vrij snel onoverzichtelijk wordt. Daarenboven zijn 

de verschillen tussen een groot deel van de varianten zeer beperkt en naar verwachting niet van die aard dat 

ze tot een andere conclusie kunnen leiden wat betreft de meest gewenste van de twee alternatieven. 

Het geheel aan effectbesprekingen kan overzichtelijk gehouden worden door voor zowel de doortocht als de 

omleiding slechts één basistracé gedetailleerd te behandelen. Wanneer varianten op planniveau tot 

significant andere effecten zouden kunnen leiden, zullen deze aanvullend in een korte paragraaf kwalitatief 

toegelicht worden. Indien deze effecten dusdanig zijn dat deze de keuze tussen de twee alternatieven 

(doortocht versus omleiding) kunnen beïnvloeden zal een verdergaande bespreking gemaakt worden.  

Voorwaarde voor deze aanpak met de 2 alternatieven zonder uitvoerige bespreking van alle varianten is 

vanzelfsprekend dat de relevante varianten gebruikt worden voor de samenstelling van de twee 

basisalternatieven én dat er duidelijkheid is over wanneer de overige varianten tot significant andere effecten 

kunnen leiden. In onderstaande paragrafen wordt besproken op welke wijze dit toegepast wordt in de 

effectbesprekingen. 
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12.3.2 Scoping van het onderzoek voor varianten bij het doortochttracé 

12.3.2.1 Ter hoogte van de KMO-zone 

Voor het doortochttracé is er een variant mogelijk voor de locatie van de lokale weg aan de KMO-zone. In 

het basisalternatief wordt deze lokale weg behouden aan de voorzijde (westzijde) van de KMO-zone. De 

plaatsing van de lokale weg langs de achterzijde (oostzijde) van de KMO-zone wordt niet opgenomen in het 

basisalternatief maar wordt als variant beschouwd. 
 

Tabel 12.3.1: Scoping voor de variant "achterzijde KMO-zone" bij de doortocht 

Discipline Significant 

andere 

effecten? 

Toelichting 

Bodem Nee  De variant ligt zeer dicht bij het basisalternatief en ligt hierdoor in 

gelijkaardige bodemtypes. De variant ligt eveneens volledig in de KMO 

zone. 

Water Nee  De variant ligt zeer dicht bij het basisalternatief en heeft hetzelfde 

lengteprofiel (i. c. boven grondwater en dus geen verwachte 

beïnvloeding van het grondwater).  

Geluid Nee  De variant zal tot een grotere spreiding van geluidhinder kunnen leiden 

maar op planniveau is dit geen significant ander effect.  

Lucht Nee  Op de schaal waarmee de discipline lucht werkt, liggen deze twee 

varianten zeer dicht bij elkaar. 

Landschap Nee  Het landschappelijke verschil tussen de variant en het basisalternatief is 

eerder beperkt door de ligging in de KMO-zone.  

Mens - 

verkeer 

Ja Het lokale verkeer dient lokaal een andere route te volgen. Deze 

afwijking is beperkt maar is verkeerskundig een eigenaardigheid door de 

scherpe bochten die in deze omleiding vervat zitten. 

Mens Ja De variant werd bedacht om minder ruimte in te nemen aan de voorzijde 

van de bedrijven. Dit spaart enkele bedrijfsgebouwen maar noopt de 

meeste (zoniet alle) bedrijven tot een heroriëntering van de handelszaak 

omdat de “voorzijde” (i.e. de toegangszijde) van het bedrijventerrein aan 

de oostzijde te liggen komt.  

Natuur Ja  De variant en het basisalternatief zijn beiden volledig gelegen binnen de 

KMO-zone en hebben geen directe andere impact op de natuurwaarden. 

Evenwel heeft het basisalternatief een sterkere concentratie van de 

menselijke activiteiten (en met name verkeer) waardoor een beperktere 

zone gehinderd wordt dan bij de variant. 

Op vlak van verkeer en mens (bedrijvigheid) is er een mogelijk relevant verschil tussen de twee varianten. 

Op verkeerskundig vlak is de variant een minder gewenste oplossing. Om deze reden wordt dit als variant 

meegenomen en niet als basis. Afhankelijk van de precieze verkeerskundige beoordeling door de 

deskundige mobiliteit en de beoordeling door de deskundige mens kan deze variant in de eindbeoordeling 

beschouwd worden. 
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12.3.2.2 Verlenging van de tunnel Helchteren 

Ten noorden van de tunnel te Helchteren werd geopperd om de tunnel ongeveer 600m te verlengen. Dit in 

functie van het verminderen van effecten op de leefbaarheid voor mens. 

Tabel 12.3.2: Scoping voor de verlengde tunnel te Helchteren 

Discipline Significant 

andere 

effecten? 

Toelichting 

Bodem Nee  Beide varianten liggen op dezelfde locatie.  

Water Ja De verlengde tunnel ligt in een zone waar het grondwater minder diep 

ligt. Mogelijk zijn er effecten op het grondwater. Deze zijn vermoedelijk 

vergelijkbaar met de effecten ter hoogte van de rotonde Peersedijk (zie 

hoofdstuk 13) en zijn afhankelijk van de wijze van inzet van milderende 

maatregelen.  

Geluid Ja  De zone met geluidshinder door het doorgaande verkeer zal 600m 

korter worden.  

Lucht Ja De zone met luchtverontreiniging door het doorgaande verkeer zal 600m 

korter worden. 

Landschap Ja  De zone met een “dorpslandschap” zal 600 m langer kunnen worden.  

Mens -

verkeer 

Ja De zone waarbij lokaal verkeer ongehinderd is door het doorgaande 

verkeer wordt verlengd met 600 m.  

Mens Ja De effecten op mens komen voort uit de abiotische disciplines. 

Daarnaast zijn er enkele bijkomende onteigeningen noodzakelijk. 

Natuur Nee  De variant bevindt zich volledig in de bebouwde kom en zal geen 

rechtstreekse invloed hebben op natuurwaarden. De enige mogelijke 

invloed verloopt via effecten op grondwater die te milderen zijn indien 

deze zouden optreden. 

Op vlak van mens (en de meeste abiotische disciplines die een invloed hebben op de mens) is er een 

mogelijk relevant verschil met de basisalternatief. De positieve effecten zijn de doelstelling van de variant.  

Voor de abiotische disciplines en de receptor landschap zijn de effecten van de verlengde tunnel analoog 

aan de effecten voor het tunneldeel uit de basisalternatief. Hiervoor is het niet zinvol bijkomende 

variantbesprekingen op te nemen. Enkel voor de abiotische discipline grondwater kan dit niet zonder meer 

gesteld worden. Deze variant zal dan ook doorgerekend worden in deze discipline. 

Voor de discipline mens is dit noodzakelijk om een goed beeld te geven van het effect om de voordelen van 

de variant goed in te kunnen schatten.  
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12.3.3 Scoping van het onderzoek voor varianten bij het omleidingstracé 

Voor het omleidingstracé zijn er lokaal een aantal varianten: 

 Ter hoogte van de KMO-zone zijn er drie mogelijkheden 

 Ter hoogte van de Mangelbeekvallei zijn er twee mogelijkheden 

 Ter hoogte van de aansluiting op de E314 zijn er twee mogelijkheden 

 

12.3.3.1 Ter hoogte van de KMO-zone 

In dit segment zijn drie mogelijkheden voorhanden: 

 Basis: Een tracé met een bochtstraal die een snelheid van 120 km/u toelaat. Hierbij ligt het 

aansluitingscomplex temidden de KMO-zone.  

 Variant 1: Een tracé met een maximumsnelheid van 90 km/u waarbij de lokale weg aan de westzijde van 

de KMO-zone ligt. Hierbij ligt het aansluitingscomplex t.h.v. de huidige rotonde op de grens tussen 

Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren. 

 Variant 2: Een tracé met een maximumsnelheid van 90 km/u waarbij de lokale weg aan de oostzijde van 

de KMO-zone ligt. Hierbij ligt het aansluitingscomplex t.h.v. de huidige rotonde op de grens tussen 

Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren. 

Als basis wordt uitgegaan van het tracé met de bochtstraal van 120 km/u. Dit ontwerp ligt verkeerskundig in 

lijn met het reeds bestaande (noordelijkere) deel van de N74 en met de rest van het omleidingstracé 

(zuidelijker) waarbij uitgegaan werd van een ontwerpsnelheid van 120 km/u. De ligging van het 

aansluitingscomplex zorgt hier voor een betere verkeerskundige situatie dan de andere twee varianten.  

Bij deze twee andere varianten treden er veel grotere omrijbewegingen op voor de bewoners van Helchteren 

indien deze via de N74 naar de E314 wensen te rijden en zullen deze zich mogelijk veel meer tussen het 

lokale verkeer in de dorpskernen van Houthalen en Helchteren begeven om naar de E314 te rijden. Naar 

gebruik van de omleidingsweg en naar ontlasting van de dorpskernen van doorgaand verkeer voldoet de 

variant met een bochtstraal van 120 km/u ook beter aan de doelstellingen.  

 



 Pagina 262 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Tabel 12.3.3: Scoping voor de varianten “voor- en achterzijde KMO-zone” bij de omleiding 

Discipline Significant 

andere 

effecten? 

Variant 1 

Significant 

andere 

effecten? 

Variant 2 

Toelichting 

Bodem Nee Nee  De varianten liggen zeer dicht bij het basisalternatief en ligt 

hierdoor in gelijkaardige bodemtypes. Dit onderscheid wordt 

niet differentiërend geacht. 

Water Nee Nee  De varianten liggen zeer dicht bij het basisalternatief. De 

varianten liggen gelijkgronds i.t.t. het basisalternatief waardoor 

geen beïnvloeding van het grondwater mogelijk is.  

Geluid Nee Nee  De varianten zullen mogelijk tot een andere spreiding van 

geluidhinder kunnen leiden maar dit is beperkt en op 

planniveau is dit geen significant ander effect.   Evenwel wordt 

de geluidsverstoring van natuur wel groter geacht voor variant 

1 ten opzichte van het militair domein en voor variant 2 ten 

opzichte van de oostelijk gelegen natuurgebieden, temeer daar 

het basisalternatief ingegraven ligt en de varianten niet. 

Lucht Nee Nee  Op de schaal waarmee de discipline lucht werkt liggen deze 

twee varianten zeer dicht bij elkaar. 

Landschap Ja Ja  De twee varianten hebben als doel de KMO-zone te behouden 

en hebben een ander landschappelijk eindbeeld.  

Mens-

verkeer 

Ja  Ja  De locatie van de verknoping ligt bij de twee varianten verder 

noordwaarts en leidt tot een mogelijk ander weggebruik.  

Variant 2 leidt tot een langer en bochtig tracé voor de locale 

relatie (N715) tussen Helchteren en Hechtel. 

Mens Ja Ja De varianten werd bedacht om minder ruimte in te nemen in 

de KMO-zone.  Het basisalternatief impliceert het volledig 

verdwijnen van de KMO-zone.  Evenwel vereisen beide 

varianten wel degelijk ook onteigeningen binnen de KMO-

zone. 

Natuur Ja Ja  De varianten werd bedacht om minder ruimte in te nemen in 

de KMO-zone. Het sparen van de KMO-zone verlaagt echter 

de potenties tot natuurherstel op deze ecologisch cruciale 

locatie. Anderzijds leidt het basisalternatief ook tot minder 

geluidsverstoring van bestaande natuur (zie hoger).  Ook op 

vlak van barrièrewerking en ontsnipperingsmogelijkheden 

verschillen de varianten van het basisalternatief. 

Op basis van deze scoping wordt voorgesteld in de disciplines Fauna flora, Landschap en Mens (i.c. de 

receptoren) beknopt in te gaan op de varianten en dit niet te doen voor de andere disciplines.  

Indien het basisalternatief voor water een significante invloed veroorzaakt, is een verschil met de varianten 

mogelijk en zullen deze ook opgenomen worden in de bespreking. 
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12.3.3.2 Ter hoogte van de E314 

Voor de aansluiting aan de E314 wordt één variant meegenomen in het onderzoek. Deze variant gaat niet uit 

van een nieuwe verkeerswisselaar maar behoudt de bestaande infrastructuur en breidt deze uit.  

In dit segment zijn dus twee mogelijkheden voorhanden: 

 Basis: Een verkeerswisselaar met vloeiende, conflictvrije overgangen tussen de verschillende wegen.  

 Variant uitbreiding bestaande wisselaar: Een aansluiting van de nieuwe N74 (omleiding) op het huidige 

tracé van de N715/N74 door middel van een verkeerslichtenregeling.  

Als basis wordt uitgegaan van de conflictvrije verkeerswisselaar. Dit ontwerp is verkeerskundig optimaal met 

conflictvrije overgangen en minimale afstanden op de verkeerswisselaar. 

 

Tabel 12.3.4: Scoping voor de variant "uitbreiding bestaande wisselaar" bij de omleiding 

Discipline Significant 

andere 

effecten? 

Toelichting 

Bodem Nee  Beide varianten hebben een iets andere maar vergelijkbare ligging. Beide 

liggen in gelijkaardige bodems. 

Water Nee  Beide varianten liggen volledig bovengronds en hebben dus gelijkaardige 

effecten op grondwater. De varianten snijden dezelfde waterlopen. 

Geluid Nee Het geluidsklimaat ter hoogte van de wisselaar wordt bepaald door de 

E314. De beperkte verschuiving van een aantal armen van de wisselaar 

en het verschil in rijbewegingen tussen de twee varianten zijn niet 

modelleerbaar op planniveau. De effecten worden als vergelijkbaar 

ingeschat.  

Lucht ? Het bijkomend aantal voertuigkilometers bij de variant leidt tot grotere 

emissies. In dit opzicht heeft de variant met de uitbreiding van de 

bestaande wisselaar mogelijk grotere effecten dan de basisalternatief. 

Landschap ? De variant heeft een eenvoudigere structuur met minder bruggen en krijgt 

daardoor, in aanvulling op de licht andere ligging, mogelijk een andere 

beoordeling van de landschappelijke impact. 

Mens- 

verkeer 

Ja Beide varianten functioneren anders (cf. bijlage 11.2). 

Mens Nee Beide varianten verschillen slechts minimaal in bodemgebruik 

Natuur ? De ecologische waarden van de zones waar de twee varianten in gelegen 

zijn, zijn sterk gelijkend maar niet geheel gelijk. Door de andere ligging ten 

opzichte van de natuurkern is de impact mogelijk verschillend. 

Op verkeerskundig vlak zijn de twee varianten duidelijk verschillend in hun functioneren. Op vlak van de 

overige milieueffecten is dit veel minder duidelijk. Voor de disciplines lucht, landschap en natuur zal het 

verschil met de basisalternatief kwalitatief besproken worden. 
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12.4 Studiegebied 

Als studiegebied wordt de zone beschouwd waarin zich effecten kunnen voordoen. Deze bestudeerde zone 

is per discipline anders en is bijkomend binnen elke discipline verschillend per effectgroep. Daarnaast 

kunnen ook binnen effectgroepen verschillende schaalniveaus aan de orde zijn waardoor ook binnen die 

effectgroep nog verschillende studiegebieden aan de orde kunnen zijn. 

Bij de studie van een effect wordt in eerste instantie een ruim gebied bestudeerd om in te kunnen schatten 

waar zich effecten zouden kunnen voordoen. Op basis hiervan wordt een beperktere zone, of een grotere 

indien dit nodig blijkt!, gedetailleerder onderzocht om de afbakening van de effecten en de grootte hiervan te 

kunnen bepalen.  

Het is dus niet mogelijk om “het studiegebied” exact af te bakenen gezien er binnen de bestudeerde zone 

een gradatie bestaat van een oppervlakkige studie naar diepgaande detailstudie.  

Globaal gezien kan gesteld worden dat “het studiegebied” zich bevindt binnen de grenzen van de 

kaartenbundel, tenzij in de tekst figuren opgenomen zijn die tot buiten de grenzen van de kaartenbundel 

vallen. In die gevallen, met name voor verkeer en grondwater, is het studiegebied (voor bepaalde 

schaalniveaus) groter. 
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13 Analyse van de abiotische disciplines 

13.1 Mobiliteit - verkeerskundig onderzoek  

In het kader van de actualisatie/vernieuwing van het Plan-MER is geoordeeld om op verkeerskundig vlak te 

werken met geactualiseerde gegevens.  In het bijzonder geldt dit voor de vastlegging van de toekomstige 

verkeersintensiteiten, waarbij deze gegevens (net als in het eerste Plan-MER) worden ontwikkeld binnen 

een geactualiseerd verkeersmodel.  

In dit nieuwe hoofdstuk van het Plan-MER wordt een beschrijving gegeven van het toegepaste model, en de 

resultaten die binnen dit model zijn uitwerkt.  In eerste instantie wordt ingegaan op het hoe en waarom van 

het hanteren van een vernieuwd model, op de wijze waarop de simulaties op macroniveau zijn doorgevoerd, 

en op de resultaten die het model voor de doorgerekende alternatieven van de Noord-Zuidverbinding.  

De model doorrekeningen zijn in 2013 gemaakt door het Vlaams Verkeerscentrum dat binnen het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid het beheer van de provinciale 

verkeersmodellen verzorgt.   

 

13.1.1 Beschrijving van het verkeersmodel  

13.1.1.1 Gebruik van een nieuw verkeersmodel 

De wereld van de verkeersmodellen is steeds in beweging.  Nieuwe en verbeterde software maken dat 

bestaande verkeersmodellen geüpdate worden en nieuwe versies worden geïmplementeerd. Op niveau van 

de provinciale verkeersmodellen in de Vlaamse provincies (macroscopische modellen) wordt momenteel 

versie 3.6.1 gebruikt om belangrijke infrastructuurprojecten naar hun mobiliteitsimpact te simuleren en te 

beoordelen.   

Het verkeersmodel  beschrijft  de  mobiliteit  van  het personenverkeer aan de hand van de spreiding in tijd 

en ruimte van socio-economische activiteiten,  het  volledige  multimodale  vervoersaanbod,  de  

aantrekkelijkheid  van  de verschillende  vervoerwijzen  en  de  invloed  hiervan  op  de  modale  keuze  en  

trajectkeuze voor alle verplaatsingen.  In feite wordt in een verkeersmodel de complexe realiteit rond het 

verplaatsingsgedrag gebundeld en vereenvoudigd tot een werkbare beslissingstool rond infrastructuur, 

verkeer en mobiliteit.    

Het betreft een model van strategisch niveau  dat  enerzijds  een  inschatting  maakt  van  de  verkeersvraag  

voor  personen  en  goederen  in  een bepaald jaar (huidige toestand of toekomstige toestand). Anderzijds  

wordt  deze  verkeersvraag geconfronteerd met het beschikbare aanbod aan verplaatsingsmogelijkheden, 

zoals de beschikbare wegen en  de  openbaar  vervoerlijnen.  Deze  confrontatie  resulteert  uiteindelijk  in  

een  inschatting  van  de  hoeveelheid auto- en vrachtverkeer die we kunnen verwachten op de verschillende 

segmenten van het wegennetwerk en de daarmee samenhangende effecten inzake filevorming en 

bereikbaarheid.  

Concreet vervangt versie  3.6.1  van  het  provinciaal  verkeersmodel  Limburg  de  versie  3.4  die gebruikt  

werd voor de  doorrekeningen  in  2007/ 2008  in  het kader van het (voormalig) Plan-MER.  Belangrijk bij het 

gebruik van de resultaten van het nieuwe model is te wijzen op het feit dat de resultaten (belaste netwerken) 

enigszins afwijken van de resultaten van het oude model.  Oorzaken hiervan zijn veelzijdig, maar zijn in 

grote lijnen toe te schrijven aan een globaal gewijzigde modelopzet (multimodaal i.p.v. unimodaal), met 

hierbij ook wijzigingen op het vlak van de simulatiemethodiek in se, de gehanteerde basisgegevens, alsook  

de toegepaste kalibratiecijfers.   

Een rechtstreekse vergelijking van de outputresultaten van beide modelversies zou dan ook enkel maar 

mogelijk zijn mits kennis, rekenschapname  en juiste interpretatie van deze inhoudelijke verschillen rond 

modelopbouw. 
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In het kader van dit Plan-MER kan niet specifiek op dit aspect ingegaan worden. Voor verdere uitleg over 

beide verkeersmodellen en hun respectievelijke modelmethoden kan weliswaar verwezen naar de diverse 

rapporten die terzake door het Vlaams Verkeerscentrum over de verkeersmodellen zijn opgemaakt, en ten 

dele ook raadpleegbaar zijn (o.m. op de website).  

 

13.1.1.2 Basisbeschrijving van het verkeersmodel 

Het  recentste provinciaal  verkeersmodel  Limburg  is  een  statisch,  multimodaal,  geaggregeerd 

verkeersmodel op strategisch niveau op uurbasis. De gegevens worden geaggregeerd op zoneniveau, met 

aandacht voor een opdeling in homogene groepen op basis van motief en gezins- of persoonskenmerken. 

Het  netwerk  en  de  zonering  van  dit provinciaal  verkeersmodel  Limburg bevat heel België en een schil 

van het buitenland rond België.  

De omvang van de zones varieert van plaats tot plaats: de provincie Limburg heeft een relatief fijne 

zonering, die op  veel  plaatsen  direct  aansluit  bij  de  statistische  sectoren.  Hoe  verder  men  van  het 

studiegebied verwijderd is, hoe grover de zonering wordt. 

De werkwijze van het provinciaal verkeersmodel bestaat klassiek uit vijf stappen:  

 Tripgeneratie (en tijdstipkeuze): hierbij wordt voor de beschouwde tijdsperiode berekend hoeveel 

verplaatsingen er in iedere zone vertrekken en aankomen. 

 Tripdistributie:  in  deze  stap  worden  de  globale verplaatsingen per zone verdeeld over alle herkomsten 

en bestemmingen. Het resultaat hiervan zijn de globale verplaatsingsmatrices of HB-matrices.  

 Vervoerwijzekeuze:  in  functie  van  de  aantrekkelijkheid  van  de  verschillende vervoersmodi worden 

de HB-matrices opgedeeld  in  verplaatsingsmatrices  per vervoersmodus (auto, fiets, te voet en 

openbaar vervoer).  

 Kalibratie:  de  HB-matrices  voor  de  modi  auto  en  openbaar  vervoer  worden gekalibreerd in functie 

van de beschikbare tellingen.  

 Toedeling  of  routekeuze:  in  de  laatste  stap  worden  de  resulterende  HB-matrices toegedeeld voor 

de verschillende vervoersmodi, met uitzondering van fiets en te voet. 

 

Voor de verschillende zones van het model zijn een aantal gegevens beschikbaar : de socio-demografische 

gegevens rond bevolking, tewerkstelling, schoolbevolking, schoolgaanden, gezinsgrootte, autobezit, ….  

Deze  gegevens  dateren  voor  de basissituatie van 2007.  

Voor de toekomstsituatie geldt de zgn. “Business-as-Usual  2020”  (BAU  2020 – zie verder).  Bij  de  

invulling  van  deze plansituatie is rekening gehouden met de verwachte ruimtelijke en infrastructurele 

ontwikkelingen voor 2020, zoals deze gekend en beslist waren in 2007-2008.  

Inzake de in het model opgenomen infrastructuurnetwerken zijn binnen  de  provincie Limburg alle 

ontsluitende  wegen  tot  een  deel  van  de  belangrijkste  woonstraten opgenomen ; buiten  de  provincie  

daalt  deze  detailleringsgraad.  Gelijklopend  zijn binnen  de  provincie  alle  haltes  van  De  Lijn  en  

stations  van  de  NMBS  opgenomen,  en zijn de OV-dienstvoeringen tot op doortochttijd ingevoerd. Buiten 

het studiegebied is  

het  aanbod  openbaar  vervoer  minder  gedetailleerd  opgenomen.  De lijnvoeringen zijn voor alle relevante 

uren afgeleid uit de beschikbare databanken of andere gegevensbronnen  van  de  Belgische  openbaar  

vervoermaatschappijen  (De  Lijn,  NMBS, TEC, MIVB) ; dit lijnenbestand dateert voor de basissituatie uit 

2007. Ook voor het  toekomstjaar  2020  geldt een gelijkaardig  bestand, waarbij  rekening is gehouden met 

de verwachte uitbreidingen van het aanbod openbaar vervoer. 

 

Een vergelijking van de modelresultaten van het oude en nieuwe model mag niet zomaar doorgevoerd 

worden. Het  netwerk voor het planjaar (cfr. bv. de stelselmatige evolutie van het omleidingsalternatief naar 

het referentieontwerp) kent immers een aantal relevante wijzigingen.   
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In het nieuwe verkeersmodel zijn alvast de voornaamste wegstructuren aanwezig voor een 

effectenonderzoek i.k.v. de voorliggende plan-MER. Hiermee wordt bedoeld dat de N74/N715 met alle lokale 

verbindingswegen zoals daar o.a. zijn de PeerseDijk, de N719, de Herebaan-Oost, de Guldensporenlaan, de 

Ringlaan, de Meerstraat, de Koolmijnlaan, …  aanwezig zijn.  De  wegen  die  gebieden  met  een  

woonfunctie,  economische  functie  en/of  toeristische  functie  ontsluiten, zijn geïntegreerd in het 

verkeersmodel. De hoofdwegen en hun aansluiting op het onderliggende wegennet zijn aanwezig. Belangrijk 

is dat de verschillende straten in het model niet op zichzelf staan,  maar duidelijk als een onderdeel van het 

netwerk zijn te beschouwen. 

De  gehanteerde mobiliteitsparameters van dit verkeersmodel zijn afgeleid uit de  Socio-Economische  

Enquête  2001, alsook uit de Vlaamse OVG’s  van  2000-2001 (Onderzoek Verplaatsingsgedrag 

Vlaanderen).  Deze  gedragsonderzoeken  geven  inzicht  in  het  verplaatsings-  en mobiliteitskeuzegedrag  

van  de  gemiddelde  Vlaming.  De afgeleide parameters worden gebruikt in het toegepaste vraag- en 

vervoerwijzekeuzemodel. 

 

Het  model focust  vooral  op  een  zo  correct  mogelijke modellering  van  het  personenverkeer,  maar  er  

wordt  uiteraard  ook  rekening  gehouden met het vrachtverkeer over de weg. De 

vrachtwagenverplaatsingen worden in dit model ingevoerd vanuit een ander model, zijnde het strategisch 

vrachtmodel Vlaanderen (versie 1.6). 

De modelresultaten zijn overkoepelend uitgedrukt in pae (personenauto-equivalenten), zijnde aldus een 

grootheid waarbinnen de samenstelling van het verkeer verrekend wordt.  Hierbij geldt het zware en het 

lichte vrachtverkeer van respectievelijk 2 en 1,5 auto-equivalent.  

 

Het model is gekalibreerd, zowel wat betreft personenautoverkeer als vrachtverkeer,  met behulp van een 

uitgebreide databank aan verkeersgegevens :  

 Automatische verkeerstellingen met behulp van dubbele lussen op het Vlaamse snelwegennet;  

 Occasionele en automatische verkeerstellingen op het onderliggende wegennet;  

Voor het openbaar vervoer gelden de cordontellingen van De Lijn als kalibratiegegevens 

De kalibratiegegevens zijn verzameld voor het jaar 2009. Daarom is dat jaar 2009 het basisjaar (= 

bestaande toestand) van deze versie 3.6.1.  Uit de validatie van de basisresultaten is vastgesteld dat de 

verkeersbelastingen voor het personen- en vrachtverkeer  een  realistische  benadering  zijn  van  de  

tellingen.  Ook reageert  het  model op  een  logische  en  verklaarbare  wijze  op  bepaalde 

netwerkaanpassingen.  Hieruit  kan  geconcludeerd worden dat het netwerkevenwicht in het model stabiel is. 

Het gehanteerde verkeersmodel is kent in tegenstelling tot de vroegere modellen meerdere planperioden 

(7u-8u, 8u-9u, 12u-13u, 15u-16u, 16u-17u, 17u-18u). De verkeersgeneratie wordt beschouwd en verdeeld in 

de respectievelijke uren waarbij voor de verschillende wegdelen een intensiteit in beide richtingen berekend 

wordt . De intensiteiten worden uitgedrukt in pae/uur (personenauto equivalenten per uur).. In het kader van 

de beoordelingen in deze Plan-MER worden zowel een ochtend- als avondspits als basis gehanteerd, nl. de 

uren 8u-9u en 17u-18u. 

Voor specifieke milieuberekeningen (cfr. discipline geluid en lucht in dit Plan-MER) worden de 

verkeersbelastingen van de voornoemde modelperiodes opgehoogd (extrapolatie) naar belastingen voor een 

dagdeel en voor een etmaal.   Hiervoor bestaan de nodige parameters binnen de uitgebouwde 

modelomgeving.  

 

Algemeen is geoordeeld door het Vlaams Verkeerscentrum dat het model geschikt is voor doorrekeningen 

op strategisch niveau, en dus ook kan toegepast worden voor planningsprocessen zoals de Plan-MER voor 

de Noord-Zuidverbinding. 
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13.1.1.3 Werken met scenario’s en planalternatieven  

De modeldoorrekeningen die in het provinciaal model zijn doorgevoerd zijn de volgende : 

 Het model voor het basisjaar 2009 (basistoestand) 

 Het model voor het referentiejaar 2020, zgn. Business-as-Usual 2020, en dit zonder omleiding/doortocht  

 Het model voor het planjaar 2020 mét heraanleg van de doortocht (= alternatief 1), met tunnels en 

bovengronds aangepaste infrastructuur 

 Het model voor het planjaar 2020 mét aanleg van de omleiding (= alternatief 2), en met herinrichting van 

de doortocht  

 

Belangrijk bij het hanteren en interpreteren van de modelresultaten is dat we moeten rekening houden dat 

het opgebouwd verkeersmodel resulteert  in verkeerscijfers waarop een zekere marge moet worden 

gehanteerd.  De nodige interpretatiemarges vloeien voort  uit het werken met hypotheses waarmee getracht 

is de werkelijkheid van het terrein te vereenvoudigen.   Bij de validatie van de provinciale verkeersmodellen, 

ook deze nieuwe versie van de provincie Limburg, komt dit duidelijk tot uiting.  

   

13.1.2 Modelresultaten 

13.1.2.1 Huidige situatie (basisjaar 2009)   

Voor het basisjaar 2009, waarbij het verkeer via de bestaande wegenis van de N715 loopt, wordt bijgaand 

voor de ochtend- en avondspits het belast verkeersnetwerk gevisualiseerd. Het netwerk dat wordt 

geprojecteerd, orIënteert zich op de N715 en de belangrijkste aansluitende wegen.  

Op Figuur 13.1.1 wordt het modelresultaat voor de ochtendspits 8u-9u voorgesteld,  terwijl op Figuur 13.1.2 

de avondspits 17u-18u wordt voorgesteld.  Op basis van deze belaste modelnetwerken kunnen volgende 

globale bevindingen gelden (afgeronde cijfers) :   

 Voor de ochtendspits : 

- Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 760 pae/u richting Hasselt en ca. 550 pae/u richting 

Nederland.  

- Ter hoogte van Helchteren is dit aantal gestegen tot ca. 1100 pae/u richting Hasselt en ca. 800 pae/u 

richting Hechtel.  

- Tussen Houthalen en de aansluiting met de E314 worden de hoogste belastingen waargenomen: ca. 

2500 pae/u richting Hasselt en ca. 1500 pae/u richting Houthalen-centrum  

- Na de aansluiting met de E314 (omleiding Zonhoven – genomen tussen Eikenen en 

Engstegenseweg) dalen de belastingen opnieuw: 1100 pae/u richting Hasselt en 600 pae/u richting 

Houthalen.  

- Op de N73 worden volgende belastingen waargenomen: op het oostelijke deel rijdt er ca. 750 pae/u 

komende uit Peer en 550 pae/u richting Peer, terwijl op het westelijke deel er ca. 800 pae/u richting 

Leopoldsburg en ca. 540 pae/u vanuit Leopoldsburg rijdt. 

 

 Voor de avondspits :. 

- Algemeen gesteld zijn de belastingen tijdens de avondspits hoger dan tijdens de ochtendspits. Waar 

de meest belaste richting tijdens de ochtendspits vooral de noordelijke richting is, worden de hoogste 

belastingen nu waargenomen in zuidelijke richting. 

- Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 700 pae/u in zowel noordelijke als zuidelijke richting 

- Ter hoogte van Helchteren is dit gestegen tot ca. 1000 pae/u richting Hasselt enerzijds en ca. 

1150 pae/u richting Hechtel anderzijds 

- Tussen Houthalen en de aansluiting met de E314 worden de hoogste belastingen waargenomen: ca. 

1950 pae/u richting Hasselt en ca. 2300 pae/u richting Houthalen-centrum  
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- Na de aansluiting met de E314 dalen de belastingen opnieuw: 650 pae/u richting Hasselt en 1000 

pae/u richting Houthalen.  

- Op de N73 worden volgende belastingen waargenomen: op het oostelijke deel rijdt er ca. 750 pae/u 

komende uit Peer en 920 pae/u richting Peer, terwijl op het westelijke deel er ca. 900 pae/u richting 

Leopoldsburg en ca. 1000 pae/u vanuit Leopoldsburg rijdt. 
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Figuur 13.1.1: Belast netwerk ochtendspits voor basisjaar 2009 
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Figuur 13.1.2: Belast netwerk avondspits voor basisjaar 2009 
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13.1.2.2 Referentiesituatie toekomst (prognosejaar 2020 – zonder Noord-Zuidproject) 

Als referentie toekomstscenario wordt in alle verkeersmodellen van de Vlaamse provincies het jaar 2020 

gehanteerd. Er wordt gesproken over het zgn. scenario “Business-as-usual”  2020,  kortweg  het scenario  

BAU  2020.  In concreto houdt dat in dat alle  invoerdata rond socio-demografische  gegevens  (SDG’s),  

netwerken,  parameters,  ... opgemaakt zijn voor het jaar 2020, en waarbij de inhoud en selectie gebeurd 

volgens  het  principe  van  beslist-beleid.  Dit laatste betekent dat projecten,  ontwikkelingen,  tendensen, ...  

die  momenteel  vastliggen  of  een  grote  zekerheid  van  uitvoering  kennen, in het scenario BAU 2020 

worden meegenomen.  

Dit principe wordt in de modelopzet zeer strikt nagestreefd,  en  kenmerkt  zich  door  het  feit  dat  nieuwe  

beleidsvisies  of  –richtingen  niet  expliciet  worden  opgenomen,  tenzij  ze  reeds  in  concrete maatregelen 

in het huidige aangevatte beleid geïncorporeerd zijn. 

Op Figuur 13.1.3 wordt voor de BAU 2020 het modelresultaat van de ochtendspits 8u-9u voorgesteld, terwijl 

op Figuur 13.1.4 de avondspits 17u-18u wordt voorgesteld.  Op basis van deze belaste modelnetwerken 

kunnen volgende globale bevindingen gelden  :   

Op de eerste plaats valt te stellen dat omwille van de toegenomen verkeersvraag in het scenario BAU 2020, 

ook de belastingen op het wegennet hoger in dit scenario. Tijdens de ochtendspits blijft de drukste richting 

op de N74 richting Hasselt, tijdens de avondspits is richting noorden (Hechtel, Nederland) de drukste 

richting.  

Voorts gelden volgende algemene vaststellingen (afgeronde cijfers) :  

 Voor de ochtendspits : 

- Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 1050 pae/u richting Hasselt en ca. 850 pae/u richting 

Nederland.  

- Ter hoogte van Helchteren is dit gestegen tot ca. 15000 pae/u richting Hasselt en ca. 1200 pae/u 

richting Hechtel.  

- Tussen Houthalen en de aansluiting met de E314 worden de hoogste belastingen waargenomen: ca. 

2550 pae/u richting Hasselt en ca. 1900 pae/u richting Houthalen-centrum.  

- Na de aansluiting met de E314 dalen de belastingen opnieuw: 14000 pae/u richting Hasselt en 900 

pae/u richting Houthalen.  

- Op de N73 worden volgende belastingen waargenomen: op het oostelijke deel rijdt er ca. 1050 pae/u 

komende uit Peer en 750 pae/u richting Peer; op het westelijke deel rijdt er ca. 1150 pae/u richting 

Leopoldsburg en ca. 800 pae/u komende uit Leopoldsburg. 

 

 Voor de avondspits : 

- Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 1050 pae/u in de richting van Hasselt; richting 

Nederland zijn dit 1400 pae/u.  

- Ter hoogte van Helchteren is de belasting gestegen tot ca. 1550 pae/u richting Hasselt en ca. 1550 

pae/u richting Hechtel.  

- Tussen Houthalen en de aansluiting met de E314 worden de hoogste belastingen waargenomen: ca. 

2400 pae/u richting Hasselt en ca. 2300 pae/u richting Houthalen-centrum 

- Na de aansluiting met de E314 dalen de belastingen opnieuw : in elke richting rijden er ca. 1150 

pae/u. 

- Op de N73 worden volgende belastingen waargenomen: op het oostelijke deel rijdt er ca. 1050 pae/u 

komende uit Peer en 1100 pae/u richting Peer; op het westelijke deel rijdt er ca. 950 pae/u richting 

Leopoldsburg en ca. 1200 pae/u komende uit Leopoldsburg. 
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Figuur 13.1.3: Belast netwerk ochtendspits voor referentiesituatie 2020 (BAU) 
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Figuur 13.1.4: Belast netwerk avondspits voor referentiesituatie 2020 (BAU) 
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13.1.2.3 Plansituatie 2020 met doortochttracé  

Binnen het scenario BAU 2020 wordt in dit scenario het doortochtalternatief van de Noord-zuidverbinding 

geïntegreerd.  Zeer globaal beschouwd,  wordt voorzien in :  

 Een doortochttracé dat de huidige tracering van de huidige N74/N715 volgt 

 Ter hoogte van de dorpskernen is een maximale oversteekbaarheid en winst in leefbaarheid te realiseren 

door middel van een ondertunneling voor het doorgaande verkeer.  

 Een situatie waarbij, om het doorgaande verkeer en het lokale verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten 

doorstromen, wordt plaatselijk gewerkt met een gescheiden stelsel van parallelle wegen. 

 Een situatie waarbij, om een uitwisseling tussen de twee verkeersstromen te voorzien en om de 

keerbeweging op de lokale weg mogelijk te maken, een aantal uitwisselpunten zijn voorzien. 

Op Figuur 13.1.5 wordt voor het doortochttracé het modelresultaat van de ochtendspits 8u-9u voorgesteld, 

terwijl op Figuur 13.1.6 de avondspits 17u-18u wordt voorgesteld.  Bij de onderstaande presentatie van de 

resultaten zijn (waar nodig) de intensiteiten binnen de tunnel (hoofdweg) en de parallelweg gebundeld tot 

één cijfer (in de bijhorende tabellen worden deze evenwel opnieuw gesplitst) . Op basis van deze belaste 

modelnetwerken kunnen volgende globale bevindingen gelden (afgerond cijfer) :   

 Voor de ochtendspits : 

- Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 1250 pae/u richting Hasselt en ca. 1000 pae/u 

richting Nederland.  

- Ter hoogte van Helchteren is dit gestegen tot ca. 1950 pae/u richting Hasselt en ca. 1550 pae/u 

richting Hechtel.  

- Tussen Houthalen en de aansluiting met de E314 worden de hoogste belastingen waargenomen: ca. 

3200 pae/u richting Hasselt en ca. 2300 pae/u richting Houthalen-centrum.  

- Na de aansluiting met de E314 dalen de belastingen opnieuw : 1500 pae/u richting Hasselt en 1000 

pae/u richting Houthalen.  

- Op de N73 worden volgende belastingen waargenomen: op het oostelijke deel rijdt er ca. 1050 pae/u 

komende uit Peer en 800 pae/u richting Peer; op het westelijke deel rijdt er ca. 1150 pae/u richting 

Leopoldsburg en ca. 850 pae/u komende uit Leopoldsburg. 

 

 Voor de avondspits : 

- Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 1200 pae/u in de richting van Hasselt; richting 

Nederland zijn dit 1800 pae/u.  

- Ter hoogte van Helchteren is de belasting gestegen tot ca. 1900 pae/u richting Hasselt en ca. 2600 

pae/u richting Hechtel.  

- Tussen Houthalen en de aansluiting met de E314 worden de hoogste belastingen waargenomen: ca. 

2450 pae/u richting Hasselt en ca. 3750 pae/u richting Houthalen-centrum 

- Na de aansluiting met de E314 dalen de belastingen opnieuw : in de richting Hasselt rijden ca. 1250 

pae/u, en in de richting van Houthalen ca.1400 pae/u. 

- Op de N73 worden volgende belastingen waargenomen: op het oostelijke deel rijdt er ca. 1000 pae/u 

komende uit Peer en 1150 pae/u richting Peer; op het westelijke deel rijdt er ca. 1050 pae/u richting 

Leopoldsburg en ca. 1200 pae/u komende uit Leopoldsburg. 
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Figuur 13.1.5: Belast netwerk ochtendspits voor plansituatie – doortochtalternatief  
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Figuur 13.1.6: Belast netwerk avondspits voor plansituatie – doortochtalternatief  
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13.1.2.4 Plansituatie 2020 met omleidingstracé   

Binnen het scenario BAU 2020 wordt in dt scenario het omleidingsalternatief van de Noord-Zuidverbinding 

geïntegreerd.  Zeer globaal beschouwd,  wordt voorzien in :  

 Het omleidingstracé volgt vanaf de aansluiting met de reeds gerealiseerde N74 de huidige N74/N715 tot 

en met de KMO-zone ten noorden van Helchteren. Verder zuidwaarts wordt het tracé ten westen van de 

kernen van Helchteren en Houthalen voorzien, waar het vervolgens aansluit op de E314.   

 Het lokale verkeer blijft gebruik maken van de bestaande N715, waardoor lokaal en doorgaand verkeer 

volledig van elkaar gescheiden zijn.  

 Om een uitwisseling tussen het lokale en doorgaande verkeer te voorzien, zijn een aantal 

verkeerswisselaars voorzien, zoals o.m. aan de industrie Centrum-zuid (Houthalen), alsook aan de KMO-

zone te Helchteren .  

 Ter hoogte van de E314 wordt een nieuw op- en afrittencomplex voorzien, die een nieuwe aansluiting 

voorziet voor de Noord-Zuidverbinding, de E314 en de N74. 

 Op grondgebied Zonhoven wordt opnieuw een aansluiting voorzien op de N74-omleiding, en wordt een 

nieuwe ongelijkvloerse koppeling voorzien met de Houthalenseweg (Zonhoven centrum)  

 

Belangrijk hierbij is zeker ook te wijzen op het feit dat in dit nieuwe Plan-MER (t.o.v. het Plan-MER 2008) het 

referentie-ontwerp van de omleidingsweg beschouwd is.  Op netwerkniveau geeft dit voor bepaalde locaties 

een aantal verschillen, en dit als gevolg van de optimalisaties die i.k.v. het referentie-ontwerp zijn 

doorgevoerd. In het hoofdstuk van de projectbeschrijving is een uitvoerige beschrijving van het netwerk terug 

te vinden.     

Op Figuur 13.1.7 wordt voor het doortochttracé het modelresultaat van de ochtendspits 8u-9u voorgesteld, 

terwijl op Figuur 13.1.8 de avondspits 17u-18u wordt voorgesteld.  Op basis van deze belaste 

modelnetwerken kunnen volgende globale bevindingen gelden (afgeronde cijfers) :   

 Voor de ochtendspits : 

- Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 1250 pae/u richting Hasselt en ca. 1000 pae/u 

richting Nederland.  

- Op de omleidingsweg gelden volgende belastingen  : 

- Ten noorden van de KMO-zone is een belasting te noteren van ca.. 1700 pae/u richting Hasselt en ca. 

1300 pae/u richting Hechtel. 

- Tussen het uitwisselingspunt KMO-zone Helchteren en het uitwisselingspunt Centrum zuid Houthalen 

is een belasting te noteren van ca. 1700 pae/u richting Hasselt en ca. 1100 pae/u richting Hechtel. 

- Tussen het uitwisselingspunt Centrum zuid Houthalen en de E314 is een belasting te noteren van ca. 

2100 pae/u richting Hasselt en ca. 1550 pae/u richting Hechtel. 

- Op de doortocht gelden de volgende belasten :  

 Ter hoogte van Helchteren is een belasting te noteren van ca. 350 pae/u richting Hasselt en ca. 

400 pae/u richting Hechtel. 

 Tussen Houthalen en de E314 is een belasting te noteren van ca. 850 pae/u richting Hasselt en ca. 

1050 pae/u richting Houthalen Centrum . 

 Na de aansluiting met de E314 krijgen we volgende belastingen : 1300 pae/u richting Hasselt en 

750 pae/u richting Houthalen.  

- Op de N73 worden volgende belastingen waargenomen: op het oostelijke deel rijdt er ca. 1100 pae/u 

komende uit Peer en ca. 950 pae/u richting Peer; op het westelijke deel rijdt er ca. 1000 pae/u richting 

Leopoldsburg en ca. 850 pae/u komende uit Leopoldsburg. 

 

 Voor de avondspits : 

- Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 1250 pae/u richting Hasselt en ca. 2000 pae/u 

richting Nederland.  
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- Op de omleidingsweg gelden volgende belastingen  : 

 Ten noorden van de KMO-zone is een belasting te noteren van ca.. 1350 pae/u richting Hasselt en 

ca. 2350 pae/u richting Hechtel. 

 Tussen het uitwisselingspunt KMO-zone Helchteren en het uitwisselingspunt Centrum zuid 

Houthalen is een belasting te noteren van ca. 1450 pae/u richting Hasselt en ca. 1900 pae/u 

richting Hechtel. 

 Tussen het uitwisselingspunt Centrum zuid Houthalen en de E314 is een belasting te noteren van 

ca. 2050 pae/u richting Hasselt en ca. 2325 pae/u richting Hechtel. 

- Op de doortocht gelden de volgende belasten :  

 Ter hoogte van Helchteren is een belasting te noteren van ca. 550 pae/u richting Hasselt en ook 

ca. 550 pae/u richting Hechtel. 

 Tussen Houthalen en de E314 is een belasting te noteren van ca. 650 pae/u richting Hasselt en ca. 

1150 pae/u richting Houthalen Centrum . 

 Na de aansluiting met de E314 krijgen we volgende belastingen : 1050 pae/u richting Hasselt en 1150 

pae/u richting Houthalen.  

 Op de N73 worden volgende belastingen waargenomen: op het oostelijke deel rijdt er ca. 1150 pae/u 

komende uit Peer en ook ca. 1150 pae/u richting Peer; op het westelijke deel rijdt er ca. 900 pae/u 

richting Leopoldsburg en ca. 1200 pae/u komende uit Leopoldsburg. 
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Figuur 13.1.7: Belast netwerk ochtendspits voor plansituatie – omleidingsalternatief  
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Figuur 13.1.8: Belast netwerk avondspits voor plansituatie – omleidingsalternatief  
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13.1.3 Globale verschillen volgens scenario’s en Noord-Zuidalternatieven     

In het kader van de Plan-MER is het relevant om, in het licht van de toekomst (planjaar 2020) een beeld te 

maken van de effecten van de realisatie van de Noord-Zuidverbinding binnen het verkeersnetwerk, en dit 

beschouwd vanuit de twee planalternatieven.  In de volgende twee paragrafen wordt, respectievelijk voor 

doortochttracé en omleidingstracé,  inzicht gegeven in de verschillen inzake belast verkeersnetwerk .  

Naast een tabel met de intensiteit(sverschillen) voor een aantal relevante wegsegmenten op en in de 

omgeving van de N74/N715 (opgezet met afgeronde cijfers), wordt ook in de figuren een visualisatie gedaan 

onder de vorm van verschillenplots in een breder netwerk rond de N74/N715.  

 

13.1.3.1 Referentiesituatie BAU 2020 versus plansituatie 2020 mét doortochtalternatief    

Tabel 13.1.1 geeft een vergelijking tussen het belast netwerk in respectievelijk de plansituatie BAU 2020 en 

de plansituatie 2020 met doortochttracé; Figuur 13.1.9 en Figuur 13.1.10 geven uit het verkeersmodel voor 

deze vergelijking een globaal beeld weer.   

Door de aanleg van de Noord-Zuidverbinding onder de vorm van het doortochtalternatief wordt ervoor 

gezorgd dat een verschuiving van een deel van het verkeer (doorgaand) van de bovengrondse N74 naar de 

ondergrondse Noord-Zuidverbinding (tunnels op niveau van de kernen Houthalen en Helchteren) optreedt. 

Hierdoor dalen de verkeersbelastingen op de bovengrondse (her in te richten) doortochtsegmenten erg 

sterk. Deze dalingen variëren tussen -1000 pae/u en -1500 pae/u, afhankelijk van de locatie. 

De verbeterde doorstroming op het tracé dat via plaatselijke tunnelconstructies t.h.v. de kernen Houthalen 

en Helchteren loopt, resulteert in een aantal effecten binnen een breder netwerk , met name :  

 Door de verkeerskundige opwaardering van het doortochttracé, stelt men vast dat ter hoogte van de 

toegangspunten naar de Noord-Zuidverbinding, zowel in het noorden (N74) als in het zuiden (E314, N74), 

hogere verkeersbelastingen worden waargenomen  

 Verkeer kiest ervoor om bij de aanleg van het doortochttracé zijn weg sterker te oriënteren op deze 

vernieuwde Noord-Zuidverbinding in plaats van via alternatief beschikbare noord-zuidrelaties 

 Op deze alternatieve Noord-zuidgerichte relaties (bvb. N76, N72, verbinding Peer naar Wauberg en 

Meeuwen,…) zijn er dan ook dalingen zichtbaar van de verkeersbelastingen 

 De aanleg van het doortochttracé geeft ook een verhoogde belasting op bepaalde wegen die binnen het 

onderliggend wegennet toegang blijven geven tot de Noord-Zuidverbinding.  Dit kan bv. waargenomen 

worden op de N719 waar hogere belastingen worden waargenomen; in Helchteren kan men namelijk nog 

steeds de Noord-Zuidverbinding oprijden, en een deel van het verkeer verkiest dit te doen i.p.v. van bvb. 

via de N76-route te rijden  

 Het lokaal verkeer, zoals in Houthalen en Helchteren, zal zich tevens gaan heroriënteren in functie van 

het gebruik van de nieuwe infrastructuur. Toegangswegen van de parallelweg die dichter bij de op- en 

afritten van de hoofdweg liggen, zullen zwaarder belast worden.  Deze vormen immers een sneller 

alternatief om de Noord-Zuidverbinding te gebruiken. Zo kan dit bv. gelden voor de Herebaan  te 

Houthalen, waar zulke hogere verkeersbelasting zich manifesteert.  

 Voor bepaalde wegen zoals de Weg naar Zwartberg zorgt de opwaardering van het doortochttracé dan 

weer voor een verlaging van de verkeersbelasting, omdat verkeer vanuit het oosten sneller gebruik maat 

van de E314 om zo aan te sluiten op de Noord-Zuiddoortochttracé.    
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Tabel 13.1.1: verkeersintensiteiten spitsuur : situatie BAU 2020 vs. plansituatie met doortochtalternatief (bron : Vlaams 

Verkeerscentrum – eigen verwerking)  

Scenario BAU

Scenario 

doortocht Verschil Scenario BAU

Scenario 

doortocht Verschil

1.050 1.250 200 850 1.000 150

1.350 1.700 350 750 1.000 250

1.500 1.950 450 1.200 1.550 350

1.650 2.150 500 1.450 2.000 550

1.700 2.500 800 1.500 1.900 400

1.800 3.200 1.400 1.600 2.250 650

2.550 3.250 700 1.900 2.400 500

1.400 1.500 100 900 1.000 100

1.750 1.400

200 150

1.750 1.400

400 600

2.500 1.800

700 450

2.500 1.800

750 600

Scenario BAU

Scenario 

doortocht Verschil Scenario BAU

Scenario 

doortocht Verschil

650 700 50 500 550 50

700 550 -150 450 400 -50

1.050 1.050 0 750 800 50

1.150 1.150 0 800 850 50

Michiel Scheperslaan 100 50 -50 150 150 0

Weg naar Zwartberg 350 300 -50 400 300 -100

Scenario BAU

Scenario 

doortocht Verschil Scenario BAU

Scenario 

doortocht Verschil

1.050 1.200 150 1.400 1.750 350

1.250 1.400 150 1.300 1.950 650

1.500 1.900 400 1.550 2.650 1.100

1.550 1.900 350 1.800 3.250 1.450

1.600 2.100 500 1.900 3.050 1.150

1.600 2.450 850 1.950 3.450 1.500

2.400 2.550 150 2.300 3.850 1.550

1.150 1.250 100 1.150 1.400 250

1.550 2.450

350 200

1.550 2.450

350 800

2.000 2.850

450 600

2.000 2.850

550 1.000

Scenario BAU

Scenario 

doortocht Verschil Scenario BAU

Scenario 

doortocht Verschil

550 600 50 950 900 -50

650 600 -50 800 700 -100

1.050 1.000 -50 1.100 1.150 50

950 1.050 100 1.200 1.200 0

Michiel Scheperslaan 250 100 -150 100 200 100

Weg naar Zwartberg 400 300 -100 550 400 -150

NZ - Zone Helchteren (ten Z N719) (2)

(2) in tunnel (= doorgaand)

(2) bovengronds (= lokaal)

NZ - Zone Helchteren (ten Z N719) (2)

(2) in tunnel (= doorgaand)

NZ - Ten Z van E314 (omleiding Zonhoven)

(1) in tunnel (= doorgaand)

(1) bovengronds  (= lokaal)

(3) in tunnel (= doorgaand)

(3) bovengronds (= lokaal)

(4) in tunnel (= doorgaand)

(4) bovengronds (= lokaal)

(4) in tunnel (= doorgaand)

(4) bovengronds (= lokaal)

(3) in tunnel (= doorgaand)

(3) bovengronds (= lokaal)

N73 (ten W van Hechtel centrum)

(2) bovengronds (= lokaal)

N719 Kazernelaan (ten O van Houthalen Sonnis)

N719 Kazernelaan (ten W van Helchteren centrum)

Richting westen Richting oosten

Richting westen Richting oosten

(1) in tunnel (= doorgaand)

(1) bovengronds  (= lokaal)

NZ - Zone Helchteren (ten N N719) (1)

Locatie

Avondspits 17u-18u

Richting zuiden Richting noorden 

NZ - Zone Hechtel (ten N van N73)

NZ - Zone Hechtel (ten Z van N73)

Bij doortochtalternatief

N719 Kazernelaan (ten O van Houthalen Sonnis)

N719 Kazernelaan (ten W van Helchteren centrum)

N73 (ten O van aansluiting NZ)

N73 (ten W van Hechtel centrum)

NZ - Zone Hechtel (ten N van N73)

NZ - Zone Hechtel (ten Z van N73)

NZ - Zone Helchteren (ten N N719) (1)

NZ - Zone Mangelbeek

NZ - Zone Houthalen (doortocht centraal) (3)

NZ - Zone tussen E314 en Houthalen (4)

N73 (ten O van aansluiting NZ)

NZ - Zone Mangelbeek

NZ - Zone Houthalen (doortocht centraal) (3)

NZ - Zone tussen E314 en Houthalen (4)

NZ - Ten Z van E314 (omleiding Zonhoven)

Bij doortochtalternatief

Richting zuiden Richting noorden 

Verkeersbelasting op het netwerk - vergelijking situatie BAU 2020 met plansituatie doortochtalternatief  (uitgedrukt in pae - afgeronde cijfers)

Ochtendspits 8u-9u

Locatie 
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Figuur 13.1.9: Verschillenplot ochtendspits 8u-9u : situatie BAU 2020 vs. plansituatie doortochtalternatief  
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Figuur 13.1.10: Verschillenplot avondspits 17u18u  situatie BAU 2020 vs. plansituatie doortochtalternatief  
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13.1.3.2 Referentiesituatie BAU 2020 versus plansituatie 2020 mét omleidingsalternatief    

Tabel 13.1.2 geeft een vergelijking tussen het belast netwerk in respectievelijk de plansituatie BAU 2020 en 

de plansituatie 2020 met omleidingstracé; Figuur 13.1.11 en Figuur 13.1.12 geven uit het verkeersmodel 

voor deze vergelijking een globaal beeld weer.   

Een aantal verkeerseffecten die reeds waargenomen worden in een plansituatie van het doortochtalternatief, 

zijn ook merkbaar in het omleidingsalternatief. Volgende vaststellingen kunnen genoteerd worden :  

 De toegangswegen tot de nieuwe Noord-Zuidverbinding worden eveneens zwaarder belast : zowel in het 

noorden (op de N74) als in het zuiden (op de E314) worden er hogere belastingen waargenomen. Een 

fractie verkeer dat vandaag binnen hun noord-zuidrelaties gebruikt maakt van aantal andere route, 

beweegt zich ertoe gebruik te maken van de nieuw aangelegde Noord-zuidverbinding.   

 De belasting op de bestaande N715 door Houthalen en Helchteren daalt drastisch omwille van de vlotte 

verbinding die gemaakt wordt door de Noord-Zuidverbinding.  

De aanleg van het nieuwe omleidingstracé resulteert ook duidelijk in een aantal effecten binnen een breder 

verkeersnetwerk  : 

 Net zoals in het scenario doortochttracé, wordt door de nieuwe Noord-Zuidverbinding een daling van de 

verkeersbelasting waargenomen op wegen die mede binnen Limburg de noord-zuidgerichte 

verkeersrelaties afwikkelen. Het meest markante effect situatie ook hier op de N76. . 

 Een wijziging is ook merkbaar in het onderlinge belang van de N73/N719 als oostelijke feeders van de 

Noord-Zuid. Aangezien er geen aansluiting is op de Noord-Zuidverbinding te Helchteren, stelt men een 

afname vast van verkeer op de N719.  Het extra gebruik van de N719-route (cfr. scenario doortochtracé) 

is niet meer aanwezig, en men verkiest om de N73-route vanuit Peer te gebruiken om zo de Noord-

Zuidverbinding te bereiken. 

 Randeffect van deze extra belasting op de N73 is uiteraard ook een toename van de verkeersbelasting 

ter hoogte van het complex N74/N73.  Dit complex, uitgerust met voorrangsgeregelde kruispunten, krijgt 

omwille van de extra verkeersvraag, een moeilijkere verkeersafwikkeling.  Hierdoor wordt vanuit het 

westen voor een deel dan ook de alternatieve route N73-N715 door Hechtel centrum gebruikt om het 

meer zuidelijker complex van de Noord-Zuidverbinding (omgeving KMO-zone Helchteren) te bereiken;  dit 

leidt aldus tot hogere belasting op deze lokale wegen.  

 Net zoals in het scenario doortochttracé, zijn er lokaal te Houthalen verschuivingen aan de orde. Het 

aansluitingscomplex van de Noord-Zuidomleiding aan het industrieterrein Centrum-zuid leidt tot 

plaatselijke verkeerstoenames , zoals bv. op de Stationsstraat, Michel Scheperslaan, Brugstraat en 

Meerstraat. 

 Voor de Weg naar Zwartberg wordt ook hier een afname van het oost-westverkeer geconstateerd  
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Tabel 13.1.2: verkeersintensiteiten spitsuur : situatie BAU 2020 vs. plansituatie met omleidingsalternatief (bron : Vlaams 

Verkeerscentrum – eigen verwerking) 

 

Scenario BAU

Scenario 

omleiding Verschil Scenario BAU

Scenario 

omleiding Verschil

1.050 1.250 200 850 1.000 150

1.350 1.700 350 750 1.300 550

1.500 400 -1.100 1.200 350 -850

1.650 550 -1.100 1.450 500 -950

1.700 650 -1.050 1.500 550 -950

1.800 600 -1.200 1.600 550 -1.050

2.550 850 -1.700 1.900 1.050 -850

1.400 1.300 -100 900 750 -150

nvt 1.700 nvt 1.100

nvt 2.100 nvt 1.550

Scenario BAU

Scenario 

omleiding Verschil Scenario BAU

Scenario 

omleiding Verschil

650 600 -50 500 400 -100

700 650 -50 450 400 -50

1.050 1.100 50 750 950 200

1.150 1.000 -150 800 850 50

Michiel Scheperslaan 100 200 100 150 250 100

Weg naar Zwartberg 350 350 0 400 300 -100

Scenario BAU

Scenario 

omleiding Verschil Scenario BAU

Scenario 

omleiding Verschil

1.050 1.250 200 1.400 2.000 600

1.250 1.400 150 1.300 2.350 1.050

1.500 550 -950 1.550 500 -1.050

1.550 400 -1.150 1.800 850 -950

1.600 500 -1.100 1.900 900 -1.000

1.600 450 -1.150 1.950 850 -1.100

2.400 650 -1.750 2.300 1.150 -1.150

1.150 1.050 -100 1.150 1.150 0

nvt 1.450 nvt 1.900

nvt 2.050 nvt 2.350

Scenario BAU

Scenario 

omleiding Verschil Scenario BAU

Scenario 

omleiding Verschil

550 450 -100 950 850 -100

650 700 50 800 700 -100

1.050 1.150 100 1.100 1.200 100

950 900 -50 1.200 1.200 0

Michiel Scheperslaan 250 450 200 100 150 50

Weg naar Zwartberg 400 350 -50 550 500 -50

N73 (ten O van aansluiting NZ)

N73 (ten W van Hechtel centrum)

Richting westen Richting oosten

N719 Kazernelaan (ten O van Houthalen Sonnis)

N719 Kazernelaan (ten W van Helchteren centrum)

NZ - Zone tussen E314 en Houthalen 

NZ - Ten Z van E314 (omleiding Zonhoven)

NZ - omleiding (tss knoop KMO N en knoop indu Z)

NZ - omleiding (tss knoop indu Z en E314)

NZ - Zone Houthalen (gem. doortocht centraal) 

N73 (ten W van Hechtel centrum)

Locatie

NZ - Zone Hechtel (ten N van N73)

NZ - Zone Hechtel (ten Z van N73)

NZ - Zone Helchteren (ten N N719)

NZ - Zone Mangelbeek

NZ - Zone Helchteren (ten Z N719)

Avondspits 17u-18u

Richting zuiden Richting noorden 

Richting oosten

N719 Kazernelaan (ten O van Houthalen Sonnis)

N719 Kazernelaan (ten W van Helchteren centrum)

N73 (ten O van aansluiting NZ)

Richting westen

NZ - Ten Z van E314 (omleiding Zonhoven)

NZ - omleiding (tss knoop KMO N en knoop indu Z)

NZ - omleiding (tss knoop indu Z en E314)

NZ - Zone tussen E314 en Houthalen 

Verkeersbelasting op het netwerk - vergelijking situatie BAU 2020 met plansituatie omleidingsalternatief  (uitgedrukt in pae - afgeronde cijfers)

Locatie 

Ochtendspits 8u-9u

Richting zuiden Richting noorden 

NZ - Zone Hechtel (ten N van N73)

NZ - Zone Hechtel (ten Z van N73)

NZ - Zone Helchteren (ten N N719)

NZ - Zone Mangelbeek

NZ - Zone Houthalen (gem. doortocht centraal) 

NZ - Zone Helchteren (ten Z N719)
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Figuur 13.1.11: Verschillenplot ochtendspits 8u-9u : situatie BAU 2020 vs. plansituatie omleidingsalternatief  
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Figuur 13.1.12: Verschillenplot avondspits 17-18u : situatie BAU 2020 vs. plansituatie omleidingsalternatief  

 

13.1.4 Varianten 

13.1.4.1 Varianten doortochttracé 

KMO-zone 

Het lokale verkeer moet ter hoogte van de KMO-zone een andere route volgen. De afwijking is op zich 

beperkt, maar is verkeerskundig een eigenaardigheid door de scherpe bochten die in deze variant vervat 

zitten. Het basistracé is dan ook te verkiezen boven de variant; 

 

Variant verlengde tunnel 

De zone waarin het lokaal verkeer ongehinderd is door het doorgaande verkeer is in deze variant groter. De 

variant krijgt dan ook de voorkeur t.o.v. het basistracé. 

 

13.1.4.2 Varianten omleidingstracé 

KMO-zone 

Het basistracé voorziet in een vlottere doorstroming van het verkeer op de N74. De ontwerpsnelheid van 120 

km/h kan over het volledige tracé aangehouden worden. Beide varianten verlaagt de snelheid ter hoogte van 

de scherpe bocht naar 90 km/h. 
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De locatie van de verknoping ligt bij de twee varianten verder noordwaarts en leidt tot een mogelijk ander 

weggebruik. De variant ‘achterzijde KMO-zone’ leidt tot een langer en bochtig tracé voor de lokale relatie 

(N715) tussen Helchteren en Hechtel.  

Op vlak van verkeer bieden de varianten geen meerwaarde t.o.v. het basistracé voor de doortocht. 

 

Knoop Zuid 

Vanuit verkeerskundig en verkeersplanologisch oogpunt is de omvangrijke aansluiting te verkiezen boven de 

com-pacte, omdat: 

 de relaties tussen hoofdweg, primair I en primair II zijn ontworpen om een hoog afwikkelingsniveau aan te 

kunnen in overeenstemming met een afwikkelingsniveau dat aan de verschillende aansluitende wegen 

(primair I, primair II en hoofdweg, onderdeel van TEN-netwerk)  

 de verschillende relaties leggen de kortste weg af 

 de infrastructuur van de omvangrijke aansluiting kan maximaal buiten de bestaande wegenis aangelegd 

worden 

 de bestaande bruggen over de E314 kunnen behouden blijven en functioneren voor de lokale relatie. 

Voor de lokale relatie volstaat één brug (2x1) waardoor de andere brug kan bestemd worden voor (een 

mogelijk tracé van) Spartacus 

 de hiërarchie van de wegen wordt volledig gerespecteerd. Het lokale verkeer wordt niet vermengd met 

verkeer dat afgewikkeld wordt op de primaire wegen en het verkeer dat een relatie heeft van de primaire 

wegen naar de hoofdweg en omgekeerd. 

 

13.1.5 Cumulatie met Spartacusproject 

In onderhavig hoofdstuk wordt het verkeerskundig functioneren van het doortocht- en omleidingtracé 

beschreven. Cumulatieve effecten met het Spartacusproject zijn voor deze analyse niet aan de orde.  

 

13.1.6 Conclusie 

De aanleg van de Noord-Zuidverbinding, zij het onder de vorm van de N715-tunnels of de N74-

omleidingstracé, leidt in beide alternatieven tot een daling van verkeersbelasting ter hoogte van de centrale 

delen van de woonkernen van Houthalen en Helchteren. Zowel tunnels als omleidingsweg capteren 

doorgaand verkeer, waardoor goede condities voor het lokaal verkeer en een beter lokaal functioneren van 

de kernen mogelijk worden. 

In beide alternatieven wordt een hogere verkeersbelasting aan de toegangen van de nieuwe Noord-

zuidverbinding waargenomen; de vlottere verbinding (tunnel vs. omleiding) die op beide alternatieven 

ontstaat, zorgt dat verkeer van andere Noord-zuidgerichte assen in de provincie verschuift naar de nieuwe 

Noord-Zuidas.  

De nieuwe en de te herschikken segmenten (zie planvoorstel) die in beide verkeerskundige alternatieven 

worden uitgebouwd, zijn in staat om de verkeersdruk op te vangen enerzijds, en anderzijds (waar nodig) ook 

de verkeersleefbaarheid te waarborgen. 

Op het onderliggend, naar de Noord-Zuid toeleidend, wegennet ontstaan in beide alternatieven een aantal 

wegsegementen met toenemend verkeer. Bij het doortochtalternatief spelen hier vooral de N73 en de N719, 

terwijl voor de omleidingsweg dit fenomeen zich vooral focust op de N73.  

Bij een overkoepelende afweging (doortocht vs. omleiding) houden de verkeerskundige effecten van beide 

alternatieven elkaar globaal in evenwicht. Over het algemeen krijgt het Noord-Zuidproject in beide 

planalternatieven (basisproject en voorziene herinrichtingsopties – zie projectbeschrijving) vanuit 

verkeerkundige invalshoek een matig tot sterk positieve beoordeling.       
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13.1.7 Milderende maatregelen, randvoorwaarden en onderzoekstopics ifv verdere 

procesverloop 

Beide tracés krijgen op verkeerskundig vlak een matig tot sterk positieve beoordeling zodat geen specifieke 

milderende maatregelen moeten voorgesteld worden. Hierna worden wel een aantal aanbevelingen 

gegeven. 

Zoals in de planbeschrijving reeds aangehaald, zijn de voorstellen van de planalternatieven zoals in dit Plan-

MER voorgelegd niet als een finaal ontwerp te beschouwen. Op verkeerskundig vlak is dit zeer belangrijk, 

temeer in de voortzetting van het ontwerpproces tal van optimaliserende ontwerpelementen verder aan bod 

komen. Niettemin zijn in het voorliggend plan (doortocht en omleiding) reeds in deze Plan-MERfase op vlak 

van de verkeersinfrastructuur en aantal probleem-anticiperende voorstellen (in se met een milderend 

karakter) ingebouwd. 

Onderstaand worden dan ook eerder een aantal richtinggevende principes opgelijst, die deels zelfs gelden 

voor beide planalternatieven  

Voor het doortochttracé: 

 Er dient gezocht naar het afstemmen van een verkeersveilige en verkeersleefbare inrichting op die 

toeleidende segmenten én aansluitende knopen van het onderliggend wegennet waar een toename van 

verkeer te verwachten valt 

 De nieuw (veilig en leefbaar) in te richten segmenten N715 (woonkernen Houthalen en Helchteren)  

dienen opgezet via verkeersveilige en verkeersleefbare ontwerpnormen.  De vrijgekomen ruimte en de 

afname van de verkeersdruk geven mogelijkheden voor kwaliteitsinrichting (kwaliteit voor alle modi, met 

parkeren, groen, etc) van gevel tot gevel.  

 De uitbouw van oversteekrelaties voor de zachte weggebruiker t.h.v. primaire segmenten van de N715 

met alle infra op maaiveld, alsook t.h.v. tunnelmonden) moeten gebeuren op plaatsen waar de functionele 

behoefte maximaal is (zowel ruimtelijk-functionele structuur bewoning, als verkeerskundige parameters 

zoals OV-haltes).  N715-posities waar keerbewegingen voorzien worden moeten veilig zijn (rationele 

selectie van posities, voldoende ruimte voorzien, degelijke zichtbaarheid bewaken, …) 

 De verkeersveiligheidsfilosofie is primordiaal ter hoogte van weefzones  

 Het succes van het openbaar vervoer moeten ten alle tijden gegarandeerd blijven ; ook hier is de vlotte 

inweving tussen lokale weg en primaire weg voor deze modus essentieel  
 

Voor het omleidingstracé  

 Het afstemmen van een verkeersveilige en verkeersleefbare inrichting op die segmenten en knopen van 

het onderliggend wegennet waar een toename van verkeer te verwachten valt 

 De maximale continuïteit verzorgen van het netwerk van lokale wegen en veldwegels die door de N74-

omleiding doorkruist worden, en dit via combinaties binnen het netwerk  

 De nieuw (veilig en leefbaar) in te richten segmenten N715 (woonkernen Houthalen en Helchteren)  

dienen opgezet via verkeersveilige en verkeersleefbare ontwerpnormen.  De vrijgekomen ruimte en de 

afname van de verkeersdruk geven mogelijkheden voor kwaliteitsinrichting (kwaliteit voor alle modi, met 

parkeren, groen, etc) van gevel tot gevel. Ook de segmenten buiten de doortochten Houthalen en 

Helchteren vragen om een aangepast wegprofiel (afbouw drukte gemotoriseerd verkeer, prioriteiten 

duurzame weggebruikers,…).  

 De uitbouw van duidelijke signalisatie ter hoogte van de knooppunten van de nieuwe primaire N74-

omleiding,  en dit voor een goede sturing van het verkeer.     





 Pagina 293 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

13.2 Bodem 

13.2.1 Referentiesituatie 

13.2.1.1 Huidige situatie 

 

Kaart 13.2-1: Digitaal Hoogtemodel (DHM)  

Kaart 13.2-2: Bodemkaart & potentieel verontreinigde sites 

Kaart 13.2-3: Mijnverzakkingsgebieden 

Kaart 13.2-4: Tertiaire gelaagdheid ter hoogte van het studiegebied 

Kaart 13.2-5: Quartaire bedekking in het studiegebied 

 

De referentiesituatie is beschreven op basis van informatie van:  

 Belgisch-geologische kaart (kaartblad 25 Hasselt); 

 Informatie afkomstig uit de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV; http://dov.vlaanderen.be). Deze 

databank omvat oa boorbeschrijvingen, meetreeksen van grondwaterstijghoogten en de lokalisering van 

grondwaterwinningen.  

 De bodemkaart van België 

 

Topografie en geologie 

Houthalen-Helchteren bevindt zich op de westrand van het Kempisch plateau die doorsneden wordt door 

oost-west georiënteerde beekvalleien (Mangelbeek en Laambeek) die hun oorsprong vinden op het plateau 

en de rand. Het zuidwestelijke deel van de gemeente bevindt zich in mijnverzakkingsgebied. Als gevolg van 

de steenkoolexploitatie werden in de Kempen immers op verschillende plaatsen verzakkingen veroorzaakt. 

Er is een zone met ‘maximale mijnverzakking’ gelegen in de zone waar het omleidingstracé de 

Mangelbeekvallei dwarst.  Uit contact met de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), dienst 

“Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied” (MBLM), blijkt echter dat deze mijnverzakkingsprocessen in 

het studiegebied uitgewerkt zijn. De maatschappij stopte reeds in 1997 met het uitvoeren van metingen, 

omdat nauwelijks nog effecten werden waargenomen. 

Globaal daalt het reliëf van noordoost naar zuidwest binnen het studiegebied. Het hoogste punt bevindt zich 

in Houthalen-oost, het laagste in Houthalen. In tweede orde vertoont het landschap glooiingen via de 

beekinsnijdingen, met als het ware kleine heuvelruggen tussen de beekvalleien. Van zuid naar noord is er 

voor de tracés een totaal hoogteverschil van zo’n 20 m (van 70 m naar 50 m; zie Kaart 2.5-1).  

De gemeente Houthalen-Helchteren situeert zich in het Bekken van de Kempen; een gebied dat tijdens drie 

belangrijke subsidentiefasen13 opgevuld werd met een sedimentpakket dat naar het noorden toe dikker 

wordt.  

Op de kaarten 13.2-4 en 13.2-5 is de geologie binnen het studiegebied geïllustreerd.  Ter hoogte van 

Houthalen-Helchteren en omgeving dagzoomt de Formatie van Diest (> 30 m dik) uit het Tertiair, een 

mariene geologische formatie bestaande uit bruingroen sterk glauconiethoudend middelmatig tot grof zand 

met zeer dunne kleilaagjes. Door verwering is het zand aaneengekit tot ijzerzandsteenbanken. In de 

omgeving van Helchteren wordt op verschillende plaatsen bovenin de Zanden van Diest een 

glauconiethoudend fijn zand op een kleilaag teruggevonden. De kenmerkende schuine gelaagdheid wordt 

verklaard door de afzetting en verplaatsing als zandbanken.  

Onder de Zanden van Diest zijn achtereenvolgens volgende formaties aanwezig (afhellend in noordelijke 

richting): 

                                                      
13

 Fasen van tektonische daling of neerwaartse beweging van de aardkorst. 

http://dov.vlaanderen.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkorst
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 Formatie van Bolderberg (ca. 25 m dik),  

 Zanden van Genk (vier zandpakketten, telkens van elkaar gescheiden door een karakteristieke grindlaag) 

 Zanden van Houthalen (kleiig fijn zand) 

 Formatie van Voort (zeer glauconietrijk kleiig middelmatig zand; ca. 50 m dik) 

 Groep van de Rupel (ca. 100 m dik) 

 Formatie van Eigenbilzen (kleiig fijn zand en silt) 

 Formatie van Boom (harde vette klei afgewisseld met siltige tussenlagen) 

Essentieel voor de hydrogeologische analyse (zie Referentiesituatie Grondwater) is het feit dat tot de top van 

de Boomse klei (ca. 180 m diep) de gelaagdheid vnl. zandhoudend is. 

De Formatie van Bolderberg, lid van Genk, dagzoomt in het zuidelijke deel van het projectgebied, waar de 

Formatie van Diest niet aanwezig is. Deze formatie bestaat uit een afwisseling van ondiep mariene en 

continentale zanden en kleien. Het Lid van Genk bestaat uit sterk micahoudende bleekgele tot grijswitte 

kwartszanden. De formatie van Bolderberg duikt weg naar het noorden onder de formatie van Diest. 

Meer noordwaarts (thv grens met Hechtel-Eksel) wordt de Formatie van Diest afgedekt door de Formatie van 

Kasterlee (bleekgroen tot bruin fijn zand, paarse klei-horizonten, licht glauconiethoudend, micahoudend, 

onderaan kleine zwarte silexkeitjes). De top van deze formatie kan lokaal bestaan uit een slecht doorlatende, 

kleiige laag.  Het MER-Remo maakt gewag van de Formatie van Kasterlee als zijnde een 

glauconiethoudende, fijne zandlaag op een kleilaag bovenin de Zanden van Diest. Ze wordt “KP1-laag” 

genoemd. De aanwezigheid van het KP1 is eveneens aangetoond ter hoogte van Kraanberg-Helchterenbos. 

Dit laagpakket komt voor op veranderlijke diepte onder maaiveld (afhankelijk van de dikte van het Quartair 

en het reliëf) en met verschillende diktes.  

Het karakter van KP1 is sterk heterogeen. KP1 kan omschreven worden als een geheel van groene, 

overwegend kleiige tot zeer kleiige glauconiethoudende, fijngelaagde sedimenten. Deze sedimenten 

bevatten hoofdzakelijk zand en silt, maar zijn anderzijds kleirijk genoeg om pasteus en kneedbaar aan te 

voelen. Het geheel kan tot 25 m dik zijn met iets zandiger lagen bovenaan en meer kleiige lagen op grotere 

diepte. De gelaagdheid is gekoppeld aan een afwisseling in korrelgrootte en een sterk variërend kleigehalte. 

Zowel in de laagjes/lenzen met overwegend kleinere korrels als in de laagjes/lenzen met iets grovere korrels 

zijn alle fracties (klei, silt, zand) steeds aanwezig. 

Kaart 15.1.5 geeft de Quartaire gelaagdheid in de omgeving van het studiegebied weer. Overwegend komen 

eolische afzettingen uit het Weichseliaan en Saaliaan voor, die bedekt zijn met enerzijds fluviatiele (van 

onder andere de Mangelbeek) en anderzijds zandige eolische afzettingen van het Holoceen en mogelijk 

Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan). Door de afzetting in geulen varieert de dikte van het quartair op korte 

afstand tussen 0 en 10m. 

 

In het kader van de technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715 voor het doortochttracé vond 

een gesprek plaats over de ondergrondse situatie in de buurt van de N74/N715 in het kader van de 

mijnontginning die heeft plaatsgevonden. Uit dit gesprek bleek dat er zich geen actieve breuklijnen bevinden 

in de projectzone die van invloed kunnen zijn bij een mogelijke aanleg van een tunnel en dat er onder de 

projectzone ook geen ontginningen zijn geweest.  

Het is duidelijk dat er het laatste decennium geen zettingen meer zijn opgetreden tgv instabiliteiten in de 

diepere ondergrond. Alle mijnverzakkingsverschijnselen met de daarbij optredende maaiveldverzakkingen 

zijn reeds opgetreden; de ondergrondse en dus ook bovengrondse situatie kan stabiel genoemd worden.

  

De diepte waarop ontgonnen werd dmv de techniek van ‘lange pijlers’ is daarbij nog dusdanig groot dat er 

ook geen problemen te verwachten zijn mocht er zich op die diepte toch nog iets voordoen.   

Uit dit alles werd geconcludeerd dat er geen problemen te verwachten zijn voor wat betreft de invloed van de 

vroegere mijnontginning op de mogelijke bouw van een tunnel. Belangrijke voetnoot bij deze conclusie is dat 

het gesprek plaatsvond in het kader van de haalbaarheidsstudie voor het doortochttracé. Kruising van het 
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mijnverzakkingsgebied door het omleidingstracé is niet voorzien onder de vorm van een tunnel. Op dit vlak 

wordt dan ook geen probleem verwacht.  

 

Bodemtypologie 

De beschrijving van de pedologische gesteldheid is gebaseerd op de Bodemkaart (Kaart 15.1.2). De 

bodemclassificatie steunt op de 3 hoofdkenmerken van de bodem die samen de kernserie vormen: de 

bodemtextuur, de drainageklasse en de profielontwikkeling. De bodemseries die in het studiegebied 

voorkomen, zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 13.2.1 : Overzicht bodemseries in het studiegebied 

Bodemserie Omschrijving 

OB Bebouwde zone 

OH Belten 

v-Sfp Zeer natte lemige zandbodem zonder profiel 

Zcgt Matig droge zandbodem met duidelijk ijzerprofiel en/of humus B-

horizont 

Zbgt Droge zandbodem met duidelijke ijzer en /of humus B-horizont 

Semz Natte lemige zandbodem met dikke antropogene A-horizont 

Zcmt Matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A-

horizont 

Zbmt Droge zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont 

Pep Natte lichte zandleembodem zonder profiel 

Edx Zwak tot matig gleyigekleibodem met onbepaald profiel 

V  Veenbodem 

X  Duingrond 

 

In het studiegebied komenhoofdzakelijk zandgronden voor. De natuurlijke valleien (o.a. Grote Winterbeek, 

Mangelbeek en Laambeek) zijn duidelijk herkenbaar op de bodemkaart door aanwezigheid van veengronden 

geflankeerd door lemig zand (zie Kaart 13.2-2). De woonkernen zijn gelegen op drogere zandbodems.  Ten 

noordwesten van Helchteren en ten oosten van Houthalen zijn zones met verscheidene landduinen 

aanwezig. Deze zijn noordoost-zuidwest georiënteerd tussen de beekvalleien en zijn mede bepalend voor de 

ecologische waarde van het SBZ-gebied dat hier werd afgebakend.   

Op basis van historische informatie mbt de aanwezigheid van bossen, kan de aanwezigheid van oude 

bosbodems in beeld gebracht worden. Ter hoogte van de zone tussen de mijnterril en de spoorlijn zijn 

bosdelen aanwezig die reeds bos zijn sinds 1850, afgewisseld met iets minder oude bossen (sinds 1910). 

De omgeving van de Kraanberg is een 100-tal jaren als bos in ontwikkeling (geen bos in 1850, wel in 1910). 

Ook de zone in oostelijke richting hierop aansluitend (richting Molenheide) is sinds een 100-tal jaar (1910) 

bebost. Tot slot zijn, volgens informatie van de historische boskaarten, grote oppervlakten in de vallei van de 

Mangelbeek sinds een 100-tal jaar (1910) in ontwikkeling als bos.  
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Bodemkwaliteit 

De aanwezigheid van (potentieel) verontreinigde sites is relevant ifv de concrete uitvoering van de werken. 

Het kan en mag immers niet de bedoeling zijn om tgv de werkzaamheden een verspreiding van aanwezige 

verontreinigingen te veroorzaken. Ifv de vergelijking van doortocht- en omleidingstracé is de aanwezigheid 

van verontreinigde sites echter niet sturend (er wordt van uitgegaan dat steeds technische oplossingen 

bestaan om verspreiding tegen te gaan). Op projectniveau zal voor het weerhouden tracé wel verder 

ingegaan worden op de aanwezigheid van (potentieel) verontreinigde sites thv het voorgestelde tracé en 

risico’s op verspreiding van de verontreiniging.   

Locaties van potentieel verontreinigde sites (informatie afkomstig van Ovam; www.ovam.be) zijn 

weergegeven op Kaart 13.2-2.  

 

13.2.1.2 Toekomstige situatie 

Op bodemkundig vlak worden geen evoluties verwacht die een relevante wijziging binnen dit compartiment 

veroorzaken. De toekomstige situatie kan binnen deze discipline dan ook gelijk gesteld worden aan de 

huidige situatie.  

 

13.2.2 Methodiek effectbepaling en -beoordeling 

Bodemverontreiniging 

Via het wettelijk kader rond grondverzet en bodemverontreiniging wordt verspreiding van bestaande 

verontreinigingen en het ontstaan van nieuwe verontreinigingen maximaal vermeden. Het volgen van de 

wettelijke bepaling is vanzelfsprekend een geldende randvoorwaarde. 

Op plan-niveau vormt het aspect van grondverzet en verontreiniging dan ook geen belangrijk aandachtspunt.  

Op basis van beschikbare informatie is op Kaart 13.2-2 een overzicht gegeven van de gekende locaties die 

potentieel verontreinigd zijn.   

Gekende potentieel verontreinigde locaties (incl aantal sites waarvoor een bodemsaneringsproject werd 

uitgewerkt) zijn in hoofdzaak aanwezig ter hoogte van Centrum Zuid. Ook ter hoogte van de KMO-zone en 

langsheen de Grote Baan zijn een aantal potentieel verontreinigde sites aanwezig.   

Een verdere bespreking is in volgende hoofdstukken niet opgenomen. Op projectniveau zal meer in detail 

informatie opgenomen worden mbt de eventueel aanwezige verontreinigingen en het risico op verspreiding 

tgv de realisatie van de N74 als primaire weg.  

 

Structuurwijziging 

Als secundair effect van structuurbederf/verdichting kan infiltratie (grondwater, oppervlaktewater) of de 

ontwikkeling van ecotopen (fauna en flora) verhinderd worden. Zodoende kan verdichting als effect een 

knelpunt vormen. De gevoeligheid van de bodem is afhankelijk van de textuur en de vochttrap. Op basis van 

de bodemkaart worden de aanwezige bodems binnen het studiegebied ingedeeld in 5 gevoeligheidsklassen 

(niet tot zeer gevoelig). Aan de hand van deze analyse wordt nagegaan op welke locaties de werfzone tot 

een minimum moet beperkt worden en waar (tijdelijke) stockage van materialen al dan niet wenselijk is.  

 

Volume grondverzet 

Grondverzet is op zichzelf geen effect maar een projectkenmerk. Om een beeld te krijgen van de schaal van 

het project zal een ruwe inschatting uitgevoerd worden van de volumes grond die aan- of afgevoerd dienen 

te worden. 

 

http://www.ovam.be/
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13.2.3 Effecten van het doortochttracé 

13.2.3.1 Effectbepaling 

Langsheen het grootste deel van het tracé zijn de aanwezige gronden nagenoeg niet gevoelig voor 

verdichting. Ter hoogte van de Broekbeekvallei en de Mangelbeekvallei zijn de aanwezige gronden gevoelig 

tot sterk gevoelig voor verdichting. Ook ter hoogte van de zone ten oosten van het industrieterrein Centrum 

zuid zijn gevoelige tot sterk gevoelige gronden aanwezig, geflankeerd door matig gevoelige gronden.  

Het verlies aan bodems door de directe inname door weginfrastructuur is beperkt doordat de bestaande 

wegzate quasi geheel gevolgd/gebruikt wordt.  

Als projectkenmerk is voorzien dat ter hoogte van de Mangelbeek geen bijkomende ruimte gebruikt wordt als 

werfzone bovenop de zone die strikt nodig is voor de infrastructuur zelf. Deze zone blijft beperkt tot de 

bestaande talud die doorheen de Mangelbeekvallei aanwezig is. Onder die condities is er geen bijkomend 

bodemverlies noch bodemverstoring. Gelet op de kwetsbaarheid van de bodems in de Mangelbeekvallei is 

dit een belangrijke randvoorwaarde.  

Ter hoogte van de KMO-zone blijft de werkstrook beperkt tot locaties die momenteel reeds verstoord zijn 

(bestaande weg, parking, bebouwing) zodat ook hier de impact op de bodem (eventueel aanwezige oude 

bosbodems) minimaal is.  

Voor het doortochttracé wordt geschat dat er een overschot aan gronden zal vrijkomen met een volume van 

ongeveer 530.000 m³. In het geval van de variant met de verlengde tunnel te Helchteren zal dit zo’n 600.000 

m³ bedragen.  

 

13.2.3.2 Beoordeling 

Geen significante effecten mits er in de Mangelbeek geen werfzone wordt gehanteerd die de zone voor 

infrastructuur overschrijdt. 
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13.2.4 Effecten van het omleidingtracé 

13.2.4.1 Effectbepaling 

Het noordelijke deel (vanaf de gemeentegrens tot de zuidelijke punt van het ‘tunnelsegment’) is gelegen in 

een omgeving waar de bodem nagenoeg niet gevoelig is voor structuurwijziging. Ook in de zone tussen de 

spoorlijn en de M. Scheperslaan is de bodem nagenoeg niet gevoelig voor structuurwijziging. Op de andere 

locaties (valleien van Broekbeek, Laambeek en Echelbeek) is de bodem gevoelig tot sterk gevoelig voor 

structuurwijzigingen. Ter hoogte van centrum zuid is de bodem volgens de intekening op de bodemkaart 

eveneens gevoelig voor structuurwijzigingen. Op deze locatie werd echter een mijnterril aangelegd, zodat de 

effectief gevoelige zone hier beperkt is. 

Voor het omleidingstracé is het doorsnijden van duinen, en met name de doorsnijding van de duingordel van 

de Kraanberg, van bijkomend belang. Deze duinengordel wordt centraal doorsneden en aldus gaat een deel 

van het bodemkundig archief hier verloren. De specifieke genese van een landduin door windwerking maakt 

dat deze niet hersteld kan worden, tenzij door de natuurlijke vorming van een nieuwe duin, wat hier niet het 

geval kan zijn ten gevolge van de sterke bebossing in de omgeving. Op vlak van bodemgenese wordt het 

doorsnijden van de duin dan ook als onherstelbaar beschouwd.  

Langsheen het omleidingstracé zijn veengronden aanwezig ter hoogte van de verkeersknoop naar Centrum 

Zuid en de zone thv de Mangelbeek en –Echelbeekvallei.   

De eerstgenoemde veengronden zijn ten gevolge van de aanwezigheid van de aanleg van de mijnterril 

reeds sterk verstoord. De bijkomende impact is hier beperkt.   

Ter hoogte van de vallei zullen de veengronden binnen de zone voor infrastructuur verloren gaan. Indirect 

kunnen deze veengronden onomkeerbaar aangetast worden als gevolg van verdroging (door bemaling). Op 

deze locatie wordt de weg echter op talud (alternatief op pijlers) aangelegd, waarbij geen bemaling 

noodzakelijk is. Indirecte effecten op de veenbodems zijn hier dan ook niet te verwachten.  

De oude bosbodems ter hoogte van de knoop aan Centrum Zuid zullen onherroepelijk verloren gaan. De 

oppervlakten worden ruwweg geraamd op ongeveer 1,5 ha bodem die een 100-tal jaar onder bos zijn en 

ongeveer 0,3 ha bodem die minstens 150-tal jaar onder bos zijn.   

Ter hoogte van Kraanberg zal ongeveer 13 ha bodem verdwijnen die een 100-tal jaar onder bos is.   

Het verlies van deze bosbodems is niet omkeerbaar en kan evenmin gecompenseerd worden.  

Voor het overige worden geen bodems doorsneden met een bijzondere wetenschappelijke of 

cultuurhistorische waarde. 

Gezien het grote verschil in eigenschappen langsheen het tracé werd het volume grondverzet ingeschat 

voor een aantal deelzones: 

 KMO-zone en tunnels  in heidegebied: 1.100.000 m³ aanvulling, waarvan 900.000 m³ afkomstig van de 

tunnels in het heidegebied en 200.000 m³ aan te voeren 

 Taludophoging bij de kruising van de Mangelbeekvallei: 200.000 m³ aan te voeren 

 Tunnel De Standaard : 200.000 m³ overschot te hergebruiken 

 Verknoping Centrum-Zuid en verkeerswisselaar : 1.500.000 m³ aanvulling waarvan 200.000 m³ afkomstig 

van de tunnel aan De Standaard en 200.000 m³ afkomstig van uitgraving binnen deze zone 

 Variant aanpassing bestaande wisselaar: 250.000 m³ aan te voeren 

In onderstaande tabel wordt een voorstel van grondbalans gegeven : 

Segment Grondverzet (+ = 

overschot, - = tekort) 

Te hergebruiken 

binnen project 

Aanvoer (+) of afvoer (-

) elders 

KMO en heidegebied + 900.000 m³ 

-200.000 m³ 

900.000 m³ (uitgegraven 

grond tunnels 

heidegebied  ophoging 

in KMO-zone) 

+200.000 m³ 
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Segment Grondverzet (+ = 

overschot, - = tekort) 

Te hergebruiken 

binnen project 

Aanvoer (+) of afvoer (-

) elders 

Mangelbeekvallei - 200.000 m³  +200.000 m³ 

Tunnel De Standaard + 200.000 m³ 200.000 m³ (uitgegraven 

grond tunnel  ophoging 

Centrum-Zuid) 

 

Verknoping Centrum-Zuid 

en Verkeerswisselaar 

E314 

+200.000 m³ 

-1.500.000 m³ 

200.000 m³ (afkomstig 

van tunnel De 

Standaard) 

200.000 m³ (te 

hergebruiken binnen 

deze zone)  

+1.100.000 m³ 

Grondbalans   +1.500.000 m³ 

 

13.2.4.2 Beoordeling 

Op voorwaarde dat ter hoogte van de valleigebieden de werkstrook maximaal beperkt wordt (gebruik van 

minimale stockageruimte in vallei, geen werfketen, betoncentrale e.d. in vallei) en geen bemalingen 

noodzakelijk zijn in de vallei van de Mangelbeek-Echelbeek (projectkenmerk), kan gesteld worden dat de 

impact op de bodemstructuur beperkt blijft.  

Het omleidingstracé veroorzaakt een verlies van waardevolle bodem door de doorsnijding van een 

duingordel, een verlies van oude bosgronden en in mindere mate verlies van veengronden.  

 

13.2.5 Varianten 

Voor de discipline bodem is op basis van de scoping uit hoofdstuk 12 geen bijkomend onderzoek uitgevoerd 

m.b.t. de verschillen tussen het basisalternatief en de varianten. 

 

13.2.6 Cumulatie met Spartacusproject 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 10, zijn cumulatieve effecten op de bodem niet relevant.  

 

13.2.7 Conclusie  

Het doortochttracé veroorzaakt geen significante effecten mits er in de Mangelbeek geen werfzone wordt 

gehanteerd die de zone voor infrastructuur overschrijdt. 

Op voorwaarde dat ter hoogte van de valleigebieden de werkstrook maximaal beperkt wordt (gebruik van 

minimale stockageruimte in vallei, geen werfketen, betoncentrale e.d. in vallei) en geen bemalingen 

noodzakelijk zijn in de vallei van de Mangelbeek-Echelbeek (projectkenmerk), kan gesteld worden dat ook 

voor het omleidingstracé de impact op de bodemstructuur beperkt blijft. Het omleidingstracé veroorzaakt een 

verlies van waardevolle bodem door de doorsnijding van een duingordel, een verlies van oude bosgronden 

en in mindere mate verlies van veengronden.  

 

Het omleidingstracé gaat over een grotere afstand en oppervlakte doorheen valleigronden, die gevoelig zijn 

voor structuurverstoring en in de huidige situatie nog niet (of slechts in beperkte mate) zijn verstoord. Dit 

tracé doorsnijdt een duinengordel die, wat betreft de bodemgenese, niet hersteld kan worden.  Vanuit het 

aspect structuurbederf is er een duidelijke voorkeur voor het doortochttracé ten opzichte van het 
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omleidingstracé. Op vlak grondverzet kan geen duidelijke voorkeur worden uitgesproken aangezien aan 

grondoverschotten en grondtekorten moeilijk een milieuwaarde kan worden toegekend. 

Wat betreft varianten zijn er, zowel voor het omleiding- als het doortochttracé, geen relevante verschillen met 

het basistracé. 

 

13.2.8 Milderende maatregelen, randvoorwaarden en onderzoekstopics ifv verdere 

procesverloop 

Met betrekking tot de discipline bodem zijn er geen specifieke milderende maatregelen die doorvertaald 

kunnen worden in het RUP. De milderende maatregelen die voorgesteld worden, zijn dwingend, maar 

situeren zich op het niveau van het verdere ontwerp of het project-MER. 

Bij de concrete uitwerking van het ontwerp (technische plannen), wordt als randvoorwaarde gesteld dat 

(zowel voor omleiding- als doortochttracé) ruimteinname in valleigebied maximaal beperkt moet worden 

(minimale stockageruimte, geen werfketen, betoncentrale, …).  

Bij uitwerking van het project-MER wordt op basis van de informatie uit beschikbare bodemonderzoeken 

(via Ovam) meer concreet nagegaan welke verontreinigingen thv het weerhouden tracé aanwezig zijn. 

  

Voorafgaandelijk aan de effectieve start van de werken zal, conform de bepalingen omtrent grondverzet, een 

specifieke bepaling van de bodemkwaliteit (ifv het mogelijke gebruik van de gronden) uitgevoerd moeten 

worden.   

Omwille van het bestaande, duidelijke wettelijke kader waardoor verspreiding van verontreiniging wordt 

vermeden, wordt dergelijk onderzoek niet noodzakelijk geacht ifv de uitwerking van een project-MER.  
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13.3 Grondwater 

Kaart 13.3-1: Lengteprofiel doortochttracé met gemiddelde grondwaterniveau 

Kaart 13.3-2: Lengteprofiel omleidingstracé met gemiddelde grondwaterniveau 

In dit hoofdstuk wordt de discipline grondwater besproken, samen met de ecohydrologische effecten. Dit 

omvat zowel de bespreking van de hydrologische referentiesituatie, de effecten op het grondwater van de 

verschillende bestudeerde tracés en fasen, en de effecten op ecohydrologisch vlak. Voor de studie van het 

grondwatersysteem werd een grondwatermodel gemaakt. Vooraleer de referentiesituatie te bespreken zal 

kort de opbouw van het grondwatermodel besproken worden. 

Opmerking : de benaming ‘tunnel’ is gehanteerd voor een ligging van het tracé in U-bak (met of zonder dak)  

De ligging van de weg onder het maaiveld in een betonnen bak heeft effecten op de grondwatertafel tijdens 

de exploitatiefase en, indien voor de aanleg bemaling nodig is, ook tijdens de aanlegfase. 

 

13.3.1 Grondwatermodel voor effectberekening tunnels doortochttracé en tunnel aan De 

Standaard in omleidingstracé  

De beschrijving van het grondwatermodel omvat achtereenvolgens: 

 De doelstelling van de modelberekeningen 

 De afbakening en beschrijving van het regionaal model  

 De calibratie van het regionaal model 

 De afbakening en beschrijving van het lokaal model  

 

13.3.1.1 Doel en beperkingen van het model  

Met behulp van GMS14 software (Groundwater Modelling System versie 6.0) werd een grondwatermodel 

opgebouwd.  

Doel van het model is om: 

 een goed beeld te krijgen van de regionale en lokale grondwaterstroming 

 een beeld te krijgen van de grondwaterstanden 

 een beeld te krijgen van de (eco)hydrologische haalbaarheid van beide tracéalternatieven 

 randvoorwaarden te stellen aan de projectkenmerken van beide tracéalternatieven 

 aanbevelingen te geven naar verder diepgaander onderzoek in latere studiefasen; 

Om dit te kunnen realiseren werd gekozen een stationair model op te bouwen en niet te rekenen met een 

niet-stationair model. Dit in eerste instantie omdat een stationair model op planniveau voldoet voor de 

effectanalyse in het licht van de te nemen beslissing. Aanvullend werd dit gebruikt omwille van timing- en 

kostenbeperkende redenen. De opbouw van een niet-stationair model zou veel meer tijd in beslag nemen en 

veel meer parameters vereisen die niet beschikbaar of onbetrouwbaar zijn (maandelijkse ruimtelijk verdeelde 

neerslag, variërende waterpeilen in de rivieren, veranderende evapotranspiratie).  

Het gebruik van een stationair model heeft volgende beperking als gevolg: 

 Er wordt een evenwichtstoestand berekend op basis van de opgelegde parameters. Dit kan als een worst 

case benadering aanzien worden. We trachten dit maximaal te ondervangen door aanvullend op de 

berekeningen met de jaarlijks gemiddelde grondwatervoeding (op basis van de WETSPA modellering), 

ook inschattingen te maken van een zomer- en wintersituatie.  

 Bij deze beperking wordt opgemerkt dat, door de berekening van een stationaire toestand voor tijdelijke 

bemalingen (dit wil zeggen simulatie van een situatie waarbij de bemaling (grondwateronttrekking) 

permanent aanwezig is) de worst case situatie wordt berekend. Deze situatie wordt hooguit ‘tijdelijk’ 

bereikt.  

                                                      
14

 GMS is een pre- en postprocessor voor Modflow naar analogie met Visual Modflow. 
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Wij menen dat deze manier van werken een goede en voldoende concrete en correcte manier is om 

uitspraken te doen op plan-MER niveau. Om dit te kunnen bewerkstelligen werd het model afgeijkt aan de 

hand van een groot aantal beschikbare grondwaterstand gegevens. Er werden daarenboven voor 

bijkomende controlepunten een 32-tal nieuwe peilbuizen geplaatst langsheen de te onderzoeken 

tracévarianten. Aan de hand van dit grondwatermodel werd een berekening gemaakt van de 

grondwaterstanden in de omgeving van het projectgebied, en werden de effecten van de aanwezigheid van 

tunnels doorgerekend. Daarnaast werden tevens de aanlegeffecten van een aanleg met bemaling bepaald. 

De output van het grondwatermodel werd zowel gebruikt om randvoorwaarden voor het lengteprofiel en de 

aanlegwijze van de nieuwe tunnels en wegenis te bepalen, alsook om de effecten hiervan op 

grondwaterafhankelijke natuur in de omgeving te bepalen. 

 

13.3.1.2 Begrenzing van het model en modelschematisatie regionaal model 

De hydrogeologische modellering gebeurde in twee fasen. In een eerste fase werd een regionaal model 

opgebouwd met gridcellen van 100 m op 100 m en goed te bepalen van de hydrogeologische grenzen. Dit 

model werd gekalibreerd op basis van een groot aantal peilbuisgegevens van verschillende bronnen 

(Databank Ondergrond Vlaanderen, INBO, eigen peilbuizen). Om uitspraken te kunnen doen over te 

verwachten effecten op natuur als gevolg van de aanleg van de tunnels, diende een kleiner grid (25 op 25 

meter) gehanteerd te worden. Daarom werd op basis van dit regionaal model een kleiner lokaal model 

opgebouwd dat als randvoorwaarden de berekende stijghoogten van het regionaal model gebruikt (zie later). 

Met dit model werden de effecten van tunnels op het omleidings- en doortochttracé onderzocht. 

In de eerste fase werd zoals hierboven vermeld een regionaal model opgebouwd van 27,0 km op 22,2 km 

bestaande uit drie lagen en met cellen van 100 m op 100 m.  

Figuur 13.3.36 in § 13.3.20 geeft de begrenzing van het modelgebied weer. De top van het regionaal model 

wordt bepaald door de topografie op basis van het Digitaal Hoogte Model - Vlaanderen. De basis van de 

eerste laag varieert tussen 7 en 40 m TAW. De basis van de tweede laag tussen 5 en -90 m TAW. De basis 

van de derde laag wordt gevormd door de basis van het Kempens Aquifersysteem (0200), en wordt met 

andere woorden gevormd door de top van de Boomse Klei (0300). Figuur 13.3.48 en Figuur 13.3.49 in 

§ 13.3.20 geven respectievelijk een oost-west en noord-zuid doorsnede doorheen het modelgrid. 

Randvoorwaarden 

Voor het regionaal model werden volgende randvoorwaarden opgelegd: 

 No flow boundaries: De stroomgebiedsgrens tussen het stroomgebied van de Schelde (meer bepaald het 

Demerbekken) en de Maas werd als ‘no flow’ randvoorwaarde opgelegd in het oosten en noorden van het 

model. Er wordt immers aangenomen dat de stroomgebiedsgrens nagenoeg gelijk loopt met de 

hydrogeologische grens tussen het Centraal Kempisch systeem en het Maas systeem. 

 

 Rivieren: De zuidoostelijke rand van het model wordt gevormd door de Roosterbeek, de zuidelijke rand 

door de Demer. In het modelgebied zelf zijn nog een groot aantal waterlopen gelegen. Deze werden 

allemaal met behulp van de river module als randvoorwaarde aan laag 1 toegekend. Voor deze rivier 

randvoorwaarde dienen telkens drie parameters opgegeven te worden: het waterpeil, het bodempeil van 

de rivier en de conductance van de bedding. Deze conductance is een waarde voor de geleidbaarheid 

van de bedding ((m²/d)/m). Onderstaande Tabel 13.3.1 geeft de verschillende rivieren weer met hun 

respectievelijke waarde voor de conductance. 
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Tabel 13.3.1: Rivieren en conductance zoals ingevoerd in het grondwatermodel 

waterloop 

conductance 

((m²/d)/m) 

Albertkanaal 1.0 

Bijloop Helderbeek 2.0 

Broekbeek 0.5 

Bypass Tuiltermolen 2.0 

Bypass Veldekermolen 2.0 

Demer 2.0 

Demer  - Molenarm 2.0 

Echelbeek 1.0 

Echelbeek - Winterbeek 2.0 

Garebeek - Kermterbeek 2.0 

Groenstraatbeek 2.0 

Grote Winterbeek 0.5 

Halbeek 0.5 

Halbeek - Gesteloop - Geneikenbeek 2.0 

Helderbeek 2.0 

Hemmenbeek 2.0 

Hoogbosvliet 0.5 

Huttebeek 2.0 

Kleine Beek 2.0 

Kruisvijverbeek 0.5 

Laambeek 2.0 

Mangelbeek 2.0 

Mangelbeek 1.0 

Mijnbeek 0.5 

Oude Beek 0.5 

Oude Molenbeek - Winterbeek 2.0 

Roosterbeek 2.0 

Schaamloop 0.5 

Schansbeek 0.5 

Slangbeek 2.0 

Steenlaak 2.0 

Voortbeek - Bolderbergbeek 2.0 

Voortbroekbeek 2.0 

Welderbeek 2.0 

WIJERMANBEEK 0.5 

Winterbeek 0.5 

Winterbeek - Berkenbosbeek 2.0 
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waterloop 

conductance 

((m²/d)/m) 

Zonderikbeek - Berkenenbeek 2.0 

Zwartebeek 2.0 

 

 Constante stijghoogtes: Aan de westelijke rand en een klein deeltje van de zuidoostelijke rand van het 

model werd een constante stijghoogte opgelegd. De waarden voor deze constante stijghoogte werden 

bepaald op basis van peilbuisgegevens uit de DOV databank. Voor de westelijke rand variëren deze van 

38.9 m TAW in het noorden tot 22.46 m TAW in het zuiden ter hoogte van de Demer. Voor het klein 

deeltje aan de zuidoostelijke rand bedragen deze 74 m TAW. Figuur 13.3.50 geeft een beeld van de 

randvoorwaarden die aan de randen van het model werden opgelegd, alsook van de cellen waaraan een 

‘river’ randvoorwaarde werd opgelegd. 

 

 Grondwateronttrekkingen: Op basis van de DOV databank werd nagegaan welke grondwaterwinningen in 

het modelgebied aanwezig zijn. Deze werden aangevuld met gegevens uit het rapport ‘Ontwerp van 

Ecosysteemvisie voor de vallei van de Zwarte Beek, Deelrapport Hydrologische systeemmodellering’ 

(Van Daele et al, 2000). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de locatie van deze 

grondwateronttrekkingen en het debiet dat ze onttrekken. De locatie van de winningen wordt 

weergegeven in Figuur 13.3.51. 

 

Tabel 13.3.2: Grondwaterwinningen zoals ingevoerd in het grondwatermodel 

Naam X Y debiet (m³/d) 

CLERCKX-CAUBERGS GERRIT 213828.0 195908.0 -30.0 

VANDEPUT XAVIER 217160.0 185939.0 -1.0 

GEMEENTEBESTUUR ZONHOVEN 218610.0 187460.0 -160.0 

MELOTTE 220280.0 188750.0 -0.1 

WYSMANS ERNO 216250.0 185860.0 -10.0 

LAVRIJSEN ANTONIUS 215169.0 186636.0 -240.0 

BAPTIST GEBR. 213670.0 189400.0 -50.0 

BRUYNOGHE ACHIEL 220570.0 190469.0 -50.0 

SCHILDERMANS JOHAN 223875.0 195694.0 -15.0 

SOORS MATHIJS 223887.0 195072.0 -2.0 

LIBEMA EXPLOITATIE 225200.0 191500.0 -40.0 

GEMEENTEBESTUUR HOUTHALEN-HELCHTEREN 221631.0 192621.0 -6.0 

GRAULS REN 214072.0 183905.0 -20.0 

LIMBURG GOLF EN COUNTRY CLUB 224659.0 190744.0 -500.0 

SCHOUTEDEN HENDRIK 224431.0 195290.0 -2.0 

SCHOUTEDEN JOHAN 224395.0 195254.0 -1.0 

VAN LOOVEREN DIRK 215841.0 194095.0 -1.7 

GEERDENS PAULA 214201.0 196243.0 -72.0 

MIJNSCHADE EN BEMALING LIMBURGS MIJNGEBIED 217290.0 187455.0 -400.0 

PRETON 216876.0 192257.0 -90.0 
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Naam X Y debiet (m³/d) 

700034 216000.0 193700.0 -2783.0 

7-1080-b 226540.0 192010.0 -61.64 

7-1147-b 225998.0 190402.0 -143.83 

7-387-b 228205.0 192135.0 -61.64 

7-464-b 212730.0 190430.0 -7.19 

7-485-b 212925.0 190620.0 -82.19 

7-550-b 217550.0 191840.0 -1200.0 

7-551-b 218410.0 191930.0 -1027.39 

7-552-b 217510.0 191720.0 -1027.39 

7-553-b 218740.0 191080.0 -1027.39 

7-554-b 217420.0 192470.0 -1027.39 

7-581-b 222126.0 198273.0 -61.64 

7-592-b 220860.0 187400.0 -750.0 

7-595-b 223770.0 190765.0 -164.38 

7-5-b 221600.0 190300.0 -226.02 

7-6-b 221200.0 191120.0 -226.02 

7-74-b 222680.0 192790.0 -67.8 

7-75-b 222660.0 192780.0 -67.8 

7-76-b 222620.0 192770.0 -67.8 

7-7-b 215000.0 190120.0 -226.03 

7-841-b 218450.0 192180.0 -7.4 

7-893-b 229030.0 191460.0 -41.42 

 

 Grondwatervoeding: Als input voor de effectieve grondwatervoeding werden de resultaten van de 

Wetspass modellering van de VUB gebruikt. Deze modellering heeft voor Vlaanderen gebiedsdekkend de 

effectieve voeding van het grondwatersysteem berekend op basis van GIS data (reliëf, landgebruik …) en 

hydrometeorologische parameters. De jaarlijks gemiddelde voeding werd als input gebruikt, deze wordt 

weergegeven in figuur 15.3-52. 

 

 Drainage: Om het effect van het grote aantal kleinere waterlopen, ontwateringsgrachten en vijvers te 

simuleren werd aan alle cellen van de bovenste laag van het model een drainage eigenschap toegekend. 

Voor deze drainage dienen twee waarden opgelegd te worden: een conductance waarde ((m²/d)/m²) en 

een bodempeil van de drainage. Voor de conductance werd een waarde van 2 (m²/d)/m² opgelegd, voor 

het bodempeil werd de hoogte van het maaiveld opgelegd (op basis van het DHM-Vlaanderen). 

 

 Hydraulische conductiviteit: Voor de verschillende lagen van het model dienden hydraulische 

conductiviteiten (K-waarden) bepaald te worden. Op basis van literatuurwaarden en de hydrogeologische 

eigenschappen van de afzettingen in het modelgebied, werd een eerste inschatting gemaakt. Aan de 

hand van expert knowledge en een PEST modellering (zie verder bij calibratie), werden deze parameters 

aangepast tot een goede overeenstemming tussen gemeten en berekende waarden werd bereikt. 

Uiteindelijk werden voor laag 1 waarden bekomen tussen 0,01 en 10,00 m/d. Voor laag 2 en laag 3 werd 
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de waarde vastgelegd op 2,94 m/d. Voor alle lagen werd een verhouding van 1/3 opgelegd voor de K-

waarden (horizontale doorlatendheid 3 maal groter dan vertikale doorlatendheid).  Ter hoogte van De 

Standaard is de hydraulische conductiviteit bepaald aan de hand van een pompproef.   

 

13.3.1.3 Calibratie regionaal model 

De calibratie van het model gebeurde op basis van de stijghoogtegegevens weergegeven in Tabel 13.3.6 in 

§ 13.3.20. De peilbuizen van het INBO zijn zeer betrouwbaar en zijn beschikbaar (afhankelijk van de 

peilbuis) over de periode 1992 tot en met het heden. Vooral sinds 2000 zijn er veel metingen beschikbaar. 

De peilbuizen uit DOV-Vlaanderen zijn voor het merendeel beschikbaar sinds 2004. Het betreft in hoofdzaak 

gegevens van het freatische meetnet van VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer. Vaak betreft het meer 

dan 10 metingen in verschillende periodes van het jaar zodat deze resultaten ook goed betrouwbaar zijn. De 

calibratie gebeurde op basis van gemiddelde grondwaterstanden aangezien ook met een jaarlijks 

gemiddelde grondwatervoeding werd gerekend. Het doorrekenen van het model met een ‘zomer’ en ‘winter’ 

voeding (zie verder) geeft de mogelijks te verwachten afwijkingen weer. Op deze toestanden werd echter 

geen calibratie uitgevoerd. 

Er werd gekalibreerd op de hydraulische conductiviteit van de 3 lagen. Er werd nagegaan of het 

gedraineerde debiet door de waterlopen aannemelijke waarden levert, wat het geval lijkt te zijn met de hoger 

vermelde conductance waarden. De initiële waarden voor de hydraulische conductiviteit werden bepaald op 

basis van literatuurwaarden en ‘expert knowledge’. Met behulp van de trial and error methode werden deze 

waarden nadien aangepast (binnen realistische grenzen) totdat een bevredigend resultaat werd bekomen. 

Na de trial and error fase werd de calibratie verbeterd door middel van automatische calibratie (PEST15). 

Onderstaande figuur en Figuur 13.3.2 geven het beeld weer van de uiteindelijke calibratie. De afwijkingen 

tussen de gesimuleerde en geobserveerde stijghoogtes zijn vaak kleiner dan 1 meter, hetgeen goed is voor 

een regionaal model. 

Volgende statistische waarden geven de afwijkingen mathematisch weer: 

 Mean error: -0,639 

 Mean absolute error: 0,970 

 Root mean square error: 2.229 

De uiteindelijke waarden voor de hydraulische conductiviteit zijn:  

 Laag 1: 0,01 tot 10,00 m/d  

 Laag 2: 2.94 m/d 

 Laag 3: 2.94 m/d 

 

Figuur 13.3.53 in § 13.3.20 geeft een overzicht van de bekomen K-waarden voor de eerste laag na 

calibratie. 

 

                                                      
15

 Bij geautomatiseerde parameterschatting wordt een extern softwareprogramma gebruikt om iteratief een set van parameters aan te 
passen en het model herhaaldelijk door te rekenen totdat het berekende resultaat zo maximaal mogelijk overeenstemt met de op het 
terrein waargenomen waarden. 
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Figuur 13.3.1: Grafiek van gemeten (observed) ten opzichte van berekende (computed) grondwaterstanden voor 

beschikbare peilbuizen van INBO, DOV en REMO voor het regionale model 

 

 

Figuur 13.3.2: Grafiek van gemeten (observed) ten opzichte van berekende (computed) grondwaterstanden voor nieuwe 

geplaatste peilbuizen door TV ASTA in het kader van de modellering voor het regionale model 
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13.3.1.4 Begrenzing van het model en modelschematisatie lokaal model 

In een tweede fase werd een lokaal model opgebouwd op basis van het regionaal model. Figuur 13.3-54 in 

§ 13.3.20 toont de begrenzing van het lokaal model. Het lokaal model heeft cellen van maximaal 50 op 50 m 

tot minimaal 25 op 25 m langsheen de geplande tracés (zie Figuur 13.3-55 in § 13.3.20). De opbouw van het 

lokaal model is nagenoeg gelijk aan deze van het regionaal model. De bovenste laag van het regionaal 

model werd echter wel in twee lagen opgedeeld in het lokale model om de effecten van de aanwezigheid 

van tunnels door te kunnen rekenen. Figuur 13.3-48 en 13.3-49 in § 13.3.20 geven doorsneden weer 

doorheen het lokaal model ter illustratie van het grid dat werd gebruikt om de grondwaterstanden te 

berekenen. 

Randvoorwaarden 

Een aantal randvoorwaarden blijven dezelfde in het lokaal model en worden hieronder opgesomd: 

 Rivieren 

 Grondwateronttrekkingen (enkele diegenen die in de begrenzing van het model gelegen zijn) 

 Grondwatervoeding  

 Hydraulische conductiviteiten 

 Drainage 

 

De randvoorwaarde die veranderd is wordt hieronder besproken. 

 Constante stijghoogtes: Op basis van de berekende stijghoogtes van het regionaal model werden aan de 

randen van het lokaal model constante stijghoogtes opgelegd. Deze variëren voor de noordoostelijke 

rand tussen 72,88 en 68,33 m TAW, voor de zuidoostelijke rand tussen 70,63 en 40,63 m TAW, voor de 

zuidwestelijke rand tussen 43,68 en 37,35 m TAW en voor de noordwestelijke rand tussen 68,33 en 

43,68 m TAW. 

 

13.3.1.5 Calibratie lokaal model 

Voor de opbouw van het lokaal model diende er niets aangepast te worden aan de calibratie. Onderstaande 

Figuur 13.3.3 en Figuur 13.3.4 geven het beeld van de berekende stijghoogtes ten opzichte van de gemeten 

stijghoogtes voor het lokaal model.  
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Figuur 13.3.3: Grafiek van gemeten (observed) ten opzichte van berekende (computed) grondwaterstanden voor 

beschikbare peilbuizen van INBO, DOV en REMO voor het lokale model 

 

 

Figuur 13.3.4: Grafiek van gemeten (observed) ten opzichte van berekende (computed) grondwaterstanden voor nieuwe 

geplaatste peilbuizen door TV ASTA in het kader van de modellering voor het lokaal model 

 

 

13.3.1.6 Modelgrenzen en randvoorwaarden ter hoogte van De Standaard 

Het modelgebied beslaat een vierkant van 36 km². Het kruispunt van de Stationsstraat met de spoorweg 

bevindt zich centraal in het vierkant. Het 3D hydrogeologische model bestaat uit 3 lagen. Het lokale model 

heeft cellen van maximaal 100 op 100m en is verfijnd ter hoogte van de bouwput tot 2,5 op 2,5 m. De 

doorlatenheidscoëfficient van de lagen werd met behulp van de pompproef bepaald. Gezien de mogelijkheid 
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van MODFLOW om damplanken of secanspalenwanden te modelleren wordt de dikte van de 2 bovenste 

lagen bepaald op basis van de voorziene diepte van de secanspalenwanden. Onderstaande tabel geeft de 

geometrie en hydraulische karakteristieken van de lagen weer ter hoogte van De Standaard. 
 

Tabel 13.3.3: Modellagen ter hoogte van De Standaard : geometrie en hydraulische karakteristieken bepaald mbv 

pompproef 

 Dikte 

m 

Bodempeil 

m TAW 

Kh 

m/d 

Kh/Kv 

Laag 1 - 34.88 4.40 7.00 

Laag 2  6.00 28.88 4.40 7.00 

Laag 3 28.88 0.00 4.00 7.00 

 

13.3.2 Grondwatermodel voor effectberekening tunnels Hoeverheide/Kraanberg voor 

omleidingstracé 

13.3.2.1 Modelopbouw en –eigenschappen 

De modelbouw of -geometrie en modeleigenschappen zijn dezelfde als beschreven in paragraaf 13.3.1. 

Enkel een afdoende oplossing diende gevonden te worden voor de hydraulische parameters voor de KP1-

laag. Geen enkele bron leverde hiervoor onderbouwde waarden. In het REMO-MER wordt gewag gemaakt 

van een zeer kleine hydraulische doorlatendheid voor de KP1-laag waardoor het karakter van de 

watervoerende Formatie van Diest “artesisch” zou kunnen genoemd worden. 

De maximale Kh-waarde die hier voorgesteld is, is 0.001 m/dag. In het bestaande, lokaal model (zie vorige 

paragraaf) werd deze waarde met een factor 20 verhoogd. De pompproef die uitgevoerd werd resulteerde in 

een aantal waarden, die gemiddeld nog een factor 10 hoger lagen. Samengevat werden de volgende 

resultaten bekomen voor de horizontale doorlatendheid van de KP1-laag : 0.15 – 0.21 m/dag. 

Voor een kleihoudend zand tot zandhoudende klei kan dit een fysisch aanvaardbare waarde genoemd 

worden. De maximale waarde als voorgesteld in het REMO-MER – 0.001 m/dag dus – valt buiten alle 

intervallen voor zandhoudende fracties (Freeze & Cherry, 1979) en kan, voor het geheel van de KP1-laag, 

als onrealistisch beschouwd worden. Op micro-schaal, bvb. doorlatendheid discontinue kleiige horizonten in 

KP1-laag, zijn dergelijke lage waarden wel aanvaardbaar. 

 

13.3.2.2 Pompproef 

Alle gegevens over de pompproef die uitgevoerd werd zijn terug te vinden in Bijlage 13.3. De pompproef 

werd uitgevoerd in de KP1-laag en geïnterpreteerd met de klassieke, analytische methode van Hantush. Bij 

deze methode wordt aangenomen dat water uit een bovenliggende, minder doorlatende laag lekt in de 

aangepompte laag. Dit is een variante op de Theis-methode die aangewend wordt bij afpomping uit volledig 

afgesloten lagen. 

 

13.3.2.3 Randvoorwaarden 

De algemene randvoorwaarden met betrekking tot de RIVER-, DRAIN-, RECHARGE-package werden 

overgenomen uit het bestaande regionaal/lokaal model. Voor de inbreng van de impacten in het model 

(aanleg, exploitatie) werden de volgende aanpassingen in het model gebracht: 

 Referentiesituatie: transiënte modellering over de periode 0-10 jaar met een aangepaste horizontale 

doorlatendheid in modellaag 1. 

 Aanlegfase: CONSTANT HEAD op de te bemalen niveaus gedurende zekere tijdsspannes. 
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 Exploitatiefase: verminderde transmissiviteit, door geringe reductie in dikte watervoerend gedeelte KP1-

laag. 

 

13.3.3 Methodiek effectbeoordeling 

Kaart 13.3-3: Kwetsbaarheidskaart verdroging 

Omwille van de juridische grensstellendheid van effecten op grondwaterafhankelijke vegetaties wordt de 

ecohydrologische effectanalyse geïntegreerd in het hoofdstuk grondwater. Effecten op mens via zettingen of 

grondwaterwinningen worden toegelicht in het hoofdstuk “receptor mens”. 

 

13.3.3.1 Methodiek analyse grondwatereffecten 

Zowel het effect van de aanlegfase als van de aanwezigheid (exploitatiefase) wordt doorgerekend in het 

lokaal model. Voor elke doorgerekende ingreep (scenario’s) worden stijghoogteverschilcontouren (tot op 2 

cm niveau) aangemaakt ten opzicht van de referentiesituatie. De grootte van deze stijghoogteverschillen en 

de reikwijdte van een ingreep vormen de basis voor de beoordeling van de grondwatereffecten. 

 

13.3.3.2 Methodiek ecohydrologische effectanalyse 

Het effect kan tweeledig zijn : zowel verdroging als vernatting kunnen optreden. 

Verdroging betekent een door de mens veroorzaakte vermindering van de waterinhoud van de 

watervoerende lagen of de bodem. Dit uit zich in een daling van stijghoogten en grondwaterstanden, 

vermindering van de kwelintensiteit in kwelzones en wijziging van de chemische samenstelling van het 

grondwater. Voor de vegetatie is de dynamiek en de kwaliteit van het ondiepe grondwater en het 

bodemwater van belang. Een verminderd vochtgehalte in de bodem als gevolg van een daling in de 

grondwaterstand heeft voor de vegetatie twee gevolgen. Het directe gevolg is een verminderde 

vochttoevoer. Het tweede gevolg is indirect: door de daling van het vochtgehalte nemen de beluchting en de 

temperatuur toe. Hierdoor versnelt de mineralisatie van de humus en komen nutriënten als stikstof en fosfor 

in verhoogde mate beschikbaar voor de vegetatie. Bepaalde plantensoorten profiteren van deze 

veranderingen en verdringen de oorspronkelijke vegetatie. Waterminnende en waterafhankelijke soorten 

behoren tot de meer zeldzame soorten, vooral indien ze gebonden zijn aan opkwellend grondwater. Afname 

in diversiteit van de vegetatie zal ongetwijfeld leiden tot een gelijkaardige tendens in de fauna door het 

verlies aan habitatdiversiteit. 

Vernatting betekent het vochtiger worden van de standplaats ten gevolge van menselijke ingrepen. Dit kan 

het gevolg zijn van een toegenomen berging van oppervlaktewater of een stijging van de grondwaterstand. 

Binnen de ecohydrologie wordt standplaatsvernatting ten gevolge van een stijging van de grondwaterstand 

in principe niet als een negatief effect benaderd. Vandaar dat het ook geen onderdeel is van de ‘VER’-

thema’s (verdroging, verzuring, vermesting) in de MIRA-rapporten.  

Evenals bij andere effectanalyses, kan bij ecohydrologische analyse een onderscheid worden gemaakt 

tussen een kwetsbaarheidsanalyse en een effectgerichte benadering:  

De effectgerichte benadering vertrekt vanuit een reële situatie. Vervolgens worden de effecten van de 

ingreep beschreven en wordt de situatie na de ingreep voorspeld. Een dergelijke benadering is niet 

eenvoudig. Ze veronderstelt veel kennis over het aanwezige systeem, de ingreep of ingrepen en over dosis-

effectrelaties bij ingrepen op het systeem. In een aantal gevallen is het onmogelijk of niet opportuun om het 

systeem na de ingreep te voorspellen. Redenen hiervoor kunnen zijn:  

 Ontbreken van specifieke basisinformatie over karakteristieken van het systeem;  

 Onvoldoende kennis over de dosis-effectrelaties;  

 Onvoldoende detailkennis over de ingreep zelf. 
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Omwille van deze tekortkomingen kan de kwetsbaarheidsbenadering gebruikt worden. Essentieel in de 

kwetsbaarheidsbenadering is dat niet een milieueffect voorspeld wordt, maar uitgegaan wordt van een 

verwachting dat een specifiek milieusysteem in negatieve zin zal veranderen door een bepaalde effectgroep 

(biotoopverlies, barrière-effect, …). Door de resultaten van deze kwetsbaarheidsanalyse weer te geven 

onder de vorm van een kwetsbaarheidkaart wordt een ruimtelijk beeld geschapen van de kwetsbaarheid van 

verschillende gebieden m.b.t. een bepaalde ingreep (Peymen et al., 2000). 

De kwetsbaarheidsbenadering kan beschouwd worden als een eerste verkennende analyse, welke relevant 

is op niveau van een Plan-MER. Met betrekking tot effecten tijdens de aanlegfase wordt opgemerkt dat deze 

door gebruik van een stationair grondwater model worden ingeschat. Dit betekent dat bemalingen als een 

permanent aanwezige activiteit worden ingevoerd en de, op langere termijn resulterende evenwichtssituatie 

in beeld wordt gebracht. Deze werkwijze kan als een worst case benadering beschouwd worden.   

Indien uit de kwetsbaarheidsanalyse blijkt dat belangrijke effecten te verwachten zijn, kunnen vervolgens via 

een effectgerichte benadering de potentiële effecten meer in detail worden onderzocht, bijvoorbeeld op het 

niveau van het Project-MER.  

Er is sprake van een significant negatief effect indien voor ecologische (zeer) waardevolle, 

grondwaterafhankelijke vegetaties t.g.v. wijzigingen in de standplaatskarakteristieken geen duurzame 

instandhouding kan gegarandeerd worden. 

Kwetsbaarheidsanalyse 

Volgens de methodiek van Peymen et al. (2000) wordt een kwetsbaarheidsanalyse voor verdroging 

uitgevoerd. Daarbij worden 3 factoren gecombineerd: 

 de ecologische waarde van de vegetaties (vegetaties slechts kwetsbaar indien waardevol); 

 de gevoeligheid van vegetaties voor verdroging op basis van de indicatiewaarden voor verdroging 

opgesteld door Dirk De Baere;   

 De gevoeligheid van de bodem voor verdroging die rekening houdt met textuur, bodemvocht en 

organisch stofgehalte. Het zijn immers deze factoren die in hoofdzaak het beschikbaar bodemvocht 

bepalen. 

Deze 3 factoren combineren naar “kwetsbaarheid” gebeurt via sleutelmatrices (Peymen et al., 2000). Deze 

sleutelmatrices zijn zo opgebouwd dat een vegetatie slechts als zeer kwetsbaar wordt beoordeeld indien ze 

én waardevol én gevoelig is voor verdroging én de bodem gevoelig is voor verdroging. Op de 

kwetsbaarheidskaart worden 4 klassen onderscheiden: [niet kwetsbaar tot zeer kwetsbaar]. De 0-klasse zijn 

ecotopen die niet werden geëvalueerd. Bij de kwetsbaarheidsanalyse wordt expliciet rekening gehouden met 

de ecologische waarde van de voorkomende vegetaties en de gevoeligheid voor standplaatsverdroging. 

De gehanteerde kwetsbaarheidskaart voor verdroging is gebaseerd op de geactualiseerde BWK, waarop de 

methodiek van Peymen et al werd toegepast en geeft zodoende de kwetsbaarheid weer in de huidige 

toestand (referentiesituatie). 

Effectgerichte analyse 

Binnen de effectgerichte benadering kunnen verschillende gradaties in de analyse onderscheiden worden; 

van een expertinschatting tot een ecohydrologische modellering. Op het niveau van deze plan-MER is er 

voor geopteerd om de effectanalyse te baseren op stijghoogteverschillen: met behulp van het 

grondwatermodel werden stijghoogteverschillen berekend tussen de referentietoestand en mogelijke 

ingrepen. Deze stijghoogteverschillen werden vervolgens in overlay gelegd met de meest recente BWK en 

de kwetsbaarheidskaart voor verdroging. Hierdoor kan worden ingeschat welke ecotopen een potentieel 

effect zullen ondergaan.  

Voor de ecohydrologische effectanalyse wordt als grenswaarde 5 cm stijghoogteverschil gehanteerd en dit 

omwille van volgende redenen:  

 effecten op grondwaterpeilen van 5 cm en minder kunnen door middel van peilmetingen, rekening 

houdend met klimatologische verschillen en meetfouten, niet éénduidig worden afgeleid; 
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 Mertens & Huybrechts (INBO, 2007) en Snellings (VMM afdeling Water, 2006) stellen dat 

stijghoogtedalingen van minder dan 5 cm niet significant zijn. Dit wil niet zeggen dat er geen 

hydrologische en ecologische effecten zijn, maar wel dat ze als niet significant beschouwd worden. 

 

13.3.3.3 Bespreking van de onzekerheid op modelresultaten en de wijze waarop hiermee 

omgegaan wordt 

Een model is steeds een benadering (simulatie) van de werkelijkheid, waarbij de werkelijkheid nooit perfect 

kan worden gesimuleerd. De nauwkeurigheid van het regionaal grondwatermodel wordt geanalyseerd door 

berekende en gemeten grondwaterstanden te vergelijken. Hoe groter de dataset met meetgegevens 

(tijdsreeksen), hoe beter deze analyse kan worden uitgevoerd. Binnen de grenzen van het regionaal model 

is een uitgebreide dataset voorhanden met tijdsreeksen afkomstig van het INBO, DOV, REMO en TV Asta. 

Na uitvoering van een modelcalibratie werd volgend resulaat bekomen: 

 Mean error: -0,639 m 

 Mean absolute error: 0,970 m 

 Root mean square error: 2.229 

Globaal kan gesteld worden dat de afwijking voor de meeste meetpunten zich situeert tussen [+1 en -1] m 

(op enkele uitzonderingen na). Voor een regionaal model is dit zondermeer een goed resultaat. De 

negatieve waarde voor de gemiddelde fout (mean error) duidt erop dat het model gemiddeld de 

grondwaterstanden hoger simuleert dan de metingen. Dit is een veilige benadering i.f.v. de effectanalyse 

omdat hierdoor de potentiële effecten van o.a. bemaling (aanlegfase) of van de loutere aanwezigheid van de 

infrastructuur (exploitatiefase) worden overschat i.p.v. onderschat. 

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken/verklaringen voor de afwijking tussen gemeten en berekende 

stijghoogten: 

 De calibratie gebeurde op basis van gemiddelde grondwaterstanden aangezien ook met een jaarlijks 

gemiddelde grondwatervoeding werd gerekend. Echter: een aantal tijdsreeksen is (nog) onvolledig. 

 Fouten in de meetgegevens (peilmetingen, hoogteligging van peilbuizen, ….) 

 Onzekerheid in de ruimtelijke variatie en grootte van de K-waarden. Indien blijkt dat de horizontale 

doorlatendheid (K-waarde) in het bovenste pakket veel groter zou zijn dan de 0,01 à 0,05 m/d die nu in 

grote zones opgelegd werd, zouden de effecten van bemaling verder reiken. Zoals verder in de tekst 

beschreven wordt dienen nu echter reeds milderende maatregelen getroffen te worden om de negatieve 

effecten van bemaling te voorkomen. De noodzaak om milderende maatregelen te nemen zou dus alleen 

maar groter zijn.  

Anderzijds is het zo dat de hydraulische koppeling met de diepere watervoerende lagen (K-waarde = 2,94 

m/d) dan ook groter zou zijn en het grondwater nog gemakkelijker onder de tunnel door zou kunnen 

stromen. De gemeten stijghoogten in een groot aantal peilbuizen wijzen er echter op dat naar alle 

waarschijnlijkheid de K-waarden reeds goed ingeschat werden. 

 Onzekerheid op doorlatendheid van de bodems van rivieren en de waterpeilen van rivieren die als 

randvoorwaarde werden opgelegd. 

In functie van de (ecohydrologische) effectanalyse wordt gewerkt met stijghoogteverschilkaarten (tot op 5 cm 

niveau) waarbij de impact van bepaalde ingrepen op de grondwaterstijghoogten wordt berekend t.o.v. de 

referentiesituatie. Door middel van stijghoogteverschilkaarten is het mogelijk om de grootte van een effect en 

de reikwijdte te visualiseren. Hoewel de fout op stijghoogteverschilkaarten kleiner is dan de fout op 

stijghoogtekaarten, aangezien fouten van elkaar worden afgetrokken en dus deels opgeheven, is er toch een 

zekere mate van onzekerheid aangaande de grootte en reikwijdte van een effect. 

Uit de huidige modelonzekerheid kunnen alvast 2 conclusies worden getrokken: 

 De effectgrenzen (tot op 5 cm niveau) mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd. De 

bandbreedte van de effectgrens is minstens de breedte van de gehanteerde gridcelgrootte (in dit geval 
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25x25 tot 50x50 m) omdat de contouren modeltechnisch de verbinding vormen van de middelpunten van 

gridcellen met gelijke stijghoogteverschillen. Dit laatste betekent ook dat de grootte van de gridcellen een 

invloed heeft op de berekende reikwijdte van een effect. Bij de ecohydrologische effectanalyse wordt 

hierbij uitgegaan van het voorzichtigheidsprincipe: vegetaties die gevoelig zijn voor wijzigingen in het 

watersysteem (in essentie verdroging) en die voorkomen nabij, maar buiten de effectgrens (5 cm 

contour), hiervan wordt gesteld dat deze een potentieel effect kunnen ondergaan. 

 Het grondwatermodel zal in het kader van de project-MER verder worden verfijnd om eventuele fouten en 

leemten in de kennis te reduceren of weg te werken door middel van: 

 Pompproeven en doorgedreven studie om na te gaan of de doorlatendheid van het bovenste deel van de 

aquifer effectief van de grootte-orde 0.01 m/d is op bepaalde plaatsen; 

 Verdere analyse van alle beschikbare boorgegevens en sonderingen om na te gaan waar hangende 

watertafels aanwezig kunnen zijn of waterpassingen foutief kunnen zijn; 

 Gevoeligheidsanalyse van de belangrijkste parameters; 

 Verdere analyse van de tijdsreeksen met inbegrp van een peilbuizennetwerk dat specifiek ten behoeve 

van de modellering op projectniveau werd uitgebouwd. 

 Dit detailonderzoek is niet noodzakelijk om effecten van beide projectalternatieven te onderscheiden; dit 

kan op basis van huidige kennis op een voldoende betrouwbare manier gebeuren. Het detailonderzoek is 

wel belangrijk om een detailafbakening van effecten van het gekozen alternatief te bepalen en de 

milderende maatregelen hierop af te kunnen stemmen en de (technische) randvoorwaarden voor het 

referentieontwerp vast te leggen. 

Op niveau van het plan-MER is het werken met stijghoogteverschilkaarten voor de ecohydrologische 

effectanalyse een voldoende nauwkeurige benadering. Hiermee kan de grootte van het effect van een 

ingreep worden gevisualiseerd, evenwel zonder een exacte afgrenzing van de effectzone te kunnen 

bepalen. Hierbij kunnen de alternatieven onderling worden vergeleken en kan een afweging worden 

gemaakt, wat de doelstelling van het plan-MER is. Het project-MER fungeert als studiemoment om de 

preciezere afgrenzing van effectafstanden te bepalen.  Belangrijk is ook dat er sowieso waarborgen zijn om 

een onderschatting van effecten te voorkomen. Deze werden hoger reeds aangegeven. Het betreft: 

 Een negatieve gemiddelde fout n.a.l.v. de calibratie betekent dat het model het grondwater gemiddeld 

hoger simuleert dan de werkelijkheid; 

 De fout op stijghoogteverschilkaarten is kleiner dan deze op stijghoogtekaarten aangezien fouten van 

elkaar worden afgetrokken 

 Bij de ecohydrologische effectanalyse wordt uitgegaan van het voorzichtigheidsprincipe. Ook vegetaties 

die buiten de 5-cm-verlagingscontour vallen worden als potentieel geaffecteerd beoordeeld. 
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13.3.4 Hydrologische referentiesituatie 

13.3.4.1 Algemene beschrijving 

In deze paragraaf worden de specifieke hydro(geo)logische karakteristieken besproken die de basis vormen 

voor de modelopbouw. De afbakening van het model is toegelicht in § 13.3.4.  

Topografie 

De topografie varieert in het regionaal modelgebied tussen 81 m TAW op het Kempens Plateau en 24 m 

TAW in de vallei van de Demer in het zuiden van het modelgebied. Een aantal riviervalleien snijden zich in 

het Kempens Plateau in. De (kunstmatige) mijnterril ten noorden van Lillo bereikt lokaal een hoogte van 

135 m TAW. De topografie helt van het noordoosten naar het zuidwesten. Figuur 13.3.36 in § 13.3.20 geeft 

een beeld van de topografie in het modelgebied. 

Hydrologie 

In het regionaal modelgebied zijn een groot aantal waterlopen gelegen. Deze worden in onderstaande tabel 

weergegeven met hun respectievelijke categorie. Waterlopen van categorie 0 zijn bevaarbare waterlopen. In 

het modelgebied is dit enkel het Albertkanaal. Het beheer van het Albertkanaal gebeurt door NV De 

Scheepvaart. Waterlopen van de eerste categorie worden beheerd door VMM Afdeling Operationeel 

Waterbeheer. Waterlopen van tweede categorie worden beheerd door de Provincie. Waterlopen van derde 

categorie door de gemeente waarin de waterloop gelegen is. Waterlopen met een hogere categorie worden 

beheerd door de aangelanden en/of een waterschap. 

Tabel 13.3.4: Overzicht van de waterlopen in het modelgebied met hun respectievelijke categorie(ën) 

Albertkanaal 0    

Bijloop Helderbeek 2 6   

Broekbeek 2 3 6  

Bypass Tuiltermolen     

Bypass Veldekermolen     

Demer 1 2 3 6 

Demer  - Molenarm 1    

Echelbeek 2 3   

Echelbeek - Winterbeek 2 3   

Garebeek - Kermterbeek 2 3 6  

Groenstraatbeek 2 3   

Grote Winterbeek     

Halbeek  2 3 6  

Halbeek - Gesteloop - Geneikenbeek     

Helderbeek 2 3 6  

Hemmenbeek 2 3   

Hoogbosvliet 3    

Huttebeek     

Kleine Beek 2 3 6  

Kruisvijverbeek 3 6   

Laambeek 2 3   

Mangelbeek 2 3   

Mijnbeek 3 6   
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Oude Beek 2 3 6  

Roosterbeek 2 3   

Schaamloop 3 6   

Schansbeek 3 6   

Slangbeek 2 3 6  

Steenlaak 2 3 6  

Voortbeek - Bolderbergbeek 2 3 6  

Voortbroekbeek 2 3 6  

Welderbeek 2 3 6  

Wijermanbeek 3    

Winterbeek  2 3 6  

Winterbeek - Berkenbosbeek 2    

Zonderikbeek - Berkenenbeek 2    

Zwartebeek 1 2 3  

Hydrogeologische gesteldheid 

Het studiegebied is volledig gelegen in het Centraal Kempisch Systeem. Het Centraal Kempisch systeem 

bestaat uit het Kempens Aquifersysteem (HCOV16 0200) en de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en 

wordt aan de onderkant begrensd door de slecht doorlatende Boom Aquitard (HCOV 0300). De oostgrens 

van het systeem wordt gevormd door de waterscheidingslijn tussen het Scheldebekken en het Maasbekken. 

Van het Quartaire aquifersysteem (0100) zijn voornamelijk de Alluviale deklagen (0140), de Deklagen (0150) 

en het Pleistoceen van de riviervalleien (0163) afgezet in het modelgebied. Heel lokaal komen ook 

Ophogingen (0110) en Duinen (0120) voor. Van het Kempens Aquifersysteem (0200) zijn in het noordoosten 

van het modelgebied de afzettingen van de Pleistoceen-Plioceen aquifer (0230 en 0234) en de Pliocene 

kleiige laag (0240) afgezet. Over grote delen van het modelgebied vinden we afzettingen terug van het 

Mioceen Aquifersysteem (0250). Het betreft in het bijzonder de afzettingen van het Zand van Diest (0252), 

Zand van Bolderberg (0253), de Zanden van Berchem en/of Voort (0254) en het Zand van Eigenbilzen 

(0256). In § 13.3.20 geven Figuur 13.3-37 tot en met Figuur 13.3.46 de basis van deze verschillende 

afzettingen weer over het projectgebied. Deze gegevens werden verkregen van VMM Afdeling Operationeel 

Waterbeheer. Ze werden in opdracht van de VMM aangemaakt in het kader van het VGM (Vlaams 

GrondwaterModel). De data bestaan uit een grid met cellen van 100 m op 100 m.  

Grondwaterkwetsbaarheid 

Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart (www.dov.vlaanderen.be) ligt het studiegebied volledig in een 

zone die gekenmerkt wordt als zeer kwetsbaar (Ca1). Dit betekent dat de winbare watervoerende laag 

bestaat uit zand, waarbij geen duidelijk te onderscheiden deklaag aanwezig is (kleiner dan 5m en/of zandig), 

en de onverzadigde zone kleiner is dan 10m. 

Hyrogeologische systeemwerking 

Voor dit plan-MER werden vier verschillende modelleringen opgemaakt: een regionaal model, een 

modellering in kader van de tunnels van het doortochttracé, een modellering voor de tunnel ter hoogte van 

de Standaardwijk en een modellering in kader van de tunnelsegmenten ter hoogte van 

Hoeverheide/Kraanberg. De opmaak van vier verschillende modellen bleek noodzakelijk omdat, na toetsing 

met de werkelijke toestand, het model voor doortochttracé en voor het gebied ter hoogte van de 

Standaardwijk (in het omleidingstracé) niet bruikbaar bleek voor de situatie ter hoogte van Hoeverheide (in 

                                                      
16

 HCOV: Hydrogeologische Codering Ondergrond Vlaanderen, een codering van de hydrogeologie van Vlaanderen 



 Pagina 317 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

het omleidingstracé). Omwille hiervan wordt de beschrijving van de hydrologische systeemwerking voor het 

plangebied opgesplitst in twee deelgebieden: de zone ten zuiden van het Kraanberg-Helchterenbos en de 

zone ter hoogte van Kraanberg-Helchterenbos (Hoeverheide). 

Voor de zone ten zuiden van het Kraanberg-Helchterenbos vindt de grondwaterstroming in zuidwestelijke 

richting plaats.  De grondwatertafel bevindt zich in de valleigebieden op relatief beperkte diepte (2 m-mv).  

Ter hoogte van de hoger gelegen gebieden (Houthalen) kan de grondwatertafel tot een diepte van 20m-mv 

liggen.  Voor de zone ter hoogte van Kraanberg-Helchterenbos (Hoeverheide) is een pompproef uitgevoerd 

(zie verder).  De stromingsrichting, loodrecht op de grondwaterstijghoogtes, is vrij strak zuidwest gericht met 

een duidelijk drainerende knik ter hoogte van de Broek- en Mangelbeek.  Het noordoostelijk gedeelte van het 

wegtracé staat loodrecht op de lijnen van gelijke stijghoogte en zal dus een te verwaarlozen impact hebben 

op de grotendeels evenwijdig lopende grondwaterstroming. Het zuidwestelijk lopende trajectgedeelte draait 

geleidelijk naar het zuiden en zal daar een groter effect uitoefenen. 

 

13.3.4.2 Resultaten regionaal model 

Figuur 13.3.5 toont een stijghoogtekaart van het regionaal model. Op deze stijghoogtekaart is duidelijk de 

grondwaterstroming van het noordoosten naar het zuidwesten te zien, alsook het effect van de waterlopen 

gelegen in het modelgebied. Figuur 13.3.6 toont de diepte van het grondwater ten opzichte van het maaiveld 

(op basis van Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen). Het is evident dat het grondwater in de riviervalleien zeer 

ondiep of zelfs gelijk met het maaiveld staat. Op de heuveltoppen is het water soms zelfs op een grotere 

diepte dan 15 m onder maaiveld aanwezig. 

Figuur 13.3.5: Stijghoogtekaart regionaal model 
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Figuur 13.3.6: Diepte grondwater regionaal model (meer dan 15 m diep wordt in blauw weergegeven) 

 

 

 

13.3.4.3 Resultaten lokaal model 

Figuur 13.3.7 toont een stijghoogtekaart van het lokaal model. Figuur 13.3-8 toont de diepte van het 

grondwater ten opzichte van het maaiveld (op basis van Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen). Het is evident 

dat deze kaarten nagenoeg identiek zijn als Figuur 13.3-5 en Figuur 13.3.6. Het enige verschil is hierin 

gelegen dat het lokaal model een kleiner grid heeft en dus het stromingspatroon nauwkeuriger weergeeft. 
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Figuur 13.3.7: Stijghoogtekaart lokaal model 
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Figuur 13.3.8: Diepte grondwater lokaal model (meer dan 15 m diep wordt in blauw weergegeven) 

 

 



 Pagina 321 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

13.3.4.4 Maximale grondwaterstanden – voorjaarstoestand 

Om een idee te hebben van maximaal te verwachten grondwaterstanden werd eveneens een berekening 

gedaan met het lokaal model waarbij de effectieve grondwatervoeding 20 % hoger werd ingesteld. Deze 20 

% is een best guess aanname op basis van expert knowledge. Hiervoor is geen vaste en algemeen 

aanvaarde methodiek beschikbaar. Onderstaande Figuur 13.3.9 toont de stijging ten opzichte van de 

gemiddelde grondwaterstanden uit bovenstaande paragrafen. De maximale stijging bedraagt ongeveer 0,50 

à 0,60 m en dit voornamelijk in de zone met lage K-waarden. Dit is logisch aangezien het drainerend effect 

van waterlopen zich hier minder ver kan laten voelen. 

 

Figuur 13.3.9: Stijging grondwaterstanden ten opzichte van gemiddelde grondwaterstanden bij 20 % meer 

grondwatervoeding 
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Minimale grondwaterstanden - najaarstoestand 

Om een idee te verkrijgen van minimale te verwachten grondwaterstanden werd het regionaal model 

doorgerekend met een 10 % kleinere effectieve grondwatervoeding. Het bleek niet mogelijk om dit door te 

rekenen met het lokaal model of met 20 % afname aangezien een te groot aantal cellen droogvielen in de 

bovenste laag en het model niet convergeerde. In het regionaal model heeft de bovenste laag dezelfde dikte 

als de twee bovenste lagen van het lokaal model zodat de cellen hier niet droogvallen bij de verminderde 

grondwatervoeding. De maximale daling bedraagt ook hier ongeveer 0,60 m en dit voornamelijk in de zones 

met lage K-waarden. Figuur 13.3.10 toont de daling ten opzichte van de gemiddelde grondwaterstanden uit 

bovenstaande paragrafen. 

Figuur 13.3.10: Daling grondwaterstanden ten opzichte van gemiddelde grondwaterstanden bij 10 % minder 

grondwatervoeding 

 

 

13.3.4.5 Minimale grondwaterstanden - najaarstoestand  

Voor de omgeving van Hoeverheide/Kraanberg is rekening houdend met de nieuwe inzichten m.b.t. de 

hydraulische parameters voor de KP1-laag, volgende referentiesituatie gemodelleerd. 

Figuur 13.3.11 en 13.3-12 tonen respectievelijk de huidige situatie in verband met de grondwaterstijghoogte 

(piëzometrie) in het gebied en de kwelfluxen. De stromingsrichting, loodrecht op de grondwaterstijghoogtes, 

is vrij strak zuidwest gericht met een duidelijk drainerende knik ter hoogte van de Broek- en Mangelbeek. Het 

noordoostelijk gedeelte van het wegtracé staat loodrecht op de lijnen van gelijke stijghoogte en zal dus een 

te verwaarlozen impact hebben op de grotendeels evenwijdig lopende grondwaterstroming. Het zuidwestelijk 

lopende trajectgedeelte draait geleidelijk naar het zuiden en zal daar een groter effect uitoefenen. 

Kwelfluxen, tot maximaal 30 mm/dag, komen voornamelijk voor op de valleigronden, geassocieerd met de 

Broek- en Mangelbeek, evenals hun samenvloeiingszone ten zuiden van het geplande tracé. Op de 
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interfluviale stukken, ook ter hoogte van het geplande wegtracé, manifesteert zich zoals te verwachten, geen 

kwelflux. 

 

Figuur 13.3.11: Grondwaterstijghoogten in de huidige toestand (referentiesituatie) in de ruime omgeving van het 

tunneltracé. 

 

 

 

  



 Pagina 324 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Figuur 13.3.12: Kwelfluxen (mm/dag) in de huidige toestand (referentiesituatie) in de ruime omgeving van het 

tunneltracé. 

 

 

 

13.3.4.6 Toekomstige situatie 

De toekomstige situatie wordt op planniveau gelijk geacht aan de huidige situatie. De effectbeoordelingen 

worden dan ook slechts voor de huidige situatie bepaald. 
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13.3.5 Overzicht van de gemodelleerde situaties i.f.v. de effectbepaling 

In de volgende paragrafen worden de effecten besproken. Hiervoor zijn verschillende aanlegwijzen 

(aanlegfase) en de aanwezigheid van de infrastructuur (exploitatiefase) doorgerekend in het model. Elk van 

deze situaties had een andere effectbepaling als doel. Om dit te verduidelijken wordt in deze paragraaf 

aangegeven welke situaties gemodelleerd werden en met welk doel dit gebeurde. 

Zoals eerder aangegeven, zijn effecten van aanleg eveneens met het stationair grondwatermodel berekend 

(behalve voor de tunnels Hoeverheide/Kraanberg waar een niet-stationair model is gebruikt), wat betekent 

dat de ‘tijdelijke’ bemaling als een permanente situatie in rekening is gebracht. Op deze manier wordt de 

evenwichtsituatie in beeld gebracht, die als een worst case situatie kan beschouwd worden.  

In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van gemodelleerde situaties en de belangrijkste 

projectkenmerken die een invloed hebben op de grondwatertafel. 

 

Tabel 13.3.5: projectkenmerken met invloed op grondwatertafel voor gemodelleerde situaties doortochttracé 

Gemodelleerde situatie Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnel Peersedijk Zonder secanspalen Bemaling open bouwput 

Tunnel Houthalen Diepe* secanspalen (worst 

case) 

Bemaling** tussen 

secanspalen 

Tunnel Helchteren Diepe* secanspalen (worst 

case) 

Bemaling** tussen 

secanspalen 

Variant tunnel Helchteren 

(verlengd met 600 m) 

Diepe* secanspalen (worst 

case) 

Bemaling** tussen 

secanspalen 

* 6 m onder de wegkoffer 

** tot 2 m onder de wegkoffer 

 

Tabel 13.3.6: gemodelleerde situaties omleidingstracé 

Gemodelleerde situatie Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnels 

Hoeverheide/Kraanberg 

Zonder secanspalen Bemaling open bouwput in 3 

fasen 

Tunnel De Standaard 4 scenario’s met toenemende 

graad van remediëring : 

-Gestaffelde diepe 

secanspalen + 

onderwaterbeton 

-Gestaffelde ondiepe 

secanspalen + 

onderwaterbeton  

-Gestaffelde ondiepe 

secanspalen + 

onderwaterbeton + 10 drains 

Niet gemodelleerd : bemaling 

niet noodzakelijk o.w.v. 

onderwaterbeton 
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13.3.5.1 Doortochttracé 

Paragraaf 13.3.6 geeft de effecten weer van de aanleg van de tunnel aan de Peersedijk indien deze in 

open sleuf en met bemaling aangelegd zou worden. Paragraaf 13.3.7 geeft de effecten weer van de 

aanwezigheid van de tunnel aan de Peersedijk.  

Paragraaf 13.3.8 en 15.2.8 geven de effecten weer van respectievelijk de aanleg en aanwezigheid van de 

twee tunnels in de dorpskernen van Houthalen-Helchteren en de tunnel aan de Souwstraat. Dit zijn de 

tunnels waarvan een aanleg in open bouwput niet mogelijk is omwille van het ruimtebeslag dat hiermee 

gepaard gaat. De aanleg is voorzien tussen secanspalen.  Voor de tunnel aan de Souwstraat uitgegaan van 

de oorspronkelijke ondertunneling uit de haalbaarheidsstudie van 2005. Deze benadering is de worst-case-

situatie aangezien in de huidige planontwikkeling t.h.v. de Souwstraat kan worden volstaan met een keerlus.  

Voor de tunnel in Helchteren werd ook een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke (eco)hydrologische 

effecten van een variant met verlenging van de tunnel in noordelijke richting. Hierbij werd uitgegaan van 

een maximale verlenging van 600 m. In de paragrafen 13.3.10 en 13.3.11 worden de aanleg- en 

exploitatiefase besproken. 

 

13.3.5.2 Omleidingstracé 

Paragraaf 13.3.12 geeft de effecten weer van de aanlegfase van de tunnels ter hoogte van 

Hoeverheide/Kraanberg. Hiervoor werd uitgegaan van het uiteindelijke lengteprofiel voor het tracé, zijnde 

twee half-ingegraven tunnels.  

Paragraaf 13.3.13 beschrijft de effecten van de aanwezigheid van de tunnels ter hoogte van 

Hoeverheide/Kraanberg tijdens de exploitatie. 

Paragraaf 13.3.14 beschrijft de effecten van de aanlegfase van de tunnel ter hoogte van De Standaard.  

Door het gebruik van onderwaterbeton is bemaling niet nodig en zijn effecten niet gemodelleerd. 

Paragraaf 13.3.15 beschrijft de effecten van de aanwezigheid van de tunnel ter hoogte van De Standaard 

tijdens de exploitatiefase.  Hierbij is uitgegaan van een verplaatsing van de spoorlijn zodat de tunnel verkort 

kon worden en van een uitvoering met ondiepe gestaffelde secanspalen17, onderwaterbeton18 en 10 drains19. 

 

13.3.5.3 Exploitatiefase als maximaal gemilderde aanlegfase  

In de diverse paragrafen waar een aanlegfase besproken wordt, wordt uitgegaan van een zo eenvoudig 

mogelijke aanlegwijze. In het algemeen komt dit neer op een aanleg waarbij bemaling toegepast wordt en 

waarbij de ruimteinname afgestemd is op de omgevingskenmerken, i.e. het gebruik van secanspalen in de 

dorpskernen en de aanleg in open sleuf in het buitengebied.  

Daar waar een dergelijke eenvoudige aanleg leidt tot significant negatieve effecten wordt de eis van het 

nemen van adequate milderende maatregelen vooropgesteld. De technische uitwerking van de te nemen 

milderende maatregelen voor de aanlegfase is in dit plan-MER niet opgenomen. Dit kan in een latere fase 

uitgevoerd worden.  

Echter, er is wel nagegaan of een reductie van de effecten tot een aanvaardbaar niveau mogelijk is. Hiervoor 

kan de modellering van de exploitatiefase in beschouwing genomen worden. De effecten van de 

aanwezigheid van de infrastructuur komen overeen met de effecten van de aanleg indien geen 

grondwaterverlaging wordt uitgevoerd.  De effecten van de exploitatie geven dus aan dat het mogelijk is om 

de effecten bij aanleg te milderen. 

                                                      
17

 Gestaffelde secanspalen = een wand van aaneengeschakelde palen, waarbij lange en korte secanspalen elkaar afwisselen.   
18

 Onderwaterbeton wordt toegepast : er wordt tussen de secanspalenwanden zonder bemaling (nat) uitgegraven en er worden 
trekankers in de vloer geslagen. Een waterdicht onderwaterbeton wordt op de bodem van de bouwput gegoten. De bouwkuip is 
waterdicht en wordt leeggepompt. 
19

 Drains zijn evenwichtsleidingen die aan de zijkanten van de tunnel worden geplaatst om doorstroming vanuit de opwaartse zijde 
(opstuwing) naar de afwaartse zijde (stijghoogtedaling) toe te laten. 
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13.3.6 Effecten van het doortochttracé - aanleg tunnel Peersedijk (open bouwput) 

 

Kaart 13.3-4: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanleg tunnel Peersedijk (open bouwput) 

 

13.3.6.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

De aanleg van de tunnel aan de Peersedijk vereist, i.t.t. de tunnels in de kernen van Houthalen-Helchteren, 

althans vanuit het aspect beschikbare ruimte, geen aanleg met secanspalen. Er werd dan ook een 

aanlegwijze doorgerekend waarbij geen secanspalen voorzien worden, maar een bemaling in open bouwput 

wordt toegepast om de tunnel aan te leggen. Om de bemaling te kunnen modeleren werden de waarden van 

de drainage in de cellen in de bouwput verlaagd zodat ze het water draineren tot op een diepte van 2,00 m 

onder de basis van de wegkoffer. 

 

13.3.6.2 Hydrologische resultaten 

Het effect hiervan op het grondwaterpeil werd doorgerekend met het lokaal model (stationair model, gaat uit 

van permanente aanwezigheid van bemaling en berekend hiervoor de evenwichtssituatie). Figuur 13.3.13 

toont de verlaging van de grondwaterstand in laag 1 ten gevolge van bemaling tot op 61 m TAW. Tot op een 

afstand van maximaal 1300 m van de tunnel wordt een verlaging van de grondwaterstand tot 0,02 m 

berekend. Verlagingen van 0,05 m en 0,20 m worden berekend tot op maximale afstanden van 

respectievelijk 600 m en 130 m van de tunnel. Verlagingen van meer dan een meter beperken zich tot de 

onmiddellijke omgeving van de tunnel. 

Figuur 13.3.13: Verlaging grondwaterstanden in laag 1 ten gevolge van bemaling tot op 61 m TAW voor de aanleg van 

de tunnel ter hoogte van Peersedijk 

 

Er worden significante grondwaterverlagingen gesimuleerd tot op grote afstand van de tunnel. Binnen de 

ecohydrologische effectbeoordeling dient onderzocht te worden of dit een impact kan hebben op de 

natuurwaarden. Zo nodig dienen milderende maatregelen genomen te worden.  
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13.3.6.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

Ter hoogte van de eigenlijke werfzone resulteert de bemaling in een stijghoogtedaling van ongeveer 7,40 m 

bij evenwichttoestand. Het effect van deze bemaling (5 cm daling) reikt ongeveer 625 m ver; zowel naar het 

oosten als naar het westen. In de noordelijke en zuidelijke richting (de doortocht) reikt het effect ongeveer 

350 m ver. 

Op basis van de meest recente, geactualiseerde BWK (Kaart 14.1.1) zijn volgende ecotopen gelegen binnen 

de zone van mogelijke stijghoogtedalingen tot 5 cm : 

Tabel 13.3.7: Ecoptopen gelegen binnen de zone met mogelijke stijghoogtedalingen 

Ecotoop Naamgeving Waardering Kwetsbaarheid verdroging 

ae eutrofe plas z zeer kwetsbaar 

bs akker op zandige bodem m niet kwetsbaar 

ce vochtige tot natte dopheidevegetatie (landduin) z zeer kwetsbaar 

cg droge struikheidevegetatie (landduin) z niet kwetsbaar 

cg- droge struikheidevegetatie z niet kwetsbaar 

cg- droge struikheidevegetatie z niet kwetsbaar 

cgb droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag (landduin) z niet kwetsbaar 

cp gedegradeerde heide met dominatie van Adelaarsvaren w niet kwetsbaar 

dm vegetatieloze stuifduin (landuin) z niet kwetsbaar 

ha struisgrasvegetatie op zure bodem   z niet kwetsbaar 

hj vochtig, licht bemest grasland gedomineerd door russen wz kwetsbaar 

hp soortenarm permanent cultuurgrasland  mw weinig kwetsbaar 

hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van 

halfnatuurlijke graslanden 

w weinig kwetsbaar 

hr verruigd grasland w niet kwetsbaar 

hrb verruigd grasland met struik- of boomopslag w niet kwetsbaar 

kbb bomenrij met dominantie van berk  w niet kwetsbaar 

kbq bomenrij met dominantie van Zomereik  w niet kwetsbaar 

kbqr bomenrij met dominantie van Amerikaanse eik  w niet kwetsbaar 

kq boomkwekerij, bloemkwekerij of serre m niet kwetsbaar 

kt talud  w niet kwetsbaar 

n loofhoutaanplant (exclusief populier) w niet kwetsbaar 

pi zeer jonge naaldhoutaanplant  w niet kwetsbaar 

pmh naaldhoutaanplant met lage ondergroei (grassen, kruiden) w niet kwetsbaar 

pms naaldhoutaanplant met laag struikgewas (braam, brem, heide) w niet kwetsbaar 

ppmb aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen w niet kwetsbaar 

ppmh aanplant van Grove den met lage ondergroei (grassen, kruiden) w niet kwetsbaar 

ppms aanplant van Grove den met laag struikgewas wz niet kwetsbaar 

qb eiken-berkenbos z niet kwetsbaar 

qb- jonge boomlaag z niet kwetsbaar 

sz struweelopslag van allerlei aard (landuin) w weinig kwetsbaar 

ua halfopen of open bebouwing met beplanting m niet kwetsbaar 
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Ecotoop Naamgeving Waardering Kwetsbaarheid verdroging 

ui industriele bebouwing, fabriek mw niet kwetsbaar 

un open bebouwing in omgeving met veel natuurlijke begroeiing m niet kwetsbaar 

ur bebouwing in agrarische omgeving, losstaande hoeve m niet kwetsbaar 

weg Wegen en spoorwegen mw nvt 

De grondwaterstand zal niet enkel dalen ter hoogte van vegetaties van droge standplaatsen 

(grondwateronafhankelijk en dus niet beïnvloed door een daling), maar ook van zeer vochtige tot nattte 

standplaatsten. Het betreft in essentie dopheide vegetaties (BWK-code ce) in het Kamp van Beverlo, die 

zeer kwetsbaar zijn voor verdroging. Binnen de invloedszone van de bemaling ondergaan deze vegetaties 

een stijghoogtedaling van 5 tot 10 cm (zie kaart 13.3.10). Onder invloed van een permanente 

standplaatsverdroging evolueren dopheide vegetaties in de richting van struikheidevegetaties (Synbiosys, 

2000-2005), welke op de Biologische Waarderingskaart dezelfde waardering krijgen. Er is dus geen evolutie 

naar een ecologisch minder waardevol vegetatietype. Echter: binnen het Kamp van Beverlo is het samen 

voorkomen van droge en vochtige heide een belangrijk onderdeel van de floristische diversiteit. In die zin is 

de afname van de oppervlakte vochtige tot natte dopheidevegetaties duidelijk niet wenselijk en te 

beschouwen als negatief effect.  

 

Milderende maatregel 

Hoewel het weinig waarschijnlijk is dat een bemaling tijdens de aanlegfase zal resulteren in een afname van 

de oppervlakte natte heide, is het nodig om maatregelen (zie verder : paragraaf 13.3.6.4) te voorzien die de 

invloedsstraal van de bemaling dermate reduceren dat er geen vegetaties meer binnen voorkomen die 

kwetsbaar zijn voor verdroging. 

 

13.3.6.4 Gevolgen van onzekerheden en uitwerking op projectniveau 

Omwille van de beperkingen op het grondwatermodel is dit op dit ogenblik niet bruikbaar om de effecten 

exact te voorspellen. De modelverfijning die in het project-MER uitgevoerd zal worden (cfr paragraaf 

13.3.3.3) dient de basis te leveren voor het doorrekenen van milderende maatregelen om tot niet-significante 

effecten op kwetsbare ecotopen te komen en dit ongeacht hun beschermingsstatuut. Deze niet-significantie 

is mogelijk en is een uitgangspunt in het gedetailleerd bepalen van de milderende maatregelen.  

Voor voorliggend projectdeel is een opeenvolging van volgende maatregeltypes mogelijk om tot niet-

significantie te komen:  

 Uitvoeringstechniek (bv onderwaterbeton, waterdichte kuip, grouting) 

 Wijziging lengteprofiel (bv bovengrondse uitwisseling of half-ingegraven situatie ipv volledig ingegraven) 

 Milderende maatregelen (retourbemaling) 

De eerste beide maatregelen zijn echte bronmaatregelen.  De laatste maatregel is een remediërende 

maatregel.  Het gebruik van onderwaterbeton is vooral gekend van grootschalige projecten in Nederland, 

zoals aanleg van metrolijnen in Rotterdam en Amsterdam, alsook talrijke weg- en treintunnels, bouwputten 

voor grote kantoorgebouwen etc… In België wordt deze techniek ook soms toegepast voor de aanleg van 

bouwputten voor pompstations in Aquafinprojecten. 

Retourbemaling is een techniek die zeer vaak wordt toegepast op kleine schaal, maar kan ook op grote 

schaal gehanteerd worden zoals reeds het geval was bij de aanleg van het Doeldok in de provincie 

Antwerpen. Om schade door zettingen in het dorp Doel te vermijden (vanwege zettingsgevoelige veenlagen 

in de ondergrond) werd hier op grote schaal retourbemaling toegepast.  

Alleszins is het technisch en ruimtelijk op deze locatie perfect mogelijk het project of zijn uitvoeringswijze 

dermate aan te passen dat tot niet significantie kan worden gekomen. 
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Een dergelijke uitvoeringswijze dient in het project-MER uitgewerkt te worden en een uitvoering die tot niet-

significantie van effecten leidt, dient als sluitende randvoorwaarde in het DBFM-bestek te worden 

opgenomen. 

 

13.3.7 Effecten van het doortochttracé – aanwezigheid tunnel Peersedijk 
 

Kaart 13.3-5: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanwezigheid tunnel Peersedijk  

 

13.3.7.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

Met behulp van het lokaal grondwatermodel werden de effecten van de aanwezigheid van de tunnel op de 

grondwaterstroming onderzocht.  Deze effecten zijn tevens een maat voor de effecten tijdens de aanlegfase 

indien een techniek gebruikt wordt waarbij geen enkele grondwaterverlaging gebruikt dient te worden.)  

Om dit effect te berekenen werd de K-waarde voor die cellen waarin een tunnel gelegen is zeer laag 

genomen  

(5.10
-8

 m/d), zodat geen grondwaterstroming van onderliggende cellen naar boven mogelijk is. De opgelegde 

drainage tot 2 m onder de basis van de wegkoffer van cellen waarin de tunnel gelegen is wordt uiteraard 

verwijderd. 

Voor de tunnel aan de Peersedijk werd een worst case benadering toegepast: het effect van de 

aanwezigheid van een ondoorlatende barrière van 6 m onder de wegenis werd onderzocht met het model. 

Deze worst-case werd voornamelijk toegepast uit modeltechnische redenen (eenvoudigere modellering). 

 

13.3.7.2 Hydrologische resultaten 

Onderstaande figuren tonen de effecten van de aanwezigheid van de tunnel. Enkel verlagingen van meer 

dan 0,02 m worden gevisualiseerd. Aangezien in laag 1 een aantal cellen boven het grondwaterniveau 

liggen, en dus droogvallen in het model, worden de figuren zowel voor laag 1 als laag 2 gegeven. Het effect 

is, zoals de onderstaande figuren tonen, en in tegenstelling tot de effecten van bemaling bij de aanlegfase, 

eerder gering. Dit als gevolg van feit dat de dikte van de aquifer zeer groot is en het grondwater vlot onder 

de tunnel door kan stromen. De kleine K-waarde van het bovenste deel van de aquifer zorgt eveneens voor 

een beperkte invloedsstraal. 

Figuur 13.3.14: Verlaging grondwaterstanden als gevolg van aanwezigheid tunnel in laag 1 
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Figuur 13.3.15: Verlaging grondwaterstanden als gevolg van aanwezigheid tunnels in laag 2 

 

 

De verlaging van grondwaterstanden als gevolg van de aanwezigheid van secanspalen en van de tunnel 

Peersedijk (binnen het doortochttracé) is zeer beperkt. Enkel ter hoogte van de tunnel zelf worden 

aanzienlijke verlagingen gesimuleerd. Verlagingen tot 5 cm worden veroorzaakt tot op een afstand van 

maximaal 100 m aan weerszijden van de tunnel. De verlaging op 50 m van de tunnel bedraagt minder dan 

0,15 m.  

Deze beperkte effecten zijn te verklaren door de grote dikte van de aquifer, de lagere doorlatendheid van het 

bovenste pakket van de aquifer, en het feit dat de tunnel op veel plaatsen boven of slechts beperkt in het 

grondwater gelegen is.  

Deze modellering toont tevens aan dat een aanlegwijze waarbij geen bemaling noodzakelijk is, niet leidt tot 

significante effecten op grondwater en dat het behalen van niet-significantie tijdens de aanlegfase een 

perfect technisch haalbare mogelijkheid is zelfs zonder lengteprofielwijzigingen.  

 

13.3.7.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

Ten opzichte van de referentietoestand resulteert deze tunnel enkel in een stijghoogtedaling en deze daling 

varieert tussen 0,05 en 1,15 m (daling t.o.v. jaargemiddelde). De breedte van de gemodelleerde effectzone 

(dalingen van 5 cm of meer) bedraagt ongeveer 150 m. 

Op basis van de meest recente, geactualiseerde BWK zijn volgende ecotopen gelegen binnen de zone met 

mogelijke stijghoogtedalingen: 

 Bs – akker op zandige bodem; 

 Qb - Berken-Eikenbos; 

 Ua – halfopen of open bebouwing; 

 Ui – industriële bebouwing. 

Eventuele hydrologische effecten op de akker of de bebouwing zijn ecohydrologisch niet relevant. Dit is wel 

het geval voor het Berken-Eikenbos (Betulo Quercetum roboris – 42AA01). Volgens Alterra (SynBioSys 

versie 1.18, 2000-2005) is de optimale standplaats voor het Berken-Eikenbos matig droog tot droog, met een 

gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) van meer dan 80 cm onder maaiveld en een gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand (GVG) van meer dan 40 cm onder maaiveld. Indien de grondwaterstanden hoger 

zijn komen vochtigere bostypes voor. Volgens de kwetsbaarheidskaart voor verdroging is het ecotoop qb – 

Berken-Eikenbos niet kwetsbaar. De berekende beperkte stijghoogtedaling kan voor dit vegetatietype niet 

beschouwd worden als een significant negatief effect, want een grondwateronafhankelijk vegetatietype. 
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13.3.7.4 Onzekerheid op de effectvoorspelling 

Ter hoogte van de Peersedijk is de calibratie goed tot zeer goed. De afwijkingen bedragen in het bovenste 

deel van het watervoerend pakket minder dan een halve meter. Ten opzichte van de peilbuis die door ASTA 

zelf geplaatst werd wordt het grondwaterpeil in het model onderschat maar aangezien deze slechts twee 

maal werd opgemeten na de natste maart ooit, is dit niet onlogisch. 

De effectgrenzen (tot op 5 cm niveau) mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd. De bandbreedte 

van de effectgrens is minstens de breedte van de gehanteerde gridcelgrootte (in dit geval 25x25 tot 50x50 

m) omdat modeltechnisch de contouren de verbinding vormen van de middelpunten van gridcellen met 

gelijke stijghoogteverschillen. Dit laatste betekent ook dat de grootte van de gridcellen een invloed heeft op 

de berekende reikwijdte van een effect. Bij de ecohydrologische effectanalyse wordt hierbij uitgegaan van 

het voorzichtigheidsprincipe: vegetaties die gevoelig zijn voor wijzigingen in het watersysteem (in essentie 

verdroging) en die voorkomen nabij, maar buiten, de effectgrens (5 cm contour), hiervan wordt gesteld dat 

deze een potentieel effect kunnen ondergaan. 

De vegetaties in de omgeving die zeer kwetsbaar zijn voor verdroging betreffen dopheide vegetaties, deze 

situeren zich op minimaal 300 m van de ingreep en daardoor voldoende ver buiten de invloedzone.  Het 

hydrologisch effect is eerder gering als gevolg van feit dat de dikte van de aquifer zeer groot is en het 

grondwater vlot onder de tunnel door kan stromen. De kleine K-waarde van het bovenste deel van de aquifer 

zorgt eveneens voor een beperkte invloedsstraal. Ondanks de modelbeperkingen kan nu al besloten worden 

dat significante effecten niet zullen reiken tot in deze zeer kwetsbare vegetaties. 

 

13.3.7.5 Gevolgen van onzekerheden en uitwerking op projectniveau 

Voor de exploitatiefase worden slechts zeer beperkte effecten op het grondwater verwacht, en dit binnen 

een zeer beperkte straal rondom de tunnels zodat verder onderzoek of milderende maatregelen zich met de 

huidige kennis niet opdringen. 

Op projectniveau wordt deze stelling met het verfijnde grondwatermodel verder onderbouwd en gevalideerd.  

Ook hier geldt dat niet-significantie van effecten op het project-MER-niveau en in het DBFM-bestek als 

randvoorwaarden zullen worden gesteld. 
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13.3.8 Effecten van het doortochttracé – aanleg tunnels dorpskernen Houthalen en 

Helchteren 
 

Kaart 13.3-6: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanleg tunnels dorpskernen Houthalen-Helchteren 

 

13.3.8.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

Met behulp van het lokaal grondwatermodel werden de effecten van de aanleg van de tunnels op het 

doortochttracé berekend (stationair model, gaat uit van permanente aanwezigheid van bemaling en 

berekend hiervoor de evenwichtssituatie). Als tunnels zijn hier meegenomen: 

 tunnel van de rotonde Peersedijk (cfr supra). Omwille van mogelijke cumulatie met de tunnel van 

Helchteren is deze ook in deze modellering meegenomen. 

 tunnel Helchteren  

 tunnel Houthalen 

 tunnel van de rotonde Souwstraat cfr de haalbaarheidsstudie van 2005. Deze is in de loop van het proces 

van evaluerend ontwerpen zeer sterk verkleind tot een enkele keerbeweging, maar de modellering 

hiervan werd behouden als “worst case” benadering.  

Andere constructies zijn immers bovengronds voorzien, zodat ten gevolge hiervan weinig tot geen impact op 

het grondwaterpeil en –stroming te verwachten is.  

Onderstaande figuur geeft de ligging van de tunnels aan op het doortochttracé.  

Figuur 13.3.17 toont de aanwezigheid van de tunnel in een dwarsprofiel.  

Er werd in eerste instantie nagegaan wat het effect is van een grondwaterverlaging tot een diepte van 2,00 

m onder de wegkoffer voor de aanleg van tunnels tussen secanspalen.  

Om het effect van de tunnels in te schatten, werden in het lokaal grondwatermodel ‘horizontal flow barriers’ 

toegevoegd. Deze zorgen ervoor dat de horizontale doorlatendheid tussen twee naburige cellen beperkt kan 

worden door een waarde op te leggen voor de conductance. Indien deze conductance zeer laag genomen 

wordt (1.10
-9

 m/d), wordt deze wand als het ware ondoorlatend. Uiteraard is het noodzakelijk hiervoor de 

diepte van de cellen in de eerste laag gelijk te nemen aan de diepte van de voorziene tunnel. Een tweede 

aanpassing die gebeurde was het verwijderen van de grondwatervoeding in die cellen waar de tunnels 

voorzien worden. Een laatste aanpassing bestond uit het aanpassen van de waarden van de drainage in de 

cellen tussen de secanspalen waar de verschillende tunnels voorzien. Deze werden verlaagd zodat ze het 

water draineren tot op een diepte van 2,00 m onder de basis van de wegkoffer. 
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Figuur 13.3.16: Locatie tunnels doortochttracé (4 in totaal) in het model (rode lijnen geven de horizontal flow barriers 

aan) 

 

 

Figuur 13.3.17: Noord-Zuid Dwarsdoorsnede doorheen model met aanduiding van cellen met tunneleigenschappen 

(rode cellen geven de horizontal flow barrier aan) 
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13.3.8.2  Hydrologische resultaten 

Onderstaande figuren tonen de effecten van de grondwaterverlaging voor de aanleg van de tunnels bij 

evenwichtssituatie. Enkel verlagingen van meer dan 0,02 m worden gevisualiseerd. Aangezien in laag 1 een 

aantal cellen boven het grondwaterniveau liggen, en dus droogvallen in het model, worden de figuren zowel 

voor laag 1 als laag 2 gegeven. 

 

Figuur.13.3.18: Verlaging van grondwaterstanden als gevolg van bemaling tot 2 m onder basis wegkoffer tussen 

secanspalen (laag 1) 
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Figuur 13.3.19: Verlaging van grondwaterstanden als gevolg van bemaling tot 2 m onder basis wegkoffer tussen 

secanspalen (laag 2) 

 

 

Het mag duidelijk zijn op basis van bovenstaande figuren dat aanzienlijke verlagingen veroorzaakt worden. 

Verlagingen tot 0,20 m worden veroorzaakt tot op een afstand van 1700 m. Verlagingen van maximaal 1,00 

m tot op een afstand van 870 m. De grootste effecten treden op ter hoogte van de zuidelijke tunnels 

(Souwstraat en tunnel onder Houthalen).  
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13.3.8.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

Uit de hydrologische effectanalyse is gebleken dat deze aanlegwijze aanzienlijke effecten heeft op de 

grondwaterstijghoogten. Hetzelfde kan gezegd worden voor de ecohydrologische effecten: uit de overlay van 

de stijghoogteverschilkaart met de kwetsbaarheidskaart voor verdroging blijkt dat verschillende zones met 

vegetaties die zeer gevoelig zijn voor standplaatsverdroging een potentieel effect ondergaan. Binnen 

Habitatrichtlijngebied betreft het de Mangelbeekvallei en het bovenstroomse deel van de Laambroeken 

(tussen de spoorweg en industriegebied Centrum-Zuid). Buiten Habitatrichtlijngebied is dit Natuurreservaat 

Kolveren en de vallei van de Rodebeek (Breelaarheide). Vooral in dit laatste gebied werden aanzienlijke 

stijghoogtedalingen berekend en zijn dan ook belangrijke ecohydrologische te verwachten. 

Milderende maatregel 

Als milderende maatregelen kan gesteld worden dat een aanlegwijze gebruikt dient te worden waarbij 

verlagingen van de grondwaterstanden van meer dan 0,05 m niet mogen optreden in de omgeving van 

grondwaterafhankelijke vegetaties. Een verdere precisering van de zone waar milderende maatregelen 

noodzakelijk zijn, dient in het project-MER uitgewerkt te worden. Maatregelen zijn immers enkel nodig waar 

bemaling leidt tot een significante grondwaterstandsdaling in kwetsbare zones. Dit zal bv niet nodig zijn voor 

de hoogst gelegen delen van de tunnels in de kern van Houthalen. Het vermijden van een significante 

verlaging van de grondwaterstand kan, gelet op het feit dat het gaat om een DBFM opdracht, opgelegd 

worden als strikte eis aan het consortium dat de weg zal bouwen.  Mogelijke milderende maatregelen zijn 

gespecifieerd in 13.3.8.5. 

 

13.3.8.4 Onzekerheid op de effectvoorspelling 

Langsheen de tunnels van het doortochttracé hebben wij enkel beschikking over betrouwbare 

grondwaterstandsmetingen van het INBO in de valleien. Deze worden door het model goed tot zeer goed 

gesimuleerd (afwijkingen van slechts enkele centimeters). Er werden door THV ASTA een aantal extra 

peilbuizen langsheen het doortochttracé geplaatst, doch in deze werd het grondwaterpeil nog maar twee 

maal opgemeten sinds maart. Aangezien maart 2008 de natste maart maand was sinds de waarnemingen, 

is het logisch dat het waterpeil ter hoogte van deze peilbuizen in het model onderschat wordt. De 

onderschattingen zijn meestal kleiner dan een meter en na de zomer zal blijken of de gemiddelde waarden 

overeenstemmen met de modelresultaten of niet. Pas na de zomer kan met enige betrouwbaarheid het 

model aangepast worden op basis van deze bijkomende gegevens. Dit heeft echter geen significante invloed 

op de effectbepaling thv de valleien. 

De effectgrenzen (tot op 5 cm niveau) mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd. De bandbreedte 

van de effectgrens is minstens de breedte van de gehanteerde gridcelgrootte (in dit geval 25x25 tot 50x50 

m) omdat modeltechnisch de contouren de verbinding vormen van de middelpunten van gridcellen met 

gelijke stijghoogteverschillen. Dit laatste betekent ook dat de grootte van de gridcellen een invloed heeft op 

de berekende reikwijdte van een effect. Bij de ecohydrologische effectanalyse wordt hierbij uitgegaan van 

het voorzichtigheidsprincipe: vegetaties die gevoelig zijn voor wijzigingen in het watersysteem (in essentie 

verdroging) en die voorkomen nabij, maar buiten de effectgrens (5 cm contour), hiervan wordt gesteld dat 

deze een potentieel effect kunnen ondergaan. 

 

13.3.8.5 Gevolgen van onzekerheden en uitwerking op projectniveau 

Omwille van de beperkingen op het grondwatermodel is dit momenteel niet bruikbaar om de effecten exact 

te voorspellen. De modelverfijning die in het project-MER uitgevoerd zal worden (cfr paragraaf 13.3.3.3) 

dient de basis te leveren voor het doorrekenen van milderende maatregelen om tot niet-significante effecten 

op kwetsbare ecotopen te komen en dit ongeacht hun beschermingsstatuut. Deze niet-significantie is 

mogelijk en is een uitgangspunt in het gedetailleerd bepalen van de milderende maatregelen. 
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Voor dit projectdeel is een opeenvolging van volgende maatregeltypes mogelijk om tot niet-significantie te 

komen:  

 Uitvoeringstechniek (bv onderwaterbeton, waterdichte kuip, grouting) 

 Milderende maatregelen (retourbemaling) 

De eerste technieken betreffen brongerichte maatregelen.  Ze verhinderen dat grondwaterverlaging tijdens 

de aanlegfase nodig is.  Retourbemaling is een remediërende maatregel. 

Technisch (en ruimtelijk) is het alleszins mogelijk via uitvoeringstechniek of maatregelen de effecten terug te 

dringen tot deze die optreden ten gevolge van de loutere aanwezigheid van de tunnels.  Zie hiervoor par 

13.3.9. 

Een verdere uitwerking tot op projectniveau is in dit stadium van de besluitvorming, i.c. in functie van de 

keuze op planniveau, niet nodig aangezien de effecten alleszins tot niet-significantie kunnen worden 

gereduceerd. 

 

13.3.9 Effecten van het doortochttracé – aanwezigheid tunnels dorpskernen Houthalen en 

Helchteren 

Kaart 13.3-7: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanwezigheid tunnels dorpskernen Houthalen-Helchteren 

 

13.3.9.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

Met behulp van het lokaal grondwatermodel werden de effecten van de aanwezigheid van de tunnels (zijnde 

in de exploitatiefase) op de grondwaterstroming onderzocht. Deze effecten zijn tevens een maat voor de 

effecten tijdens de aanlegfase indien daarbij een techniek gebruikt wordt waarbij geen grondwaterverlaging 

gebruikt dient te worden.  

Om het effect te berekenen werd de K-waarde voor de cellen waarin een tunnel gelegen is zeer laag 

genomen  

(5.10
-8

 m/d), zodat geen grondwaterstroming van onderliggende cellen naar boven mogelijk is. De opgelegde 

drainage tot 2 m onder de basis van de wegkoffer van cellen waarin de tunnel gelegen, is wordt uiteraard 

verwijderd. 

Voor het doortochttracé werd een worst case benadering toegepast aangezien het effect van de 

aanwezigheid van secanspalen tot een diepte van 6 m onder de wegenis van de tunnels werd onderzocht 

met het model. 

 

13.3.9.2 Hydrologische resultaten 

Onderstaande figuren tonen de effecten van de aanwezigheid van de tunnels per zone. Enkel verlagingen 

van meer dan 0,02 m worden gevisualiseerd. Aangezien in laag 1 een aantal cellen boven het 

grondwaterniveau liggen, en dus droogvallen in het model, worden de figuren zowel voor laag 1 als laag 2 

gegeven. Het effect is, zoals de onderstaande figuren tonen, en in tegenstelling tot de effecten van bemaling 

bij de aanlegfase, eerder gering. Dit als gevolg van feit dat de dikte van de aquifer zeer groot is en het 

grondwater vlot onder de tunnel door kan stromen. De kleine K-waarde van het bovenste deel van de aquifer 

zorgt eveneens voor een beperkte invloedsstraal. 

De verlaging van grondwaterstanden als gevolg van de aanwezigheid van secanspalen en van de tunnels 

zelf, op het doortochttracé is zeer beperkt. Enkel ter hoogte van de tunnels zelf worden significante 

verlagingen gesimuleerd. Significante verlagingen komen voor tot op een afstand van maximaal 100 m aan 

weerszijden van de tunnels. 
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Figuur 13.3.20: Verlaging grondwaterstanden als gevolg van aanwezigheid tunnels in laag 1 
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Figuur 13.3.21: Verlaging grondwaterstanden als gevolg van aanwezigheid tunnels in laag 2 
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Deze beperkte effecten zijn te verklaren door de grote dikte van de aquifer en de lagere doorlatendheid van 

het bovenste pakket van de aquifer.  

Deze modellering toont tevens aan dat een aanlegwijze waarbij geen grondwaterverlaging noodzakelijk is, 

niet leidt tot significante effecten op grondwater.  

 

13.3.9.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

Het effect van deze tunnels in de dorpskernen van Houthalen en Helchteren resulteert niet in 

ecohydrologische effecten doordat de invloedsafstand uitermate beperkt is.  

 

13.3.9.4 Onzekerheid op de effectvoorspelling 

Langsheen de tunnels van het doortochttracé hebben wij enkel beschikking over betrouwbare 

grondwaterstandsmetingen van het INBO in de valleien. Deze worden door het model goed tot zeer goed 

gesimuleerd (afwijkingen van slechts enkele centimeters). Er werden door THV ASTA een aantal extra 

peilbuizen langsheen het doortochttracé geplaatst, doch in deze werd het grondwaterpeil nog maar twee 

maal opgemeten sinds maart. Aangezien maart 2008 de natste maart maand was sinds de waarnemingen, 

is het logisch dat het waterpeil ter hoogte van deze peilbuizen in het model onderschat wordt. De 

onderschattingen zijn meestal kleiner dan een meter en na de zomer zal blijken of de gemiddelde waarden 

overeenstemmen met de modelresultaten of niet. Pas na de zomer kan met enige betrouwbaarheid het 

model aangepast worden op basis van deze bijkomende gegevens. Dit heeft echter geen significante invloed 

op de effectbepaling thv de valleien. 

De effectgrenzen (tot op 5 cm niveau) mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd. De bandbreedte 

van de effectgrens is minstens de breedte van de gehanteerde gridcelgrootte (in dit geval 25x25 tot 50x50 

m) omdat modeltechnisch de contouren de verbinding vormen van de middelpunten van gridcellen met 

gelijke stijghoogteverschillen. Dit laatste betekent ook dat de grootte van de gridcellen een invloed heeft op 

de berekende reikwijdte van een effect. Bij de ecohydrologische effectanalyse wordt hierbij uitgegaan van 

het voorzichtigheidsprincipe: vegetaties die gevoelig zijn voor wijzigingen in het watersysteem (in essentie 

verdroging) en die voorkomen nabij, maar buiten de effectgrens (5 cm contour), hiervan wordt gesteld dat 

deze een potentieel effect kunnen ondergaan. 

Hoewel modelonzekerheden niet kunnen worden uitgesloten, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de vallei van 

de Mangelbeek, tussen de dorpskernen van Houthalen en Helchteren, enig hydrologisch of ecohydrologisch 

effect zal ondergaan ten gevolge van de aanwezigheid van deze tunnels  

 

13.3.9.5 Gevolgen van onzekerheden en uitwerking op projectniveau 

Voor de exploitatiefase worden slechts zeer beperkte effecten op het grondwater verwacht, en dit binnen 

een zeer beperkte straal rondom de tunnels zodat verder onderzoek of milderende maatregelen zich niet 

opdringen. 

Op projectniveau wordt deze stelling met het verfijnde grondwatermodel verder onderbouwd en gevalideerd.  

Ook hier geldt dat niet-significantie van effecten op het project-MER-niveau en in het DBFM-bestek als 

randvoorwaarden zullen worden gesteld. 
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13.3.10 Effecten van het doortochttracé – variant: aanleg langere tunnel Helchteren 
 

Kaart 13.3-8: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanleg variant langere tunnel Helchteren 

 

13.3.10.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

Vanuit de effecten van het basisalternatief werd een variant ontworpen die in een verbetering van de 

leefkwaliteit voor de bewoners van Helchteren Noord zou ressorteren. Om de effecten hiervan op het 

grondwater na te gaan werd onderzocht welke effecten (zowel hydrologisch als ecologisch) verwacht kunnen 

worden indien de tunnel onder het centrum van Helchteren 600 m verder doorloopt naar het noorden ten 

opzichte van de tunneltracés beschreven in 15.2.7. In deze variant komt de tunnel bovengronds net ten 

zuiden van het domein van Kasteel Dool tussen het kruispunt Boekstraat-Eikendreef en de Voortbroekstraat. 

Er werd nagegaan wat het effect is van een grondwaterverlaging tot een diepte van 2,00 m onder de 

wegkoffer voor de aanleg van deze verlengde tunnel tussen secanspalen. Zoals voor alle berekeningen voor 

effecten van aanleg is ook hier de evenwichtssituatie (stationair model; permanente aanwezigheid bemaling) 

doorgerekend.  

Hiervoor werd dezelfde methodologie gehanteerd (horizontal flow barriers) zoals hoger beschreven. 

 

13.3.10.2 Hydrologische resultaten 

Onderstaande figuren tonen de effecten van de bemaling voor de aanleg van de tunnels bij 

evenwichtsituatie. Enkel verlagingen van meer dan 0,02 m worden gevisualiseerd. Aangezien in laag 1 een 

aantal cellen boven het grondwaterniveau liggen, en dus droogvallen in het model, worden de figuren zowel 

voor laag 1 als laag 2 gegeven. 

Figuur 13.3.22: Verlaging van grondwaterstanden als gevolg van bemaling tot 2 m onder basis wegkoffer tussen 

secanspalen (laag 1) 
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Figuur 13.3.23: Verlaging van grondwaterstanden als gevolg van bemaling tot 2 m onder basis wegkoffer tussen 

secanspalen (laag 2) 

 

 

De grondwaterverlagingen die berekend worden zijn vergelijkbaar met die van de aanlegfase van het 

basisalternatief. Er is echter een bijkomende grondwaterverlaging t.o.v. het scenario met de kortere tunnel 

onder Helchteren. Onderstaande figuur toont de bijkomende verlaging van het grondwater als gevolg van de 

langere tunnel. 
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Figuur 13.3.24: Extra verlaging als gevolg van aanleg langere tunnel onder Helchteren (laag 1) 

 

 

13.3.10.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

Uit de hydrologische effectanalyse is gebleken dat deze aanlegwijze aanzienlijke effecten heeft op de 

grondwaterstijghoogten. Hetzelfde kan gezegd worden voor de ecohydrologische effecten: uit de overlay van 

de stijghoogteverschilkaart met de kwetsbaarheidskaart voor verdroging blijkt dat verschillende zones met 

vegetaties die zeer gevoelig zijn voor standplaatsverdroging een potentieel effect ondergaan. Binnen 

Habitatrichtlijngebied betreft het (voor wat betreft de verlengde tunnel te Helchteren) een aanzienlijke zone 

van de Mangelbeekvallei, zowel op- als afwaarts van het doortochttracé, en een deel van de vallei van de 

Winterbeek ten westen van Hoevereinde.  

Een aanlegwijze zonder milderende maatregelen is dan ook niet aanvaardbaar. 

Milderende maatregel 

Als milderende maatregelen kan gesteld worden dat een aanlegwijze gebruikt dient te worden waarbij 

verlagingen van de grondwaterstanden van meer dan 0,05 m niet mogen optreden in de omgeving van 

grondwaterafhankelijke vegetaties. Een verdere precisering van de zone waar milderende maatregelen 

noodzakelijk zijn, dient in het project-MER uitgewerkt te worden en het vermijden van een significante 

verlaging van de grondwaterstand dient als strikte eis in het DBFM-bestek opgenomen te worden.  Mogelijke 

milderende maatregelen zijn vermeld in paragraaf 13.3.10.5. 

 

13.3.10.4 Onzekerheid op de effectvoorspelling 

Langsheen de tunnels van het doortochttracé hebben wij enkel beschikking over betrouwbare 

grondwaterstandsmetingen van het INBO in de valleien. Deze worden door het model goed tot zeer goed 

gesimuleerd (afwijkingen van slechts enkele centimeters). Er werden door THV ASTA een aantal extra 

peilbuizen langsheen het doortochttracé geplaatst, doch in deze werd het grondwaterpeil nog maar twee 

maal opgemeten sinds maart. Aangezien maart 2008 de natste maart maand was sinds de waarnemingen, 

is het logisch dat het waterpeil ter hoogte van deze peilbuizen in het model onderschat wordt. De 
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onderschattingen zijn meestal kleiner dan een meter en na de zomer zal blijken of de gemiddelde waarden 

overeenstemmen met de modelresultaten of niet. Pas na de zomer kan met enige betrouwbaarheid het 

model aangepast worden op basis van deze bijkomende gegevens. Dit heeft echter geen significante invloed 

op de effectbepaling thv de valleien. 

De effectgrenzen (tot op 5 cm niveau) mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd. De bandbreedte 

van de effectgrens is minstens de breedte van de gehanteerde gridcelgrootte (in dit geval 25x25 tot 50x50 

m) omdat modeltechnisch de contouren de verbinding vormen van de middelpunten van gridcellen met 

gelijke stijghoogteverschillen. Dit laatste betekent ook dat de grootte van de gridcellen een invloed heeft op 

de berekende reikwijdte van een effect. Bij de ecohydrologische effectanalyse wordt hierbij uitgegaan van 

het voorzichtigheidsprincipe: vegetaties die gevoelig zijn voor wijzigingen in het watersysteem (in essentie 

verdroging) en die voorkomen nabij, maar buiten de effectgrens (5 cm contour), hiervan wordt gesteld dat 

deze een potentieel effect kunnen ondergaan. 

 

13.3.10.5 Gevolgen van onzekerheden en uitwerking op projectniveau 

Omwille van de beperkingen op het grondwatermodel is dit momenteel niet bruikbaar om de effecten volledig 

exact te voorspellen. De modelverfijning die in het project-MER uitgevoerd zal worden (cfr paragraaf 

13.3.2.3) dient de basis te leveren voor het doorrekenen van milderende maatregelen om tot niet-significante 

effecten op kwetsbare ecotopen te komen en dit ongeacht hun beschermingsstatuut. Deze niet-significantie 

is mogelijk en is een uitgangspunt in het gedetailleerd bepalen van de milderende maatregelen. 

Voor voorliggend projectdeel is een opeenvolging van volgende maatregeltypes mogelijk om tot niet-

significantie te komen:  

 Uitvoeringstechniek (bv onderwaterbeton, waterdichte kuip, grouting) 

 Milderende maatregelen (retourbemaling) 

Technisch (en ruimtelijk) is het alleszins mogelijk via uitvoeringstechniek of maatregelen de effecten terug te 

dringen tot deze die optreden ten gevolge van de loutere aanwezigheid van de tunnels.  Zie hiervoor par 

13.3.8. 

Een verdere uitwerking tot op projectniveau is in dit stadium van de besluitvorming, i.c. in functie van de 

keuze op planniveau, niet nodig aangezien de effecten alleszins tot niet-significantie kunnen worden 

gereduceerd. 
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13.3.11 Effecten van het doortochttracé – variant: aanwezigheid langere tunnel Helchteren 
 

Kaart 13.3-9: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanwezigheid variant langere tunnel Helchteren 

 

13.3.11.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

Naar analogie met de aanlegfase werd het effect van de aanwezigheid van een 600 m langere tunnel onder 

Helchteren (exploitatiefase) op de grondwaterstroming met behulp van het lokaal grondwatermodel 

onderzocht. Dit effect is tevens bruikbaar als effect tijdens de aanlegfase indien een techniek gebruikt wordt 

waarbij geen grondwaterverlaging gebruikt dient te worden doordat een ondoordringbare bodemlaag 

aangelegd wordt tussen de secanspalen.  

Om dit effect te berekenen werd de K-waarde voor de cellen waarin een tunnel gelegen is zeer laag 

genomen (5.10
-8

 m/d), zodat geen grondwaterstroming van onderliggende cellen naar boven mogelijk is.  

Voor deze variant op het doortochttracé werd initieel een worst case benadering toegepast waarbij het effect 

van de aanwezigheid van secanspalen tot een diepte van 18 m onder de huidige wegenis (i.e. 6 m onder de 

wegenis van de tunnels) werd onderzocht met het model. Deze worst case benadering resulteerde in 

ernstige effecten ter hoogte van de Sonnisbeekvallei.  

Om de effecten correcter in beeld te brengen werd daarom een meer gedetailleerde situatie gemodelleerd 

waarbij de dikte van de ondoorlaatbare laag (door de aanwezigheid van de secanspalen en de tunnel) beter 

afgestemd werd op de effectieve geplande toestand. Vooral aan de tunnelmond betekende dit een wijziging 

van de modelleringsinput: de diepte van de ondoorlaatbare laag neemt hier af naarmate de tunnel minder 

diep is / in een tunnelmond over gaat. Gezien de tunnelmond dicht bij de vallei ligt werd verwacht dat dit 

mogelijk voor een te grote overschatting van het effect zou leiden en werd dit als dusdanig in het 

grondwatermodel ingebracht.  

 

13.3.11.2 Hydrologische resultaten 

Onderstaande figuur toont de effecten van de aanwezigheid van de 600 m langere tunnel onder Helchteren. 

Enkel verlagingen van meer dan 0,05 m worden gevisualiseerd. Het effect is, zoals de onderstaande figuur 

toont en in tegenstelling tot de effecten van bemaling bij de aanlegfase, eerder gering. Dit als gevolg van feit 

dat de dikte van de aquifer zeer groot is en het grondwater vlot onder de tunnel door kan stromen. De kleine 

K-waarde van het bovenste deel van de aquifer zorgt eveneens voor een beperkte invloedsstraal.  

Toch kunnen bij deze variant ecohydrologische effecten niet worden uitgesloten. Het effect van de 600 m 

langere tunnel in Helchteren reikt nu immers tot in de vallei van de Sonnisbeek (Habitatrichtlijngebied). 
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Figuur 13.3.25: Verlaging grondwaterstanden als gevolg van aanwezigheid 600 m langere tunnel onder Helchteren (laag 

1) 

 

 

13.3.11.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

In tegenstelling tot de conclusie m.b.t. de ecohydrologische effecten van de aanwezigheid van de tunnels in 

de dorpskernen van Houthalen en Helchteren (voor wat de basisalternatief betreft), kunnen bij deze variant 

(met noordelijk verlengde tunnel) ecohydrologische effecten niet worden uitgesloten. Het effect van de 

langere tunnel in Helchteren reikt nu tot in de vallei van de Sonnisbeek (Habitatrichtlijngebied) met o.a. de 

aanwezigheid van natte ruigte met Moerasspirea (BWK-code hfb, Habitat 6430 – voedselrijke ruigten).  

Voor deze variant kan op basis van het gebruikte model niet gesteld worden dat er geen significante 

negatieve effecten zullen zijn op aangemelde beschermde habitats (6430 – voedselrijke ruigten). Vanuit de 

modelresultaten en het voorzorgsprincipe is een variant met een tunnelverlenging van 600 m dus niet zonder 

meer realiseerbaar. 
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13.3.11.4 Hydrologische resultaten bijgestuurde variant 

Aangezien ecohydrologische effecten niet met zekerheid uitgesloten kunnen worden bij deze variant, werden 

twee bijkomende varianten doorgerekend waarbij de verlenging van de tunnel t.o.v. het basisalternatief 

beperkter is: 

 één met een 400 m langere tunnel  

 en één met een 500 m langere tunnel.  

Onderstaande figuren geven de resultaten weer van deze berekeningen.  

 

Figuur 13.3.26: Verlaging grondwaterstanden als gevolg van aanwezigheid 400 m langere tunnel onder Helchteren (laag 

1) 
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Figuur 13.3.27: Verlaging grondwaterstanden als gevolg van aanwezigheid 500 m langere tunnel onder Helchteren (laag 

1) 

 

 

Bovenstaande figuren tonen aan dat de gemodelleerde effecten zowel bij de variant met een 400 m langere 

tunnel als de variant met een 500 m langere tunnel niet tot in de vallei van de Sonnisbeek reiken. 

 

13.3.11.5 Ecohydrologische effectbeoordeling bijgestuurde variant 

Voor de bijgestuurde verlengingen van de variant blijven de gemodelleerde grondwaterstandswijzigingen 

buiten het habitatrichtlijngebied. Rekeninghoudend met de modelbeperkingen- en onzekerheden, kan niet 

worden gesteld dat er geen effecten zijn, maar er worden geen significant negatieve ecohydrologische 

effecten verwacht.  

In tegenstelling tot een verlenging van de tunnel met 600 m wordt een verlenging met maximaal 500 m wel 

mogelijk geacht.   

 

13.3.11.6 Onzekerheid op de effectvoorspelling 

Langsheen de tunnels van het doortochttracé hebben wij enkel beschikking over betrouwbare 

grondwaterstandsmetingen van het INBO in de valleien. Deze worden door het model goed tot zeer goed 

gesimuleerd (afwijkingen van slechts enkele centimeters). Er werden door THV ASTA een aantal extra 

peilbuizen langsheen het doortochttracé geplaatst, doch in deze werd het grondwaterpeil nog maar twee 

maal opgemeten sinds maart. Aangezien maart 2008 de natste maart maand was sinds de waarnemingen, 
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is het logisch dat het waterpeil ter hoogte van deze peilbuizen in het model onderschat wordt. De 

onderschattingen zijn meestal kleiner dan een meter en na de zomer zal blijken of de gemiddelde waarden 

overeenstemmen met de modelresultaten of niet. Pas na de zomer kan met enige betrouwbaarheid het 

model aangepast worden op basis van deze bijkomende gegevens. Dit heeft echter geen significante invloed 

op de effectbepaling thv de valleien. 

De effectgrenzen (tot op 5 cm niveau) mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd. De bandbreedte 

van de effectgrens is minstens de breedte van de gehanteerde gridcelgrootte (in dit geval 25x25 tot 50x50 

m) omdat modeltechnisch de contouren de verbinding vormen van de middelpunten van gridcellen met 

gelijke stijghoogteverschillen. Dit laatste betekent ook dat de grootte van de gridcellen een invloed heeft op 

de berekende reikwijdte van een effect. Bij de ecohydrologische effectanalyse wordt hierbij uitgegaan van 

het voorzichtigheidsprincipe: vegetaties die gevoelig zijn voor wijzigingen in het watersysteem (in essentie 

verdroging) en die voorkomen nabij, maar buiten de effectgrens (5 cm contour), hiervan wordt gesteld dat 

deze een potentieel effect kunnen ondergaan. 

Hoewel modelonzekerheden niet kunnen worden uitgesloten, zullen er geen ecohydrologisch significante 

grondwaterstandswijzigingen optreden in de Sonnisbeekvallei indien de tunnel met maximaal 500 m 

verlengd wordt. Dit betekent niet dat er geen effecten zijn, maar er wordt verwacht dat deze niet significant 

zijn.  

Milderende maatregel 

Aangezien uit de modelberekeningen is gebleken dat bij een verlenging van de tunnel met 600 m wel 

significante effecten te verwachten zijn, kan geconcludeerd worden dat een verlenging van de tunnel met 

maximaal 500 m dient te worden beschouwd als de maximale verlenging waarbij geen significante 

ecohydrologische effecten optreden in de Sonnisbeekvallei. 

 

13.3.11.7 Gevolgen van onzekerheden en uitwerking op projectniveau 

Voor de exploitatiefase worden (voor een verlenging tot maximaal 500 m) slechts beperkte effecten op het 

grondwater verwacht, en dit buiten habitatrichtlijngebied. 

In de mate dat voor het doortochtscenario met verlengde tunnel zou worden gekozen is aanvullend 

onderzoek van de ecohydrologische effecten op projectniveau zeker aangewezen.  Dit om ook voor dit 

scenario de zekerheid te verkrijgen dat de effecten als niet significant kunnen worden beoordeeld, 

desgevallend mits kortere verlenging of beperkte wijziging van het lengteprofiel. 
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13.3.12 Effecten van het omleidingstracé – aanleg tunnels Hoeverheide/Kraanberg 

 

Kaart 13.3-10: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanleg tunnels Hoeverheide/Kraanberg (3
de

 fase) en tunnel 

De Standaard – omleidingstracé 

Kaart 15.2.2: Lengteprofiel omleidingstracé met gemiddeld grondwaterniveau 

Voorafgaande noot: het lengteprofiel van de tunnel(s) wordt uitgetekend rekening houdend met de 

gemodelleerde grondwatertafel voor de referentiesituatie in die zin dat de bodem van de tunnel werd 

ingetekend boven de grondwatertafel. 

 

13.3.12.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

Met behulp van het ontwikkeld lokaal grondwatermodel voor Hoeverheide/Kraanberg werden de effecten van 

de aanleg van het omleidingstracé aan de hand van niet-stationaire simulaties berekend. Er werd nagegaan 

wat het effect is van de bemaling tot 1,5 m onder de tunnel. Dergelijke bemaling is immers de meest 

eenvoudige uitvoeringswijze (i.t.t. het gebruik van secanspalen e.d. technieken) voor de tunnel die zelf is 

gelegen net boven de grondwatertafel. Dit kan beschouwd worden als een realistische worst case 

benadering die een vlotte uitvoering garandeert. 

Hiertoe werden de waarden van de drainage in de cellen waar de tunnel voorzien wordt verlaagd tot 1,5 m 

onder de wegkoffer. Voor de diepteligging werd hier uitgegaan van het lengteprofiel met half-ingegraven 

tunnelsegmenten.  

We zijn bij de modellering uitgegaan van een bemaling in 3 achtereenvolgende fasen. 

 

13.3.12.2 Hydrologische resultaten 

Figuur 13.3.28, Figuur 13.3.29, Figuur 13.3.30 tonen respectievelijk de bemalingsinvloed na 1 jaar bemaling 

ter hoogte van uitvoeringsfase 1, 2 en 3. De invloed is voorgesteld als lijnen van gelijke 

grondwaterstandsverlagingen (= drawdown). Als verwacht is de invloed het grootst in uitvoeringsfase 3. 

Deze is het dichtst bij de confluentiezone Broek-/Mangelbeek gesitueerd. Bij deze fase werd ook de 

kwelreductie in de valleizones gekarteerd. Figuur 13.3.31 toont de kwelreductie in mm/dag. De maximale 

waarden gaan tot 0.5 mm/dag reductie en blijven beperkt tot de vallei van de Broekbeek en niet de 

Mangelbeek. 
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Figuur 13.3.28 Aanlegfase: grondwaterpeildaling (stijghoogteverschillen, m) ten opzichte van de referentie ten gevolge 

van de bemaling in fase 1. 
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Figuur 13.3.29 Aanlegfase: grondwaterpeildaling (stijghoogteverschillen, m) ten opzichte van de referentie ten gevolge 

van de bemaling in fase 2. 
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Figuur 13.3.30 Aanlegfase: grondwaterpeildaling (stijghoogteverschillen, m) ten opzichte van de referentie ten gevolge 

van de bemaling in fase 3. 
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Figuur 13.3.31 Aanlegfase: afname van de kwel (kwelreductie, mm/dag) ten opzichte van de huidige toestand 

(referentie) ten gevolge van de bemaling in fase 3. 

 

13.3.12.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

In de aanlegfase kan zonder bijkomende maatregelen, ten gevolge van de bemaling in deelfase 3 (zuidelijke 

tunnelsegment), tijdelijke standplaatsverdroging niet worden uitgesloten en dit in de vallei van de Broekbeek-

Grote Winterbeek (gedeeltelijk Habitatrichtlijngebied). Enkel buiten Habitatrichtlijngebied komen ecotopen 

voor die zeer gevoelig zijn voor verdroging.  

Milderende maatregel 

Een mogelijke maatregel die het negatieve effect kan vermijden is retourbemaling voor de zuidelijke tunnel, 

tussen de tunnel en de Broekbeek-Grote Winterbeek. 

 

13.3.12.4 Uitwerking op projectniveau 

Omwille van de beperkingen op het grondwatermodel is dit momenteel niet bruikbaar om de effecten volledig 

exact te voorspellen. De modelverfijning die in het project-MER uitgevoerd zal worden (cfr paragraaf 

13.3.2.3) dient de basis te leveren voor het doorrekenen van milderende maatregelen om tot niet-significante 

effecten op kwetsbare ecotopen te komen en dit ongeacht hun beschermingsstatuut. Deze niet-significantie 

is mogelijk en is een uitgangspunt in het gedetailleerd bepalen van de milderende maatregelen. 

In het project-MER dient niet enkel verder onderzoek te gebeuren naar de uitwerking van milderende 

maatregelen t.h.v. Kraanberg/Lilloschans maar ook naar de noodzaak/uitwerking van milderende 

maatregelen t.h.v. het militair domein.  
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Voor voorliggend projectdeel is een opeenvolging van volgende maatregeltypes mogelijk om tot niet-

significantie te komen:  

 Uitvoeringstechniek (bv onderwaterbeton, waterdichte kuip, grouting) 

 Wijziging lengteprofiel (bv enkele tientallen cm hoger leggen van de tunnel)  

 Milderende maatregelen (retourbemaling) 

De eerste beide maatregeltypes zijn brongericht. Ze beogen de tunnel aan te leggen zonder enige 

grondwaterverlaging, i.c. door technieken te hanteren die de fundering van de tunnel toelaten zonder 

grondwaterverlaging dan wel via een beperkte verhoging van de hoogteligging van de tunnel. 

De laatste maatregel is remediërend en wordt slechts toegepast in geval geen afdoende brongerichte 

maatregelen voorhanden zijn. 

 

13.3.13 Effecten van het omleidingstracé – aanwezigheid tunnels Hoeverheide/Kraanberg 

Kaart 13.3-11: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanwezigheid tunnels Hoeverheide/Kraanberg en tunnel De 

Standaard - omleidingstracé 

Kaart 13.3-2.2.2: Lengteprofiel omleidingstracé met gemiddeld grondwaterniveau 

 

13.3.13.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

Het lengteprofiel van de half-ingegraven tunnel is ingetekend op basis van de gemodelleerde 

grondwaterstanden. Hierbij ligt de bodem van de tunnel boven grondwater zodat er per definitie geen 

ernstige grondwatereffecten kunnen optreden.  

 

13.3.13.2 Hydrologische resultaten 

De permanente effecten zijn zeer weinig uitgesproken en beperken zich qua stijghoogteverschillen tot de 

zuidzijde van het tracé. Figuur 13.3.32 toont de geringe, lokale opstuwing/verlaging, die daar plaats vindt, 

respectievelijk ten oosten en westen van het tracé. De invloedsfeer is max. 150 m merkbaar en dit over een 

afstand van 1 km. De opstuwing bedraagt maximaal ca. 10 cm. 

Naar wijziging van kwelfluxen in de valleien van Broek- en Mangelbeek is het effect enkel theoretisch te 

noemen. 
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Figuur 13.3.32 Exploitatiefase: grondwaterpeilwijzigingen (afnames en toenames) ten opzichte van de huidige toestand 

(referentie). 

 

 

13.3.13.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

In de exploitatiefase zijn de stijghoogteveranderingen uitermate beperkt en reiken deze niet tot in het 

Habitatrichtlijngebied. Ten gevolge van de permanente aanwezigheid van de tunnel zijn er geen significant 

indirecte effecten te verwachten door wijzigingen in de hydrologie. 

 

13.3.13.4 Gevolgen van onzekerheden en uitwerking op projectniveau 

Indien uit de modelverfijning die in de project-MER uitgevoerd zal worden (cfr paragraaf 15.2.2.3) zou blijken 

dat de onderkant van de tunnel of zijn fundering in het grondwatertafel zou liggen, dient nagegaan te worden 

of milderende maatregelen noodzakelijk zijn om tot niet-significante effecten op kwetsbare ecotopen te 

komen en dit ongeacht hun beschermingsstatuut. Deze niet-significantie is mogelijk en is een uitgangspunt 

in het gedetailleerd bepalen van de milderende maatregelen. 

Voor voorliggend projectdeel is het wijzigen van het lengteprofiel (indien nodig met tientallen centimeters) 

mogelijk om tot niet-significantie te komen. 
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13.3.14 Effecten van het omleidingstracé – aanleg tunnel De Standaard 

Kaart 13.3-10: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanleg tunnels Hoeverheide/Kraanberg (3
de

 fase) en tunnel 

De Standaard - omleidingstracé 

Kaart 13.3-2: Lengteprofiel omleidingstracé met gemiddeld grondwaterniveau 

 

13.3.14.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

De effecten voor de exploitatiefase (aanwezigheid van de tunnel) zijn doorslaggevend op planniveau.  Om 

de effecten tijdens exploitatie te beperken zijn verschillende scenario’s gemodelleerd (zie hiervoor volgend 

hoofdstuk).  Het eindscenario waarbij de effecten tot een aanvaardbaar niveau zijn gereduceerd betreft het 

gemilderd scenario met ondiepe secanspalen, onderwaterbeton en het voorzien van 10 drains.  De 

toepassing van de uitvoeringstechniek met onderwaterbeton impliceert dat er tijdens de aanlegfase geen 

bemaling nodig is.  Daarom zijn alleen de effecten op lange termijn (exploitatiefase) voor dit gemilderd 

scenario bekeken omdat effecten tijdens de aanlegfase identiek zijn..  

N.B. : De invloedszone bij bemaling binnen de bouwput in een niet-gemilderd scenario met secanspalen 

reikt tot bijna 1000 m. 

 

13.3.14.2 Hydrologische resultaten 

Voor de hydrologische resultaten wordt verwezen naar de effecten van de aanwezigheid van de tunnel De 

Standaard voor het gemilderd eindscenario (zie paragraaf 13.3.15). 

 

13.3.14.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

Door gebruik te maken van onderwaterbeton is de aanleg van de tunnel mogelijk zonder bemaling en zijn de 

ecohydrologische effecten voor aanleg dezelfde als de ecohydrologische effecten voor aanwezigheid van de 

tunnel met ondiepe gestaffelde secanspalen.  Er worden m.a.w. geen significant negatieve effecten op 

natuur verwacht.  

Milderende maatregel 

Door optimalisatie van de uitvoeringstechnieken (oa. door het gebruik van gestaffelde palen, een ondiep 

lengteprofiel, onderwaterbeton en drains; voor details zie volgende paragraaf 13.3.15) werd aangetoond dat 

de invloedstraal dermate kan gereduceerd worden dat er geen sprake meer is van significant negatieve 

effecten ten gevolge van stijghoogtedalingen op kwetsbare Europese habitats.  

 

13.3.14.4 Onzekerheid op de effectvoorspelling 

Er werd geen simulatie van de aanlegfase uitgevoerd gezien de bouwtechnieken geen grotere invloed t.o.v 

de exploitatie variant zou moeten veroorzaken. 

 

13.3.14.5 Gevolgen van onzekerheden en uitwerking op projectniveau 

De bouwmethode zou in het project-MER moeten uitgeklaard worden om na te zien of geen bijkomende 

effect zou kunnen plaatsvinden tijdens de aanleg fase van een tunnel met onderwaterbeton. 
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13.3.15 Effecten van het omleidingstracé – aanwezigheid tunnel De Standaard 

Kaart 13.3.11: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanwezigheid tunnels Hoeverheide/Kraanberg en tunnel De 

Standaard - omleidingstracé 

Kaart 13.3-2: Lengteprofiel omleidingstracé met gemiddeld grondwaterniveau 

 

13.3.15.1 Beschrijving van de beschouwde situatie 

Het concept van de hydrologische en ecologische effectanalyse van de tunnel Standaard betreft een iteratief 

proces waarbij bouwtechnische varianten (aanleg- en exploitatiefase) hydrologisch werden doorgerekend en 

de effecten ecologisch en hydrologisch werden beoordeeld.  Doel is om tot een bouwtechnische variant te 

komen waarbij de invloedstraal dermate kan gereduceerd worden dat er geen sprake meer is van significant 

negatieve effecten ten gevolge van stijghoogtedalingen op kwetsbare Europese habitats in de omgeving. We 

bespreken volgende 3 scenario’s met toenemende graad van remediëring : 

 Gestaffelde diepe secanspalen + onderwaterbeton 

 Gestaffelde ondiepe secanspalen + onderwaterbeton  

 Gestaffelde ondiepe secanspalen + onderwaterbeton + 10 drains 

 

13.3.15.2 Hydrologische resultaten 

Gestaffelde diepe secanspalen + onderwaterbeton 

De effecten van de tunnel op de grondwatertafel (opstuwing=negatief / verlaging=positief) in geval van 

gestaffelde diepe secanspalen (en onderwaterbeton) zijn weergegeven in Figuur 13.3.33. 

 

Figuur 13.3.33: Grondwaterverlaging [m] – Variant: onderwaterbeton met gestaffelde secanspalen. 
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Gestaffelde ondiepe secanspalen + onderwaterbeton  

De effecten van de tunnel op de grondwatertafel (opstuwing=negatief / verlaging=positief) in het geval van 

gestaffelde ondiepe secanspalen (en onderwaterbeton) zijn weergegeven in Figuur 13.3.34. 

 

 

Figuur 13.3.34: Grondwaterverlaging [m] – Variant: onderwaterbeton met gestaffelde ondiepe secanspalen. 

 

Gestaffelde ondiepe secanspalen + onderwaterbeton + 10 drains 

Voor deze variant is een situatie gesimuleerd met 10 drains (tussenafstand 67 m) langs de tunnel. De locatie 

van de drains is op Figuur 13.3.35 weergegeven. De drains zijn op 5 m van de rand van de tunnel 

gedefinieerd; zodat in het model de drains lokaal – op niveau van een gridcel – geplaatst zijn.  Aan de 

opwaartse zijde (opstuwing) functioneren ze zoals pompputten, terwijl aan de afwaartse kant (verlaging) ze 

werken als infiltratieputten. De drains zijn aangebracht om de actuele hydrologie (zonder tunnel) zo goed 

mogelijk te benaderen. 

De effecten van de tunnel met het drainagesysteem op de grondwatertafel zijn eveneens weergegeven in 

Figuur 13.3.35.  De zone tussen de rand van de tunnel en de 0.05 m verlagingcontour is maximaal 75 m 

breedte. 
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Figuur 13.3.35: Grondwaterverlaging [m] – Variant: onderwaterbeton met gestaffelde secanspalen, verhoogd 

lengteprofiel en evenwichtsleidingen (10 drains) 

 

13.3.15.3 Ecohydrologische effectbeoordeling 

Hoewel er ook in de exploitatiefase stijghoogtedalingen zijn in Habitatrichtlijngebied (vallei van de 

Echelbeek) en ter hoogte van gevoelige tot zeer gevoelige ecotopen, is de beïnvloede oppervlakte beperkt. 

De stijghoogtedalingen reiken ongeveer 150 m ver met gestaffelde palen (en 350 m met niet-gestaffelde 

palen). Het werken met gestaffelde palen zorgt dus voor een reductie van de invloedsstraal met ruim 200 m. 

Het minder diep plaatsen van de secanspalen zorgt niet voor een verkleining van de invloedsstraal doordat 

het diepteverschil slechts 1 m bedraagt t.o.v. de initiële diepte. Voor wat betreft de bouwtechniek met 

gestaffelde secanspalen is de beïnvloede oppervlakte binnen SBZ-gebied beperkt. 

De verdere optimalisatie door ook nog drains te voorzien zorgt voor een dermate reductie van de 

invloedstraal dat er geen sprake meer is van significant negatieve effecten ten gevolge van 

stijghoogtedalingen op kwetsbare Europese habitats. Dit is reeds het geval met 10 drains geplaatst met een 

tussenafstand van 67 m. Hierdoor reikt de invloed nog wel tot in het Habitatrichtlijngebied, maar is de invloed 

op habitats die zeer gevoelig zijn voor standplaatsverdroging (91E0 Broekbossen, BWK code vo) 

verwaarloosbaar. Het indirect effect op gevoelige habitats (soortenrijke graslanden, BWK code hp+) is zeer 

beperkt en niet significant. 

Kaart 15.2.11 geeft de gemodelleerde stijghoogteveranderingen weer ten opzichte van een 

kwetsbaarheidskaart voor verdroging voor de exploitatiefase van de tunnel De Standaard bij ondiepe 

gestaffelde secanspalen, onderwaterbeton en 10 drains. 

 

Stijging van 0.05 m 
Stijging van 0.10 m 
Verlaging van 0.05 m 
Verlaging van 0.10 m 
Drain 
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13.3.15.4 Onzekerheid op de effectvoorspelling 

De drains en de debieten werden modelmatig opgelegd om langs de oostelijke kant de berekende 

grondwaterpeil van de referentiesituatie na te streven. In het geval waar de grondwatertafel ten oosten van 

de tunnel niet tot de referentiesituatie zou kunnen verlaagd worden, zal de berekende opstuwing van de 

grondwaterstroming stroomopwaarts toenemen. 

De diepte van de secanspalen werd op basis van de goede praktijk gedefinieerd. De wanddiepte heeft een 

invloed op de opstuwing van grondwaterstroming. 

 

13.3.15.5 Gevolgen van onzekerheden en uitwerking op projectniveau 

Een aangepaste manier om de drains langs de tunnel in het model toe te voegen moet op projectniveau op 

basis van de werking en de uitvoeringstechniek bekeken worden. 

De bouwtechnieken en het aanbrengen van de gestaffeld secanspalen in het model moet genoeg verfijnd 

zijn om de invloedstraal zo nauwkeurig te kunnen bepalen. 

 

13.3.16 Varianten 

Uit het onderzoek uitgevoerd m.b.t. de verschillen tussen het basisalternatief en de variant van een 

verlengde tunnel in Helchteren blijkt dat er geen relevant verschil is in de exploitatiefase indien de verlengde 

tunnel met maximaal 500 m verlengd wordt. Bij een verlenging van 600m worden significante effecten 

verwacht in Habitatrichtlijngebied. waarvoor nu niet voldoende zekerheid kan worden geboden dat deze 

kunnen worden gemilderd tot niet-significantieniveau. 

 

13.3.17 Cumulatie met Spartacusproject 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 10, worden cumulatieve effecten niet relevant geacht mbt hydrologische 

effecten en wordt dit hoofdstuk dan ook niet verder uitgewerkt.  

 

13.3.18 Conclusie  

De onzekerheden die resten op dit planniveau kunnen op een veilige wijze worden doorgeschoven naar het 

projectniveau. Immers die onzekerheden leiden, ten gevolge van de gehanteerde technieken, veeleer tot 

een overschatting van effecten dan tot een onderschatting van effecten. Bovendien is nu reeds duidelijk dat 

ook bij onderschatting van effecten de gepaste maatregelen kunnen worden genomen om tot niet 

significantie te komen. Het cascademodel om dit te bereiken is daarbij als volgt: 

 In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van een aangepaste uitvoeringstechniek; 

 In tweede instantie kan gedacht worden aan een wijziging van het lengteprofiel,. 

 In laatste instantie kunnen Milderende maatregelen, zoals de aanleg met technieken van retourbemaling 

of het aanbrengen van drains die de grondwaterstroming dwars op de tunnel toelaten. 

 

13.3.18.1 Doortochttracé 

Een aanleg waarbij over het gehele tracé een bemaling gebruikt wordt tot 2 m onder de wegkoffer leidt tot 

duidelijk significante effecten. Een mogelijke uitwerking van de aanlegwijze dient daarom in het project-MER 

bepaald te worden en een dergelijke uitvoering dient verder als voorwaarde opgenomen te worden. Indien er 

gewerkt wordt met een aanlegwijze zonder bemaling, tevens overeenstemmend met de situatie tijdens de 

exploitatiefase, zijn er slechts beperkte effecten die ecohydrologisch als niet significant kunnen worden 

beoordeeld. 
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13.3.18.2 Omleidingstracé 

Er worden bij bemaling tijdens de aanleg van de tunnels in Hoeverheide/Kraanberg verlagingen van de 

grondwaterstanden veroorzaakt tot ver buiten het tunneltracé. Hiervoor zijn milderende maatregelen 

noodzakelijk, zeker in deelfase 3 ter hoogte van het zuidelijke tunnelsegment. Een mogelijke uitwerking van 

de aanlegwijze dient daarom in het project-MER bepaald te worden en een dergelijke uitvoering dient als 

voorwaarde opgenomen te worden. Gezien de ligging boven grondwaterniveau zullen de noodzakelijke 

milderende maatregelen beperkt zijn en weinig technische moeilijkheden stellen. 

De verlaging van grondwaterstanden als gevolg van de aanwezigheid van de tunnels in 

Hoeverheide/Kraanberg op het omleidingtracé is uitermate beperkt omwille van de ligging grotendeels boven 

het grondwaterniveau. 

Door optimalisatie van de uitvoeringstechnieken (oa. door het gebruik van gestaffelde palen, een ondiep 

lengteprofiel, onderwaterbeton en drains) voor de tunnel aan De Standaard kan de invloedstraal dermate 

gereduceerd worden dat er geen sprake meer is van significant negatieve effecten ten gevolge van 

stijghoogtedalingen op kwetsbare Europese habitats.  

 

13.3.18.3 Vergelijking van de tracés 

Voor zowel het doortochttracé als het omleidingstracé kan een ontwerp en aanlegwijze gevonden worden 

waarbij er geen significant negatieve effecten zijn. Beide alternatieven zijn dus uit te voeren zonder 

significante effecten op de grondwatertafel. Voor de aanlegwijze moeten daartoe echter speciale technieken 

worden ingezet, retourbemaling worden toegepast of moet desgevallend het lengteprofiel in beperkte mate 

worden gewijzigd. Vooral voor de doortocht zullen daarbij verregaande maatregelen moeten worden 

genomen om tot niet significantie te kunnen komen. De doortochttunnels zijn immers veel dieper gelegen 

dan de omleidingstunnels. 

 

13.3.19 Milderende maatregelen, randvoorwaarden en onderzoekstopics i.f.v. verdere 

procesverloop 

Er zijn voldoende, afdoende maatregelen, beschikbaar om tot niet-significantie effecten te komen. Het 

cascademodel om dit te bereiken is daarbij als volgt: 

 in eerste instantie wordt gebruik gemaakt van een aangepaste uitvoeringstechniek, zoals bijvoorbeeld 

aanleg via technieken die geen grondwaterlaging vereisen. Dit leidt tot een zelfde project in de 

exploitatiefase, maar zonder negatieve effecten op het grondwatersysteem. Indien dit niet mogelijk is of 

niet tot de nodige effectreductie kan leiden, wordt op de volgende maatregel overgestapt. 

 in tweede instantie kan gedacht worden aan een wijziging van het lengteprofiel, zoals bijvoorbeeld het tot 

boven de grondwatertafel verschuiven van de tunnelfundering. Dit wordt op basis van de huidige kennis 

niet noodzakelijk geacht. De mogelijke orde van grootte van een tunnelverhoging zal dus vermoedelijk in 

decimeters uitgedrukt worden. Indien deze maatregel niet mogelijk is, dienen milderende maatregelen 

genomen worden. 

 in laatste instantie kunnen milderende maatregelen toegepast worden, zoals de aanleg met technieken 

van retourbemaling of het aanbrengen van drains die de grondwaterstroming dwars op de tunnel 

toelaten. Hierbij kunnen de effecten mogelijk nog deels optreden maar zijn ze beperkter dan zonder de 

maatregelen. 

Deze maatregelen zijn dwingend, maar kunnen niet doorvertaald worden in het RUP. De eerste twee 

maatregelen zijn echte bronmaatregelen. De laatste maatregel is een remediërende maatregel. Het gebruik 

van onderwaterbeton is vooral gekend van grootschalige projecten in Nederland, zoals aanleg van 

metrolijnen in Rotterdam en Amsterdam, alsook talrijke weg- en treintunnels, bouwputten voor grote 

kantoorgebouwen etc… In België wordt deze techniek ook soms toegepast voor de aanleg van bouwputten 

voor pompstations in Aquafinprojecten. 
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Retourbemaling is een techniek die zeer vaak wordt toegepast op kleine schaal, maar kan ook op grote 

schaal gehanteerd worden zoals reeds het geval was bij de aanleg van het Doeldok in de provincie 

Antwerpen. Om schade door zettingen in het dorp Doel te vermijden (vanwege zettingsgevoelige veenlagen 

in de ondergrond) werd hier op grote schaal retourbemaling toegepast.  

Het is op dit planniveau reeds voldoende duidelijk dat een niet-significantie effectief zal kunnen worden 

bereikt. Op projectniveau zal de niet-significantie na toepassing van dit cascademodel en met een verfijnd 

grondwatermodel worden aangetoond binnen het project-MER. 

Voor de tunnel De Standaard (omleidingstracé) is het cascademodel reeds in het plan-MER toegepast en 

hiermee is geïllustreerd dat niet-significantie (minder dan 5cm grondwaterverlaging) op deze plaats 

inderdaad wordt bereikt voor een uitvoeringstechniek met gestaffelde ondiepe secanspalen, 

onderwaterbeton (zodat bemaling niet noodzakelijk is) en met drains. Deze oefening bevindt zich dan wel op 

het omleidingstracé; zij kan toch gebruikt worden als referentievoorbeeld voor het doortochttracé.  

 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen en het onderzoek naar effecten op grondwater komen een aantal 

zaken aan het licht die verder uitgezocht dienen te worden. Zo zullen er een aantal pompproeven uitgevoerd 

dienen te worden om na te gaan of de horizontale doorlatendheid (K-waarde) in het bovenste deel van de 

aquifer effectief van de grootte-orde 0.01 m/d is op bepaalde plaatsen Alle waargenomen 

stijghoogtegegevens in de bestaande betrouwbare peilbuizen duiden er op dat deze K-waarden effectief van 

die grootte-orde zijn. Indien in het model hogere horizontale doorlatendheden opgelegd worden, worden 

immers veel te lage stijghoogtes berekend. Op basis van de beschikbare boorbeschrijvingen is echter niet 

meteen duidelijk welke de begrenzing is van deze minder doorlatende laag (zowel horizontaal als vertikaal).  

Indien blijkt dat de horizontale doorlatendheid (K-waarde) in het bovenste pakket veel groter zou zijn dan de 

0,01 à 0,05 m/d die nu in grote zones opgelegd werd, zouden de effecten van bemaling verder reiken. Zoals 

hoger in de tekst beschreven zijn er echter milderende maatregelen beschikbaar om deze negatieve effecten 

van bemaling te voorkomen. Zoals hoger gesteld leidt het gebruik van hogere K-waarden tot modelresultaten 

die niet met de terreinmetingen overeen stemmen. De kans dat de K-waarden dus effectief onderschat zijn, 

is uiterst klein.  

Anderzijds is het zo dat de hydraulische koppeling met de diepere watervoerende lagen (K-waarde = 2,94 

m/d) dan ook groter zou zijn en het grondwater nog gemakkelijker onder de tunnel door zou kunnen 

stromen, wat naar alle waarschijnlijkheid minder negatieve effecten in exploitatiefase zou veroorzaken.  

Ook een doorgedreven gevoeligheidsanalyse van de verschillende parameters zal dienen te gebeuren om 

een idee te hebben van mogelijk te verwachtten effecten op de modelresultaten. Dit zal gebeuren op 

volgende parameters: 

 Conductance waarde van de rivieren 

 Effectieve grondwatervoeding 

 Horizontale en vertikale doorlatendheid van de verschillende lagen 



 Pagina 365 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

13.3.20 Aanvullende informatie mbt het grondwatermodel 

 

Tabel 13.3.8: Overzicht calibratieresultaten regionaal model  

Naam Gemeten Berekend Verschil 

603/23/2 76.89 78.47 1.58 

603/23/2 76.19 78.47 2.28 

603/23/2 76.17 78.47 2.30 

604/64/1 32.47 32.91 0.44 

604/64/1 32.46 32.91 0.44 

604/64/1 32.47 32.87 0.40 

605/23/11ext 71.03 70.67 -0.36 

605/23/11ext 70.19 70.67 0.49 

605/23/11ext 68.87 70.67 1.80 

605/23/2a 72.32 72.35 0.03 

605/23/2a 71.74 72.35 0.61 

605/23/2a 71.53 72.35 0.82 

605/23/2a 72.82 72.35 -0.47 

605/23/5 75.83 75.51 -0.32 

605/23/5 75.14 75.51 0.38 

605/23/5 74.49 75.51 1.03 

605/23/7a 70.53 71.97 1.44 

605/23/7a 70.53 71.97 1.43 

605/23/7a 69.37 71.97 2.60 

605/23/8 69.30 68.72 -0.58 

605/23/8 66.72 68.72 2.00 

605/23/8 66.14 68.72 2.58 

605/63/1 29.44 30.43 0.99 

605/63/1 29.44 30.43 0.99 

605/63/1 29.44 30.42 0.99 

605/63/1 29.40 30.42 1.02 

605/64/1a 43.90 44.01 0.12 

605/64/1a 43.90 44.01 0.11 

605/64/1a 43.91 44.01 0.10 

662/23/5 70.61 71.85 1.24 

662/23/5 69.04 71.85 2.82 

662/23/5 68.70 71.85 3.15 

662/23/6 65.71 64.42 -1.29 

662/23/6 65.68 64.42 -1.26 

662/23/6 64.00 64.42 0.42 
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Naam Gemeten Berekend Verschil 

662/63/3 32.68 33.80 1.12 

662/63/3 32.68 33.80 1.12 

662/63/3 32.67 33.80 1.12 

662/63/4a 41.49 41.64 0.15 

662/63/4a 41.48 41.64 0.16 

662/63/4a 41.49 41.64 0.15 

7-0210 70.39 69.45 -0.93 

7-0210 66.79 68.57 1.78 

7-0211 31.51 32.19 0.68 

7-0211 31.51 32.17 0.66 

7-0546c 67.98 67.58 -0.40 

7-0556 39.47 39.86 0.39 

7-0559c 30.62 31.30 0.68 

TEUP002 61.53 61.68 0.14 

TEUP034 59.06 58.89 -0.18 

ZWAP033 42.93 43.02 0.09 

ZWAP034 42.47 42.43 -0.04 

ZWAP036 42.12 42.44 0.32 

HERP001X 25.48 24.82 -0.66 

HERP002X 25.37 25.01 -0.36 

HERP003X 25.43 25.01 -0.42 

HERP006X 24.95 24.67 -0.28 

HERP007A 25.10 25.14 0.04 

HERP007X 24.76 25.14 0.38 

HERP008X 25.09 25.11 0.02 

HERP009A 25.45 25.37 -0.08 

HERP009X 24.94 25.37 0.43 

HERP011A 25.59 25.28 -0.31 

HERP011X 25.27 25.28 0.01 

HERP012A 25.68 25.46 -0.22 

HERP012X 25.41 25.46 0.05 

HERP030X 24.86 25.57 0.71 

KOLP001A 42.14 42.31 0.17 

KOLP002X 44.37 44.34 -0.03 

KOLP003A 45.92 46.15 0.23 

LAAP001A 38.83 39.52 0.69 

LAAP002X 39.21 39.54 0.33 

LAAP003X 39.79 40.21 0.42 
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Naam Gemeten Berekend Verschil 

MANP003A 58.65 58.93 0.28 

MANP003X 58.70 59.02 0.32 

MANP004A 58.78 58.85 0.07 

MANP021X 63.27 62.65 -0.62 

MANP022X 62.69 62.28 -0.41 

MANP023X 61.36 62.07 0.71 

MANP028X 56.00 55.67 -0.33 

MANP029X 55.33 55.59 0.26 

MANP030X 56.24 56.24 0.00 

MANP031X 55.49 56.01 0.52 

MLVP005X 37.06 37.26 0.20 

MLVP007X 34.77 35.52 0.75 

MLVP008X 34.76 35.52 0.76 

MLVP009X 35.04 35.45 0.41 

MLVP010X 36.26 35.17 -1.09 

MLVP012X 32.52 32.77 0.25 

MLVP013X 33.84 32.84 -1.00 

MLVP025X 31.20 32.14 0.94 

MLVP027X 32.60 32.77 0.17 

MLVP030X 32.72 32.24 -0.48 

MLVP034X 30.58 30.80 0.22 

MLVP040X 30.96 30.94 -0.02 

MLVP043X 33.07 34.38 1.31 

MLVP045X 33.61 34.48 0.87 

MLVP046X 35.10 35.01 -0.09 

MLVP047X 34.63 34.03 -0.60 

MLVP048X 35.13 35.31 0.18 

SHHP010X 73.06 71.87 -1.19 

SHHP025X 79.17 79.14 -0.03 

TEUP001X 62.54 62.02 -0.52 

TEUP002X_1 61.53 61.68 0.15 

TEUP004X 62.97 63.01 0.04 

TEUP006X 63.81 63.48 -0.33 

TEUP007X 67.36 66.88 -0.48 

TEUP008X 67.09 66.80 -0.29 

TEUP009X 67.22 66.95 -0.27 

TEUP010X 70.54 70.07 -0.47 

TEUP012X 66.23 66.51 0.28 
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Naam Gemeten Berekend Verschil 

TEUP013X 65.93 66.44 0.51 

TEUP015X 66.13 66.42 0.29 

TEUP016X 66.53 66.40 -0.13 

TEUP018X 66.34 67.15 0.81 

TEUP020X 62.54 62.45 -0.09 

TEUP022X 62.99 63.26 0.27 

TEUP024X 63.76 64.21 0.45 

TEUP026X 62.91 63.55 0.64 

TEUP027X 61.32 61.85 0.53 

TEUP028X 60.27 60.10 -0.17 

TEUP033X 58.53 58.38 -0.15 

TEUP034X_1 59.06 58.89 -0.17 

TEUP035X 60.05 60.48 0.43 

TEUP037X 63.60 64.84 1.24 

TEUP039X 55.65 55.92 0.27 

TEUP040X 55.38 55.68 0.30 

TLAP002X 32.73 32.59 -0.14 

TLAP005X 33.44 32.63 -0.81 

TLAP006X 32.57 32.80 0.23 

TLAP009X 34.08 34.11 0.03 

TLAP010X 34.14 34.24 0.10 

TLAP011X 34.10 34.24 0.14 

TLAP012X 34.08 34.24 0.16 

TLAP013X 34.69 34.33 -0.36 

TLAP014X 34.34 34.44 0.10 

TLAP016X 34.42 34.41 -0.01 

ZWAP201X 67.45 66.32 -1.13 

ZWAP202X 67.61 66.62 -0.99 

ZWAP203X 59.21 59.19 -0.02 

ZWAP204X 59.54 59.42 -0.12 

ZWAP205X 58.31 58.73 0.42 

ZWAP206X 59.73 59.15 -0.58 

ZWAP207X 58.27 58.25 -0.02 

ZWAP208X 59.16 58.72 -0.44 

ZWAP209X 59.46 58.90 -0.56 

ZWAP210X 60.88 59.01 -1.87 

ZWAP211X 56.50 56.09 -0.41 

ZWAP212X 60.00 59.20 -0.80 
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Naam Gemeten Berekend Verschil 

ZWAP213X 56.02 56.37 0.35 

ZWAP214X 59.87 59.40 -0.47 

ZWAP215X 58.98 58.90 -0.08 

ZWAP217X 57.41 57.74 0.33 

ZWAP218A 57.75 58.05 0.30 

ZWAP220X 61.59 61.01 -0.58 

ZWAP221X 59.90 60.21 0.31 

ZWAP222X 59.62 59.73 0.11 

ZWAP224X 61.41 62.13 0.72 

ZWAP228A 62.52 56.75 -5.77 

ZWAP228X 63.44 56.75 -6.69 

ZWAP229X 68.67 67.04 -1.63 

P14 57.52 58.83 1.31 

P15 59.17 60.13 0.96 

P15bis 58.88 58.59 -0.29 

P41b 61.92 62.75 0.83 

P41c 61.92 61.81 -0.11 

P42 d klein 59.71 60.95 1.24 

P42 d groot 59.72 60.08 0.36 

HH43 57.00 57.24 0.24 

P44 56.01 55.96 -0.05 

P45a 59.78 56.29 -3.49 

P45b 55.53 56.29 0.76 

P45c 55.39 55.46 0.07 

P46b 55.37 55.30 -0.07 

P46c 47.56 55.30 7.74 

P2 60.91 59.72 -1.19 

F1 53.28 52.84 -0.44 

F2 51.80 54.29 2.49 

F3 52.75 52.17 -0.58 

F4 53.93 53.64 -0.29 

ERM4 56.77 56.88 0.11 

D1 56.95 56.22 -0.73 

D2 57.77 57.34 -0.43 

D3 57.55 58.30 0.75 

D4 53.61 52.81 -0.80 

C14 61.62 56.86 -4.76 

C15 57.49 56.86 -0.63 
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Naam Gemeten Berekend Verschil 

Geo1D 65.36 61.13 -4.23 

Geo2M 60.17 57.46 -2.71 

Geo2D 55.83 57.46 1.63 

Geo3D 66.72 62.93 -3.79 

Geo5M 58.46 56.00 -2.46 

Geo5D 55.83 55.49 -0.34 

Geo6M 57.84 55.73 -2.11 

Geo6D 55.63 55.19 -0.44 

Geo7D 59.49 56.82 -2.67 

Geo8D 59.19 57.93 -1.26 

Geo31 57.33 57.55 0.22 

Geo32 57.57 57.79 0.22 

Geo33 57.63 57.04 -0.59 

Geo36 53.33 52.28 -1.05 

Geo37 54.47 54.32 -0.15 

Geo38D 57.25 56.10 -1.15 

Geo39D 57.43 57.17 -0.26 

Geo42D 62.64 60.46 -2.18 

Geo46D 62.55 61.80 -0.75 

Geo51D 57.74 58.20 0.46 

Geo52D 56.13 55.64 -0.49 

Geo53 56.46 56.82 0.36 

Geo55 60.61 61.13 0.52 

B57 57.70 58.09 0.39 

Geo60O 59.94 57.24 -2.70 

Geo60D 57.27 57.24 -0.03 

Geo62 59.36 60.11 0.75 

Geo64 58.08 56.75 -1.33 

ZKS6 53.90 53.91 0.01 

ZO72a 56.99 57.98 0.99 

ZO72b 56.72 56.53 -0.19 

ZO72c 56.56 56.53 -0.03 

N7401 63.755 63.83 0.07 

N7402 63.27 63.23 -0.04 

N7403 58.248 58.29 0.05 

N7404 54.206 54.64 0.44 

N7406 50.662 50.80 0.14 

N7407 46.681 46.99 0.31 



 Pagina 371 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Naam Gemeten Berekend Verschil 

N7408 67.639 65.00 -2.64 

N7409 69.217 67.78 -1.44 

N7410 48.828 48.60 -0.23 

N7411 40.635 40.96 0.33 

N7412 44.064 43.95 -0.11 

N7413 46.861 46.62 -0.24 

N7414 41.623 42.15 0.53 

N7415 40.454 40.53 0.08 

N7416 42.42 43.49 1.07 

N7417 45.943 46.06 0.12 

N7418 44.171 43.58 -0.59 

N7419 49.591 49.58 -0.02 

N7420 61.046 61.02 -0.03 

N7422 64.993 65.38 0.39 

N7425 67.466 63.89 -3.57 

N7428 63.512 53.36 -10.15 

N7429 50.266 49.72 -0.55 

N7430 50.867 51.65 0.78 

N7431 54.492 54.09 -0.40 

N7432 58.613 57.68 -0.93 
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Figuur 13.3.36: Topografie en grens grondwatermodel 

 

 

Figuur 13.3.37: Basis 0100 Quartaire Aquifersysteem 
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Tabel 13.3.9: Basis 0140 Alluviale deklagen 

 

 

Figuur 13.3.38: Basis 0150 Deklagen 
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Figuur 13.3.39: Basis 0163 Pleistoceen van de riviervalleien 

 

 

Figuur 13.3.40: Basis 0230 Pleistoceen Plioceen Aquifer 

 



 Pagina 375 van 1062 BE0100.010154.0168 

  

Figuur 13.3.41: Basis 0234 Zandige top Kasterlee 

 

 

Figuur 13.3.42: Basis 0240 Pliocene kleiïge laag 
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Figuur 13.3.43: Basis 0252 Zand van Diest 

 

 

Figuur 13.3.44: Basis 0253 Zand van Bolderberg 
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Figuur 13.3.45: Basis 0254 Zand van Berchem en/of Voort 

 

 

Figuur 13.3.46: Basis 0256 Zand van Eigenbilzen 
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Figuur 13.3.47: Begrenzing regionaal model 

 

 

Figuur 13.3.48: Oost-West profiel doorheen het regionaal model ter hoogte van de kruising van de Mangelbeekvallei met 

de N74 

 

 

Figuur 13.3.49: Noord-Zuid profiel doorheen het regionaal model ter hoogte van de kruising van de Mangelbeekvallei 

met de N74 
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Figuur 13.3.50: Randvoorwaarden voor het regionaal mode 

 

 

Figuur 13.3.51: Locatie grondwateronttrekkingen in het modelgebied 
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Figuur 13.3.52: Jaarlijks gemiddelde grondwatervoeding op basis van Wetspa modellering 

 

 

Figuur 13.3.53: K-waarden voor laag  1  
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Figuur 13.3.54: Begrenzing lokaal model 
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Figuur 13.3.55: Weergave van de celgrootte van het lokaal model 
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13.4 Oppervlaktewater 

13.4.1 Referentiesituatie 

13.4.1.1 Huidige situatie 

 

Kaart 7.1-5.:Situering tracés t.o.v. waterlopen en overstromingszones 

Kaart 13.2-1: Digitaal Hoogtemodel (DHM)  

 

Hydrografie 

Het studiegebied bevindt zich in het noordoosten van het Demerbekken, dat hier afgelijnd wordt door de top 

van het Kempisch Plateau. Waterlopen ontspringen op (de rand van) het plateau en snijden zich in 

zuidwestelijke richting in deze rand in (zie ook kaart 13.2-1). Ter hoogte van het studiegebied betreft het: 

 de Mangelbeek (tussen woonkernen van Houthalen en Helchteren) gevoed door de Grote Winterbeek, 

Broekbeek en Schansbeek 

 de Laambeek (ten zuiden van Houthalen; thv de snelweg) met de Echelbeek als voornaamste zijloop thv 

het studiegebied.  

Voor een overzicht van alle (gekarteerde) waterlopen thv het studiegebied wordt verwezen naar kaart 7.1-5.   

 

Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit wordt op een aantal meetpunten in de waterlopen opgevolgd door VMM. Deze gegevens 

zijn beschikbaar via www.vmm.be.   

De kwaliteit van de waterlopen in Houthalen-Helchteren kan volgens de PIO globaal aangeduid worden als 

aanvaardbaar tot niet verontreinigd; de biotische index wijst eerder op een matige  waterkwaliteit.   

Toetsing aan de basiskwaliteitsdoelstellingen (die voor alle waterlopen in de gemeente Houthalen-

Helchteren gelden) wijst vaak op een overschrijding van de normen voor pH. Lage pH waarden zijn echter 

typisch voor de waterlopen die ontspringen op de plateaurand en kennen een natuurlijke oorzaak. Voor de 

Laambeek kan gewezen worden op een verhoging van de geleidbaarheid en concentratie aan chloriden 

stroomafwaarts het terrein van Centrum-Zuid. Deze verhoging kan gerelateerd worden aan de invloed vanuit 

de afgeplatte terril waarop dit industrieterrein is ontwikkeld.  

 

Overstromingszones 

De valleigronden langsheen de Grote Winterbeek – Broekbeek, Mangelbeek en Laambeek zijn aangeduid 

als mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (zie kaart 7.1-5).   

De zone ter hoogte van Remo (noordwesten van de gemeente Houthalen-Helchteren) is op de 

“watertoetskaart-overstromingsgevoeligheid” aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Deze 

zone bevindt zich echter op een drogere rug tussen de vallei van de Broekbeek en Helderbeekvallei (verder 

noordwestwaarts gelegen). Op kaart 13.2-1 zijn beide valleien en drogere rug (met Remo-terreinen) duidelijk 

herkenbaar. De overstromingsgevoeligheid van deze zone kan dan ook sterk genuanceerd worden 

(mogelijke fout in de watertoetskaart).   

Ter hoogte van de voorgestelde tracés zijn volgende recent overstroomde zones aanwezig:  

 Langsheen de Mangelbeek stroomafwaarts de kruising met de N715/N74.   

Het betreft een natuurlijke overstromingszone binnen natuurgebied waar venige gronden en broekbossen 

aanwezig zijn. Overstromingen vormen hier ifv bebouwing geen probleem en zijn ifv natuurontwikkeling 

zelfs wenselijk.  

 Rode Beek en Laambeek, oostwaarts van N74/N715 (Meuleberg)   

Thv Meuleberg kwam het grondwater tot boven maaiveld tgv de druk die gecreëerd wordt door de 

http://www.vmm.be/
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aanwezigheid van de mijnterril westwaarts de N74/N715. Om te vermijden dat woningen onder water 

komen te staan wordt hier constant gepompt.  

 Westwaarts het industrieterrein Centrum Zuid. Het betreft hier een restant van een natuurlijk 

overstromingsgebied dat werd ingenomen door een mijnterril (huidige Centrum Zuid).  

Problemen van wateroverlast thv de Guldensporenlaan waren het gevolg van aanwezige riolering waarop 

een groot aandeel regenwaterafvoer was aangesloten. Er wordt aangenomen dat dit probleem werd 

opgelost door de (relatief recente) plaatsing van een opvangbekken (thv school).   

De waterproblematiek thv de woonkern Lillo werd veroorzaakt door de ligging in mijnverzakkingsgebied, 

waardoor water niet kon worden afgevoerd. Hier zijn de lokale problemen opgelost door uitdieping van de 

Mangelbeek.  

 

13.4.1.2 Toekomstige situatie 

Algemeen kan aangegeven worden dat, in uitvoering van de bepalingen uit de Kaderrichtlijn Water, op lange 

termijn een algemene verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit kan verwacht worden. In de kaderrichtlijn 

wordt aangegeven dat tegen 2015 zowel een goede toestand van het oppervlaktewater als van het 

grondwater moet bereikt worden. Een goede toestand van het oppervlaktewater omvat zowel een goede 

ecologische toestand (ecologisch potentieel) als een goede chemische toestand. Voorwaarden om aan deze 

doelstelling te kunnen voldoen zijn het voorkomen van een verdere achteruitgang van de toestand van het 

oppervlaktewater, het herstellen of verbeteren van oppervlaktewateren en het verminderen of in bepaalde 

gevallen stopzetten van verontreinigingen door schadelijke stoffen.  De VMM rapporteerde de algemene 

waterkwaliteit voor Vlaanderen in 2012.  Hieruit bleek dat voor de biologische kwaliteitselementen het 

bereiken van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water nog niet in zicht is.  Voor de 

kwaliteitselementen macro-invertebraten, diatomeeën en macrofyten haalt minder dan één op de vijf 

Vlaamse waterlichamen deze doelstellingen in de periode 2007-2012. 

Doelstellingen zoals geformuleerd in de verscheidene milieubeleidsplannen (verbetering 

oppervlaktewaterkwaliteit, meer kansen aan biodiversiteit in waterlopen, beperken overstromingen in 

woonzones) kaderen binnen de algemene doelstelling van een verbetering van een goede toestand van het 

oppervlaktewater.  

In de omgeving van de voorgestelde tracés zijn geen specifieke maatregelen voorzien die resulteren in een 

relevante wijziging van het oppervlaktewatersysteem. Wel kan vermeld worden dat de Mangelbeek en 

Laambeek zijn aangeduid op de prioriteitenkaart vismigratie en migratieknelpunten op deze waterlopen dus 

prioritair dienen behandeld te worden.  

 

13.4.2 Methodiek effectbepaling en -beoordeling 

Volgende effecten worden op dit planniveau besproken:  

 Aantasting waterlopen en overstromingszones 

 Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 

 Wijziging waterkwaliteit 

In functie van de effectbespreking wordt uitgegaan van de huidige situatie en niet van de ‘toekomstige 

situatie 2015’ waarin volgens bepalingen van de Kaderrichtlijn Water een goede toestand van het 

oppervlaktewater moet bereikt zijn. Op deze manier wordt rekening gehouden met een worst case situatie 

wat betreft negatieve effecten die op oppervlaktewateren kunnen verwacht worden.   

Anderzijds zal, via voorstellen van maatregelen of randvoorwaarden voor een verdere uitwerking op 

projectniveau, getracht worden het ontwerp zodanig te sturen dat een negatieve impact op het 

oppervlaktewater maximaal wordt vermeden of beperkt. Waar mogelijk/relevant zal eveneens aangegeven 

worden op welke wijze een bestaande ‘slechte’ toestand, in combinatie met het project, (gedeeltelijk) kan 

opgelost worden.  
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Aantasting waterlopen en overstromingszones 

Aan de hand van de hydrografische atlas en watertoetskaart mbt overstromingsgevoelige gebieden (van 

nature overstroombare en recent overstroomde gebieden; NOG en ROG), aangevuld met concrete lokale 

informatie (terreinbeheerders, gemeentelijke technische dienst) is nagegaan in hoeverre waterlopen (tijdelijk) 

verlegd moeten worden en (potentiële) overstromingsgebieden worden ingenomen. In de analyse is 

hoofdzakelijk ingegaan op de mogelijkheden van maatregelen om effecten te vermijden en/of te milderen.  

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 

De tijdelijke impact op de waterkwantiteit tgv de afvoer van bemalingswater bij de aanlegwerkzaamheden 

zal, volgens de methodiek zoals toegelicht in de kennisgeving, in de effectbespreking op projectniveau 

(projectMER) opgenomen worden. Met betrekking tot dit aspect kan immers aangenomen dat steeds een 

technische oplossing kan gevonden worden en dit (rekening houdend met het tijdelijke aspect) geen 

onderscheidend element vormt op planniveau.  

Aanvullend op de voorgestelde methodiek die in de kennisgeving werd opgenomen, wordt in dit plan-MER 

wel ingegaan op de stijging van verhardingsgraad, wat bijdraagt tot een verhoging van de lokale run-off en 

versnelde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem. Dit kan op zijn beurt leiden tot een verhoogd risico op 

overstroming.   

In de bespreking van het omleiding- en doortochttracé wordt voornamelijk ingegaan op de mogelijkheden 

van milderende maatregelen. Vanuit kwantitatief standpunt zijn, in volgorde van voorkeur, volgende 

maatregelen mogelijk: 

 Infiltratie onmiddellijk langs de weg  

 Verzameling afstromend water en infiltratie in gecentraliseerd punt (infiltratiebekken) 

 Verzameling afstromend water en vertraagde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem (bufferbekken 

met knijpleiding).  

Of infiltratie al dan niet mogelijk is, is onder ander afhankelijk van de grondwaterstand (in relatie tot de 

diepteligging van de weg), de doorlatendheid van de ondergrond, de kwaliteit van het afstromend wegwater 

en de beschikbare ruimte.   

Keuze voor mogelijke oplossingen hangt samen met het kwaliteitsaspect dat in volgende paragraaf is 

besproken. Binnen de bespreking van het omleiding- en doortochttracé is daarom een gecombineerde 

bespreking van het kwalitatieve en kwantitatieve aspect opgenomen.  

Wijziging waterkwaliteit 

Door verbranding van brandstoffen, slijtage van voertuigen (banden) en slijtage van het wegdek, ontstaat 

niet enkel luchtverontreiniging, maar ook een diffuse verspreiding van microverontreinigingen van 

voornamelijk zware metalen, polycyclische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. Ook door corrosie van 

het wegmeubilair wordt verontreiniging, voornamelijk met zink, veroorzaakt. Deze verontreinigingen komen 

voor een deel op het wegdek terecht of verwaaien naar de omgeving. De verontreinigingen op het wegdek 

kunnen door afspoelen met regenwater in de berm en het oppervlaktewatersysteem terecht komen.   

Onderzoek geeft aan dat slechts een deel van de totale emissie van het wegverkeer via de run-off in de 

wegberm terechtkomt. Droge en natte verwaaiing is meestal een belangrijkere bron van verontreiniging van 

bodem en grondwater langsheen wegen.   

Zoals aangegeven in de kennisgeving, wordt in de bespreking van het kwaliteitsaspect de focus gelegd op 

maatregelen die genomen kunnen worden om het effect op de waterkwaliteit te beperken.  

In functie van het beperken van de verspreiding van verontreinigingen langs wegen, vormt bestrijding aan 

de bron een belangrijke maatregel. Deze heeft betrekking op een vermindering van emissies van 

microverontreinigingen van voertuigen. Bronmaatregelen zullen zowel de impact via run-off als de impact via 

verwaaiing beperken, wat betekent dat dergelijke maatregelen meer effect zullen genereren dan 

maatregelen specifiek met betrekking tot run-off.   

Dergelijke bronmaatregelen dienen echter op een hoger niveau (Vlaams, Europees) uitgewerkt te worden en 
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kunnen niet aan dit specifieke plan gekoppeld worden. Bovendien zijn dergelijke maatregelen toepasbaar op 

de beide tracés, incl hun alternatieven en vormen dan ook geen onderscheidend element ifv de vergelijking 

van omleiding- en doortochttracé. Er wordt dan ook niet verder ingegaan op dit type van maatregelen.  

De invloed van verwaaiing is moeilijk te beperken. De plaatsing van geluidschermen en beplanting 

(struikgewas) kan de impact van verwaaiing beperken tot de directe omgeving van de weg. Dergelijke 

maatregelen worden vanuit andere disciplines (landschap, mens, fauna-flora) voorgesteld.  

Aanvullend aan deze directe beperking van verwaaiing kan gedacht worden aan open wegbedekkingen. Uit 

Nederlands onderzoek blijkt bv dat het gebruik van ZOAB (Zeer Open AsfaltBeton) op rijkswegen 

(vergelijkbaar met snelwegen) zeer effectief is om de belasting van bodem en oppervlaktewater met metalen 

tegen te gaan. Het gebruik van dergelijk wegdek vormt geen onderscheidend element in de afweging van 

doortocht- en omleidingtracé en hun alternatieven gezien dit overal toegepast kan worden.  

Om de impact via afstromend hemelwater te beperken zijn verscheidene maatregelen mogelijk. Hierbij 

wordt opgemerkt dat run-off, naast verwaaiing, een (beperkt) deel uitmaakt van de totale emissie.  

In de studie ‘Afstromend wegwater’ (Commissie Integraal Waterbeheer – werkgroep 4: Water en milieu, april 

2002) is op basis van onderzoeksresultaten aangegeven dat, wat betreft de behandeling van afstromend 

wegwater, volgende maatregelen kunnen genomen worden:  

 Infiltratie van run-off in de berm in combinatie met monitoring van de bodemkwaliteit en eventueel 

afgraven van de toplaag.  

Uit onderzoek blijkt dat de verspreiding van verontreiniging door run-off beperkt blijft tot enkele meters 

afstand en een 30-tal centimeter in de diepte. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de doorlatendheid van 

de ondergrond voldoende moet zijn, zodat geen grote afstroming over het oppervlak plaatsvindt. 

Daarnaast moet het gehalte aan organische stoffen en kleifractie voldoende groot zijn. Deze bepalen 

immers de bindingscapaciteit van de ondergrond.   

Door accumulatie in de toplaag ontstaat op termijn het risico op doorslag naar de diepere ondergrond (en 

grondwater). Om dit risico te kunnen inschatten, wordt in de CIW-studie het opstellen van een 

monitoringsprogramma geadviseerd (in combinatie met de uitvoering van een nulmeting vooraleer de 

weg in gebruik wordt genomen).   

Wanneer doorslag van de verontreinigingen naar de ondergrond dreigt (pas na verscheidene jaren te 

verwachten), wordt gecontroleerd afgraven en afvoeren van de toplaag voorgesteld. Dit aspect zal in het 

regulier bermbeheer moeten geïntegreerd worden.   

Om te bereiken dat de run-off in de eerste meters naast de weg tot infiltratie komt en de termijnen dat 

doorslag van verontreiniging plaatsvindt voldoende lang zijn, worden in de CIW-studie volgende 

ontwerpcriteria aanbevolen met betrekking tot samenstelling van de bermbodem:  

 Kleifractie van 3-5% en een organisch stofgehalte van 2-4% in de toplaag van de berm tot een afstand 

van 3-5 m van de weg 

 Dikte toplaag 0,2-0,3 m. 

 Wanneer infiltratie via de berm niet mogelijk is, wordt gecontroleerde infiltratie voorgesteld. Dit omvat 

waterafvoer via een greppel of via een regenwaterriolering, gekoppeld aan een bezinkings- en 

infiltratievoorziening.  

 Wanneer dergelijke infiltratie evenmin mogelijk is, wordt als maatregel lozing via een retentiegeul/greppel 

op de bermsloot (deze laatste wordt voorzien in het kader van waterhuishouding) voorgesteld.  

Vanuit het ‘ontwerp-handboek integraal waterbeheer’ (opgemaakt in opdracht van Via-Invest (Agentschap 

Infrastructuur, MOW-PMW)) wordt, anders dan in de Nederlandse studie, ervan uitgegaan dat afstromende 

verharde oppervlakten afkomstig van wegenis voorzien moeten worden van een vet- en zandvang vooraleer 

dit water via grachten te laten infiltreren/afvoeren of via eventuele bufferbekkens te lozen in de ontvangende 

waterloop. Gebruik van een vet- en slibvang betekent dat al het water stroomopwaarts deze ‘installatie’ via 

een ondoorlatend systeem moet opgevangen en getransporteerd worden.  
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Voor omleiding- en doortochttracé wordt, op basis van de omgevingskenmerken en wegkarakteristieken, 

globaal aangegeven welke oplossingen tot de mogelijkheden behoren.  

Volgende algemene maatregelen, die niet onderscheidend zijn voor doortocht- of omleidingtracé en 

hun varianten, kunnen de impact op de waterkwaliteit via afstromend hemelwater beperken:  

 Gebruik van open verharding voor aanleg van de wegenis in combinatie met een regelmatige reiniging 

kan een reductie van de impact via verwaaiing geven. Voorwaarde voor een goede werking is dat de 

pechstrook op regelmatige basis (2 maal per jaar) wordt gereinigd, waarbij het reinigingswater via het 

reinigingssysteem wordt opgevangen en afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. Gezien de 

aanwezigheid van geluidsschermen en de aanbevelingen in het ontwerp-handboek integraal waterbeheer 

kan ook geopteerd worden voor de aanpak met waterzuivering alvorens het afstromend water te 

infiltereren/lozen. 

 Géén gebruik van pesticiden bij het onderhoud van bermen.  

 Minimaal gebruik van strooizouten.  

Deze laatste maatregelen kunnen algemeen toegepast worden bij de verschillende varianten en hebben 

geen ruimtelijke impact. Binnen de effectbespreking wordt hier dan ook niet verder op ingegaan.  

 

13.4.3 Effecten van het doortochttracé 

13.4.3.1 Aantasting waterlopen en overstromingszones 

Van kaart 7.1-5 kan afgeleid worden dat op drie locaties waterlopen worden gekruist samen met hun 

valleigebied, dat aangeduid is als mogelijk overstromingsgevoelig gebied:  

 Zijloop van de Zwarte Beek ten zuiden van de huidige rotonde die de verbinding met de bestaande N74 

in noordelijke richting maakt.   

Het bovenstroomse gedeelte van de waterloop ligt als gracht langs de bestaande weg en kruist de N715 

dmv een duiker. De vernieuwde doortocht zal in oostelijke zone een bredere strook innemen, wat 

betekent dat de bestaande ‘gracht’ moet verlegd worden en de waterloop over een grotere lengte onder 

de weg moet. De impact op de structuurkwaliteit is hier beperkt.  

 Broekbeek: smalle vallei ten noorden van het centrum van Helchteren.    

Vallei met mogelijk overstromingsrisico wordt over een lengte van ca. 250 m (breedte van de vallei) 

gedwarst. Dit is ook al zo in de huidige situatie, waarbij de weg op grondlichaam ligt dwars doorheen de 

vallei en de waterloop dmv duiker onder de weg gaat. Bijkomende breedte die door nieuwe weg wordt 

ingenomen tov de huidige situatie is relatief beperkt: 5 m aan weerszijden van de weg.  

 Mangelbeek: natuurlijke vallei tussen centra van Houthalen en Helchteren  

Vallei met mogelijk overstromingsrisico wordt over een lengte van ca. 450 m (breedte van de vallei) 

gedwarst.  

Nieuwe weg, inclusief weefstrook en langsliggend fietspad neemt breedte in van 35 m (ca. 25 m in 

huidige situatie) en blijft binnen de breedte die nu door de berm langsheen de weg wordt ingenomen. Ter 

hoogte van de kruising zijn de oevers van de Mangelbeek reeds verstevigd en deels ingebuisd. 

Bijkomende impact op de structuurkwaliteit van de waterloop zal dan ook gering zijn.   

Er is weinig tot geen bijkomend ruimtebeslag voorzien in het mogelijk overstromingsgevoelige 

valleigebied.  

 Rode Beek: wordt gekruist ter hoogte van huidige verkeerswisselaar aan noordzijde van E314.   

De structuurkwaliteit van de waterloop is tgv de reeds aanwezige kruising beperkt, maar de bestaande 

duiker vormt geen vismigratieknelpunt.   

Ten westen van de N715 zal de bestaande loop die nu de oprit naar de snelweg volgt (versterkt met 

geotextiel, maar in slechte staat) verlegd moeten worden tgv de aanpassingen aan het op- en 

afrittencomplex. Rekening houdend met de bestaande structuurkwaliteit betreft het een beperkt effect. 

  

De zone tussen de N715 en het industrieterrein Centrum Zuid evenals de zone ter hoogte van het 
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verkeerscomplex is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Tgv de aanpassing van het 

op- en afrittencomplex zal langs de westelijke zijde een iets grotere oppervlakte ingenomen worden; 

langs de oostelijke zijde een iets kleinere oppervlakte. Het uiteindelijke bijkomende ruimtebeslag binnen 

het mogelijk overstromingsgevoelig gebied zal beperkt zijn.  

 Laambeek: Kruist de N715 ten zuiden van de E314 dmv een duiker. De waterloop ligt op de grens van 

het projectgebied. Mogelijk wordt de waterloop over een iets grotere lengte onder de weg gelegd tgv de 

aanpassing van het op- en afrittencomplex. Omwille van de bestaande verhardingen is de impact op de 

structuurkwaliteit hier beperkt.  

Uit voorgaande kan algemeen besloten worden dat, tov de huidige situatie, de impact op de 

structuurkwaliteit van aanwezige waterlopen beperkt is. Dit wel op voorwaarde dat de vernieuwde kruising 

van de waterlopen minstens op een gelijkwaardige manier en waar mogelijk beter wordt gerealiseerd als in 

de huidige situatie.   

Omdat realisatie van een vernieuwde doortocht mogelijkheden creëert, wordt voorgesteld de nieuwe 

kruisingen aan te leggen volgens de principes van natuurtechnische milieubouw. Vanuit het verbindende 

karakter dat waterlopen hebben, wordt voorgesteld naast de passage van water op zich, via de vernieuwde 

kruisingen ook passage van fauna langsheen de oevers mogelijk te maken, waardoor een verbetering tov de 

huidige situatie optreedt. De noodzaak van het behoud/versterking van ecologische verbindingen via 

waterlopen en valleien wordt binnen de bespreking van effecten op natuur (§ 14.1) verder behandeld.  

Ruimte-inname in overstromingsgevoelige gronden is relatief beperkt. Bovendien betreft het telkens mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied en geen effectief overstromingsgevoelige gebieden. Op voorwaarde dat 

maatregelen worden genomen om versnelde afvoer via de weg te vermijden (zie volgende hoofdstuk), 

worden bijkomende maatregelen niet noodzakelijk geacht mbt de inname van overstromingsgevoelig gebied.  

Omdat op het vlak van structuurkwaliteit geen relevante wijzigingen zijn voorzien in de toekomstige 

situatie, is de impact tov de toekomstige situatie gelijk aan de eerder beschreven impact tov de huidige 

situatie.  

Maatregelen & randvoorwaarden bij uitwerking op projectniveau beperken directe 

aantasting van waterlopen en overstromingsgebieden 

 Waar waterlopen worden gekruist, dienen de vernieuwde kruisingen gerealiseerd te worden 

volgens de principes van natuurtechnische milieubouw. 

 Naast ecologische passage via het water, moet ook passage via de oever op deze locaties 

mogelijk zijn (zie discipline natuur in hoofdstuk 14.1 voor een verdere toelichting 

 Vermijden versnelde afvoer (zie volgende hoofdstuk) 

 

13.4.3.2 Beperken impact op waterkwaliteit en -kwantiteit 

Tov de huidige situatie is de oppervlakte aan bijkomende verharding relatief beperkt. Toch is het, rekening 

houdend met de principes van integraal waterbeheer, van belang om een versnelde afvoer van hemelwater 

naar het oppervlaktewatersysteem te vermijden.   

Algemeen wordt gesteld dat een directe afvoer van het afstromende hemelwater naar het 

oppervlaktewatersysteem niet kan toegestaan worden; zowel vanuit kwalitatief als vanuit kwantitatief 

oogpunt.   

Zoals in de toelichting bij de methodiek aangegeven, kan in grote lijnen een onderscheid gemaakt worden 

tussen twee manieren om het afstromende hemelwater op te vangen:  

 Infiltratie via bermen.   

Deze manier houdt in dat langsheen de weg een brede berm (tot maximaal 10 m) moet voorzien worden 

om water te laten infiltreren; er dient dus voldoende ruimte beschikbaar te zijn.   

Deze methode krijgt de voorkeur, maar het is voor de hand liggend dat deze methode weinig zinvol is in 

zones waar (al dan niet permanent) hoge grondwaterstanden aanwezig zijn. Op dergelijke locaties zijn 
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infiltratiemogelijkheden immers beperkt. Ook kan de bovenliggende ‘droge’ toplaag te dun zijn, waardoor 

verontreinigingen niet worden geabsorbeerd in de bodem vooraleer ze het grondwater bereiken. Dit 

betekent dat verontreiniging van het grondwater een reëel risico vormt.   

Dergelijke methode is evenmin toepasbaar op locaties waar de weg onder het maaiveld (ic in tunnels of 

open sleuf) is gelegen.   

Rekening houdend met deze randvoorwaarden, blijkt uit een eerste globale screening, dat de 

mogelijkheden voor toepassing van infiltratie via bermen slechts op een beperkt aantal locaties mogelijk 

is. Met name in het gebied tussen de noordelijke grens van de KMO-zone en de zuidelijke grens van de 

Kievitwijk (uitgezonderd de locatie thv Peersedijk waar de N74 onder maaiveld wordt voorzien) en in de 

zone ten zuiden van het gebied Ter Dolen tot aan de locatie waar de N74 het centrum van Helchteren in 

tunnel kruist. In deze laatste zone is de ruimte voor voldoende brede bermen echter beperkt.   

 Opvang via ondoorlatende systemen, gevolgd door zuivering dmv olie- en slibvang en infiltratie 

en/of vertraagde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem.   

Rekening houdend met bovenstaande argumenten, wordt er van uitgegaan dat dit systeem langsheen 

grote delen van het tracé zal moeten toegepast worden.   

Op dit planniveau kan geen precieze berekening gegeven worden van de buffervolumes die voorzien 

moeten worden of concrete voorstellen uitgewerkt mbt de locatie van de bufferbekkens. Wel kunnen een 

aantal richtlijnen geformuleerd worden ifv de concrete uitwerking op projectniveau: 

- Stroomopwaarts het systeem voor olie- en slibvang volledig ondoorlatend systeem te voorzien. Dit kan 

bestaan uit regenwaterriolering, gebetonneerde grachten, grachten afgewerkt met folie, … 

- Na olie- en slibvang maximaal mogelijkheden voor infiltratie te voorzien. Dit kan zowel onder de vorm 

van een open als een ondergronds bekken. Bekkens kunnen daarbij ook begrepen worden als 

langwerpige insijpelzones, in casu WADI’s langsheen de wegenis zelf 

- Ondergrondse bekkens kunnen (omwille van risico op verzakking) niet voorzien worden onder de 

rijweg zelf of onder bebouwing.  

- Infiltratie in centra van Houthalen en Helchteren is moeilijk te realiseren; omwille van de aanwezigheid 

van de N74 in tunnels in combinatie met dichte bebouwing waardoor infiltratie in ondergrondse 

bekkens (bv op tunnelniveau) moeilijk wordt.  

- Water dat (via de tunnelmonden en openingen die op regelmatige afstand zijn voorzien) in de tunnels 

stroomt, zal opgepompt worden. Op de pompinstallatie kan een olie- en slibvang worden aangesloten. 

Omdat water vanuit de tunnels verpompt wordt, kan er (waar mogelijk) voor geopteerd worden het 

water (na zuivering) tot boven maaiveld te verpompen en het daar te laten infiltreren.  

- Waar infiltratie niet of onvoldoende mogelijk is (bijvoorbeeld omwille van hoog grondwaterpeil) en ook 

als overloopsysteem op infiltratiebekkens, kan vertraagde afvoer naar oppervlaktewater toegepast 

worden. Hierbij dient zo goed mogelijk de topografie gevolgd te worden, die in principe bepalend is 

voor de onderverdeling in deelbekkens. In grote lijnen betekent dit volgende indeling:  

 de zone ter hoogte van de KMO-zone en meer noordwaarts gelegen deel naar de zijloop van de 

Zwarte beek 

 Gebied ten zuiden van KMO-zone en langsheen Ter Dolen naar de Broekbeek (zuiden) 

 Noordelijke helft woonkern Helchteren; dit is de zone ten noorden van de Helzoldstraat en 

Kazernelaan, naar de Broekbeek (noorden) 

 Zuidelijke helft woonkern Helchteren, dit is de zone ten zuiden van de Helzoldstraat en 

Kazernelaan naar de Mangelbeek (zuiden) 

 Noordelijke helft woonkern Houthalen, dit is de zone ten noorden van de Dorpsstraat en Ringlaan, 

naar de Mangelbeek (noorden) 

 Zuidelijke helft woonkern Houthalen, dit is de zone ten noorden van de Dorpsstraat en Ringlaan, en 

zone langsheen centrum Zuid naar de Rodebeek (zuiden) 

 Verkeersknoop E314 naar de Rodebeek en/of Laambeek 

- In de vereenvoudigde, maximalistische, veronderstelling dat de ingenomen oppervlakte (verharde 

oppervlakte, minder goed infiltreerbare zones zoals taluds e.d.) 35 m in de breedte bedraagt en een 
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buffervolume van 200 m³ per ha verharde oppervlakte moet voorzien worden (i.c. situatie met geen 

enkele infiltratiemogelijkheid), kan een globaal beeld van de maximale grootte-orde van buffervolumes 

gegeven worden :  

 Ca 1 400 m³ voor de afvoer naar de zijloop van de Zwarte Beek 

 Ca. 350 m³ en 550 m³ voor de afvoer naar de Broekbeek, respectievelijk vanuit noordelijke en 

zuidelijke richting 

 Ca. 300 m³ en 550 m³ voor de afvoer naar de Mangelbeek, respectievelijk vanuit noordelijke en 

zuidelijke richting 

 Ca. 700 m³ voor de afvoer naar de Rodebeek vanuit noordelijke richting 

 Bijkomend buffervolume voor de verkeersknoop waarvan afwatering zowel naar de Rodebeek als 

Laambeek mogelijk is.  

Hierbij geldt evenwel dat buffering en afvoer naar oppervlaktewater end-of-pipe-maatregelen zijn die 

slechts zullen worden toegepast indien er strikt onvoldoende mogelijkheden voor infiltratie zijn 
 

Ter hoogte van de verkeerswisselaar ontstaat binnen de lussen ruimte voor bufferbekkens. Voor de 

overige locaties dient, op basis van een concretere inschatting van het nodige buffervolume, te 

worden nagegaan waar locaties beschikbaar zijn voor de realisatie van deze buffers. Hierbij kan in 

eerste instantie gedacht worden aan de werfzones waarvoor sowieso ruimte moet worden voorzien. 

Ook zones waar bestaande infrastructuur wordt afgebroken of overhoeken van te onteigenen percelen 

komen hiervoor in aanmerking. In al deze zones kunnen zogenaamde blauwe, groene en oranje 

functies (i.c. waterberging, groenvoorziening en recreatiemogelijkheden) worden gecombineerd 

binnen het stedelijk gebied.   

Er wordt benadrukt dat bovenstaande een eerste, zeer globale inschatting betreft. Hierbij werd oa 

uitgegaan van een noodzakelijk volume van 200 m³ per ha verharde oppervlakte. Voor gevoelige 

gebieden wordt dit volume vaak opgetrokken naar 300 à 400 m³ per ha. Welke buffervolumes 

noodzakelijk zijn, welke lozingsdebieten kunnen toegestaan worden en welke oplossing worden 

verkozen, dient op basis van meer concrete informatie in samenspraak met de waterbeheerders 

uitgewerkt te worden.   
 

Maatregelen & randvoorwaarden bij uitwerking op projectniveau beperken impact op 

waterkwaliteit en –kwantiteit 

 Opvang van afstromend hemelwater bij voorkeur via berminfiltratie en waar dit niet mogelijk 

is via ondoorlatende systemen, gevolgd door zuivering dmv olie- en slibvang en infiltratie 

en/of vertraagde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem. 

 Lokale mogelijkheden infiltratiebekkens en berminfiltratie op projectniveau te onderzoeken 

 Dimensies (incl afvoerdebieten) van noodzakelijke infiltratie- en bufferbekkens op 

ontwerpniveau te bepalen.  

 

Opportuniteit: remediëring ongewenste bestaande situatie thv Militair Domein 

Ten westen van de KMO-zone is SBZ-gebied afgebakend, waarvan de waarde oa wordt bepaald door de 

aanwezigheid van een aantal vennen. Hier trad tot voor kort eutrofiëring op ten gevolge van de rechtstreekse 

afvoer van afstromend water van het landbouwgebied ten oosten van de N715 via de zijloop van de Zwarte 

Beek die onder de N715 doorgaat.  

In het kader van de “tijdelijke maatregelen voor de NZ” wordt voorzien dat dit water niet meer rechtstreeks 

onder de N715 afgevoerd wordt, maar naar het noorden wordt verpompt, waar het in een bufferbekken bij de 

rotonde wordt opgevangen en vertraagd afgevoerd.  

Dit is evenwel slechts een tijdelijke oplossing om verdere achteruitgang van de venecosystemen te 

garanderen.  Bij de concrete uitwerking van het project N74 op projectniveau (het weze in doortocht of in 
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omleiding) kan –als meerwaarde - een structurele, duurzame oplossing voorzien worden. Vooraleer de 

randvoorwaarden voor dergelijke structurele oplossing te bespreken gaan we echter dieper in op de 

probleemstelling. 

Probleemstelling 

Ter hoogte van het militair domein ligt thans langs beide zijden van de weg een baangracht die oppervlakte- 

en run-off-water afvoert naar vennen in het Militair domein. In het noorden ontvangt deze gracht tevens veel 

landbouwwater van het intensief grootschalig landbouwgebied aan de oostzijde van de N715. Een deel van 

het neerslagwater in het landbouwgebied infiltreert immers, maar een ander deel van het neerslagwater 

wordt via draineringen afgevoerd naar de baangrachten van de N715, en vervolgens onder de N715 door, 

naar het vennengebied (Steinsven). Dit veroorzaakt thans een ernstige verontreiniging en eutrofiëring van de 

normaal voedselarme vennen.  Het vennengebied Achter de Witte Bergen, met onder meer het Steinsven 

ligt in een slenk die gedwarst wordt door de N715.  

Recent werden de graslanden in het brongebied omgezet naar akkers, waardoor de problematiek van 

uitspoeling van nutriënten en waterkwantiteit vergroot is. Tussen de draineringsgracht van de 

landbouwpercelen en de baangracht van de N715 ligt een dijk, die evenwel doorgestoken is om het 

draineringswater af te voeren naar de baangracht van de N715. Hier ligt een duiker onder de N715, waarbij 

al het neerslagwater, inclusief het draineringswater van de landbouwpercelen richting Steinsven stroomt via 

een gracht.    In de gracht zijn duidelijk effecten te merken van eutrofiëring, met name aan de voorkomende 

planten die wijzen op voedselrijke situaties.  

Het Steinsven zelf is een zwak gebufferd ven, behorend tot het habitattype 3110 Mineraalarme oligotrofe 

wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes. Het is 

nagenoeg het enige ven dat zwak gebufferd is, naast de overige van nature voorkomende eerder zure 

vennen. Uit recent onderzoek blijkt dat het sedimentwater reeds aangerijkt is met nutriënten. Bij verdere 

aanrijking kan een dergelijk ven plots veranderen van oligitroof tot eutroof en verdwijnen de typische 

plantensoorten zoals de gevonden en zeldzame soort Oeverkruid en Ondergedoken moerasscherm. Deze 

soorten zijn indicatorsoorten van habitattype 3110. 

In het kader van Life werden de oevers van het ven reeds plaatselijk opgeschoond in functie van de 

instandhouding van Oeverkruid (door verwijderen van wilgenopslag en plaatselijk plaggen tot op 

zandbodem). In principe zou ook de sedimentlaag over een grotere oppervlakte in het ven verwijderd 

moeten worden, maar zolang te voedselrijk water wordt aangevoerd heeft deze ingreep geen positief effect, 

integendeel. In het kader van Life werd eveneens natte heide hersteld door het kappen van dennenopslag.  

De afwatering van het Steinsven gebeurt via een diepe gracht naar de Zwarte beek. Voor de instandhouding 

van de natte heidevegetaties is het dempen van de gracht noodzakelijk. Echter zolang te voedselrijk water 

wordt afgevoerd via deze gracht kan deze gracht niet gedempt worden.  

Voor beide ecosystemen (i.c. vennen en natte heide) kan gesteld worden dat de huidige situatie een 

negatieve impact heeft op de instandhouding van de habitats en dat zonder ingrijpen de negatieve impact 

zal versterken. Maatregelen om de situatie ter plaatse te verbeteren kunnen niet genomen worden zolang 

aangerijkt water (via baangracht/landbouwactiviteiten) wordt aangevoerd.   

Opportiniteit “structurele oplossing waterbeheer thv Militair Domein” 

Bij de aanleg van de N74 bestaat de mogelijkheid om voor deze situatie een structurele en duurzame 

oplossing te bieden.  Deze duurzame structurele oplossing kan uitgewerkt worden op projectniveau, waarbij 

volgende drie randvoorwaarden in acht worden genomen : 

 Terugdringen van de verontreiniging (mest, biociden) in het landbouwgebied ten oosten door een 

aangepast landgebruik.   

 Waterbeheer van de gecombineerde wegenis N74-N715 via de cascade 1/ ondoorlatende afvoer naar 

zuiveringsvoorziening (olievang & slibvang), 2/ infiltratie in ondiepe grachten met voldoende buffer-

capaciteit of in infiltratiebekkens, 3/ afvoer naar oppervlaktewater (enkel indien strikt noodzakelijk) 
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 Demping van de gracht vanaf het oosten naar de venecosytemen op het militair domein. 

 

13.4.3.3 Beoordeling 

Gezien de beperkte bijkomende ruimte-inname en huidige kruising van de waterlopen door de N715, is de 

impact op de structuurkwaliteit van de waterlopen beperkt. Ook de bijkomende inname in 

overstromingsgevoelige gebieden is zeer beperkt. Bovendien betreft het mogelijk overstromingsgevoelige 

gebieden en geen effectief / recent overstroomde gebieden. Hier worden geen effecten door verwacht.  

Wat betreft de buffering van het afstromende water zijn, zowel in functie van het beperken van de impact op 

de oppervlaktewaterkwaliteit als –kwantiteit, maatregelen noodzakelijk. Berminfiltratie krijgt de voorkeur, 

maar op basis van een eerste globale screening op planniveau zal langs grote delen van het tracé opvang 

van afstromend water dmv ondoorlatende systemen moeten gebeuren, met primaire zuivering dmv een olie- 

en slibvang gevolgd door infiltratie en/of vertraagde afvoer naar de aanwezige waterlopen. Uitwerking van 

dergelijke maatregelen zorgt voor beperking van de impact op waterkwaliteit en risico op overstroming 

(kwantitatieve aspect).  

Binnen de werfzones en overhoeken beoordelen wij dat er voldoende ruimte voorhanden is om deze 

infiltratiefunctie (bij voorkeur te verweven met andere functies) te voorzien. Dit kan nader uitgewerkt worden 

op projectniveau. 

Door realisatie van de voorgestelde maatregelen (in detail uit te werken op projectniveau en technisch 

ontwerp), kunnen effecten op zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit herleid worden tot beperkt 

negatieve effecten en lokaal zelfs positief beoordeeld worden tov de huidige situatie.  
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13.4.4 Effecten van het omleidingtracé 

13.4.4.1 Aantasting waterlopen en overstromingszones 

Op volgende locaties worden waterlopen en hun beekvalleien, aangeduid als mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied, aangesneden (zie Kaart 2.5-1):  

 Zijloop van de Zwarte Beek ten zuiden van de huidige rotonde die de verbinding met de bestaande N74 

in noordelijke richting maakt.   

Het bovenstroomse gedeelte van de waterloop ligt als gracht langs de bestaande weg en kruist de N715 

dan dmv een duiker.  

Het omleidingstracé zal deze zijloop ten oosten van de huidige kruising met de N715 dwarsen, wat 

betekent dat de structuurkwaliteit op een nieuwe locatie zal aangetast worden. Anderzijds komt door het 

verleggen van het tracé en verdwijnen van de KMO-zone meer ruimte vrij voor een herstructurering van 

de zijloop van de Zwarte Beek. Algemeen kan de impact op de structuurkwaliteit dan ook als positief 

aangeduid worden.  

 Het duingebied waar de N74 is voorzien onder de vorm van een tunnel is aangeduid als potentieel 

overstromingsgevoelig gebied. Zoals eerder aangegeven, wordt het risico op overstroming in deze zone 

zeer laag ingeschat (rug tussen twee valleien; duinengebied). De ruimteinname in dit potentieel 

overstromingsgevoelig gebied onder de vorm van een tunnel wordt dan ook niet relevant geacht.  

 Mangelbeek ter hoogte van monding Broekbeek beide waterlopen komen samen ter hoogte van het 

heringerichte kruispunt van de Helzoldstraat en Guldensporenlaan. De Broekbeek heeft stroomopwaarts 

dit kruispunt een zeer goede structuurkwaliteit. De Mangelbeek is over een grotere lengte verstevigd. Ten 

zuidwesten van het kruispunt, na monding van de Broekbeek stroomt de Mangelbeek als een grote 

‘gracht’ tussen de weg en aanpalende bouwgronden. De N74 wordt onder de vorm van een brug over dit 

kruispunt met waterlopen voorzien. De impact op de structuurkwaliteit evenals ruimteinname in het 

potentieel overstromingsgevoelig gebied kan dan ook sterk beperkt worden. Voornamelijk het herstel van 

de structuurkwaliteit van de Broekbeek vormt op deze locatie een aandachtspunt dat verder moet 

uitgewerkt worden op projectniveau.  Ook herstel van de structuurkwaliteit van de Mangelbeek is mogelijk 

als gezocht wordt naar een alternatieve ligging van de Mangelbeek ten zuiden van de Lillosteenweg.  In 

het hoofdstuk flora en fauna is hiervoor al voorstel gedaan: paragraaf 14.1.3.2.2.  Dit dient ook verder 

onderzocht te worden op projectniveau. 

 Tussen de Vallei Mangelbeek en Echelbeek wordt de N74 op talud voorzien, waardoor over een lengte 

van ongeveer 1 km en een breedte van ongeveer 40 m ruimte in potentieel overstromingsgevoelig gebied 

wordt ingenomen. In mindere mate betreft het eveneens effectief overstromingsgevoelig gebied. Zoals 

aangegeven in de beschrijving van de referentiesituatie, waren overstromingen op deze locatie te wijten 

aan de aansluiting van regenwater op de riolering en ligging in mijnverzakkingsgebied. Deze problemen 

werden opgelost door de aanleg van een bufferbekken en uitdiepen van de Mangelbeek. Het verlies aan 

effectief overstromingsgevoelig gebied dient dan ook genuanceerd te worden. In een latere 

onderzoeksfase zal gedetailleerd aangetoond dienen te worden welk volume overstromingsgevoelig 

gebied ingenomen wordt en op welke wijze dit gecompenseerd zal worden. 

 De Echelbeek wordt onder de vorm van een brug gekruist op een locatie waar de structuurkwaliteit van 

de waterloop nog waardevol is. Door het type van kruising blijft de impact op de structuurkwaliteit evenals 

de ruimteinname van potentieel overstromingsgevoelig gebied beperkt.  

 Ter hoogte van Centrum Zuid was van oorsprong een moerasgebied aanwezig. Zowel ten noordwesten, 

westen als ten oosten van het industrieterrein (afgeplatte terril) zijn nog restanten van dit gebied 

aanwezig onder de vorm van een zeer nat (potentieel overstromingsgevoelig) gebied aanwezig.  

 Realisatie van een vernieuwd aansluitingscomplex ter hoogte van de E314 betekent dat de nu reeds 

beperkte ruimte voor de Rodebeek, tussen de afgeplatte terril van het industrieterrein en de snelweg nog 

kleiner wordt. De structuurkwaliteit van deze waterloop is in de huidige situatie reeds beperkt, zodat de 

impact op de structuurkwaliteit beperkt blijft. Ook de ruimteinname in potentieel overstromingsgevoelig 

gebied blijft relatief beperkt.  
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Wanneer de waterloop omwille van de beperkte beschikbare ruimte ingebuisd zou moeten worden, 

ontstaat hier wel een vismigratieknelpunt. Omwille van de waterkwaliteit (invloed van afstromend water 

van de mijnterril die leidt tot sterke verzilting van het water) kan gesteld worden dat in de huidige situatie 

al een vismigratieknelpunt aanwezig is.   

Of de waterloop in zijn huidige vorm kan behouden blijven of zal ingebuisd moeten worden, dient op 

projectniveau verder onderzocht te worden.  

Als alternatief voor maatregelen ter hoogte van de huidige waterloop kan gedacht worden aan de 

realisatie van een nieuwe verbinding tussen de Rodebeek en de Laambeek stroomopwaarts de kruising 

met de N715; al dan niet in combinatie met de aanpassingen aan de verkeerswisselaar. Deze 

mogelijkheid dient op projectniveau en in overleg met de waterloopbeheerder (provincie Limburg) verder 

uitgezocht te worden (oa beperkingen tgv aanwezige topografie).  

Omdat, op locaties waar waterlopen die nog een waardevolle structuurkwaliteit hebben, de N74 als brug is 

voorzien en ter hoogte van de KMO-zone nieuwe potenties tot structuurherstel worden gecreëerd, blijft de 

impact op de structuurkwaliteit van de waterlopen beperkt.   

Ook de ruimte-inname in overstromingsgevoelig gebied blijft in hoofdzaak beperkt tot potentieel 

overstromingsgevoelig gebied.  
 

Maatregelen & randvoorwaarden bij uitwerking op projectniveau beperken directe aantasting van 

waterlopen en overstromingsgebieden 

 Waar waterlopen worden gekruist, dienen de vernieuwde kruisingen gerealiseerd te worden volgens de 

principes van natuurtechnische milieubouw en bij voorkeur op viaduct. 

 Er zal gedetailleerd aangetoond worden welk volume overstromingsgevoelig gebied ingenomen wordt en 

op welke wijze dit gecompenseerd zal worden. 

 Behoud / herstel structuurkwaliteit Broekbeek bijzonder aandachtspunt bij uitwerking op projectniveau 

 Herstel structuurkwaliteit en verlegging Mangelbeek ten zuiden van Lillosteenweg waar meer ruimte is 

voor de vallei onder het viaduct door, is bijzonder aandachtspunt bij uitwerking op projectniveau 

 Aanpassing / herleggen RodeBeek (thv E314) bijzonder aandachtspunt bij uitwerking op projectniveau; 

stroomopwaarts voorzien van verbinding met Laambeek als mogelijkheid te onderzoeken.  

 

13.4.4.2 Beperken impact op waterkwaliteit en -kwantiteit 

Door de aanleg van een nieuwe weg vergroot de oppervlakte aan niet of moeilijker infiltreerbare oppervlakte 

(verhardingen, taluds, …). Ruw geschat betreft het een oppervlakte van ca. 40 ha (10 kmx40 m). Wanneer 

hier de lengte van de tunnelsegmenten die ondergronds worden voorzien (ca 3,5 km) wordt afgetrokken 

evenals de lengte bovenop de mijnterril (slecht doorlatend materiaal, in huidige situatie als verhard te 

beschouwen; ca 1,5 km), betreft het nog ca. 20 ha.   

Via het afstromende hemelwater verhoogt het risico op verspreiding van verontreinigingen (in hoofdzaak 

PAK’s en zware metalen). Aangezien een belangrijk aandeel van het tracé in de nabije omgeving van 

waterlopen is gelegen (binnen valleigebied, vaak afgebakend als SBZ), is het risico op verspreiding reëel en 

zijn maatregelen om dergelijke verspreiding te vermijden noodzakelijk. Ook op kwantitatief vlak zijn 

maatregelen om een versnelde afvoer van hemelwater te vermijden, noodzakelijk.   

Zoals aangegeven in de toelichting bij de methodiek, evenals bij de bespreking van het doortochttracé, 

worden in hoofdlijn twee manieren onderscheiden om effecten op kwalitatief en kwantitatief vlak te beperken:  

 Infiltratie via bermen: deze methode krijgt vanuit het oogpunt van integraal waterbeheer de voorkeur, 

maar is niet overal langs het trace mogelijk: 

- Ter hoogte van de KMO-zone bevindt het gemiddelde grondwaterpeil zich ongeveer op een diepte 

van 2 à 3,5 m onder maaiveld. Noordwaarts van de KMO-zone vermindert de diepte tot ongeveer 1 m 

onder maaiveld. Ter hoogte van de KMO-zone bestaat dan ook de mogelijkheid om afstromend 

hemelwater te laten infiltreren via bermen langsheen de N74. Zoals reeds beargumenteerd bij de 
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toelichting van het doortochttracé (zie § 13.4.3.2), wordt omwille van de aanwezigheid van waardevol 

SBZ-gebied ten westen toch de voorkeur gegeven aan opvang van het water in combinatie met olie- 

en slibvang. Hierop wordt in volgende punt ingegaan.  

- Het tracé tussen de KMO-zone en de kruising met de Mangelbeek/Broekbeek wordt aangelegd als 

tunnel, zodat hier het systeem van infiltratie via bermen niet toepasbaar is. 

- In de zone ten zuiden van het tunnel-segment tot aan de kruising met de Helzoldstraat loopt het tracé 

in belangrijke mate doorheen de vallei van de Echelbeek – Mangelbeek. Het gemiddelde 

grondwaterpeil bevindt zich hier op minder dan 1 m onder maaiveld. Mogelijkheden voor infiltratie zijn 

hier dan ook beperkt.  

- Ten zuidwesten van de woonwijk De Standaard bevindt het grondwaterpeil zich op iets grotere diepte. 

De weg is op deze locatie voorzien als tunnel en hoge talud (verkeersknoop). Aan de tunnel De 

Standaard is het systeem van infiltratie via bermen niet toepasbaar.  Realisatie van bermen zuidelijker 

dan de tunnel betekent een sterke verbreding van de talud, waardoor het ruimtebeslag veel groter 

wordt. Omdat bij dergelijke constructies afstromend water toch wordt samengebracht en ter hoogte 

van de verkeersknoop mogelijkheden ontstaan voor de aanleg van bufferbekkens, wordt voor deze 

locatie de voorkeur gegeven aan opvang, zuivering en infiltratie/vertraagde afvoer (zie volgende punt).  

- De opbouw van de afgeplatte mijnterril ter hoogte van Centrum Zuid is zodanig dat infiltratie hier 

slechts in zeer beperkte mate optreedt.  

- Samenvattend kan gesteld worden dat infiltratie via bermen langsheen de weg enkel zinvol is ter 

hoogte van de huidige KMO-zone, maar dat omwille van de kwetsbaarheid van het aanwezige SBZ-

gebied ook hier infiltratie via bermen niet wordt voorgesteld.  

 Opvang via ondoorlatende systemen, gevolgd door zuivering dmv olie- en slibvang en infiltratie 

en/of vertraagde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem zal toegepast worden op plaatsen waar 

berminfiltratie niet mogelijk is.   

Op basis van voorgaande punt, wordt verondersteld dat dit systeem van wateropvang mogelijk voor het 

volledige tracé zal moeten toegepast worden. Dit aspect dient op project-niveau verder uitgeklaard te 

worden:  

- Ter hoogte van de KMO-zone kan buffering voorzien worden in de lussen van het verknopingspunt. 

Na zuivering kan op deze locatie infiltratie voorzien worden dmv de aanleg van een buffer- en 

infiltratiebekken of eventueel (afhankelijk van de inrichting / ecologische ontwikkeling) via afstroming 

over het terrein. Voor de opvang van afstromend water moet een gesloten systeem (gracht, RWA-

leiding) voorzien worden.  

- Water dat (via de tunnelmonden en openingen die op regelmatige afstand zijn voorzien) in de tunnels 

stroomt, zal opgepompt worden. Op de pompinstallatie kan een olie- en slibvang worden aangesloten. 

Omdat water vanuit de tunnels verpompt wordt, kan er voor geopteerd worden het water (na 

zuivering) tot boven maaiveld te verpompen en het daar te laten infiltreren.  

- Zoals in voorgaande punt aangegeven, zijn infiltratiemogelijkheden in de meer zuidelijke zone 

waarschijnlijk beperkt en kan het dus noodzakelijk worden hier opvang en vertraagde afvoer (na 

zuivering) te voorzien. Uitgaande van een maximale buffercapaciteit van 200 m³ à 400 m³ (gevoelige 

gebieden) per ha verharde oppervlak (bij volledige afwezigheid van infiltratiemogelijkheden) betekent 

dit in grootte-orde de nood aan volgende volumes: 

 Brug thv Helzoldstraat en Guldensporenlaan: 400 à 800 m³ 

 Weg op talud doorheen vallei Mangelbeek – Echelbeek: 800 à 1600 m³ 

 Brug ter hoogte van Hoolvenstraat: 500 à 1500 m³ 

 Verknoping ter hoogte van Centrum Zuid: 3000 à 6000 m³ 

 Aansluiting snelweg: 3500 à 7000 m³ 

 

Voor de verknoping met de snelweg en ter hoogte van Centrum Zuid kunnen bufferbekkens binnen de 

verknopingslussen voorzien worden.   
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Voor de overige locaties vormt de afstemming van de infiltratiecapaciteit op de ecologische en land-

schappelijke infrastructuur een aandachtspunt op projectniveau. Hierbij kan in eerste instantie gedacht 

worden aan het voorzien van kleinschalige infiltratievoorzieningen (WADI’s, plassen, …) die kunnen 

ingeplant worden op overhoeken (omwille van de onteigeningen van de percelen) en werfstroken langsheen 

de infrastructuur (reeds in dit planMER meegenomen). We menen dan ook dat op planniveau niet meer 

ruimte moet worden gereserveerd dan reeds in de verschillende disciplines naar voor gebracht is. In geval 

van de omleiding dient deze infiltratiecapaciteit ons inziens verstandig te worden verweven met natuurbouw 

en landschapsinkleding. Dit kan verder uitgewerkt worden op projectniveau.   

Tevens geldt dat buffering en afvoer naar oppervlaktewater end-of-pipe-maatregelen zijn die slechts zullen 

worden toegepast indien er strikt onvoldoende mogelijkheden voor infiltratie zijn. 

Maatregelen & randvoorwaarden bij uitwerking op projectniveau beperken impact op waterkwaliteit en –

kwantiteit 

 Opvang van afstromend hemelwater: bij voorkeur via berminfiltratie en waar dat niet mogelijk is via 

ondoorlatende systemen, gevolgd door 1/ zuivering dmv olie- en slibvang en 2/ infiltratie 3/ en/of 

vertraagde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem (indien infiltratie niet toereikend is). 

 Lokale mogelijkheden infiltratiecapaciteit en berminfiltratie op projectniveau te onderzoeken, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de ruimte binnen de werfzone en overhoeken en zowel een verweving met 

natuurontwikkeling als een landschappelijke inkleding wordt voorzien.  

 Dimensies (incl afvoerdebieten) van noodzakelijke infiltratie- en bufferbekkens op ontwerpniveau te 

bepalen.  

 

Remediëring ongewenste bestaande situatie thv Militair Domein 

De slechte situatie op vlak van afwatering, die leidt tot eutrofiëring van vennen in het Militair Domein en die 

reeds beschreven werd onder par. 13.4.3.2 kan ook in geval van een omleidingstracé aangepakt worden en 

wel om dezelfde redenen. 

Opportuniteit “structurele oplossing waterbeheer thv Militair Domein” 

Bij de aanleg van de N74 kan een structurele en duurzame oplossing te worden uitgewerkt voor het 

waterbeheer ten noorden van de KMO-zone.  . 

Deze duurzame structurele oplossing kan uitgewerkt worden op projectniveau, waarbij volgende drie rand-

voorwaarden in acht worden genomen : 

 Terugdringen van de verontreiniging (mest, biociden) in het landbouwgebied ten oosten door een 

aangepast landgebruik.   

 Waterbeheer van de gecombineerde wegenis N74-N715 via de cascade 1/ ondoorlatende afvoer naar 

zuiveringsvoorziening (olievang & slibvang), 2/ infiltratie in ondiepe grachten met voldoende buffer-

capaciteit, 3/ infiltratie binnen ruimere infiltratiezones binnen de nieuwe verkeerswisselaar of binnen de 

KMO-zone die wordt omgezet naar natuurontwikkelingszone. 

 Demping van de gracht vanaf het oosten naar de venecosytemen op het militair domein. 

 

13.4.4.3 Beoordeling 

Omdat de aanwezige waterlopen meestal dmv een brug gekruist worden en thv de kruising op een aantal 

locaties de structuurkwaliteit nu reeds minder goed is, blijft de impact op de structuurkwaliteit van de 

waterlopen beperkt. 

De ruimte-inname in overstromingsgevoelig gebied omvat in hoofdzaak potentieel overstromingsgevoelig 

gebied en slechts in beperkte mate recent overstroomde zones. Voor deze laatste werd bovendien reeds 

een oplossing uitgewerkt. Er kan dan ook aangenomen worden dat de impact op ruimte-inname binnen 

overstromingsgevoelig gebied eerder beperkt is. In een latere onderzoeksfase zal gedetailleerd aangetoond 
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worden welk volume overstromingsgevoelig gebied ingenomen wordt en op welke wijze dit gecompenseerd 

zal worden. 

Wat betreft de buffering van het afstromende water zijn, zowel in functie van het beperken van de impact op 

de oppervlaktewaterkwaliteit als –kwantiteit, maatregelen noodzakelijk. Berminfiltratie krijgt hierbij de 

voorkeur, maar op basis van een eerste globale screening op planniveau wordt hierbij toch vooral gedacht 

aan opvang van afstromend water dmv ondoorlatende systemen, primaire zuivering dmv een olie- en 

slibvang gevolgd door infiltratie in ecologisch en landschappelijk geïntegreerde infiltratiezones (WADI’s, 

plassen, …) en/of vertraagde afvoer naar de aanwezige waterlopen. Uitwerking van dergelijke maatregelen 

zorgt voor beperking van de impact op waterkwaliteit en risico op overstroming (kwantitatieve aspect).  

Door realisatie van de voorgestelde maatregelen en randvoorwaarden (in detail uit te werken op 

projectniveau en technisch ontwerp), kunnen effecten op zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit herleid 

worden niet significante effecten en lokaal zelfs positief beoordeeld worden tov de huidige situatie.  

 

13.4.5 Varianten 

Het onderscheid tussen de varianten voor zowel het omleiding- als doortochttracé is weinig relevant met 

betrekking tot de effecten op het oppervlaktewatersysteem.  

 

13.4.6 Cumulatie met Spartacusproject 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 10, wordt op dit vlak enkel mogelijke cumulatie van geluidseffecten en 

barrière-effecten relevant geacht, zodat dit aspect niet verder wordt uitgewerkt.  

 

13.4.7 Conclusie 

13.4.7.1 Doortochttracé 

Gezien de beperkte bijkomende ruimte-inname en huidige kruising van de waterlopen door de N715, is de 

impact op de structuurkwaliteit van de waterlopen beperkt. Ook de bijkomende inname in 

overstromingsgevoelige gebieden is zeer beperkt. Bovendien betreft het mogelijk overstromingsgevoelige 

gebieden en geen effectief / recent overstroomde gebieden. Hier worden geen effecten door verwacht.  

Wat betreft de buffering van het afstromende water zijn, zowel in functie van het beperken van de impact op 

de oppervlaktewaterkwaliteit als –kwantiteit, maatregelen noodzakelijk. Berminfiltratie krijgt de voorkeur, 

maar op basis van een eerste globale screening op planniveau zal langs grote delen van het tracé opvang 

van afstromend water dmv ondoorlatende systemen moeten gebeuren, met primaire zuivering dmv een olie- 

en slibvang gevolgd door infiltratie en/of vertraagde afvoer naar de aanwezige waterlopen. Uitwerking van 

dergelijke maatregelen zorgt voor beperking van de impact op waterkwaliteit en risico op overstroming 

(kwantitatieve aspect). Binnen de werfzones en overhoeken beoordelen wij dat er voldoende ruimte 

voorhanden is om deze infiltratiefunctie (bij voorkeur te verweven met andere functies) te voorzien. Dit kan 

nader uitgewerkt worden op projectniveau. 

Door realisatie van de voorgestelde maatregelen (in detail uit te werken op projectniveau en technisch 

ontwerp), kunnen effecten op zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit herleid worden tot beperkt 

negatieve effecten en lokaal zelfs positief beoordeeld worden tov de huidige situatie.  

 

13.4.7.2 Omleidingstracé 

Omdat de aanwezige waterlopen meestal dmv een brug gekruist worden en thv de kruising op een aantal 

locaties de structuurkwaliteit nu reeds minder goed is, blijft de impact op de structuurkwaliteit van de 

waterlopen beperkt. 
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De ruimte-inname in overstromingsgevoelig gebied omvat in hoofdzaak potentieel overstromingsgevoelig 

gebied en slechts in beperkte mate recent overstroomde zones. Voor deze laatste werd bovendien reeds 

een oplossing uitgewerkt. Er kan dan ook aangenomen worden dat de impact op ruimte-inname binnen 

overstromingsgevoelig gebied eerder beperkt is. In een latere onderzoeksfase zal gedetailleerd aangetoond 

worden welk volume overstromingsgevoelig gebied ingenomen wordt en op welke wijze dit gecompenseerd 

zal worden. 

Wat betreft de buffering van het afstromende water zijn, zowel in functie van het beperken van de impact op 

de oppervlaktewaterkwaliteit als –kwantiteit, maatregelen noodzakelijk. Berminfiltratie krijgt hierbij de 

voorkeur, maar op basis van een eerste globale screening op planniveau wordt hierbij toch vooral gedacht 

aan opvang van afstromend water dmv ondoorlatende systemen, primaire zuivering dmv een olie- en 

slibvang gevolgd door infiltratie in ecologisch en landschappelijk geïntegreerde infiltratiezones (WADI’s, 

plassen, …) en/of vertraagde afvoer naar de aanwezige waterlopen. Uitwerking van dergelijke maatregelen 

zorgt voor beperking van de impact op waterkwaliteit en risico op overstroming (kwantitatieve aspect).  

Door realisatie van de voorgestelde maatregelen en randvoorwaarden (in detail uit te werken op 

projectniveau en technisch ontwerp), kunnen effecten op zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit herleid 

worden niet significante effecten en lokaal zelfs positief beoordeeld worden tov de huidige situatie.  

 

13.4.7.3 Vergelijking van de tracés 

De effecten voor het doortocht- en omleidingstracé zijn op zich vergelijkbaar, maar met dit verschil dat ter 

hoogte van het doortochttracé de effecten in belangrijke mate nu reeds aanwezig zijn (aanwezigheid 

N74/N715) en het voor het omleidingstracé nieuwe effecten betreft terwijl de impact van het bestaande 

doortochttracé niet verdwijnt.  

Voor het omleidingstracé is voornamelijk de bijkomende verharding en ruimtebeslag in potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van belang, alsook de bijkomende impact op de Rode Beek.  

Globaal kan gesteld worden dat vanuit het aspect oppervlaktewater de voorkeur uitgaat naar het 

doortochttracé. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat de impact van effecten langsheen het 

omleidingstracé (en doortochttracé) sterk beperkt kan worden door het opleggen van maatregelen. Zeker ter 

hoogte van de tunnel aan de Standaard zal hier de nodige aandacht aan besteed moeten worden. Op deze 

manier kan wel een voor oppervlaktewater haalbaar omleidingstracé ontworpen worden.  

 

13.4.8 Milderende maatregelen, randvoorwaarden en onderzoekstopics ifv verdere 

procesverloop 

Zowel voor het omleidings- als doortochttracé blijkt de aanleg van de N74 geen problemen te veroorzaken 

die niet oplosbaar zijn. Op projectniveau zal wel bijzondere aandacht moeten gaan naar een aantal 

dwingende maatregelen die de impact op het oppervlaktewatersysteem beperken.   

Toepassing van natuurtechnische milieubouw zal de impact op de structuurkwaliteit van de waterlopen 

beperken en kan in een aantal gevallen voor een verbetering zorgen tov de huidige situatie. Bij de concrete 

uitwerking van deze maatregelen is het van belang een terugkoppeling met het ecologische aspect te 

voorzien, aangezien waterlopen én hun valleien een (belangrijke) verbindende functie vervullen. Deze 

bepaling kan opgenomen in de voorschriften van het GRUP.  

Specifiek voor het omleidingtracé moet bij de verdere uitwerking van het project nagegaan worden op welke 

wijze een opwaardering van de Broekbeek kan gecombineerd worden met de realisatie van het project.   

Ook voor de Rodebeek dient, specifiek voor het omleidingtracé, op projectniveau nagegaan te worden in 

hoeverre de realisatie van een nieuwe verbinding met de Laambeek mogelijk en wenselijk is. Dit niet louter 

vanuit technisch en waterkundig oogpunt, maar eveneens met aandacht voor ecologische aspecten.   

Bijkomend onderzoek in het project-MER is noodzakelijk ifv een correcte dimensionering van 

noodzakelijke buffer- en infiltratievolumes. Hierbij is overleg met de waterbeherende instanties van belang 
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ifv de uitwerking van aanvaarbare lozingsvolumes op de oppervlaktewatersystemen. Als algemene 

randvoorwaarde bij het ontwerp wordt gesteld dat in de mate van het mogelijke infiltratiemogelijkheden 

moeten voorzien worden en pas wanneer dit niet mogelijk (onvoldoende) blijkt, vertraagde afvoer.  
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13.5 Lucht 

13.5.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline lucht wordt bepaald door het gebied waarvoor verkeerssimulaties 

werden uitgevoerd. Daar emissies van verkeer vanaf ongeveer 300m van de wegas (door de verdunning van 

de emissies tot het achtergrondniveau) geen impact meer hebben op de omgevingsconcentraties, wordt het 

studie/plangebied van lucht dus afgebakend rondom de belangrijkste wegen (zoals blijkt uit de simulaties 

voor verkeer) en dus analoog aan het studiegebied voor verkeer/mobiliteit. 

Hieronder (Figuur 13.5.1) wordt een indicatie gegeven van de afbakening van het studiegebied. De 

afbakening situeert zich ter hoogte van volgende Lambert coördinaten: X: 213.000 - 227.000 en Y: 185.000 - 

202.000. 

 

 

Figuur 13.5.1: Afbakening van het studiegebied voor de discipline lucht i.f.v. het wegverkeer  

 

13.5.2 Juridische en beleidsmatige context 

13.5.2.1 Relevante polluenten 

Het aspect ‘luchtverontreiniging’ wordt als mogelijk belangrijk ingeschat gelet op de verwachte wijzigingen in 

verkeersstromen en de daarmee samenhangende wijzigingen op vlak van luchtkwaliteit.  

De uitwerking van de effectgroep luchtverontreiniging zal betrekking hebben op de contaminanten fijn stof 

(PM10, PM2,5 en EC), stikstofdioxide (NO2) en koolstofdioxide (CO2). Dit zijn de belangrijkste 
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verontreinigende stoffen in relatie tot gezondheid en overschrijding van de grenswaarden langs de Vlaamse 

hoofdwegen. Ook koolstofmonoxide (CO), lood (Pb) en VOS (benzeen) kunnen vermeld worden maar zullen 

niet meegenomen worden in de bespreking. Naar het voorbeeld van andere MERs kan gesteld worden dat 

er zich voor deze parameters geen overschrijdingen van de normen verwacht worden. Hieronder wordt een 

korte beschrijving gegeven van de relatie van deze parameters tot de luchtkwaliteit ten gevolge van de 

verkeersemissies (Milieurapport Vlaanderen, 2013
20

). 

Fijn stof emissies kunnen zowel uitlaat als niet-uitlaat gerelateerd zijn. Uitlaatemissies van fijn stof worden 

veroorzaakt bij dieselmotoren. In de cilinderzones met een zeer hoge brandstofconcentratie en een zeer 

lage luchtconcentratie vindt een onvolledig verbranding plaats, met roetvorming tot gevolg. Niet-uitlaat 

emissies van fijn stof ontstaan door slijtage (remmen, banden en wegdek) en opwaaiing of resuspensie. 

Slijtage van banden brengt kleine rubberdeeltjes in de lucht. Slijtage van remmen brengt eveneens kleine 

metaaldeeltjes in suspensie. Door het contact tussen de weg en de banden wordt ook stof dat op de weg ligt 

terug in de lucht gebracht. Het aandeel van het wegverkeer in de emissie van totaal stof door transport was 

in 2010 78%. 

De laatste jaren wordt ook meer en meer de aandacht gevestigd op de fractie zwarte/elementaire koolstof 

(black carbon of BC/EC). Ze bestaat uit de fractie van fijne stofdeeltjes die bestaan uit koolstof met een 

donkere kleur die specifiek gevormd worden bij onvolledige verbrandingsreacties. Deze fracties worden 

vrijwel uitsluitend door menselijke activiteiten veroorzaakt. Beiden zijn een maat voor kankerverwekkende 

roetdeeltjes in de lucht. Zwarte/elementaire koolstof heeft naast die gezondheidseffecten ook een directe 

invloed op de klimaatverandering door licht- en warmte-absorptie. In verstedelijkte gebieden is de emissie 

van EC sterk gelinkt met het verkeer, vooral van dieselvoertuigen. In 2010 was de helft van de EC-emissies 

afkomstig van transport. Het wegverkeer was in 2010 verantwoordelijk voor 93 % van de EC-emissies door 

transport. 

Ook stikstofoxiden (NO en NO2) zijn belangrijke verkeer gerelateerde polluenten. Stikstofoxiden worden 

gevormd tijdens de verbranding in zowel benzine- als dieselmotoren. Door de hoge temperaturen die tijdens 

de verbranding bereikt worden reageren de in de lucht aanwezige stikstof (N2) en zuurstof (O2) met elkaar. In 

de lucht worden NO en NO2 in elkaar omgezet onder invloed van zonlicht en ozon
21

. Het wegverkeer was in 

2010 verantwoordelijk voor 88 % van de NO2-emissies door transport. 

Koolstofdioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas en de emissie ervan is evenredig met het verbruik van 

de wagen. Benzinevoertuigen stoten meer CO2 uit vergeleken met dieselvoertuigen. Het wegverkeer was in 

2010 verantwoordelijk voor 96 % van de CO2-emissies door transport. 

Koolmonoxide (CO) is een kleur- reuk- en smaakloos gas en ontstaat bij een onvolledige verbranding van 

koolstof houdende substanties.  

Benzeen is een belangrijk deel van NMVOS met betrekking tot verkeer. De Europese richtlijn 98/70/EG 

beperkte onder meer het benzeengehalte van benzine. Het wegverkeer was in 2010 verantwoordelijk voor 

90 % van de NMVOS-emissies door transport. 

Lood wordt aan benzine toegevoegd om een hoger octaangehalte te verkrijgen zodat de motor efficiënter 

werkt. Lood wordt in de motor verbrand, waardoor looddeeltjes vrijkomen (uitlaatemissies). Door 

opeenvolgende Europese richtlijnen die het loodgehalte in benzine aan banden leggen, daalden de 

uitlaatemissies van lood opvallend vanaf de jaren 90. Vanaf 2000 mocht alleen nog loodvrije benzine (<5 

mg/l) verkocht worden in de EU. Sindsdien is de emissie van lood duidelijk verlaagd. Het aandeel van 

transport in de totale loodemissie in Vlaanderen bedroeg 15 % in 2010. Vandaag is slijtage van remmen een 

van de belangrijkste bronnen van loodemissies (niet-uitlaatemissies).  

 

                                                      
20

 MIRA.be, Milieurapport Vlaanderen, 2013. http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/sectoren/transport/  
21

 Smet, E., Deboosere S., Nieuwsbrief Milieu Technologie Kluwer, jaargang 14, nummer 9, oktober 2007  
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13.5.2.2 Geldende kwaliteitsdoelstelling 

Teneinde de kwaliteit van de omgevingslucht te evalueren voor elke relevante situatie, wordt deze getoetst 

aan de geldende en toekomstige normen en richtwaarden inzake luchtkwaliteit Deze normen en 

richtwaarden hebben tot doel:  

 de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te vrijwaren; 

 de hinder tot een minimum te beperken; 

 de verontreiniging van de verschillende milieucompartimenten binnen aanvaardbare grenzen te houden. 

De normen en richtwaarden waaraan wordt getoetst, worden samengevat in Tabel 13.5.1 en betreffen hier 

de componenten NO2, PM10, PM2,5 en benzeen. 

 

Tabel 13.5.1: Geldende en toekomstige luchtkwaliteitsdoelstellingen  

Parameter Grenswaarde 

NO2 

Jaargrenswaarde voor de bescherming van 

de gezondheid van de mens 

40 µg/m³ (grenswaarde) 

Uurgrenswaarde voor de bescherming van 

de gezondheid van de mens 

200 µg/m³ (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden 

overschreden) 

PM10 

Jaargrenswaarde voor de bescherming van 

de gezondheid van de mens 

40 µg/m³ (grenswaarde) (geldig vanaf 01/01/2005) 

Daggrenswaarde voor de bescherming van 

de gezondheid van de mens 

50 µg/m³ (grenswaarde - 24 uurgemiddelde dat 35 keer per 

jaar mag worden overschreden in μg/m³) geldig vanaf 

01/01/2005) 

PM2,5  

Streefwaarde 25 µg/m³ vanaf 1 januari 2010  

Jaargrenswaarde 25 µg/m³ vanaf 1 januari 2015  

Indicatieve grenswaarde  20 µg/m³ vanaf 1 januari 2020  

Benzeen 

Grenswaarde (overeenkomstig richtlijn 

2000/69/EG) 

5 μg/m³ als jaargemiddelde in het beschouwde kalenderjaar 

op basis van dagwaarden (te respecteren vanaf 2005).  

 

Voor de CO2-concentratie in de omgevingslucht bestaan er geen specifieke immissienormen.  

Wel worden door Europa een aantal emissienormen opgesteld m.b.t. uitlaatgassen voor voertuigen. De 

Europese Commissie maakte recentelijk haar plan bekend rond de reductie van de CO2-uitstoot van 

personenwagens. Tegen 2020 moet elke auto een gemiddelde CO2-uitstoot halen van 95 g/km, met een 

verplicht tussendoel van 130 g/km in 2015.  

Voor EC bestaat er geen norm. Omwille van het feit dat de gezondheidseffecten van EC 10 keer sterker 

worden ingeschat dan voor PM2.5 (Janssen et al., 2011) kan een indicatieve norm van 2 µg/m³ naar voor 

geschoven worden. 
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13.5.3 Methodologie 

13.5.3.1 Algemene beschrijving van de huidige luchtkwaliteit 

Voor de beschrijving van de huidige luchtkwaliteit (2009) in de omgeving van het plangebied wordt gebruik 

gemaakt van de geïnterpoleerde meetgegevens van het meetnet van de Vlaamse Milieu Maatschappij 

omdat er zich binnen het studiegebied geen VMM meetpunten bevinden.  

Voor PM10 en NO2 wordt door de VMM gebruik gemaakt van het RIO-corine model. De belangrijkste 

eigenschap van dit RIO-corine model is dat het in elke roostercel van het interpolatiedomein rekening houdt 

met de plaats specifieke (vervuilings)omstandigheden. Voor SO2 wordt de interpolatie uitgevoerd op basis 

van de IWD (Inverse weighted distance) methode.  

Er wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de metingen tussen 2009 en 2011. 

 

13.5.3.2 Modellering van de huidige en verwachte luchtkwaliteit 

Om meer in detail een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de onmiddellijke omgeving van de huidige 

en/of geplande infrastructuurwerken m.b.t. PM10, PM2,5 en NO2 wordt het volledige studiegebied 

doorgerekend met het model IFDM Traffic. EC wordt niet gemodelleerd met IFDM Traffic. Uit metingen blijkt 

dat EC en NO2 concentraties, afkomstig van lokaal verkeer, een sterke correlatie vertonen en dat de EC-

bijdrage tot de omgevingsconcentratie ongeveer 10% is van die van NO2. Er wordt een evaluatie gemaakt 

voor onderstaande situaties: 

 de huidige situatie (gebaseerd op het jaar 2009); 

 de verwachte luchtkwaliteit in het referentiejaar 2020; 

 de verwachte luchtkwaliteit voor de geplande scenario’s (doortocht- of omleidingscenario) in het jaar 

2020. 

De input die in het IFDM model wordt ingegeven bestaat per door te rekenen scenario uit een wegenbestand 

en een tunnelbestand. Er wordt gerekend met de in het model aanwezige achtergronden en meteo-waarden 

(achtergrond en meteo 2007, v1.1 voor de huidige situatie) en de vlootsamenstelling die in het model 

aanwezig is (2007 voor de huidige situatie, 2020 voor de referentie- en geplande scenario’s, v1.1). De in het 

model aanwezige achtergronden voor 2007 zijn gebaseerd op officiële emissiescenario’s voor Europa en 

Vlaanderen.  

IFDM berekent emissies op basis van MIMOSA-4.0 (data 2011), dat op zijn beurt emissiefactoren van de 

Copert IV methodologie gebruikt. Met deze emissiefactoren wordt zowel rekening gehouden met 

uitlaatemissies als de niet-uitlaat emissies (slijtage van het wegdek, banden, remmen en resuspensie of 

opwaaien van stof). 

Voor alle scenario’s wordt gerekend met volgende roosterparameters (niet voorgeprogrammeerd): 

 regulier rooster: afstand tussen de roosterpunten: 450 m; 

 niet regulier rooster: afstand tss loodlijnen 600m; min afstand 50m en max afstand 600m. 

In het wegenbestand, worden volgende parameters opgenomen: Lambert coördinaten van het wegsegment, 

aantal lichte en zware vrachten per wegsegment uitgedrukt in aantal per uur tijdens de avondspits (17-18u), 

wegtype (1=autosnelweg, 2= landelijk en 3= stedelijk), de free-flow snelheid (v85 in km/h) en hoogte van de 

weg ten opzichte van het maaiveld. Deze laatste parameter geldt enkel voor het aanduiden van 

bruggen/viaducten, voor andere wegen wordt in het model geen rekening gehouden met het verschil in 

hoogte tussen het maaiveld en de weg. Als snelheid wordt in IFDM de free-flow snelheid ingegeven.  

Tunnels dienen in het IFDM-traffic model apart ingegeven te worden. Bij de doorrekening ervan wordt 

rekening gehouden met de locatie van de tunnelmonden en van de ventilatieopeningen.  

De tunnels in het studiegebied bevatten geen ventilatieopeningen, maar enkel een tunnelmond aan in- en 

uitgang. Elke tunnelmond is verantwoordelijk voor 50% van de tunnelemissies.  
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De resultaten van IFDM m.b.t. luchtkwaliteit worden voor elk scenario per parameter a.d.h.v. een kaart 

weergegeven. 

EC kan niet met IFDM worden gemodelleerd. EC concentraties kunnen ruwweg als 10% van de NO2 

concentraties ingeschat worden. 

 

13.5.3.3 Bepaling van de emissies door verkeer 

De emissies van verkeer worden in voorliggend rapport bepaald voor de huidige situatie (2009), de 

referentiesituatie 2020 en de geplande situatie (doortocht en omleiding) 2020. Het gaat om de emissies van 

NO2, PM10, PM2,5, benzeen, CO, CO2 en Pb die binnen het studiegebied door het wegverkeer worden 

veroorzaakt. Voor elke situatie wordt gerekend met de verkeersgegevens aangeleverd door het Vlaams 

Verkeerscentrum. Voor deze verkeersgegevens wordt verwezen naar het luik mobiliteit in dit MER. 

De emissies van het wegverkeer worden voor het ganse studiegebied bepaald aan de hand van het model 

IFDM traffic. IFDM Traffic berekent emissies op basis van Mimosa 4.0 model (22), dat op zijn beurt 

emissiefactoren van de Copert IV methodologie gebruikt. Met deze emissiefactoren wordt zowel rekening 

gehouden met uitlaatemissies als de niet-uitlaat emissies (slijtage van het wegdek, banden, remmen en 

resuspensie of opwaaien van stof). Voor fijn stof worden de totale emissies (zowel uitlaat als niet-uitlaat) als 

één gerapporteerd. De gehanteerde emissiefactoren zijn opgenomen in Bijlage 15.3. De emissiefactoren zijn 

voor 2010 (huidige situatie) of 2020 (referentie- en geplande situaties).  

Bijlage 13.5: Emissiefactoren lucht 
 

IFDM berekent emissies voor NO2, PM10, PM2,5, CO, CO2, Pb en VOS. Benzeen wordt afgeleid als fractie 

van de VOS-emissies op basis van de VMM jaarrapporten, waarbij emissies benzeen = 0,041*emissies 

VOS. 

 

13.5.3.4 Effectbespreking 

De bespreking van de effecten voor verkeer gebeurt op basis van het verschil in immissiebijdrage van 

verkeer in de geplande ten opzichte van de referentiesituatie.  

Voor de geplande situaties worden volgende effecten besproken: 

 het verkeersgenererend effect en de potentiële toename van de emissies van PM10, PM2.5, NO2, CO, lood 

en benzeen binnen het studiegebied door de realisatie van de N74 (doortocht of omleiding); 

 het mogelijk effect op lucht in functie van klimaat wordt nagegaan door de eventuele toename van de 

broeikasgasemissies door het project in kaart te brengen en te beoordelen. Bijkomend verkeer in het 

studiegebied geeft immers aanleiding tot een toename van de CO2-emissies (en in mindere mate ook 

N2O en CH4). 

Voor de bepaling van de verkeersgerelateerde effecten werden modelleringen uitgevoerd met IFDM Traffic. 

De resultaten van de modellering worden a.d.h.v. verschilkaarten (‘immissiebijdrage verkeer voor geplande 

situatie’ minus ‘immissiebijdrage verkeer door referentiesituatie’) beoordeeld. Aan de hand van deze 

modelleringen worden volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

 Zijn er overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen? Zo ja, in welke mate, zo neen, welke marge is er 

nog? 

 Wat is het verschil in luchtkwaliteit tussen de referentiesituatie en de plansituatie? 

 Wat is de bijdrage van verkeer aan de gemodelleerde luchtkwaliteit (voor zowel huidige situatie, 

referentiesituatie als plansituatie) en is deze bijdrage significant en zo ja in welke mate? 
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 Richtlijnenboek lucht – emissiefactoren uit het MIMOSA-model (MIMOSA 4.0) 
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Voor de effectevaluatie op basis van de immissiebijdrage (X) is hetbeoordelingskader van toepassing cf. het 

richtlijnenboek Lucht (Tabel 13.5.2). Er wordt tevens een link gemaakt met de in het richtlijnenhandboek 

gehanteerde scores, waarvoor telkens een koppeling met milderende maatregelen wordt gemaakt. Deze 

scores zijn echter enkel relevant voor de negatieve bijdragen. 

Op basis van de beoordeling van de effecten zal worden onderzocht welke maatregelen binnen het project 

de situatie eventueel kunnen verbeteren waar nodig en welke flankerende maatregelen vereist zijn. 
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Tabel 13.5.2: Beoordelingskader m.b.t. effecten op luchtkwaliteit 

Immissiebijdrage (X) Vertaling voor NO2 

en PM10 (norm 40 

µg/m³) 

Vertaling PM10 

(norm 31,2 µg/m³)
23

 

Vertaling voor PM2.5 

(norm 20 µg/m³) 

Beoordeling bijdrage Score Koppeling met milderende 

maatregelen 

X < -10%van de milieukwaliteitsnorm of 

richtwaarde of toegelaten aantal 

overschrijdingen 

< - 4 µg/m³ < - 3,1 µg/m³ < - 2 µg/m³ Zeer belangrijke positieve 

bijdrage/impact 

n.v.t. n.v.t. 

-10% < X < -3% van de milieukwaliteitsnorm 

of richtwaarde of toegelaten aantal 

overschrijdingen 

-4 tot -1,2 µg/m³ -3,1 tot -0,9 µg/m³ -2 tot -0,6 tot +2 µg/m³ Belangrijke positieve 

bijdrage/impact 

n.v.t. n.v.t. 

-3% < X < -1% van de milieukwaliteitsnorm 

of richtwaarde of toegelaten aantal 

overschrijdingen 

-1,2 tot -0,4 µg/m³ -0,9 tot -0,3 µg/m³ -0,6 tot -0,2 µg/m³ Beperkte positieve 

bijdrage/impact 

n.v.t. n.v.t. 

-1% < X < +1% van de milieukwaliteitsnorm 

of richtwaarde of toegelaten aantal 

overschrijdingen 

-0,4 tot +0,4 µg/m³ -0,3 tot +0,3 µg/m³ -0,2 tot +0,2 µg/m³ Verwaarloosbare 

negatieve/positieve 

bijdrage/impact 

n.v.t. n.v.t. 

X > +1% van de milieukwaliteitsnorm of 

richtwaarde of toegelaten aantal 

overschrijdingen 

+0,4 tot +1,2 µg/m³ +0,3 tot +0,9 µg/m³ +0,2 tot +0,6 µg/m³ Beperkte bijdrage/impact -1 Onderzoek naar milderende 

maatregelen is minder dwingend 

tenzij de milieukwaliteitsnorm in 

de referentiesituatie reeds voor 

80% ingenomen is 

X > +3% van de milieukwaliteitsnorm of 

richtwaarde of toegelaten aantal 

overschrijdingen 

+1,2 tot +4 µg/m³ +0,9 tot +3,1 µg/m³ +0,6 tot +2 µg/m³ Belangrijke bijdrage/impact -2 Milderende maatregelen dienen 

gezocht te worden binnen het 

MER met zicht op implementatie 

op korte termijn 

X > +10% van de milieukwaliteitsnorm of 

richtwaarde of toegelaten aantal 

overschrijdingen 

> + 4 µg/m³ > + 3,1 µg/m³ > + 2 µg/m³ Zeer belangrijke 

bijdrage/impact 

-3 Milderende maatregelen zijn 

essentieel 
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 Afgeleid uit de correlatie tussen de jaargemiddelde concentratie en het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde norm (IRCEL) 
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13.5.4 Beschrijving huidige luchtkwaliteit 

13.5.4.1 Beschrijving op basis van de VMM interpolatiekaarten 

In het studiegebied bevinden zich geen meetposten van de VMM voor de luchtkwaliteit. Daarom wordt de 

luchtkwaliteit geëvalueerd op basis van interpolatiekaarten voor Vlaanderen. Ze zijn beschikbaar via de 

jaarrapporten ‘Luchtkwaliteit in het Vlaams Gewest’ en (meer in detail) via de website van het geoloket van 

VMM. Deze laatste geeft echter gemiddelde luchtconcentraties weer van 2010-2012. Informatie over het jaar 

2009 is hier niet beschikbaar. In onderstaande figuren worden de geïnterpoleerde jaargemiddelden (2009-

2011) voor NO2, PM10 en PM2,5 bijgevolg weergegeven op basis van de jaarraporten van de VMM.  

Voor NO2 blijkt uit Figuur 13.5.2 dat de jaargrenswaarde (40 µg/m³) ter hoogte van het studiegebied nergens 

overschreden wordt. Binnen het grootste deel van het studiegebied, op locaties op grote afstand van 

belangrijke wegen zoals E314 en de N715-Grote Baan is de concentratie lager dan 18 µg/m³. 25 µg/m³ 

wordt bereikt langs de N715-Grote Baan. Ter hoogte van de E314 zijn concentraties tot max. 40 µg/m³ 

afgebeeld. Dit geldt voor zowel 2009 als 2011. Ook voor de periode 2010-2012 wordt dezelfde situatie 

gerapporteerd (Geoloket Lucht, VMM). 

 

 

Figuur 13.5.2: NO2 jaargemiddelde 2009 - 2011  

 

Uit Figuur 13.5.3 kan voor PM10 afgeleid worden dat de jaargrenswaarde (40 µg/m³) nergens in het 

studiegebied overschreden wordt en dat deze overal lager is dan 30 µg/m³. Voor het jaar 2011 blijven de 
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concentraties zelfs beneden 25 µg/m³. Voor de periode 2010-2012 gelden ook enkel concentraties lager dan 

25 µg/m³ (Geoloket Lucht, VMM). 

Binnen het studiegebied wordt voor PM10 de daggrenswaarde van 50 µg/m³ (maximaal 35 oveschrijdingen) 

niet meer dan 33 keer overschreden, zowel voor 2009 als voor 2011 (Figuur 13.5.4). Voor de periode 2010-

2012 zijn er nergens meer dan 25 overschrijdingen (Geoloket Lucht, VMM) gerapporteerd. 

Uit Figuur 13.5.5 kan voor PM2,5 afgeleid worden dat de vandaag geldende jaargrenswaarde (25 µg/m³) 

nergens in het studiegebied wordt overschreden voor het jaar 2011. Voor het jaar 2009 is geen 

interpolatiekaart beschikbaar, maar in het jaarrapport voor 2009 worden evenmin overschrijdingen van de 

norm van 25 µg/m³ gemeld (VMM, 2010). Het Geoloket Lucht op de website van VMM rapporteert geen 

PM2,5 concentraties voor de periode 2010-2012. 

In 2009 had de VMM 4 meetposten voor het meten van zwarte koolstof. Zwarte koolstof is nauw verwant met 

elementair koolstof. Geen van deze meetposten bevindt zich in de buurt van het studiegebied. De gemeten 

concentraties zwarte koolstof in 2009 lagen tussen 2,0 μg/m³ in Zwijndrecht (42R815) en 3,3 μg/m³ in 

Borgerhout (42R801).  In 2012 werd in Hasselt (42N045) zwarte koolstof gemeten. De concentratie bedroeg 

1,8 µg/m³, wat lager is dan de indicatieve norm van 2 µg/m³ (zie eerder). 

 

Figuur 13.5.3: PM10 jaargemiddelde 2009 - 2011  
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Figuur 13.5.4: PM10 – Aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde 2009 - 2011  

 

 

 

Figuur 13.5.5: PM2,5 jaargemiddelde 2011  
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13.5.4.2 Emissie van het verkeer in de huidige situatie 

De resultaten van de emissieberekeningen voor de huidige situatie en het totale aantal gereden kilometers 

worden weergegeven in  

Tabel 13.5.3. 

 

Tabel 13.5.3: Emissies van het wegverkeer binnen het studiegebied voor de huidige situatie (2009) 

Aantal gereden km binnen studiegebied: 4.581.600.000 km 

Parameters Emissie (ton/j) 

NO2 816,8 

PM10  281,5 

PM2,5 222,3 

CO2 828.287,0 

CO 3.667,4 

Pb 0,17 

Benzeen 41,0 

 

Vergeleken met de totale emissies door wegverkeer in Vlaanderen voor 2009 komt dit overeen met 6,6 % 

(“Emissie van broeikasgassen door transport”, Mira 2013). In werkelijkheid zal dit aandeel lager zijn, gezien 

voor de modellering van het totale wegverkeer in Vlaanderen niet in dergelijk detail wordt gemodelleerd als 

voor onderliggend Mer en er dus een groter aandeel voertuigkilometer in rekening wordt gebracht. 

 

13.5.4.3 Impact van verkeer 

NO2 

Jaargemiddelde NO2-concentratie voor de huidige situatie 

De jaargemiddelde concentratie NO2 gemodelleerd voor het jaar 2009 (Kaart 13.5.1) bedraagt maximaal 

44,93 µg/m³. De norm van 40 µg/m³ wordt heel lokaal overschreden, ter hoogte van het knooppunt E314 – 

Grote Baan en op de E314 ter hoogte van de afrit 29, maar deze concentraties reiken niet verder dan de 

wegas. In het overgrote gedeelte van het studiegebied is de concentratie NO2 lager dan 30 µg/m³ en dus 

ruimschoots lager dan de jaargemiddelde norm van 40 µg/m³. Concentraties tussen 30 en 40 µg/m³ worden 

gemodelleerd op enkele spots langs de E314 en reiken slechts tot maximum enkele tientallen meters buiten 

de infrastructuur tot in enkele natuurgebieden zoals Kolveren en Teut- Ten Haagdoornheide.  

 

Marginale bijdrage van verkeer voor NO2 voor de huidige situatie 

Om een idee te krijgen van het aandeel van de omgevingsconcentratie die enkel door het verkeer wordt 

veroorzaakt in het studiegebied, werd de verwachte concentratie NO2 voor de huidige situatie 2009 

verminderd met de achtergrondconcentratie. Het resultaat hiervan is weergegeven in Kaart 13.5.2. Op basis 

hiervan wordt vastgesteld dat er ter hoogte van het overgrote gedeelte van het studiegebied een 

waarneembare invloed van het verkeer wordt vastgesteld. De grootste bijdragen bevinden zich langs drukke 

wegen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de omvang van deze marginale verkeerimmissies per 

relevante weg: 

 N715-Grote Baan: 0-2 µg/m³ in nagenoeg het volledige studiegebied en t.h.v. Houthalen tot ca. 700 m 

van de wegas, 2,1-4 µg/m³ tot ca. 400 m van de wegas, 4,1-6 µg/m³ plaatselijk tot ca. 50 m van de 

wegas, > 8,1 µg/m³ op enkele puntlocaties op de wegas; 
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 E314: 0-2 µg/m³ tot op meer dan 1 km afstand van de wegas, 2,1-4 µg/m³ tot ca. 500 m van de wegas, 

4,1-6 µg/m³ tot ca. 400 m van de wegas, 6,1-8 µg/m³ tot ca. 300 m van de wegas, > 8,1 µg/m³ tot ca. 100 

m van de wegas en breder ter hoogte van het knooppunt met huidige N715-Grote Baan. 

 N719-Kazernelaan: 0-2 µg/m³ tot op ca. 700 m van de wegas; 2,1-4 µg/m³ tot ca. 200 m van de wegas; 

Andere invloeden (noorden van het studiegebied, zie kaart) worden vermoedelijk veroorzaakt door een 

combinatie van de aanwezige wegsegmenten in dit deel van het studiegebied, met voornamelijk de N73-

Kampeerbaan als drukke wegas. 

 

 

Kaart 13.5.1: Jaargemiddelde NO2 concentratie huidige situatie (2009) in μg/m³ 
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Kaart 13.5.2: Marginale immissiebijdrage van het verkeer voor NO2, huidige situatie 2009 (μg/m³) 

 

 

PM10 

Kaart 13.5.3: Jaargemiddelde PM10 concentratie huidige situatie (2009) in μg/m³ 

 

De jaargemiddelde concentratie PM10 gemodelleerd voor het jaar 2009 (Kaart 13.5.3) bedraagt maximaal 

32,87 µg/m³. De concentratie PM10 blijft dus ruimschoots lager dan de jaargemiddelde norm van 40 µg/m³ in 

het volledige studiegebied. De maximale concentratie van 32,87 µg/m³ wordt gemodelleerd ter hoogte van 
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de wegas van N715-Grote Baan aan de Mangelbeekvallei tussen Houthalen en Helchteren. Heel lokaal 

kunnen zicht dus overschrijdingen van de daggemiddeld norm voordoen. Deze concentratie boven de 30 

µg/m³ strekt zich slechts uit over een gebied van ca. 500 x 800 m. 

 

PM2,5 

Kaart 13.5.4: Jaargemiddelde PM2,5 concentratie huidige situatie (2009) in μg/m³ 

De jaargemiddelde concentratie PM2,5 gemodelleerd voor het jaar 2009 (Kaart 13.5.4) bedraagt maximaal 

22,43 µg/m³. De concentratie PM2,5 blijft dus in het volledige studiegebied lager dan de huidige 

jaargemiddelde norm van 25 µg/m³, maar overschrijdt wel de toekomstige norm van 20 µg/m³ (geldig vanaf 

2020). De concentraties boven de 20 µg/m³ worden gemodelleerd ter hoogte van de wegas van N715-Grote 

Baan aan de Mangelbeekvallei tussen Houthalen en Helchteren en strekken zich uit over een gebied van ca. 

1000 x 1500 m. 

 

Benzeen 

Er zijn geen kaarten gepubliceerd voor de concentratie benzeen in het jaar 2009 en 2011. Op veschillende 

plaatsen in Vlaanderen werden wel dagmonsters genomen en gemeten voor benzeen. De maximale 

dagwaarde bedroeg in 2009 1,04 µg/m³ en in 2011 1,0 µg/m³. Er wordt bijgevolg ruimschoots aan de 

grenswaarde van 5 µg/m³ voldaan voor de huidige situatie. 

 

13.5.5 Beschrijving van de referentiesituatie 2020 

Om de specifieke effecten van het project te kunnen beoordelen, wordt bij de effectbespreking de geplande 

situatie vergeleken met enerzijds de referentiesituatie 2020 en anderzijds de huidige situatie 2009. De 

referentiesituatie is de situatie in 2020 zonder inrichting van de N74. Het bekijken van deze situatie als 

referentie is noodzakelijk voor het beoordelen van de luchtkwaliteit omdat een modellering van een project in 

2020 sowieso een belangrijke verbetering van de luchtkwaliteit in rekening brengt, door een daling van de 

achtergrondconcentraties (door inspanningen van verschillende sectoren: industrie, residentiële en tertiaire 

sector, landbouw, …) en een daling van de emissiefactoren voor voertuigen (door wijziging in de 

vlootsamenstelling, invoeren van milieuvriendelijkere voertuigen (Euronorm 6 - VI) en energiezuiniger 

worden van de vloot) in 2020. 

 

13.5.5.1 Emissies door het verkeer (referentiesituatie 2020) 

Op basis van de in § 13.5.3.3 beschreven methodologie werden de emissies van wegverkeer berekend. De 

resultaten van de volledige emissies binnen het studiegebied voor de referentiesituatie worden weergegeven 

in onderstaande Tabel 13.5.4.  

Tabel 13.5.4: Emissies van het wegverkeer binnen het studiegebied voor de referentiesituatie 2020 en vergelijking met 

huidige situatie 

Parameters 
Emissie (ton/j) 

referentiesituatie  

Emissie (ton/j) huidige 

situatie  

Aantal gereden km 5.731.490.000 km 4.581.600.000 km 

NO2 757,0 816,8 

PM10 216,8 281,5 

PM2,5 129,3 222,3 

CO2 971.112,0 828.287,0 

CO 966,19 3.667,4 

Pb 0,22 0,17 

Benzeen 10,9 41,0 
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Bij de vergelijking van de emissies voor de referentiesituatie met de huidige situatie is duidelijk te merken dat 

er in de referentiesituatie minder emissies verwacht worden dan voor de huidige situatie (behalve voor Pb), 

ondanks het groter aantal gereden kilometers binnen het studiegebied. Deze verbetering in luchtkwaliteit is 

voor een groot deel toe te schrijven aan een daling van de emissiefactoren voor voertuigen (door wijziging in 

de vlootsamenstelling, invoeren van milieuvriendelijkere voertuigen (Euronorm 6 - VI) en energiezuiniger 

worden van de vloot) in 2020 ten opzichte van het jaar 2009. Voor Pb wordt echter een lichte verhoging 

verwacht voor de referentiesituatie ten opzichte van vandaag, gezien de emissies van deze parameter 

voornamelijk afhangt van het aantal gereden km (slijtage van de remmen, zie 13.5.2.1). De Pb-emissies zijn 

echter wel heel laag, zowel voor vandaag als voor de verwachte referentiesituatie in 2020.  

 

13.5.5.2 Verwachte luchtkwaliteit en immissiebijdrage door het verkeer (referentiesituatie 2020) 

De bepaling van de verwachte luchtkwaliteit voor de referentiesituatie gebeurt op basis van een modellering 

met IFDM Traffic (zie beschrijving § 13.5.3.4). 

 

NO2 

Kaart 13.5.5:Jaargemiddelde NO2 concentratie in μg/m³ voor referentiesituatie 2020 

De jaargemiddelde concentratie NO2 gemodelleerd voor de referentiesituatie 2020 bedraagt maximaal 29,62 

µg/m³. In het volledige studiegebied is de verwachte concentratie NO2 voor de referentiesituatie dus 

ruimschoots lager dan de jaargemiddelde norm van 40 µg/m³ (en zelfs < 30 µg/m³).  

Het aandeel van de concentratie die enkel door het verkeer wordt veroorzaakt, m.a.w. de verwachte 

concentratie NO2 voor de referentiesituatie verminderd met de verwachte achtergrondconcentratie NO2 voor 

2020, is weergegeven in Kaart 13.5.6. Op basis hiervan wordt vastgesteld dat de invloed van het verkeer 

zich voornamelijk bevindt langs de drukke wegen en dat dat de invloedzone van het verkeer op de 

luchtkwaliteit verminderte ten opzichte van de huidige situatie. Hieronder wordt een overzicht gegeven van 

de omvang van deze marginale verkeerimmissies per relevante weg: 

 N715-Grote Baan: 0-2 µg/m³ tot ca. 700 m van de wegas, 2,1-4 µg/m³ op enkele spots tot ca. 100 m van 

de wegas, 4,1-6 µg/m³ heel lokaal tussen huidige N74-Noord-Zuid-verbinding en N715-Grote Baan; 

 E314: 0-2 µg/m³ tot ca. 700 m van de wegas, 2,1-4 µg/m³ over de volledige weg tot ca. 300 m van de 

wegas, 4,1-6 µg/m³ heel lokaal tot ca. 200 m van de wegas, 6,1-8 µg/m³ ter hoogte van het knooppunt 

met N715-Grote Baan en op-en afrit 29, en heel lokaal t.h.v. andere kleine knooppunten, > 8,1 µg/m³ ter 

hoogte van het knooppunt met N715-Grote Baan en op- en afrit 29; 

 N719-Kazernelaan: 0-2 µg/m³ tot op ca. 700 m van de wegas; 

 Andere invloeden (noord-westen van het studiegebied): worden vermoedelijk veroorzaakt door een 

combinatie van de aanwezige wegsegmenten in dit deel van het studiegebied, met voornamelijk de N73-

Kampeerbaan als drukke wegas. 
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Kaart 13.5.6: Marginale immissiebijdrage van het verkeer voor NO2, referentiesituatie 2020  (μg/m³) 
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PM10 

Kaart 13.5.7: Jaargemiddelde PM10 concentratie voor referentiesituatie 2020 

De jaargemiddelde concentratie PM10 gemodelleerd voor de referentiesituatie 2020 bedraagt maximaal 

28,32 µg/m³. In het volledige studiegebied is de concentratie PM10 dus ruimschoots lager dan de 

jaargemiddelde norm van 40 µg/m³ (en zelfs < 30 µg/m³).  

 

PM2,5 

Kaart 13.5.8: Jaargemiddelde PM2,5 concentratie voor referentiesituatie 2020 

De jaargemiddelde concentratie PM2,5 gemodelleerd voor de referentiesituatie 2020 bedraagt maximaal 

19,69 µg/m³. In het volledige studiegebied is de concentratie PM2,5 dus lager dan de jaargemiddelde norm 

van 20 µg/m³ (geldig vanaf 2020) maar deze norm wordt wel benaderd. De hoogste concentraties (tussen 

17,6 en 19,69 µg/m³) worden gemodelleerd ter hoogte van de huidige N715-Grote Baan, tussen centrum 

Helchteren en centrum Houthalen, en strekt zich uit over een gebied van ca. 1x2km. 

 

Benzeen 

Op basis van de verhouding tussen benzeen en PM10-emissies, wordt verwacht dat de concentratie benzeen 

maximaal 1,4 µg/m³ bedraagt en ruimschoots onder de grenswaarde van 5 µg/m³ blijft voor het volledige 

studiegebied. 

 

13.5.5.3 Vergelijking huidige situatie 2009 – referentiesituatie 2020 

Wanneer zowel de emissies als de absolute concentraties van NO2, PM2,5, PM10 en benzeen voor de huidige 

situatie 2009 worden vergeleken met deze voor de referentiesituatie 2020, wordt besloten dat voor de 

referentiesituaties (2020) een algemene verbetering wordt verwacht ten opzichte van de huidige 

situatie. In de referentiesituatie worden immers lager emissies en nergens overschrijdingen van de in 2020 

geldende normen verwacht. Ook daalt de bijdrage van het verkeer in de omgevingsconcentratie en wordt de 

invloedszone van de verkeeraders op de luchtkwaliteit kleiner. 

Deze verbetering in luchtkwaliteit is enerzijds toe te schrijven aan een daling van de emissiefactoren voor 

voertuigen (door wijziging in de vlootsamenstelling , invoeren van milieuvriendelijkere voertuigen (Euronorm 

6 - VI) en energiezuiniger worden van de vloot) in 2020 ten opzichte van het jaar 2009, en anderzijds ook 

aan een lagere verwachte achtergrondconcentratie in 2020 door de milieugerelateerde inspanningen bij 

allerhande sectoren.  

 

13.5.6 Beschrijving van de geplande situatie 2020: effectbespreking en -beoordeling 

Om de specifieke effecten van het plan te kunnen beoordelen, worden bij de effectbespreking de geplande 

situaties vergeleken met de referentiesituatie 2020. De geplande situaties zijn deze in 2020 na inrichting van 

de N74. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het doortochtscenario en anderzijds het 

omleidingscenario.  

 

13.5.6.1 Emissie van het wegverkeer 

Geplande situatie 2020 - DOORTOCHTSCENARIO  

Onderstaande tabel geeft, op basis van IFDM modellering, een overzicht van de emissies per jaar door 

wegverkeer in de geplande situatie voor het doortochtscenario in 2020 versus de referentiesituatie 2020. 

Wanneer de geplande situatie voor het doortochtscenario vergeleken wordt met de referentiesituatie 2020, 

dan blijkt dat de emissies max. 0,81% hoger ligt dan in de referentiesituatie, afhankelijk van het beschouwde 
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polluent. De globale bijdrage van de bijkomende emissies door het project (tussen 0,0% en 0,81%) is 

bijgevolg verwaarloosbaar. De heel lichte toename kan worden verklaard door  

 een toename aan intensiteiten (zowel personenverkeer als vrachtverkeer) voor de bestudeerde 

wegsegmenten, en  

 een heel lichte verhoging van het aantal kilometers wegenis door de omleiding t.o.v. de referentiesituatie. 
 

Tabel 13.5.5: Vergelijking van de emissies van het wegverkeer per etmaal binnen het studiegebied voor de geplande 

situatie (doortochtscenario) t.o.v. de referentiesituatie 2020 

 Emissies (ton/jaar) 

Parameter Huidig 2009 Referentiesituatie 

2020 

Geplande situatie – 

doortochtscenario in 

2020 

% emissiestijging  

door geplande situatie 

doortochtscenario 

t.o.v. referentiesituatie 

Aantal 

gereden km 

4.581.600.000 5.731.490.000  5.788.800.000  

NO2 816,8 757,0 761,2 0,55% 

PM10  281,5 216,8 218,0 0,54% 

PM2,5  222,3 129,3 130,1 0,62% 

CO2  828.287,0 971.112,0 978.936,0 0,81% 

CO 3.667,4 966,19 967,4 0,13% 

Pb 0,17 0,22 0,22 0,0% 

Benzeen 41,0 10,9 10,9 0,35% 

 

Geplande situatie 2020 - OMLEIDINGSCENARIO  

Onderstaande tabel geeft, op basis van IFDM modellering, een overzicht van de emissies per jaar door 

wegverkeer in de geplande situatie voor het omleidingscenario in 2020 versus de referentiesituatie 2020. 
 

Tabel 13.5.6: Vergelijking van de emissies van het wegverkeer per etmaal binnen het studiegebied voor de geplande 

situatie (omleidingscenario) en de referentiesituatie 2020 

 Emissies (ton/jaar) 

Parameter Huidig 2009 Referentiesituatie 
2020 

Geplande situatie - 
omleidingscenario 

% emissiestijging  
door geplande situatie 
omleidingscenario 
t.o.v. referentiesituatie 

Aantal gereden km 4.581.600.000 5.731.490.000  5.816.620.000  

NO2 816,8 757,0 771,8 1,95% 

PM10  281,5 216,8 219,7 1,35% 

PM2,5  222,3 129,3 131,2 1,49% 

CO2  828.287,0 971.112,0 990.290,0 1,97% 

CO 3.667,4 966,19 983,29 1,77% 

Pb 0,17 0,22 0,22 0,0% 

Benzeen 41,0 10,9 11,0 0,94% 

 

Wanneer de geplande situatie voor het omleidingscenario vergeleken wordt met de referentiesituatie 2020, 

dan blijkt dat de emissies max. 1,97% hoger ligt dan in de referentiesituatie, afhankelijk van het beschouwde 

polluent. De globale bijdrage van de bijkomende emissies door het project (tussen 0,0% en 1,97%) is 

bijgevolg beperkt. De beperkte toename kan worden verklaard door  

 een toename aan intensiteiten (zowel personenverkeer als vrachtverkeer) voor de bestudeerde 

wegsegmenten, en  
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 een verhoging van het aantal kilometers wegenis door de omleiding t.o.v. de referentiesituatie, waardoor 

in de modellering werd rekening gehouden met een verhoging met 1,5% van het aantal gereden km 

binnen het studiegebied 

 

13.5.6.2 Verwachte luchtkwaliteit en immissiebijdrage door het verkeer: geplande situaties 

doortochtscenario en omleidingscenario 

In onderstaande paragrafen wordt de gemodelleerde luchtkwaliteit voor beide scenario’s (doortocht of 

omleiding) besproken. De te verwachten immissies van NO2, PM10 en PM2,5 en resulterende jaargemiddelde 

luchtkwaliteit werden gemodelleerd op basis van het IFDM-model. De volgens IFDM Traffic te verwachten 

luchtkwaliteit in de geplande situaties wordt weergegeven a.d.h.v. kaarten. Voor NO2 wordt telkens 

weergegeven hoever de marginale invloed van het wegverkeer reikt. 

Om een vergelijking te maken tussen de geplande situaties in 2020 en de referentiesituatie in 2020, worden 

er verschilkaarten van beide situaties (doortocht en omleiding) t.o.v. de referentiesituatie toegevoegd en 

besproken. Op basis van deze verschillen wordt bepaald of de bijdrage van het project als verwaarloosbaar, 

beperkt, belangrijk of zeer belangrijk kan worden beoordeeld. Deze beoordeling gebeurt op basis van het 

significantiekader dat eerder in alinea 13.5.3.4 werd weergegeven. 

Naar analogie met de huidige situatie en de referentiesituatie worden voor de geplande situaties de 

jaargemiddelde concentraties van benzeen afgeleid uit de gemodelleerde waarden voor PM10. 

 

13.5.6.2.1 Geplande situatie – DOORTOCHTSCENARIO 

NO2 

Jaargemiddelde NO2-concentratie voor het doortochtscenario 

De jaargemiddelde concentratie NO2 gemodelleerd voor het doortochtsecnario 2020 bedraagt maximaal 

45,0 µg/m³ (Kaart 13.5.9).  
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Kaart 13.5.9:Jaargemiddelde NO2 concentratie, doortochtscenario 2020 (in μg/m³) 

 

De norm van 40 µg/m³ wordt slechts heel lokaal ter hoogte van de meest zuidelijke tunnelmond in Houthalen 

overschreden. Deze normoverschrijdende concentratie (max. 45,05 µg/m³) kan reiken tot de woningen die 

zich op heel korte afstand tot de tunnelmond bevinden, nl. deze ter hoogte van de hoek van de Koolmijnlaan 

met de geplande N74. 

In het overgrote gedeelte van het studiegebied is de concentratie NO2 lager dan 30 µg/m³ en dus 

ruimschoots lager dan de jaargemiddelde norm van 40 µg/m³. Concentraties tussen 30 en 40 µg/m³ worden 

gemodelleerd rond de meest zuidelijke tunnelmond in Houthalen. Deze concentraties reiken tot in de 

bewoonde zone van Houthalen ten oosten van de tunnelmond.  
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Marginale bijdrage van verkeer voor NO2 voor het doortochtscenario 

Het aandeel van de concentratie die enkel door het verkeer wordt veroorzaakt, m.a.w. de verwachte 

concentratie NO2 voor het doortochtscenario verminderd met de verwachte achtergrondconcentratie NO2 

voor 2020, is weergegeven in Kaart 13.5.10.  

Op basis hiervan wordt vastgesteld dat de invloed van het verkeer zich voornamelijk bevindt langs drukke 

wegen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de omvang van deze marginale verkeerimmissies per 

relevante weg: 

 Geplande N74 (doortochttracé): 0-2 µg/m³ tot ca. 700 m van de wegas, 2,1-4 µg/m³ enkele spots tot ca. 

400 m van de wegas, 4,1-6 µg/m³ heel lokaal tot ca.400 m van de wegas (tunnelmonden en knooppunt 

met E314) en tussen de N715-Grote Baan en huidige N74-Noord-Zuid-Verbinding, 6,1-8 µg/m³ tot ca.400 

m van de wegas (tunnelmonden en knooppunt met E314), >8,1 µg/m³ heel lokaal tot ca.300 m van de 

wegas (tunnelmonden en knooppunt met E314), 

 E314: 0-2 µg/m³ tot ca. 700 m van de wegas, 2,1-4 µg/m³ over de volledige weg tot ca. 300 m van de 

wegas, 4,1-6 µg/m³ heel lokaal tot ca. 200 m van de wegas, 6,1-8 µg/m³ ter hoogte van het knooppunt 

met de geplande N74 (doortochttracé) en op-en afrit 29, en heel lokaal t.h.v. andere kleine knooppunten, 

> 8,1 µg/m³ ter hoogte van het knooppunt met de geplande N74 (doortochttracé) en op- en afrit 29; 

 N719-Kazernelaan: 0-2 µg/m³ tot op ca. 700 m van de wegas; 

 Andere invloeden (noord-westen van het studiegebied, zie kaart): worden vermoedelijk veroorzaakt door 

een combinatie van de aanwezige wegsegmenten in dit deel van het studiegebied, met voornamelijk de 

N73-Kampeerbaan als drukke wegas. 

 

Wanneer de marginale bijdrage van het verkeer voor het doortochtscenario wordt vergeleken met deze voor 

de referentiesituatie, worden voornamelijk verschillen opgemerkt ter hoogte van de geplande N74 

(doortocht). Grotere immissiebijdragen zijn zichtbaar voor het doortochtscenario ter hoogte van de geplande 

tunnelmonden. Boven de tunnel in Houthalen is de bijdrage minder. Over de overige delen van de geplande 

N74 en andere drukke wegassen is de bandbreedte van de verkeersinvloed iets groter dan voor de 

referentiesituatie. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in verkeersintensiteiten voor het 

doortochtscenario t.o.v. de referentiesituatie. 
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Kaart 13.5.10: Marginale immissiebijdrage van het verkeer voor NO2, doortochtscenario 2020  (μg/m³) 

 

Verschil in immissiebijdrage voor NO2 voor het doortochtscenario t.o.v. referentiesituatie  

Het verschil in immissiebijdrage van NO2 voor het doortochtscenario t.o.v. de referentiesituatie wordt 

weergegeven in Kaart 13.5.11. 
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Kaart 13.5.11: Verschilkaart jaargemiddelde NO2 concentratie: “geplande situatie doortochtscenario” min 

“referentiesituatie” in μg/m³  

 

Uit Kaart 13.5.11 blijkt dat er voor de geplande situatie doortochtscenario in vergelijking met de 

referentiesituatie waarneembare wijzigingen zijn in immissiebijdrage van het verkeer voor NO2. Er worden 

zowel positieve als (beperkte, belangrijke en zeer belangrijke) negatieve bijdragen gemodelleerd. De 

verschillen varieren van minimaal -2,57 µg/m³ tot max. 26,24 µg/m³. Negatieve bijdragen zijn  gesitueerd 

binnen een band van ca. 1000 m langs de geplande N74 (doortocht). In onderstaande Tabel 13.5.7 wordt 
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per klasse van bijdrage weergegeven op welke locatie binnen het studiegebied deze wordt gemodelleerd. Er 

wordt gefocust op natuur- en woongebieden. 

 

Tabel 13.5.7: Verschil in immissiebijdrage NO2 voor doortochtscenario t.o.v. de referentiesituatie in 2020 (IFDM) 

Immissiebijdrage t.o.v. 

referentiesituatie 

Evaluatie bijdrage Locatie 

< -4 µg/m³ Zeer belangrijke positieve impact Niet van toepassing 

-4   tot    -1,2 µg/m³  

(min. = -2,57 µg/m³) 

Belangrijke positieve impact Heel lokaal boven de tunnels (tot op max. ca. 400 m afstand 

van de wegas) in centrum Houthalen en centrum Helchteren 

-1,2   tot    -0,4 µg/m³ Beperkte positieve impact Boven de tunnels (tot op max. ca. 100 m afstand van de 

wegas) in centrum Houthalen en centrum Helchteren 

-0,4   tot    +0,4 µg/m³ Verwaarloosbare 

positieve/negatieve impact 

Het overgrote gedeelte van het studiegebied 

+0,4  tot    +1,2 µg/m³ Beperkte negatieve impact 

Score -1 

Enkele spots langs de geplande N74 (doortocht), tot op max. 

ca. 1000 m  van de wegas.  

Relevante natuurgebieden: Breeklaarheide, Kolveren, De 

Mangel- en Winterbeek, incl. Mangelbeekvallei, Militair domein 

campus Beverlo 

Relevante woonkernen: Houthalen (Z en N rond 

tunnelmonden), Helchteren (Z rond tunnelmond), Kievitwijk, 

Hoef 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Geen milderende maatregelen vereist (conc. 

referentiesituatie < 80% van de norm) 

+1,2   tot    +4 µg/m³ Belangrijke negatieve impact 

Score -2 

Enkele spots langs de geplande N74, tot op max. ca. 500 m  

van de wegas, en ca. 500x500m rond tunnelmonden 

Relevante natuurgebieden: Breeklaarheide, De Mangel- en 

Winterbeek, incl. Mangelbeekvallei,  

Relevante woonkernen: Houthalen (Z en N), Helchteren (Z rond 

tunnelmond), Kievitwijk, Hoef 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Milderende maatregelen vereist 

> +4 µg/m³ 

(max. = +26,24 µg/m³) 

Zeer belangrijke negatieve 

impact 

Score -3 

2 spots langs de geplande N74, ter hoogte van de zuidelijke 

tunnelmonden van beide tunnels, tot op max. ca. 300 m  van de 

wegas. 

Relevante natuurgebieden: geen 

Relevante woonkernen: Houthalen (Z rond tunnelmond) 

(normoverschrijding), Helchteren (Z)  

Opm:  

- Lokaal normoverschrijding (tot de woningen die zich op 

heel korte afstand tot de tunnelmond bevinden, nl. deze ter 

hoogte van de hoek van de Koolmijnlaan met de geplande 

N74) 

- Milderende maatregelen vereist 

 



 424/1062 BE0111001654.0168  

 

PM10 

Jaargemiddelde PM10-concentratie voor het doortochtscenario 

Kaart 13.5.12: Jaargemiddelde PM10 concentratie, doortochtscenario 2020 (in μg/m³) 

De jaargemiddelde concentratie PM10 gemodelleerd voor het doortochtsecnario 2020 bedraagt maximaal 

28,94 µg/m³. In het volledige studiegebied is de concentratie PM10 dus ruimschoots lager dan de 

jaargemiddelde norm van 40 µg/m³, alsook lager dan de daggemiddelde norm (gecorreleerd aan een 

jaargemiddeld concentratie van ongeveer 31,2 µg/m³). 

 

Verschil in immissiebijdrage voor PM10 voor het doortochtscenario t.o.v. referentiesituatie  

Kaart 13.5.13:Verschilkaart jaargemiddelde PM10 concentratie: “geplande situatie doortochtscenario” min 

“referentiesituatie” in μg/m³  

Uit Kaart 13.5.13 blijkt dat er voor de geplande situatie doortochtscenario in vergelijking met de 

referentiesituatie waarneembare wijzigingen zijn in immissiebijdrage van het verkeer voor PM10. Er worden 

verwaarloosbare en negatieve (beperkte, belangrijke en zeer belangrijke) bijdragen gemodelleerd. De 

verschillen varieren van min. -0,4 µg/m³ tot max. +5,89 µg/m³. Negatieve bijdragen zijn gesitueerd rond de 

tunnelmonden (max. ca. 500x500m) in Z Houthalen en Z Helchteren. In onderstaande Tabel 13.5.8 wordt 

per klasse van bijdrage weergegeven op welke locatie binnen het studiegebied deze wordt gemodelleerd. Er 

wordt gefocust op natuur- en woongebieden. 

 

Tabel 13.5.8: Verschil in immissiebijdrage PM10 voor doortochtscenario t.o.v. de referentiesituatie (IFDM) 

Immissiebijdrage t.o.v. 

referentiesituatie 

Evaluatie bijdrage Locatie 

< -3,1 µg/m³ Zeer belangrijke positieve 

impact 

Niet van toepassing 

-3,1  tot    -0,9 µg/m³  Belangrijke positieve impact Niet van toepassing 

-0,9   tot    -0,3 µg/m³  Beperkte positieve impact Niet van toepassing 

-0,3  tot    +0,3 µg/m³  

 

Verwaarloosbare 

positieve/negatieve impact 

Het overgrote gedeelte van het studiegebied 

+0,3   tot    +0,9 µg/m³ Beperkte negatieve impact 

Score -1 

2 spots langs de geplande N74 doortocht (tot op max. ca. 500 m  

rond de tunnelmonden).  

Relevante natuurgebieden: geen 

Relevante woonkernen: Houthalen (Z rond tunnelmond), 

Helchteren (Z rond tunnelmond)  

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Geen milderende maatregelen vereist (conc. 

referentiesituatie < 80% van de norm) 

+0,9   tot    +3 µg/m³ Belangrijke negatieve impact 

Score -2 

2 spots langs de geplande N74 doortocht (tot op max. ca. 400 m  

rond de tunnelmonden).  

Relevante natuurgebieden: geen 

Relevante woonkernen: Houthalen (Z rond tunnelmonden), 

Helchteren (Z rond tunnelmond) 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Milderende maatregelen vereist 

> +3,1  

 

Zeer belangrijke negatieve 

impact 

Score -3 

1 spot langs de geplande N74 doortocht (tot op max. ca. 150 m  

van de wegas) 

Relevante natuurgebieden: geen 
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Immissiebijdrage t.o.v. 

referentiesituatie 

Evaluatie bijdrage Locatie 

Relevante woonkernen: Houthalen (Z rond tunnelmond) 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Milderende maatregelen vereist 

 

PM2,5 

Jaargemiddelde PM2,5-concentratie voor het doortochtscenario 

Kaart 13.5.14: Jaargemiddelde PM2,5 concentratie, doortochtscenario 2020 (in μg/m³) 

De jaargemiddelde concentratie PM2,5 gemodelleerd voor het doortochtscenario bedraagt maximaal 20,0 

µg/m³. De concentratie PM2,5 overschrijdt de norm van 20 µg/m³ (geldig vanaf 2020) net niet. In het 

overgrote deel van het studiegebied is de concentratie ruimschoots lager dan de norm (lager dan 17,5 

µg/m³). Op enkele lokale plaatsen wordt de norm van 20 µg/m³ wel bereikt, nl. tussen centrum Helchteren en 

centrum Houthalen langs het tracé (ca. 1x2 km), en ter hoogte van de zuidelijke tunnelmond in Houthalen 

(ca. 100x100m), maar telkens zonder overschrijding.  

 

Verschil in immissiebijdrage voor PM2,5 voor het doortochtscenario t.o.v. referentiesituatie  

Kaart 13.5.15: Verschilkaart jaargemiddelde PM2,5 concentratie: “geplande situatie doortochtscenario” min 

“referentiesituatie” in μg/m³ 

Uit Kaart 13.5.15 blijkt dat er voor de geplande situatie doortochtscenario in vergelijking met de 

referentiesituatie waarneembare wijzigingen zijn in immissiebijdrage van het verkeer voor PM2,5 en dit 

voornamelijk ter hoogte van de geplande N74 (doortocht). Er worden verwaarloosbare en (beperkte, 

belangrijke en zeer belangrijke) negatieve bijdragen gemodelleerd. De verschillen varieren van min. -0,24 

µg/m³ tot max. +3,56 µg/m³. Negatieve bijdragen zijn gesitueerd rond de tunnelmonden (ca. 500x500m) in N 

en Z Houthalen en Z Helchteren. In onderstaande Tabel 13.5.9 wordt per klasse van bijdrage weergegeven 

op welke locatie binnen het studiegebied deze wordt gemodelleerd. Er wordt gefocust op natuur- en 

woongebieden.  

 

Tabel 13.5.9: Verschil in immissiebijdrage PM2,5 voor doortochtscenario t.o.v. de referentiesituatie (IFDM) 

Immissiebijdrage t.o.v. 

referentiesituatie 

Evaluatie bijdrage Locatie 

< -2 µg/m³ Zeer belangrijke positieve 

impact 

Niet van toepassing 

-2   tot    -0,6 µg/m³  Belangrijke positieve impact Niet van toepassing 

-0,6   tot    -0,2 µg/m³  

(min. = -0,24 µg/m³) 

Beperkte positieve impact Puntlocatie t.h.v. centrum Houthalen op de wegas 

-0,2   tot    +0,2 µg/m³ Verwaarloosbare 

positieve/negatieve impact 

Het overgrote gedeelte van het studiegebied 

+0,2   tot    +0,6 µg/m³ Beperkte negatieve impact 

Score -1 

3 spots langs de geplande N74 doortocht (tot op max. ca. 500 m  

rond tunnelmonden).  

Relevante natuurgebieden: geen 

Relevante woonkernen: Houthalen (Z en N rond tunnelmonden), 

Helchteren (Z rond tunnelmond)  

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Concentratie referentiesituatie > 80% van de norm (langs N74 
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Immissiebijdrage t.o.v. 

referentiesituatie 

Evaluatie bijdrage Locatie 

tussen woonkernen Houthalen en Helchteren) 

- Milderende maatregelen vereist 

+0,6   tot    +2 µg/m³ Belangrijke negatieve impact 

Score -2 

2 spots langs de geplande N74 doortocht (tot op max. ca. 350 m  

van de wegas.  

Relevante natuurgebieden: geen 

Relevante woonkernen: Houthalen (Z rond tunnelmond), 

Helchteren (Z rond tunnelmond) 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Milderende maatregelen vereist 

> +2 µg/m³ 

(max. = +3,56 µg/m³) 

Zeer belangrijke negatieve 

impact 

Score -3 

1 spot langs de geplande N74 doortocht, (tot op max. ca. 100 m  

van de wegas) 

Relevante natuurgebieden: geen 

Relevante woonkernen: Houthalen (Z rond tunnelmond) 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Milderende maatregelen vereist 

 

Benzeen 

Op basis van de verhouding tussen benzeen en PM10-emissies, worden geen overschrijdingen van de 

grenswaarde van 5 µg/m³ verwacht binnen het studiegebied. De verwachte maximale concentratie bedraagt 

1,45 µg/m³. De immisiebijdrage wordt geschat op max. +0,29 µg/m³, wat echter wel een belangrijke 

negatieve bijdrage is t.o.v. de norm van 5 µg/m³. De locaties van de negatieve bijdragen komen overeen met 

deze voor PM10. Er gelden dan ook dezelfde besluiten als voor PM10, weergegeven in Tabel 13.5.8. 

 

13.5.6.2.2 Geplande situatie - OMLEIDINGSSCENARIO 

NO2 

Jaargemiddelde NO2-concentratie voor het omleidingscenario 

Kaart 13.5.16: Jaargemiddelde NO2-concentratie, omleidingscenario 2020 (in μg/m³) 

De jaargemiddelde concentratie NO2 gemodelleerd voor het omleidingscenario 2020 bedraagt maximaal 

29,7 µg/m³. In het volledige studiegebied is de concentratie NO2 dus ruimschoots lager dan de 

jaargemiddelde norm van 40 µg/m³ (en < 30 µg/m³).  

 

Marginale bijdrage van verkeer voor NO2 voor het omleidingscenario 

Het aandeel van deze concentratie dat enkel door het verkeer wordt veroorzaakt, m.a.w. de verwachte 

concentratie NO2 voor het omleidingscenario verminderd met de verwachte achtergrondconcentratie NO2 

voor 2020, is weergegeven in Kaart 13.5.17.  
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Kaart 13.5.17: Marginale immissiebijdrage van het verkeer voor NO2, omleidingscenario 2020  (μg/m³) 

 

Op basis hiervan wordt vastgesteld dat de invloed van het verkeer zich voornamelijk bevindt langs drukke 

wegen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de omvang van deze marginale verkeerimmissies per 

relevante weg: 

 Geplande N74 (omleidingscenario): 0-2 µg/m³ tot ca. 1000 m van de wegas, 2,1-4 µg/m³ enkele spots tot 

ca. 400 m van de wegas (tunnelmonden en tussen de N715-Grote Baan en huidige N74-Noord-Zuid-

Verbinding), 4,1-6 µg/m³ heel lokaal tot ca. 400 m van de wegas (tunnelmonden en tussen de N715-
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Grote Baan en huidige N74-Noord-Zuid-Verbinding), 6,1-8 µg/m³ heel lokaal tot op ca. 50m van de 

wegas, >8,1 µg/m³ heel lokaal enkel op de wegas (tunnelmonden); 

 E314: 0-2 µg/m³ tot ca. 700 m van de wegas, 2,1-4 µg/m³ over de volledige weg tot ca. 300 m van de 

wegas, 4,1-6 µg/m³ heel lokaal tot ca. 200 m van de wegas, 6,1-8 µg/m³ ter hoogte van het knooppunt 

met de huidige N715-Grote Baan en op-en afrit 29, en heel lokaal t.h.v. andere kleine knooppunten, > 8,1 

µg/m³ ter hoogte van het knooppunt met de huidige N715-Grote Baan en op-en afrit 29; 

 N719-Kazernelaan: 0-2 µg/m³ tot op ca. 700 m van de wegas; 

 Andere invloeden (noord-westen van het studiegebied, zie kaart): worden vermoedelijk veroorzaakt door 

een combinatie van de aanwezige wegsegmenten in dit deel van het studiegebied, met voornamelijk de 

N73-Kampeerbaan als drukke wegas. 

 

Wanneer de marginale bijdrage van het verkeer voor het omleidingscenario wordt vergeleken met deze voor 

de referentiesituatie, wordt logischerwijze een verschuiving van de verkeersinvloed vastgesteld van de N715 

(voor de referentiesituatie) naar de geplande N74 (voor het omleidingscenario). Algemeen geldt dat de 

bandbreedte van verkeersinvloed voor het omleidingscenario breder reikt dan voor de referentiesituatie, met 

duidelijke verhoging ter hoogte van de geplande tunnelmonden voor het omleidingscenario. Voor de overige 

drukke wegassen geldt ook een iets bredere verkeerinvloed dan voor de referentiesituatie. 

 

Verschil in immissiebijdrage voor NO2 voor het omleidingscenario t.o.v. referentiesituatie  

Het verschil in immissiebijdrage van NO2 voor het doortochtscenario t.o.v. de referentiesituatie wordt 

weergegeven in Kaart 13.5.18. 

Uit Kaart 13.5.18 blijkt dat er voor de geplande situatie omleidingscenario in vergelijking met de 

referentiesituatie waarneembare wijzigingen zijn in immissiebijdrage van het verkeer voor NO2. Er worden 

zowel positieve als (beperkte, belangrijke en zeer belangrijke) negatieve bijdragen gemodelleerd. De 

verschillen varieren van minimaal        -3,01 µg/m³ tot max. +10,02 µg/m³. Negatieve bijdragen zijn  

gesitueerd binnen een band van ca. 1000 m langs de wegas van de geplande N74 (omleiding). Positieve 

bijdragen zijn gesitueerd  binnen een band van ca. 800 m langs de wegas van de bestaande N715-Grote 

Baan. In onderstaande Tabel 13.5.10 wordt per klasse van bijdrage weergegeven op welke locatie binnen 

het studiegebied deze wordt verwacht. Er wordt gefocust op natuur- en woongebieden.  
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Kaart 13.5.18: Verschil jaargemiddelde NO2 concentratie: “geplande situatie omleidingscenario” min “referentiesituatie” in 

μg/m³ 
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Tabel 13.5.10: Verschil in immissiebijdrage NO2 voor omleidingscenario t.o.v. de referentiesituatie (IFDM) 

Immissiebijdrage t.o.v. 

referentiesituatie 

Evaluatie bijdrage Locatie 

< -4 µg/m³ Zeer belangrijke positieve 

impact 

Niet van toepassing 

-4   tot    -1,2 µg/m³  

(min. = -3,01 µg/m³) 

Belangrijke positieve impact Langs talrijke van de huidige N715-Grote Baan, tot op ca. 500 m 

van de wegas 

Relevante natuurgebieden: Breeklaarheide, De Mangel- en 

Winterbeek, incl. Mangelbeekvallei 

Relevante woonkernen: De Standaard, Lillo,  Kievitwijk, Hoef 

-1,2   tot    -0,4 µg/m³ Beperkte positieve impact Langs de volledige huidige N715-Grote Baan, tot op ca. 800 m 

van de wegas 

-0,4   tot    +0,4 µg/m³ Verwaarloosbare 

positieve/negatieve impact 

Het overgrote gedeelte van het studiegebied 

+0,4   tot    +1,2 µg/m³ Beperkte negatieve impact 

Score -1 

Langs quasi de volledige geplande N74 voor omleidingsscenario 

(tot op ca. 1000 m van de wegas), en westelijk gedeelte van 

E314 binnen studiegebied. 

Relevante natuurgebieden: Kolveren, Vijvergebied Midden-

Limburg, De Mangel- en Winterbeek, incl. Mangelbeekvallei, De 

Terril Heusden-Zolder, De Helderbeek-Hokselaar, Militair domein 

campus Beverlo 

Relevante woonkernen: De Standaard, Lillo, Kievitwijk, Hoef 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Geen milderende maatregelen vereist (conc. 

referentiesituatie < 80% van de norm) 

+1,2   tot    +4 µg/m³ Belangrijke negatieve impact 

Score -2 

Langs de geplande N74 voor omleidingsscenario (tot op ca. 400 

m van de wegas) 

Relevante natuurgebieden:Vijvergebied Midden-Limburg, De 

Mangel- en Winterbeek, incl. Mangelbeekvallei, De Terril 

Heusden-Zolder, De Helderbeek-Hokselaar, Militair domein 

campus Beverlo 

Relevante woonkernen: Hoef 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Milderende maatregelen vereist 

> +4 µg/m³ 

(max. = +10,02 µg/m³) 

Zeer belangrijke negatieve 

impact 

Score -3 

Enkele spots langs de geplande N74 voor omleidingsscenario 

(tot op ca. 300 m van de wegas) 

Relevante natuurgebieden: De Mangel- en Winterbeek, De Terril 

Heusden-Zolder, Militair domein campus Beverlo 

Relevante woonkernen: geen 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Milderende maatregelen vereist 

 

PM10 

Jaargemiddelde PM10-concentratie voor het omleidingscenario 

Kaart 13.5.19: Jaargemiddelde PM10-concentratie, omleidingscenario 2020 (in μg/m³) 

De jaargemiddelde concentratie PM10 gemodelleerd voor het omleidingscenario 2020 bedraagt maximaal 

28,32 µg/m³. In het volledige studiegebied is de concentratie NO2 dus ruimschoots lager dan de 
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jaargemiddelde norm van 40 µg/m³, alsook lager dan de daggemiddelde norm (gecorreleerd aan een 

jaargemiddeld concentratie van ongeveer 31,2 µg/m³). 

Verschil in immissiebijdrage voor PM10 voor het omleidingscenario t.o.v. referentiesituatie  

Kaart 13.5.20:Verschil jaargemiddelde PM10 concentratie: “geplande situatie omleidingscenario” min “referentiesituatie” 

in μg/m³ 

Uit Kaart 13.5.20 blijkt dat er voor de geplande situatie omleidingscenario in vergelijking met de 

referentiesituatie waarneembare wijzigingen zijn in immissiebijdrage van het verkeer voor PM10. Er worden 

verwaarloosbare en (beperkte) negatieve bijdragen gemodelleerd. De verschillen varieren van min. -0,4 

µg/m³ tot max. +1,06 µg/m³. Negatieve bijdragen zijn  gesitueerd rond de tunnelmonden (ca. 300x300m) 

langs het geplande omleidingstracé van de N74. In onderstaande Tabel 13.5.11 wordt per klasse van 

bijdrage weergegeven op welke locatie binnen het studiegebied deze wordt verwacht. Er wordt gefocust op 

natuur- en woongebieden. 

 

Tabel 13.5.11: Verschil in immissiebijdrage PM10 voor omleidingscenario t.o.v. de referentiesituatie (IFDM) 

Immissiebijdrage t.o.v. 

referentiesituatie 

Evaluatie bijdrage Locatie 

< -3,1 µg/m³ Zeer belangrijke positieve 

impact 

Niet van toepassing 

-3,1   tot    0,9 µg/m³  Belangrijke positieve impact Niet van toepassing 

-0,9   tot    -0,3 µg/m³  Beperkte positieve impact Niet van toepassing 

-0,3   tot    +0,3 µg/m³  

(min. = -0,4 µg/m³) 

Verwaarloosbare 

positieve/negatieve impact 

Het overgrote gedeelte van het studiegebied 

+0,3   tot    +0,9 µg/m³ 

 

Beperkte negatieve impact 

Score -1 

Op enkele spots langs de geplande N74 (omleidingsroute) rond de 

tunnelmonden (ca. 300x300m) 

Relevante woonkernen: geen 

Relevante natuurgebieden: De Mangel- en Winterbeek, De Terril 

Heusden-Zolder, Militair domein campus Beverlo 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Geen milderende maatregelen vereist (conc. referentiesituatie 

< 80% van de norm) 

+0,9   tot    +3,1 µg/m³ 

 

Belangrijke negatieve impact 

Score -2 

2 kleine spots maar deze komen voor op de wegas zelf 

> +3,1 µg/m³ Zeer belangrijke negatieve 

impact  

Score -3 

Niet van toepassing 

 

PM2,5 

Jaargemiddelde PM2,5-concentratie voor het omleidingscenario 

Kaart 13.5.21: Jaargemiddelde PM2,5-concentratie, omleidingscenario 2020 (in μg/m³) 

De jaargemiddelde concentratie PM2,5 gemodelleerd voor het omleidingscenario 2020 bedraagt maximaal 

19,69 µg/m³. In het volledige studiegebied is de concentratie NO2 dus lager dan de jaargemiddelde norm van 

40 µg/m³. De hoogste concentraties (tussen 17,6 en 19,69 µg/m³) worden gemodelleerd ter hoogte van de 

huidige N715-Grote Baan, tussen centrum Helchteren en centrum Houthalen. 
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Verschil in immissiebijdrage voor PM2,5 voor het omleidingscenario t.o.v. referentiesituatie  

Kaart 13.5.22:Verschil jaargemiddelde PM2,5 concentratie: “geplande situatie omleidingscenario” min “referentiesituatie” 

in μg/m³ 

Uit Kaart 13.5.22 blijkt dat er voor de geplande situatie omleidingscenario in vergelijking met de 

referentiesituatie waarneembare wijzigingen zijn in immissiebijdrage van het verkeer voor PM2,5. Er worden 

verwaarloosbare en (beperkte, belangrijke en zeer belangrijke) negatieve bijdragen gemodelleerd. De 

verschillen varieren van min. -0,24 µg/m³ tot max. +0,69 µg/m³. Negatieve bijdragen zijn  gesitueerd rond de 

tunnelmonden (ca. 300x300m) langs het geplande omleidingstracé van de N74. Positieve bijdragen zijn 

gesitueerd op enkele puntlocatie op de wegas van de bestaande N715-Grote Baan. In onderstaande Tabel 

13.5.12 wordt per klasse van bijdrage weergegeven op welke locatie binnen het studiegebied deze wordt 

verwacht. Er wordt gefocust op natuur- en woongebieden. 

 

Tabel 13.5.12: Verschil in immissiebijdrage PM2,5 voor omleidingscenario t.o.v. de referentiesituatie (IFDM) 

Immissiebijdrage t.o.v. 

referentiesituatie 

Evaluatie bijdrage Locatie 

< -2 µg/m³  Zeer belangrijke positieve 

impact 

Niet van toepassing 

-2   tot    -0,6 µg/m³  Belangrijke positieve impact Niet van toepassing 

-0,6   tot    -0,2 µg/m³  

(min. = -0,24 µg/m³) 

Beperkte positieve impact Enkele heel lokale spots langs de huidige N715-Grote Baan 

Relevante natuurgebieden: geen 

Relevante woonkernen: geen 

-0,2   tot    +0,2 µg/m³ Verwaarloosbare 

positieve/negatieve impact 

Het overgrote gedeelte van het studiegebied 

+0,2   tot    +0,6 µg/m³ Beperkte negatieve impact 

Score -1 

3 heel lokale spots langs de geplande N74 omleiding (ca. 300x300 

m rond de tunnelmonden) 

Relevante natuurgebieden: De Mangel- en Winterbeek, De Terril 

Heusden-Zolder, Militair domein campus Beverlo 

Relevante woonkernen: geen 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Milderende maatregelen vereist (conc. referentiesituatie > 80% 

van de norm) ter hoogte van de tunnelmonden van de 

middenste tunnel (De Mangel- en Winterbeek, De Terril 

Heusden-Zolder, Militair domein campus Beverlo) 

+0,6   tot    +2 µg/m³ 

(max. +0,69 µg/m³) 

Belangrijke negatieve impact 

Score -2 

1 puntlocatie, enkel op de wegas van de geplande N74 omleiding  

Relevante natuurgebieden: geen 

Relevante woonkernen: geen 

Opm:  

- Nergens normoverschrijding 

- Milderende maatregelen vereist 

> +2 µg/m³ Zeer belangrijke negatieve 

impact 

Score -3 

Niet van toepassing 

 

Benzeen 

Op basis van de verhouding tussen benzeen en PM10-emissies, worden geen overschrijdingen van de 

grenswaarde van 5 µg/m³ verwacht binnen het studiegebied. De verwachte maximale concentratie bedraagt 

1,45 µg/m³. De immisiebijdrage wordt geschat op max. +0,05 µg/m³, wat een beperkte negatieve bijdrage is 
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t.o.v. de norm van 5 µg/m³. De locaties van de negatieve bijdragen komen overeen met deze voor PM10. Er 

gelden dan ook dezelfde besluiten als voor PM10, weergegeven in Tabel 13.5.11. 

 

13.5.6.3 Conclusie effectbeschrjiving en –beoordeling 

In onderstaande Tabel 13.5.13 wordt een overzicht gegeven van de huidige en te verwachten concentraties 

voor NO2, PM10 en PM2,5. 
 

Tabel 13.5.13: Overzicht van de concentraties voor NO2, PM10 en PM2,5 voor de huidige situatie, referentiesituatie, 

geplande situatie (doortocht- en omleidingscenario) 

  Huidig  

2009 

Referentie  

2020 

Doortochtscenario  

2020 

Omleidingscenario  

2020 

µg/m³ NO2 min 0,04 0,03 0,03 0,00 

max 44,93 29,62 45,05 29,70 

µg/m³ PM10 min 0,00 0,03 0,00 0,00 

max 32,87 28,32 28,94 28,32 

µg/m³ PM2,5 min 0,00 0,00 0,00 0,00 

max 22,43 19,69 20,00 19,69 

 

Op basis van deze tabel en de in voorgaande paragrafen beschreven situaties kunnen volgende besluiten 

worden genomen: 

 

Voor NO2: 

 In de huidige situatie 2009 is er een lokale overschrijding van de norm langs de E314; 

 Voor de referentiesituatie 2020 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht, en alle 

concentraties blijven < 30 µg/m³; 

 Voor het doortochtscenario 2020 worden lokaal overschrijdingen van de norm verwacht, tot max. 45,05 

µg/m³. Deze overschrijdingen bevinden zich ter hoogte van de zuidelijke tunnelmond in HouthalenTen 

opzichte van de referentiesituatie 2020 worden binnen het studiegebied beperkte, belangrijke en heel 

belangrijke verschillen in immissiebijdragen gemodelleerd langs de N74 (doortocht), voornamelijk ter 

hoogte van de tunnelmonden op het tracé.  

 Voor het omleidingscenario 2020 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht. Alle 

concentraties blijven ruimschoots onder de norm (< 30 µg/m³). Ten opzichte van de referentiesituatie 

2020 worden lokaal wel enkele beperkte, belangrijke en heel belangrijke verschillen in immissiebijdragen 

gemodelleerd langs de N74 (omleiding) ter hoogte van de tunnelmonden op het tracé. De maximale 

verschillen in bijdragen t.o.v. de referentiesituatie zijn echter kleiner dan deze voor het doortochtscenario. 

Langsheen de huidige N74 wordt een beperkte positieve impact verwacht, door het onttrekken van 

verkeer van de huidigee N74 naar de omleidingsweg. 

 

Voor PM10: 

 In de huidige situatie 2009 is er een nergens een overschrijding van de norm; 

 Voor de referentiesituatie 2020 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht, en alle 

concentraties blijven < 30 µg/m³; 

 Voor het doortochtscenario 2020 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht en alle 

concentratie blijven < 30 µg/m³. Ten opzichte van de referentiesituatie 2020 worden lokaal echter enkele 

beperkte, belangrijke en heel belangrijke verschillen in immissiebijdragen gemodelleerd langs de N74 

(doortocht), voornamelijk ter hoogte van de tunnelmonden op het tracé.  

 Voor het omleidingscenario 2020 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht en alle 

concentratie blijven < 30 µg/m³. Ten opzichte van de referentiesituatie 2020 worden wel beperkte (maar 
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geen belangrijke) verschillen in immissiebijdragen gemodelleerd langs de N74 (omleiding) ter hoogte van 

de tunnelmonden op het tracé. De maximale verschillen in bijdragen t.o.v. de referentiesituatie zijn kleiner 

dan deze voor het doortochtscenario.  

 

Voor PM2,5: 

 In de huidige situatie 2009 is er een nergens een overschrijding van de vandaag geldende norm van 25 

µg/m³. De toekomstige norm van 20 µg/m³ wordt wel overschreden; 

 Voor de referentiesituatie 2020 worden nergens overschrijdingen van de toekomstige norm van 20 µg/m³ 

verwacht. Deze concentratie wordt wel benaderd; 

 Voor het doortochtscenario 2020 worden nergens overschrijdingen van de toekomstige norm van 20 

µg/m³ verwacht. Ten opzichte van de referentiesituatie 2020 worden beperkte, belangrijke en heel 

belangrijke verschillen in immissiebijdragen gemodelleerd langs de N74 (doortocht), voornamelijk ter 

hoogte van de tunnelmonden op het tracé.  

 Voor het omleidingscenario 2020 worden nergens overschrijdingen van de toekomstige norm van 20 

µg/m³ verwacht. Ten opzichte van de referentiesituatie 2020 worden beperkte (maar geen belangrijke) 

verschillen in immissiebijdragen gemodelleerd langs de N74 (omleiding) ter hoogte van de tunnelmonden 

op het tracé. De maximale verschillen in bijdragen t.o.v. de referentiesituatie zijn kleiner dan deze voor 

het doortochtscenario.  

 

Voor benzeen: 

 In de huidige situatie 2009 is er een nergens een overschrijding van de norm; 

 Voor de referentiesituatie 2020 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht; 

 Voor het doortochtscenario 2020 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht en alle 

concentratie blijven < 1,45 µg/m³. Voor wat de immissiebijdragen betreft gelden dezelfde besluiten als 

voor PM10. 

 Voor het omleidingscenario 2020 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht en alle 

concentratie blijven < 1,45 µg/m³. Voor wat de immissiebijdragen betreft gelden dezelfde besluiten als 

voor PM10. 

 

De maximale immissiebijdrage door het verkeer voor NO2, PM10, PM2,5 en benzeen is lager voor het 

omleidingsscenario dan voor het doortochtscenario.  

Algemeen geldt dat de hoogste concentraties en immissiebijdragen zich telkens rond de tunnelmonden 

bevinden voor beide scenario’s. 

In het doortochtscenario zijn er 2 lange tunnels gepland. De verhoogde concentraties en immissiebijdragen 

rond de tunnelmonden, langswaar de emissies vanuit de tunnels ontsnappen, komen uitgesproken voor op 4 

locaties (4 tunnelmonden). 

In het omleidingscenario zijn er meer maar minder lange tunnels. Dit resulteert voor het omleidingsscenario 

in lagere concentraties en immissiebijdragen ten opzichte van het doortochtscenario, maar in een hoger 

aantal locaties waar deze verhogingen voorkomen (door het hoger aantal tunelmonden). 

 

13.5.7 Varianten 

13.5.7.1 Variant doortochttracé: verlenging van de tunnel te Helchteren 

In de variant met verlengde tunnel in Helchteren zal het effect thv de tunnelmond op een andere locatie 

spelen. Afhankelijk van de aanwezigheid van receptoren, kunnen maatregelen mbt het beperken van de 

impact thv de tunnelmonden anders zijn dan in het basisscenario. Zoals eerder aangegeven, wordt op 
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projectniveau verder ingegaan op mogelijkheden en effecten van maatregelen. Deze uitwerking wordt 

vanzelfsprekend teruggekoppeld met de impact op de receptordisciplines (in hoofdzaak mens en natuur). 

 

13.5.7.2 Variant omleidingstracé: zuidelijke knoop 

Naar luchtkwaliteit toe omvat deze variant twee belangrijke aspecten: 

 de aansluiting van de nieuwe N74 (omleiding) op het huidige tracé van de N715/N74 gebeurt door middel 

van een verkeerslichtenregeling; 

 de configuratie van de zuidelijke knoop is anders opgevat met bijkomende rijafstanden tot gevolg. 

Hierdoor dient het verkeer vanuit het westen op de E314 dat naar het noorden wil ongeveer 3 km meer 

moeten afleggen ten opzichte van het basisscenario. 

Het invoeren van een verkeerslichtenregeling heeft in principe een negatief effect op de luchtkwaliteit 

doordat lagere gemiddelde snelheden en activiteiten van stoppen/aanzetten/accelereren een hogere 

eenheidsemissie (emissie per km afgelegde weg) veroorzaken. Zolang dit echter niet leidt tot belangrijke 

filevorming, zal de impact eerder beperkt van aard zijn. Het feit dat er bijkomende rijafstanden zijn zal ten 

opzichte van de emissies door het verkeer op de E314 verwaarloosbaar zijn. 

 

13.5.8 Cumulatie met Spartacusproject 

Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 10 zijn de emissies ten gevolge van de sneltram verwaarloosbaar in 

verhouding tot deze van het verkeer op de N74, zodat dit aspect niet verder wordt uitgewerkt.  

 

13.5.9 Conclusie 

Met betrekking tot lucht worden voor beide scenario’s geen overschrijdingen van de norm verwacht voor de 

parameters PM10 en PM2,5. Voor NO2, wordt heel lokaal, enkel voor het doortochttracé, ter hoogte van de 

meest zuidelijke tunnelmond in Houthalen, een overschrijding van de norm verwacht. 

Voor NO2 worden lokaal heel belangrijke immissiebijdragen gemodelleerd voor beide scenario’s en dit ter 

hoogte van de tunnelmonden langs de respectievelijke tracés (doortocht respectievelijk omleiding). 

Langsheen het geplande tracé zelf worden in beide scenario’s beperkte negatieve bijdrages gemodelleerd. 

Bij het doortochttracé zien we een beperkte positieve impact langsheen de tunnel. Bij het omleidingstracé 

zien we een beperkte positieve impact langsheen de huidige N74. 

Voor de overige polluenten zien we dezelfde effecten als voor NO2, maar zijn die minder uitgesproken. 

Algemeen komen de maximale negatieve impacten door het plan voor de verschillende polluenten telkens 

voor ter hoogte van de tunnelmonden en zijn deze telkens lager voor het omleidingsscenario dan voor het 

doortochtscenario.  

Ter hoogte van de tunnelmonden dienen dan ook milderende maatregelen genomen worden. 

 

13.5.10 Milderende maatregelen, randvoorwaarden en onderzoekstopics ifv verdere 

procesverloop 

Op basis van bovenstaande modelleringen worden voor wat betreft de luchtpolluenten NO2, PM10, PM2,5 en 

benzeen lokaal beperkte, belangrijke en zeer belangrijke bijdragen vastgesteld ten opzichte van de 

grenswaarden. Afhankelijk van het geplande scenario dienen dan ook milderende maatregelen te worden 

voorgesteld. 

 

Voor het doortochtscenario dienen milderende maatregelen te worden voorgesteld voor de parameters 

PM10 en NO2, op die plaatsen waar door het project een belangrijke of zeer belangrijke bijdrage werd 

gemodelleerd. Voor PM2,5 dienen milderende maatregelen te worden voorgesteld voor de parameter PM2,5, 



 436/1062 BE0111001654.0168  

 

op die plaatsen waar door het project een beperkte, belangrijke of zeer belangrijke bijdrage werd 

gemodelleerd, gezien de concentratie PM2,5 voor de referentiesituatie lokaal hoger wordt verwacht dan 80% 

van de norm.  Het gaat om volgende locaties:  

 Natuurgebieden:  

- Breeklaarheide, enkel voor NO2, en enkel aan de grens met N74 

- De Mangel- en Winterbeek, incl. Mangelbeekvallei, enkel voor NO2 en tot op ca. 500 m van de wegas 

N74 

 Woonkernen:  

- Houthalen (Z en N rond tunnelmonden), voor NO2, PM10, PM2,5 en benzeen en tot op ca. 500 m rond 

tunnelmonden 

- Helchteren (Z rond tunnelmond), voor NO2, PM10, PM2,5 en benzeen en tot op ca. 500 m rond 

tunnelmonden 

- Kievitwijk, enkel voor NO2 en tot op ca. 100 m van de wegas N74 

- Hoef, enkel voor NO2 en voor een gebied van ca 100x100 m 

 

Voor het omleidingscenario dienen milderende maatregelen te worden voorgesteld voor de parameter 

NO2, op die plaatsen waar door het project een belangrijke of zeer belangrijke bijdrage werd gemodelleerd. 

Voor de parameter PM2,5 zijn milderende maatregelen vereist op die plaatsen waar door het project een 

beperkte of belangrijke bijdrage werd gemodelleerd (er zijn geen belangrijke bijdragen) gezien de PM2,5 

concentratie voor de referentiesituatie hoger wordt verwacht dan 80% van de norm. Voor de parameter PM10 

zijn geen milderende maatregelen  vereist, gezien er enkel beperkte bijdragen voorkomen en de PM10 

concentratie voor de referentiesituatie lager wordt verwacht dan 80% van de norm. Het gaat om volgende 

locaties:  

 Natuurgebieden: 

- Vijvergebied Midden-Limburg, enkel voor NO2 en tot op ca. 400 m van de wegas N74 

- De Mangel- en Winterbeek, incl. Mangelbeekvallei, voor NO2, PM10, PM2,5 en benzeen en tot op ca. 

400 m van de wegas N74 

- De Terril Heusden-Zolder, voor NO2, PM10, PM2,5 en benzeen en tot op ca. 400 m van de wegas N74 

- De Helderbeek-Hokselaar, enkel voor NO2 en tot op ca. 400 m van de wegas N74 

- Militair domein campus Beverlo, voor NO2, PM10, PM2,5 en benzeen en tot op ca. 400 m van de wegas 

N74 

 Woonkernen:  

- Hoef, enkel voor NO2 en voor een gebied van ca 100x200 m 

 

Voor beide geplande scenario’s worden de significante immissiebijdragen van het verkeer op de 

luchtkwaliteit voornamelijk veroorzaakt ter hoogte van de geplande tunnelmonden op de respectievelijke 

tracé’s. Voor zowel NO2 als PM10/PM2,5 zullen de meest geschikte emissiereducerende maatregelen dienen 

te worden gezocht ter hoogte van deze knelpunten.  

 

Er bestaan een aantal bewezen technieken die kunnen worden gehanteerd en effectief zijn voor de 

emissiereductie van zowel fijn stof als NO2
24. Hieronder worden een aantal mogelijke maatregelen kort 

toegelicht. 

 Schoorstenen 

Deze techniek wordt wereldwijd toegepast bij tunnelmonden. De verontreinigde lucht wordt hoger de lucht 

in gebracht waardoor hij verdund is wanneer hij op leefniveau komt. Deze techniek wordt toegepast voor 

                                                      
24

 Studie ‘Tunnelmonden en Luchtkwaliteit’, Oranjewoud, februari 2013 beschikbaar via  

http://www.dcmr.nl/binaries/content/assets/bestanden/over-de-dcmr/publicaties/luchtkwaliteit_bij_tunnelmonden_2013.pdf  
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zowel NO2 als fijn stof. Het voorzien van een schoorsteen aan de tunnelmonden kan zorgen voor 

ongeveer een 60% reductie van de immissiebijdrage aan de tunnelmond (Innovatieprogramma 

luchtkwaliteit, 2009). 

 Ventilatoren 

Schone lucht wordt via de ingang van de tunnel naar binnen gezogen waardoor de luchtverontreiniging 

wordt verdund. Deze techniek wordt toegepast voor zowel NO2 als fijn stof. 

 Luchtzuivering door Actief koolfilter en/of doekenfilter 

De lucht wordt door filterkasten met pellets actief kool geleid. Deze techniek wordt toegepast voor NO2. 

Bij een doekenfilter wordt de lucht wordt door filterkasten met filtermateriaal geleid. Deze techniek wordt 

toegepast voor fijn stof. Reinigen van de lucht in een tunnel is mogelijk (en doorgerekend) maar vanwege 

de hoge kosten minder voor de hand liggend. Omdat de concentraties NOx en PM10 die in een tunnel 

vrijkomen laag zijn in vergelijking met emissies die in industriële processen dienen gereinigd te worden, 

lopen de zuiveringskosten erg op. De emissies van wagens en vrachtwagens zullen door de invoering 

van maatregelen naar meer milieuvriendelijke voertuigen nog meer dalen, waardoor de kosten voor 

filtering hoog zullen doorwegen in verhouding tot het verkregen effect 

 Openingen 

Deze techniek kan bestaan uit een sleuf in het dak over de gehele lengte van de tunnel, of uit een aantal 

onderbrekingen van de tunnel door open stukken. Deze techniek wordt toegepast voor zowel NO2 als fijn 

stof. 

 Schermen 

Ook het voorzien van schermen naast de weg kan een mogelijke maatregel zijn. Een scherm zorgt voor 

extra turbulente inmenging van lucht met achtergrondconcentraties, waardoor een daling van de 

concentraties optreedt (de aanname is dat de achtergrondconcentratie lager is dan de concentratie in de 

lucht, die van de weg af komt). Deze extra inmenging van lucht kan worden versterkt door een verhoging 

van het scherm en/of de plaatsing van hoge bomen direct achter het scherm. 

Schermen hebben het grootste effect voor de huizen die er vlak achter staan. Het grootste effect treedt 

op op een afstand vanaf de weg van circa 10 tot 15 keer de hoogte van het scherm. Op 30m van de weg 

wordt een reductie van ongeveer 1,7 µg/m³ gerapporteerd, dus ongeveer 4% t.o.v. de norm. Andere 

referenties spreken echter van een verwaarloosbaar effect. 

 Andere technieken zijn overkapping, een verschoven tunnelbuis, … 

 

Deze maatregelen zijn dwingend, maar houden een beperkte ruimte-inname in zodat er in het RUP geen 

extra ruimte voor moet voorzien worden. Onderzoek naar en finale keuze van de meest haalbare milderende 

maatregel zal moeten worden opgenomen op project-MER niveau.  
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13.6 Geluid en trillingen 

13.6.1 Voorbeschouwingen 

In opdracht van de afdeling Wegen en Verkeer Limburg werd in 2008 reeds een Plan-MER opgemaakt voor 

de aanpassing van de Noord-Zuidverbinding en is dit plan-MER ook goedgekeurd door de dienst MER op 22 

september 2008. De Raad van State heeft de goedkeuringsbeslissing van de dienst MER echter vernietigd 

in haar arrest van 29 maart 2013 (arrest nr. 223.083). Door AWV Limburg, in samenspraak met de dienst 

MER, is besloten het Plan-MER te herwerken. 

Bij de opmaak van het herwerkte Plan-MER en meer bepaald het uitschrijven van de discipline geluid, dient 

men rekening te houden met een aantal beschouwingen en verschilpunten t.o.v. het voormalige Plan-MER.  

In de eerste plaats is bij het voorliggende Plan-MER de nieuwe versie (versie 3.6.1) van het provinciaal 

verkeersmodel Limburg gebruikt (in vergelijking met versie 3.4 die werd gebruikt bij het voormalige Plan-

MER). In het kader van het plan-MER is voor het projectgebied het netwerk nagekeken, uitgebreid en 

verfijnd, zijn kruispuntdefinities nagekeken en verbeterd en is tenslotte een projectkalibratie uitgevoerd voor 

de basistoestand 2009. 

In de tweede plaats dient men rekening te houden met een aantal niet onbelangrijke verschilpunten t.a.v. de 

geluidsmodelleringen:  

 er is een meer verfijnd wegennetwerk gebruikt voor het projectgebied. In het voormalige Plan-MER 

werden voor de geluidsmodellering slechts enkel de belangrijkste wegen beschouwd (Grote Baan (N715), 

Lillosteenweg - Helzoldstraat –- Kazernelaan, Herebaan-West en –Oost, Stationsstraat en E314); 

 voor het omleidingstracé is het ontwerp aangehouden uit het project MER N74, d.w.z. met twee 

(gedeeltelijk ingegraven) tunnels t.h.v. Grote Winterbeek – Broekbeek vallei en een tunnel t.h.v. de 

woonwijk Standaard;   

 de geluidsmodellering is uitgevoerd met een fijner rasterresolutie van 25 m bij 25 m (minimaal 

voorgeschreven in het MER richtlijnenboek); 

 in het geluidsmodel zijn alle gebouwen binnen het projectgebied beschouwd. In het voormalige Plan-MER 

werd de invloed van de gebouwen vereenvoudigd door enkel de eerstelijnsbebouwing aan de N715 in 

rekening te brengen. 

Tenslotte is, onder andere om tegemoet te komen aan de richtlijnen van het MER richtlijnenboek voor geluid 

en trillingen, voor het beoordelingskader gebruik gemaakt van de gedifferentieerde referentiewaarden voor 

Lnight en Lden volgens de consensustekst van 2008 opgemaakt door de afdeling Lucht, Hinder, 

Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE.  

Indien men de resultaten van de geluidsmodelleringen voor dit Plan-MER wil vergelijken met de 

geluidsmodelleringen uit het voormalige Plan-MER dient men dus rekening te houden met deze niet 

onbelangrijke verschilpunten. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat de resultaten van de nieuwe 

geluidsmodelleringen en de bevindingen verschillen met het voormalig Plan-MER. 

 

13.6.2 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline geluid en trillingen wordt afgebakend enerzijds door de representatieve 

meetlocaties die gekozen worden i.h.k. van de gehanteerde beoordelingskaders voor het omgevingsgeluid 

en het verkeersgeluid en anderzijds door de mogelijke invloedsfeer van het verkeersgeluid ten gevolge van 

het plan. 

Er wordt een onderscheid gemaakt in de directe en indirecte effecten. De directe effecten zijn rechtstreeks 

afkomstig van het plan of de aan te passen weginfrastructuur en manifesteren zich op relatief korte afstand. 

De indirecte effecten zijn het gevolg van een verandering in de verkeersafwikkeling t.g.v. de aanpassing van 

de weginfrastructuur en manifesteren zich verderaf (op bijvoorbeeld de invalswegen van de aan te passen 

weginfrastructuur). 
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Voor de beoordeling van de effecten naar de receptor “mens” wordt het studiegebied afgebakend door de 

mogelijke geluidsimpact op de eerste woningen of woonkernen in de nabije omgeving van de aan te passen 

weginfrastructuur en van de invalswegen waarvan een relevante verandering in de verkeersafwikkeling 

wordt verwacht. De woningen of woonkernen die worden beschouwd zijn: Kievitwijk, woonkern Helchteren,  

woonkern Houthalen, Woonkern Lillo, woonkern De Standaard en woningen Rijkelstraat. 

Voor de beoordeling van de effecten naar de receptor “natuur” wordt het studiegebied afgebakend door de 

mogelijke geluidsimpact op de vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden in de nabije omgeving van de aan te 

passen weginfrastructuur en van de invalswegen waarvan een relevante verandering in de 

verkeersafwikkeling wordt verwacht.  

De afbakening van het studiegebied wordt weergegeven op Kaart 13.6-1. 

 

Kaart 13.6-1: Afbakening van het studiegebied voor geluid 
 

Trillingshinder in de exploitatiefase wordt niet relevant beschouwd. 

 

13.6.3 Juridisch en beleidsmatig kader 

Voor de beoordeling van de effecten t.g.v. het plan wordt een beoordelingskader gebruikt voor de kwaliteit 

van het omgevingsgeluid (verder genoemd “geluidskwaliteit”) en een beoordelingskader voor 

wegverkeersgeluid.  

 

De kwaliteit van het omgevingsgeluid wordt beoordeeld aan de hand van het wettelijk kader van Vlarem. 

Voor de beoordeling van het wegverkeersgeluid wordt gesteund op het besluit van 22/07/2005 van de 

Vlaamse Regering en de consensustekst (19/09/208) van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & 

Gezondheid van LNE waarin gedifferentieerde referentiewaarden zijn opgenomen voor Lden en Lnight. 

 

13.6.3.1 Beoordelingskader voor het omgevingsgeluid 

In bijlage 2.2.1 van Vlarem II zijn milieukwaliteitsnormen opgenomen voor geluid in open lucht. Het 

geluidsdrukniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1h. Deze parameter geeft het niveau weer dat in 95% van 

de meetduur wordt overschreden. De aanduiding “1h” geeft aan dat de meetduur telkens één uur moet 

bedragen. Deze parameter werd gekozen omdat hij een goede indicatie geeft van het aanwezige 

“achtergrondgeluid” en dus van de totale geluidskwaliteit in de omgeving.  

De milieukwaliteitsnormen zijn afhankelijk van het gebied (zoals aangeduid op gewestplannen, bijzondere 

plannen van aanleg, …) en van de periode (dag/avond/nacht). In Tabel 13.6.1 worden deze 

milieukwaliteitsnormen weergegeven.  
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Tabel 13.6.1: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht (Bijlage 2.2.1 van Vlarem II) 

Gebied Milieukwaliteitsnormen in dB(A) in 

open lucht 

Overdag ‘s Avonds ‘s Nachts 

1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en 

middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of 

van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

50 45 40 

4° Woongebieden 45 40 35 

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

60 55 55 

5bis° Agrarische gebieden 45 40 35 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor 

verblijfsrecreatie 

50 45 40 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire 

domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten 

richtwaarden worden vastgelegd 

45 40 35 

8° Bufferzones 55 50 50 

9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden 

tijdens de ontginning 

55 50 45 

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

richtwaarde van toepassing. 

 

13.6.3.2 Beoordelingskader voor het wegverkeerslawaai 

Voor wegverkeerslawaai bestaat er in Vlaanderen nog geen definitieve wetgeving. 

Met betrekking tot het wegverkeerslawaai zijn er twee bestaande ontwerpwetteksten (ontwerp-KB 1991 en 

ontwerptekst verkeersgeluid 1998) waarin richt- en grenswaarden worden voorgesteld ter hoogte van 

geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). 

 

Daarnaast werd op Europees niveau de richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van 

omgevingslawaai opgesteld waarin wordt beoogd om een gemeenschappelijke aanpak te bepalen om op 

basis van prioriteiten de schadelijke gevolgen, hinder inbegrepen, van blootstelling aan omgevingslawaai te 

vermijden. Hierin worden de geluidsbelastingsindicatoren Lden (day-evening-night) en Lnight gehanteerd. Elke 

lidstaat dient voor elk type geluidsbron (weg, spoor, luchtvaart, industrie) zelf grenswaarden vast te leggen 

voor Lden en Lnight. Een definitief toetsingskader voor Lden en Lnight bestaat nog niet. Er is wel een 
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consensustekst opgemaakt (19/09/208) door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 

van LNE waarin gedifferentieerde referentiewaarden zijn opgenomen voor Lden en Lnight. Deze 

gedifferentieerde referentiewaarden vervangen de richt- en maximale waarden opgenomen in het ontwerp 

KB van 10/07/1991. 

 

13.6.3.3 Ontwerp KB 10/07/1991 

In het Ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van grenswaarden voor lawaai binnenshuis en buitenshuis 

en van geluidsisolatie-eisen voor woningen uit 1991 worden richtwaarden en maximale waarden voorgesteld 

voor LAeq,T van wegverkeer.  

In deze ontwerptekst zijn richtwaarden (RW) voorgesteld om het specifieke geluid van verkeer te beperken 

en dit rekening houdende met de omgeving. Waar het bestaande omgevingsgeluid onder de richtwaarden 

ligt, moeten wijzigingen in de bestaande toestand die een verhoging van het omgevingsgeluid tot gevolg 

kunnen hebben, derwijze opgevat worden dat deze richtwaarden niet worden overschreden. 

Het ontwerp KB vermeldt ook maximale waarden (MW). Dit zijn de grenswaarden om het specifieke geluid te 

beperken wanneer de richtwaarden overschreden zijn, rekening houdende met de omgevingskenmerken. In 

zones waar de maximale waarden niet overschreden worden, moeten wijzigingen in de bestaande toestand 

die een verhoging van het omgevingsgeluid tot gevolg kunnen hebben derwijze opgevat en uitgevoerd 

worden dat de maximale waarden niet worden overschreden. 

Voor de dag, avond en nacht geldt volgende indeling: 

 Dag  : 07u00 - 19u00 

 Avond : 19u00 - 22u00 

 Nacht : 22u00 - 07u00 

In Tabel 13.6.2 worden de richtwaarden en de maximale waarden voor het wegverkeersgeluid volgens het 

ontwerp KB van 1991 weergegeven. 

 

Tabel 13.6.2: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht (Bijlage 2.2.1 van Vlarem II) 

Omgevingskenmerken 

  

LAeq,T(dB(A) 

Richtwaarden (RW) Maximale waarden (MW) 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

1. Op minder dan  500 m van wegen met 4 

of meer rijstroken, buiten de bebouwde kom 

in woon- en recreatiegebieden 

60 55 50 70 65 60 

2. In woongebieden buiten de bebouwde 

kom; in recreatiegebieden voor 

verblijfsrecreatie 

 

55 55 45 65 60 55 

3. In woongebieden binnen de bebouwde 

kom, behalve in geval onder 4 

 

60 55 50 70 65 60 

4. In woongebieden binnen de bebouwde 

kom met overheersende administratieve en 

commerciële functie 

65 60 55 75 70 65 

5. In landelijke en agrarische gebieden; 

woonuitbreidingsgebieden 

50 45 40 60 55 50 
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Omgevingskenmerken 

  

LAeq,T(dB(A) 

Richtwaarden (RW) Maximale waarden (MW) 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

 

 

13.6.3.4 Ontwerptekst verkeersgeluid 14/04/1998 

In 1998 heeft Aminal in samenspraak met AWV en een college van erkende MER-deskundigen in geluid en 

trillingen een ontwerptekst opgesteld voor wegverkeersgeluid. 

De bepalingen in de ontwerptekst zijn enkel van toepassing op het geluid voortgebracht door het wegverkeer 

op openbare wegen met een jaargemiddelde verkeersintensiteit (lv) van minstens 20.000 voertuigen pae
25

 

(16 uurswaarde: 6 tot 22h). De richtwaarden zijn enkel geldig ter hoogte van bewoonde gebouwen binnen 

een zone van 250 m tot de dichtst bijgelegen rand van de rijweg. 

Het specifieke geluid voortgebracht door het wegverkeer op nieuwe wegen moet worden beperkt tot de 

richtwaarden weergegeven in Tabel 13.6.3. 

 

Tabel 13.6.3: Richtwaarden voor wegverkeersgeluid volgens ontwerptekst verkeersgeluid 14/04/1998 

zone verkeersintensiteit lv            

(16-uurs waarde) 

LAeq,1h 

dag avond nacht 

bewoond gebouw in 

zone van 250 m 

20.000<= lv<= 40.000 60 60 52 

40.000<lv<=80.000 62 62 55 

>80.000 64 64 58 

 

Voor bestaande wegen geldt dat het specifieke geluid de richtwaarden zoals weergegeven in Tabel 13.6.3 

zo goed mogelijk moet benaderen. Bij een overschrijding van de richtwaarden met meer dan 7 dB(A) moet 

een saneringsplan worden opgesteld. 

Voor de dag, avond en nacht geldt volgende indeling: 

 Dag  : 07u00 - 19u00 

 Avond : 19u00 - 22u00 

 Nacht : 22u00 - 07u00 

 

13.6.3.5 BVR van 22/07/2005 

In het besluit van 22/07/2005 van de Vlaamse Regering (gedeeltelijke omzetting van de Europese Richtlijn 

2002/49/EG) dienen de Lden en Lnight gehanteerd te worden als geluidsindicatoren voor de opmaak van 

strategische geluidsbelastingskaarten. Lden heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de 

lawaaibelasting op een welbepaalde plaats. Deze indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen dag-, 

avond- en nachtniveau in dB(A). De dag telt twaalf uren (07u00-19u00), de avond vier uren (19u00-23u00) 

en de nacht 8 uren (23u00-07u00). In de avondperiode wordt de belasting 5 dB(A) zwaarder aangerekend. 

Voor de nacht is dit 10 dB(A). 

Voor de opmaak van MER’s is het echter onmogelijk om gegevens over een geheel jaar te verkrijgen. Lday 

komt dan overeen met een gemiddelde LAeq,dag (LAeq over de gehele dagperiode). Zo ook voor Levening en Lnight 

respectievelijk LAeq,avond en LAeq,nacht. 

In formulevorm wordt de Lden als volgt gedefiniëerd: 

                                                      
25

 Pae: personenauto-equivalent; hierbij wordt 1 vrachtwagen gelijk gesteld aan 2 auto’s 
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Waarin:  

 LAeq,dag: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende dagperiodes (07u00-19u00); 

 LAeq,avond: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende avondperiodes (19u00-23u00); 

 LAeq,nacht: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende nachtperiodes (23u00-07u00). 

 De Lnight-waarde komt overeen met het gemiddelde geluidsniveau over de verschillende nachtperiodes 

(LAeq,nacht).  

Van de belangrijkste infrastructuurbronnen (wegverkeer, spoorverkeer en luchthavens) en grote 

agglomeraties dienen geluidsbelastingskaarten opgemaakt te worden waarop de volgende geluidscontouren 

worden weergegeven: 

 Lden  : 55 - 75 dB(A) 

 Lnight : 50 - 70 dB(A) 

 

13.6.3.6 Consensustekst 19/09/2008 

Door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE is in 2008 een consensustekst 

opgemaakt waarin gedifferentieerde referentiewaarden zijn opgenomen voor Lden en Lnight. Deze 

gedifferentieerde referentiewaarden vervangen de richt- en maximale waarden opgenomen in het ontwerp 

KB van 10/07/1991. 

De consensustekst gaat uit van twee types “principiële referentiewaarden”: 

 Een principiële referentiewaarde voor nieuwe situaties die inhoudelijk verwijst naar het optreden van 

grootschalige hinder en slaapverstoring en waarnaar wordt gerefereerd voor het beheersen van nieuwe 

ontwikkelingen: Lden = 55 dB en Lnight = 45 dB 

 Een principiële referentiewaarde voor bestaande situaties die inhoudelijk verwijst naar het optreden van 

grootschalige ernstige hinder, ernstige slaapverstoring en gezondheidseffecten en waarnaar wordt 

gerefereerd voor het beheersen van bestaande situaties: Lden = 65 dB en Lnight = 55 dB 

 

Deze principiële referentiewaarden worden gedifferentieerd tot “gedifferentieerde referentiewaarden” op 

basis van de categorisering en functie van de weg. Er worden drie groepen onderscheiden: 

 Hoofd- en primaire wegen: op deze wegen wordt prioriteit gegeven aan bereikbaarheid 

 Secundaire wegen: op deze wegen wordt prioriteit gegeven aan de verkeersleefbaarheid  

 Lokale wegen: op deze wegen wordt prioriteit gegeven aan de leefbaarheid  

In functie van de gestelde prioriteiten voor de drie wegcategorieën worden de referentiewaarden vastgelegd. 

De gedifferentieerde referentiewaarden voor Lden en Lnight worden weergegeven in Tabel 13.6.4. 

Voor een vergelijking van het verkeersgeluid met de referentiewaarden wordt het verkeersgeluid bepaald op 

de meest blootgestelde gevels van de woningen en volgens de voorschriften van Bijlage I van de Europese 

Richtlijn 2002/49/EG. 
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Tabel 13.6.4: Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid  

 

De consensustekst geeft wel aan dat enkel naar de referentiewaarden kan worden “verwezen” zonder dat 

daarmee al gezegd is welke (wettelijke) implicatie een overschrijding van deze waarden moet hebben. 

 

13.6.4 Methodologie effectbepaling en –beoordeling 

De geluidsimpact wordt beschreven voor de aanleg- en exploitatiefase. De geluidsimpact gedurende de 

aanlegfase wordt in het kader van een plan-MER kwalitatief besproken. De geluidsbelasting tijdens de 

exploitatiefase heeft een permanent karakter en wordt bepaald door het verkeer op de aangepaste 

weginfrastructuur en het verkeer op de invalswegen in geval hier een relevante verkeerswijziging zal 

plaatsvinden t.g.v. het plan. 

 

Voor de beschrijving en beoordeling van de geluidsimpact wordt een referentiesituatie (of bestaande situatie) 

en een toekomstige situatie gemodelleerd aan de hand van een akoestisch rekenmodel. De uiteindelijke 

geluidsimpact van het plan wordt bepaald door het verkeersgeluid in de toekomstige situatie te vergelijken 

met het verkeersgeluid in de referentiesituatie. 

 

13.6.4.1 Modellering 

De modellering van het verkeersgeluid gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen uit het richtlijnenboek 

voor de discipline geluid en trillingen.   

Voor de modellering van het verkeersgeluid voor de bestaande en geplande toestand wordt beroep gedaan 

op het akoestische rekenmodel IMMI (versie 2013). De berekening van de geluidsoverdracht van bron naar 

ontvanger gebeurt conform ISO 9613. De berekening van de geluidsemissie van het wegverkeer gebeurt 

conform de Nederlandse Standaard Rekenmethode II (SRM II) voor wegverkeersgeluid, zoals beschreven in 

de handleiding “Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2002” met aanpassing van de 

wegdekcorrectiefactoren voor Vlaanderen. 

Bij de modelberekeningen voor de geluidsemissie van het wegverkeer en de geluidsoverdracht van de bron 

(wegverkeer) naar de omgeving wordt rekening gehouden met volgende parameters: 

 

 

 

wegcategorie situatie L den L night opmerkingen

nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 60 50

bestaande wegen 70 60

nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 55 45

>55 >45

65 55

nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 55 45

>55 >45

65 55

-

stand-still

stand-still

hoofd- en primaire wegen

lokale wegen

secundaire wegen

bestaande wegen

bestaande wegen

De referentiewaarden worden met 5 dB verhoogd 
voor de beoordeling van het geluidsniveau bij 

woningen die:
- ofwel over minstens één gevel beschikken waarop 
de geluidsbelasting meer dan 20 dB lager is dan de 
referentiewaarde;

- ofwel over minstens één gevel beschikken die niet 
wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting boven de 
referentiewaarden én voorzien zijn van voldoende 
isolatie op alle gevels die wél worden blootgesteld 

De referentiewaarden worden met 5 dB verhoogd voor 
de beoordeling van het geluidsniveau bij woningen 

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

- ofwel over minstens één gevel beschikken die niet 
wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting boven de 
referentiewaarden én voorzien zijn van voldoende 
isolatie op alle gevels die wél worden blootgesteld aan 
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Verkeersintensiteiten 

Voor de verkeersintensiteiten in de bestaande en geplande toestand wordt gesteund op de gegevens van 

het verkeerscentrum van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De verkeersintensiteiten worden 

uitgedrukt in aantal/uur per voertuigklasse (personenwagens, lichte en zware vrachtwagens) en opgesplitst 

voor de dag- (7u-19u), avond- (19u-23u) en nachtperiode (23u-7u). 

 

Verkeerssnelheden 

Voor de snelheden in de bestaande en geplande toestand wordt gesteund op de gegevens van het 

verkeerscentrum van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Er wordt gerekend met de “free flow” 

snelheid: dit is de snelheid zonder belasting, niet noodzakelijk de wettelijk toegelaten snelheid, maar eerder 

de werkelijk gereden snelheid. 

 

Wegbedekking 

Voor de wegbedekking in de bestaande en geplande toestand wordt gesteund op de beschikbare gegevens 

van het Agentschap Wegen en Verkeer. Voor de verschillende wegbedekkingen worden de 

corresponderende Vlaamse wegdekcorrectiefactoren toegepast zoals beschreven in het richtlijnenboek voor 

de discipline geluid en trillingen.   

 

Geluidsschermen 

Geluidsschermen, indien aanwezig of gepland, langs de bestaande en geplande weginfrastructuur worden 

mee in beschouwing genomen. 

 

Terreinreliëf 

Het reliëf van het terrein wordt in beschouwing genomen in die gevallen waar een relevante invloed mogelijk 

is op de geluidsoverdracht van de bron naar de ontvanger. Voor de gegevens wordt gesteund op het digitaal 

hoogtemodel. 

 

Gebouwen 

De invloed van gebouwen (reflectie en afscherming) wordt in rekening gebracht door het importeren van het 

relevante KADVEC-bestand (digitaal bestand van alle gebouwen). Bij reflecties door gebouwen wordt 

gerekend met 1 dB absorptieverlies.   

 

Bodeminvloed 

De invloed van de bodem tussen de geluidsbron en receptor wordt beschouwd door een gemiddelde 

geluidsabsorptie- of reflectiecoëfficiënt van de bodem in rekening te brengen. De bodemfactor ligt tussen de 

waarde “0” en “1”. Een bodemfactor gelijk aan “0” komt overeen met een harde reflecterende bodem. Een 

bodemfactor van “1” komt overeen met een zachte absorberende bodem.  

 

Vegetatie 

Vegetatie wordt in het algemeen niet in rekening gebracht omwille van zijn (zeer) geringe invloed en het feit 

dat er tijdens de winterperiode zeer weinig of geen begroeiing aanwezig is. 
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Luchtdemping 

Voor de overdrachtsberekeningen wordt een luchtabsorptie aangehouden volgens ISO 9613 bij een 

temperatuur van 10 °C en een luchtvochtigheid van 70 %. 

 

Meteocorrectie 

Voor de overdrachtsberekeningen wordt met standaard meteocorrectieterm gerekend. 

Ontvanger- of immissiehoogte 

Voor de berekening van de geluidsimmissies t.a.v. de receptor mens wordt een hoogte aangehouden van 4 

m (relatief t.o.v. maaiveld). Voor de receptor natuur wordt een hoogte aangehouden van 1 m (relatief t.o.v. 

maaiveld). 

 

Rasterresolutie 

Voor de geluidscontouren wordt een rasterresolutie aangehouden van 25m bij 25m zoals maximaal wordt 

voorgeschreven in het MER richtlijnenboek voor geluid en trillingen. 

 

13.6.4.2 Modelleringsresultaten 

Het berekende verkeersgeluid wordt weergegeven voor een aantal vooraf uitgekozen representatieve 

immissiepunten gelegen in de nabije omgeving van de te wijzigen weginfrastructuur en haar invalswegen. 

Anderzijds wordt het berekende verkeersgeluid weergegeven aan de hand van geluidscontouren. 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact worden de volgende geluidsbelastingsindicatoren gehanteerd: 

Receptor mens (immissiehoogte = 4 meter): 

 LAeq,dag = equivalent geluidsniveau gedurende de dagperiode (7u - 19u) 

 LAeq,nacht (Lnight) = equivalent geluidsniveau gedurende de nachtperiode (23u - 7u) 

 Lden = gemiddeld dag-, avond- en nachtniveau overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/49/EG. 

 Receptor natuur (immissiehoogte = 1 meter): 

 LAeq,24h = equivalent geluidsniveau gedurende het etmaal 

 

13.6.4.3 Effectbeoordeling – receptor mens 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact t.a.v. de receptor “mens” worden de geluidsbelastingsindicatoren 

LAeq,dag, LAeq,nacht en Lden gehanteerd. 

Het verkeersgeluid/omgevingsgeluid wordt beschreven aan de hand van berekende geluidscontourkaarten 

en gemeten/berekende waarden in een aantal relevante immissiepunten. De immissiepunten zijn gelegen ter 

hoogte van woningen/woonkernen en geluidsgevoelige bestemmingen (zoals scholen, ziekenhuizen, 

rusthuizen, enz) in de nabije omgeving van de te wijzigen weginfrastructuur en de invalswegen waar een 

relevante wijziging van de verkeersafwikkeling wordt verwacht.  

Het verkeersgeluid/omgevingsgeluid wordt beschreven aan de hand van een vergelijking met het 

beoordelingskader zoals besproken in § 13.6.3: 

 de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II (bijlage 2.2.1) 

 de gedifferentieerde referentiewaarden voor Lden en Lnight volgens de consensustekst van 2008 

opgemaakt door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE 

 De geluidsimpact van het plan t.a.v. de receptor “mens” wordt beschreven door het verkeersgeluid in de 

geplande situatie te vergelijken met het verkeersgeluid in de referentiesituatie. 

In de discipline “geluid en trillingen” wordt de impact beschreven op het verkeersgeluid/omgevingsgeluid 

door weergave van de wijziging van de relevante geluidsbelastingsindicatoren LAeq,dag, LAeq,nacht en 
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Lden. De impact wordt besproken voor een aantal relevante immissiepunten en inzichtelijk gemaakt aan de 

hand van verschilkaarten.  

De impact of wijziging van het aantal blootgestelden (aantal inwoners, woningen of m² woonoppervlakte) 

binnen relevante Lden- en Lnight-klassen wordt gegeven en beschreven in de discipline “mens”. 

 

13.6.4.4 Effectbeoordeling – receptor natuur 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact t.a.v. de receptor “natuur” wordt de geluidsbelastingsindicator 

LAeq,24u
26

 gehanteerd. De 45 dB(A) hinderwaarde voor fauna en flora wordt weergegeven aan de hand van 

contourkaarten binnen de discipline fauna en flora. 

De geluidsimpact van het plan t.a.v. de receptor “natuur” wordt beschreven in de discipline “fauna en flora” 

aan de hand van volgend beoordelingskader: 

de drempelwaarde van 45 dB(A) m.b.t. dichtheidsafname van broedvogels in open weidegebieden opgesteld 

in het studierapport ‘Effect van treinverkeer op de dichtheid van weidevogels’ door E.H. Waterman en I. Tulp 

(2002).  

veranderingen in de oppervlakte gehinderd natuurgebied/vogelrichtlijngebied (binnen de 45 dB(A) 

hindercontour) met een inschatting van het aantal broedvogels dat daardoor verloren gaat.  

 

13.6.4.5 Significantiekader voor de effectbeoordeling 

Het significantiekader is bedoeld om de ernst van de geluidseffecten t.g.v. het project te beschrijven. Aan dit 

significantiekader worden dan de eventuele uitvoering van milderende maatregelen gekoppeld. 

Een door de dienst MER definitief goedgekeurd significantiekader voor wegverkeersgeluid bestaat er nog 

niet. In afwachting van een definitief significantiekader wordt in Tabel 13.6.5 een significantiekader 

voorgesteld. Het voorgestelde significantiekader berust op een verhoging of verlaging in dB(A) van het 

berekende verkeersgeluid in de geplande situatie t.o.v. de referentiesituatie. Het effect op het 

omgevingsgeluid zal daarbij afhankelijk zijn van het aandeel van het verkeersgeluid op het omgevingsgeluid. 

 

Tabel 13.6.5: Voorgesteld significantiekader 

effectbeoordeling aanduiding effect op het verkeersgeluid 

Zeer significant positief +++ verlaging van het verkeersgeluid met meer dan 6 dB(A) 

Significant positief ++ verlaging van het verkeersgeluid met meer dan 3 en t/m 6 dB(A) 

Matig positief + verlaging van het verkeersgeluid met meer dan 1 en t/m 3 dB(A) 

Verwaarloosbaar 0 verlaging/verhoging van het verkeersgeluid ≤ 1 dB(A) 

Matig negatief - verhoging van het verkeersgeluid met meer dan 1 en t/m 3 dB(A) 

Significant negatief -- verhoging van het verkeersgeluid met meer dan 3 en t/m 6 dB(A) 

Zeer significant 

negatief 

--- verhoging van het verkeersgeluid met meer dan 6 dB(A) 

 

 

 

                                                      
26

 LAeq,24u is het gemiddelde equivalente geluidsniveau gedurende een etmaal of 24 uren 
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13.6.5 Beschrijving van de referentiesituatie 

13.6.5.1 Huidige situatie 

De huidige referentiesituatie of het huidige geluidsklimaat in de directe omgeving van de bestaande 

wegeninfrastructuur en het geplande omleiding- en doortochttracé wordt beschreven aan de hand van: 

 de strategische geluidsbelastingkaarten voor het wegverkeer; 

 omgevingsmetingen uitgevoerd in 2005 door de Afdeling Wegen-bouwkunde van het Agentschap Wegen 

en Verkeer (AWV); 

 omgevingsmetingen uitgevoerd in 2008 door Arcadis Belgium i.h.k. van het vorige plan MER N74 voor de 

realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren (Projectnr. 04/5746); 

 nieuwe omgevingsmetingen uitgevoerd in 2013 door Arcadis Belgium. 

 een simulatie van het bestaande verkeersgeluid met het akoestische rekenmodel IMMI 

 

13.6.5.2 Strategische geluidsbelastingkaarten 

In uitvoering van de Europese richtlijn Omgevingslawaai zijn geluidskaarten opgesteld van de belangrijkste 

wegen en spoorwegen, van de luchthaven Brussels Airport en van de agglomeraties Gent, Antwerpen en 

Brugge. Voor een aanvullende beschrijving van het akoestisch klimaat of m.a.w. het wegverkeersgeluid in 

het plangebied wordt gebruik gemaakt van de Lden en Lnight geluidsbelastingkaarten van de provincie 

Limburg voor het wegverkeer (uitgave januari 2013). De geluidsbelastingkaarten voor Lden en Lnight van 

het wegverkeer worden opgenomen in respectievelijk Kaart 13.6-2 en Kaart 13.6-3. De 

geluidsbelastingkaarten zijn opgemaakt op basis van de verkeersgegevens van 2011.  
 

Kaart 13.6-2: Lden geluidsbelastingkaart voor het wegverkeer 

Kaart 13.6-3: Lnight geluidsbelastingkaart voor het wegverkeer 

 

13.6.5.3 Geluidsmetingen van 2005 (uitgevoerd door AWV) 

De meetlocaties van de ambulante metingen uitgevoerd op 16 maart 2005 door de Afdeling 

Wegenbouwkunde van het Agentschap Wegen en Verkeer worden weergegeven in  

 

Kaart 13.6-4: Meetlocaties van de ambulante metingen van 16 maart 2005 uitgevoerd door AWV 
 

De meetlocaties worden verder gedetailleerd beschreven in Tabel 13.6.6. 

Alle ambulante metingen werden uitgevoerd op 16 maart 2005 gedurende 15 minuten bij een 

microfoonhoogte van 5 m. De weersomstandigheden waren droog, er was geen bewolking en er stond een 

zwakke tot matige zuidwestenwind. De meetresultaten worden samengevat weergegeven in Tabel 13.6-7. In 

de tabel wordt naast de meetresultaten tevens de totale verkeersintensiteit gegeven op de N715 gedurende 

de metingen. 

 

Tabel 13.6.6: Beschrijving van de meetpunten van de Afdeling Wegen en Verkeer (Min. Vl. Gem.) 

Meetpunt Beschrijving van de ligging Begin van 
de meting 

Duur van 
de meting 

A Rechts van de woning Reimenhof 17 te Houthalen; op het gras ter 
hoogte van de achtergevel 

10u01 15 min. 

B Vóór het gemeentehuis aan de Grote Baan 112 te Houthalen; op de 
verharding ter hoogte van de parkeerplaats voor gehandicapten 

10u28 15 min. 

C Rechts van de woning Kleine Heresteeg 94/1 te Houthalen; op het 
grind ter hoogte van de voorgevel 

10u56 15 min. 

D Tussen de woningen Grote Baan 480 en 482 te Helchteren; op het 
grind ter hoogte van de beide voorgevels 

11u22 15 min. 

E In de bosweg van het militair domein te Helchteren; op de grond ter 
hoogte van km-punt 16.935 

11u53 15 min. 

F Rechts van de woning Grote Baan 401 te Helchteren; op de 
verharding ter hoogte van de voorgevel 

12u20 15 min. 

G Links van de woning Grote Baan 369 te Helchteren; op de grond ter 12u43 15 min. 
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Meetpunt Beschrijving van de ligging Begin van 
de meting 

Duur van 
de meting 

hoogte van de voorgevel 
H In de grasberm van de N715 te Houthalen; ter hoogte van km-punt 

13.170 
13u07 15 min. 

I Vóót de woning Grote Baan 231 te Houhalen; op de verharding ter 
hoogte van het dakvenster 

13u31 15 min. 

J Op het voetwegje tussen de woningen Grote Baan 109 en 127 te 
Houthalen; op de verharding ter hoogte van de voorgevel 109  

13u56 15 min. 

K Vóór het bankkantoor ING aan de Grote Baan 37 te Houthalen; op de 
verharding ter hoogte van de voorgevel  

14u20 15 min. 

L In de grasberm van de N715 te Houthalen; ter hoogte van km-punt 
9.932 

14u45 15 min. 

 

Tabel 13.6.7:  Meetresultaten van de ambulante metingen van 16 maart 2005 van de Afdeling Wegen en Verkeer (Min. 

Vl. Gem.) 

 

Bemerking: de geluidsmetingen met bijhorende verkeerstellingen zijn in 2005 via de standaardmethodiek 

van AWV uitgevoerd. Het aantal voertuigen en het percentage vrachtwagens is een extrapolatie op basis 

van een korte eenmalige telling gedurende een kwartier buiten het spitsuur. Dit verklaart de sterke 

schommelingen in de percentages vrachtwagens en de afwijking t.o.v. het aandeel van 13% waarvan in de 

verkeerskundige berekeningen is uitgegaan.  

 

13.6.5.4 Geluidsmetingen van 2008 (uitgevoerd door Arcadis Belgium) 

Ambulante en langdurige geluidsimmissiemetingen werden uitgevoerd in 2008 i.h.k. van het vorige plan 

MER N74 voor de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren (Projectnr. 04/5746).  

Bij deze meetcampagnes werd het omgevingsgeluid statistisch geanalyseerd op basis van tenminste de 

volgende akoestische grootheden: LAeq,T, LA1,T, LA5,T, LA10,T, LA50,T en LA95,T. Voor de langdurige 

geluidsimmissiemetingen werd een meetperiode T van 7 dagen aangehouden. Voor de ambulante 

geluidsimmissiemetingen wordt een meetperiode T van 15 minuten aangehouden. 

 

13.6.5.4.1 Meetlocaties 

De meetlocaties van de metingen worden weergegeven in Kaart 13.6-5, Kaart 13.6-6 en Kaart 13.6-7 

respectievelijk voor de langdurige metingen en ambulante metingen langs het doortochttracé en het 

omleidingstracé. Voor de langdurige geluidsimmissiemetingen zijn zes meetlocaties (MPl1 - MPl6) 

uitgekozen en voor de ambulante geluidsimmissiemetingen zijn 32 meetlocaties (MPa1 - MPa32) 

uitgekozen. 

Kaart 13.6-5: Meetlocaties van de langdurige metingen (MPl1 – MPl6) 

Kaart 13.6-6: Meetlocaties van de ambulante metingen langs het doortochttracé (MPa1 – MPa16) 

Kaart 13.6-7: Meetlocaties van de ambulante metingen langs het omleidingstracé (MPa17 – MPa32) 

 

meetpunt LAeq LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99

aantal 

voertuigen 

per uur

percentage 

vrachtwagens

A 72,4 79,1 77,2 75,9 70,8 64,2 61,1 56,7 1752 18

B 67,2 73,2 70,6 69,6 66,1 61,8 60,8 59,0 1860 22

C 63,5 69,1 67,5 66,6 62,5 56,7 54,6 50,1 1608 19

D 73,8 80,2 77,8 76,9 72,7 64,9 62,3 56,4 1588 17

E 74,9 82,9 79,9 78,1 72,6 62,3 58,6 50,7 1312 14

F 74,2 82,2 78,8 77,4 71,6 66,0 64,4 62,1 1608 14

G 76,2 83,3 80,8 79,5 73,9 66,4 65,1 62,5 1888 15

H 76,9 82,8 80,8 79,8 75,8 69,2 65,4 60,6 2048 13

I 76,2 82,6 80,0 79,0 74,7 68,3 66,4 61,2 1992 14

J 77,2 82,8 81,2 80,2 76,2 68,6 65,6 61,0 2092 15

K 75,0 80,9 78,9 78,1 73,5 68,4 66,5 63,1 2316 21

L 77,7 83,8 82,2 81,1 76,2 70,4 68,6 64,6 2824 15

alle meetwaarden in dB(A)

totaal verkeer op N715
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De meetlocaties van de langdurige geluidsimmissiemetingen worden verder gedetailleerd beschreven in 

Tabel 13.6.8. De meetlocaties van de ambulante geluidsimmissiemetingen worden gedetailleerd beschreven 

in Tabel 13.6.9 en Tabel 13.6.10 respectievelijk voor het doortochttracé en omleidingstracé. 

 

Tabel 13.6.8: Beschrijving van de langdurige metingen (MPl1 - MPl6) 

Meetpunt Beschrijving van de ligging Begin van de 
meting 

Duur van 
de meting 

MPl1 Ter hoogte van de woning aan de Weygaardstraat 25 7 april 2008 7 dagen 
MPl2 Ter hoogte van de woning aan de Hoolvenstraat 98 7 april 2008 7 dagen 
MPl3 Ter hoogte van de woning aan de Rijkelstraat 67 7 april 2008 7 dagen 
MPl4 Ter hoogte van de woning aan de Grote Baan 539 31 maart 2008 7 dagen 
MPl5 Ter hoogte van de woning aan de Grote Baan 437 31 maart 2008 7 dagen 
MPl6 Ter hoogte van de woning aan de Grote Baan 354 31 maart 2008 7 dagen 

 

Tabel 13.6.9: Beschrijving van de ambulante metingen langs het doortochttracé (MPa1 - Mpa16) 

Meetpunt Beschrijving van de ligging Begin van 
de meting 

Duur van 
de meting 

MPa1 Aan km-punt 9,6; in de grasberm 11u49 15 min. 
MPa2 Aan km-punt 10,2 ter hoogte van de woning Grote Baan 12b; op de 

kiezeltjes 
12u11 15 min. 

MPa3 Aan km-punt 10,67 vóór Mc Donalds  12u34 15 min. 
MPa4 Aan km-punt 11,35 ter hoogte van het kruispunt N751/Ringlaan aan 

het gemeentehuis 
13u02 15 min. 

MPa5 Aan km-punt 11,95 ter hoogte van de woning Grote Baan 176 13u25 15 min. 
MPa6 Aan km-punt 12,3 ter hoogte van de woning Grote Baan 200-200b; op 

het grasperk tussen 200 en 200b 
13u47 15 min. 

MPa7 Aan km-punt 13,3 ter hoogte van de woning Grote Baan 306; op de 
verharding voor nr. 306 

14u09 15 min. 

MPa8 Aan km-punt 13,75 ter hoogte van de woning Kerkstraat 33; op de 
hoek N715/Kerkstraat  

14u32 15 min. 

MPa9 Aan km-punt 14,1 op het Begijnenplein ter hoogte van Fortis bank 14u57 15 min. 
MPa10 Aan km-punt 14,7 ter hoogte van de woning Grote Baan 455 15u20 15 min. 
MPa11 Aan km-punt 15,1 ter hoogte van Brasserie De Kempen naast nr. 496 15u41 15 min. 
MPa12 Ter hoogte van de woning Grote Baan 522 16u02 15 min. 
MPa13 Aan km-punt 16,1; net voor het fietspad 16u22 15 min. 
MPa14 Ter hoogte van Colruyt op de parking 16u44 15 min. 
MPa15 Aan km-punt 12,7 ter hoogte van de woning Grote Baan 219; op het 

voetpad 
17u17 15 min. 

MPa16 Aan km-punt 8,8 in de grasberm 17u42 15 min. 

 

Tabel 13.6.10: Beschrijving van de ambulante metingen langs het omleidingstracé (MPa17 - MPa32) 

Meetpunt Beschrijving van de ligging Begin van 
de meting 

Duur van 
de meting 

MPa17 In industrieterrein Centrum zuid (De Rooten) op ca. 100 m van RWZI 
Houthalen en verbrandingsoven  

11u23 15 min. 

MPa18 Ter hoogte van de woning aan Koetsdreef 42 11u48 15 min. 
MPa19 Ter hoogte van het Kruispunt aan de Hoolvenstraat en Stationstraat 12u12 15 min. 
MPa20 Ter hoogte van de bedding van de oude spoorlijn aan de woning 

Hoolvenstraat 98  
12u35 15 min. 

MPa21 Ter hoogte van de woning aan Bergdeemdenstraat 60b 12u59 15 min. 
MPa22 Ter hoogte van de woning aan Mispad 17 13u24 15 min. 
MPa23 Ter hoogte van de woning aan Vijverweg 3 13u46 15 min. 
MPa24 Ter hoogte van de woning aan Vijfeindenstraat 3 14u07 15 min. 
MPa25 Ter hoogte van het kruispunt aan de Vijfeindenstraat en Lilloweg 15u13 15 min. 
MPa26 Ter hoogte van de bedding van oude spoorlijn in de Loerstraat 15u45 15 min. 
MPa27 Ter hoogte van het kruispunt aan de Loerstraat en Heerkensweg 16u06 15 min. 
MPa28 Ter hoogte van het kruispunt aan de Heerkensweg en weg naar 

Spikkelspade 
16u26 15 min. 

MPa29 Ter hoogte van het kruispunt aan de weg naar Spikkelspade en 
Toekomststraat 

16u46 15 min. 

MPa30 Ter hoogte van het kruispunt aan de Broekstraat en Overwegstraat 17u06 15 min. 
MPa31 Aan Kruispunt Kievitwijk, Heerkensweg en Koerseldijk 17u28 15 min. 
MPa32 Aan Rijkelstraat 67 19u00 1 uur. 

 

13.6.5.4.2 Meetresultaten 

De langdurige geluidsimmissiemetingen werden ononderbroken uitgevoerd over een periode van zeven 

opeenvolgende dagen. In de meetpunten MPl1 – MPl3 werden de langdurige metingen simultaan uitgevoerd 

van maandag 7 april 2008 tot en met zondag 13 april 2008. In de meetpunten MPl4 – MPl6 werden de 

langdurige metingen simultaan uitgevoerd van maandag 31 maart 2008 tot en met zondag 6 april 2008. Voor 
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een uitgebreide weergave van de meetresultaten van de langdurige metingen, het grafische verloop op basis 

van de uurlijkse waarden en de meteorologische omstandigheden wordt verwezen naar het vorige plan 

MER. 

De ambulante geluidsimmissiemetingen langs het doortochttracé (meetpunten MPa1 – Mpa16) werden 

uitgevoerd op woensdag 5 maart 2008. De ambulante geluidsimmissiemetingen langs het omleidingstracé 

(meetpunten MPa17 – Mpa32) werden uitgevoerd op maandag 7 april 2008. De meetperiode per locatie 

bedroeg telkens 15 minuten.  

Voor alle metingen bedroeg de microfoonhoogte 4 meter. 

De meetresultaten van de langdurige metingen worden gemiddeld per dag weergegeven in Tabel 13.6.11. In 

Tabel 13.6.12 worden de gemiddelde waarden gegeven voor de week en het weekend. De meetresultaten 

van de ambulante metingen langs het doortochttracé en omleidingstracé worden respectievelijk 

weergegeven in Tabel 13.6.13 en Tabel 13.6.14. 

 

Tabel 13.6.11: Meetresultaten van de langdurige metingen van 2008 (daggemiddelden) 

 

Tabel 13.6.12: Meetresultaten van de langdurige metingen van 2008 (gemiddelden voor week en weekend) 
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Tabel 13.6.13: Meetresultaten van de ambulante metingen van 2008 langs het doortochttracé 

 

 

Tabel 13.6.14: Meetresultaten van de ambulante metingen van 2008 langs het omleidingstracé 

 

 

13.6.5.5 Geluidsmetingen van 2013 (uitgevoerd door Arcadis Belgium) 

Ter actualisatie werden de ambulante en langdurige geluidsimmissiemetingen van 2008 van het vorige plan 

MER N74 voor de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren (Projectnr. 04/5746) 

opnieuw uitgevoerd.   

13.6.5.5.1 Meetresultaten 

De langdurige geluidsimmissiemetingen werden ononderbroken uitgevoerd over een periode van zeven 

opeenvolgende dagen. In de meetpunten MPl1 en MPl3 werden de langdurige metingen simultaan 

uitgevoerd van 22 november 2013 tot en met 29 november 2013. In de meetpunten MPl2 en MPl5 werden 

de langdurige metingen simultaan uitgevoerd van 8 november 2013 tot en met 16 november 2013. In de 

meetpunten MPl4 en MPl6 werden de langdurige metingen simultaan uitgevoerd van 6 december 2013 tot 

en met 12 december 2013. Voor een uitgebreide weergave van de meetresultaten van de langdurige 

metingen, het grafische verloop op basis van de uurlijkse waarden en de meteorologische omstandigheden 

wordt verwezen naar Bijlage 13.6. 

 

Bijlage 13.6 : Meetresultaten omgevingsmetingen 2013 
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De ambulante geluidsimmissiemetingen langs het doortochttracé (meetpunten MPa1 – Mpa16) werden 

uitgevoerd op maandag 9 december 2013. De ambulante geluidsimmissiemetingen langs het 

omleidingstracé (meetpunten MPa17 – Mpa32) werden uitgevoerd op dinsdag 10 december 2008. De 

meetperiode per locatie bedroeg telkens 15 minuten.  

De meetresultaten van de langdurige metingen worden gemiddeld per dag weergegeven in Tabel 13.6.11. In 

Tabel 13.6.12 worden de gemiddelde waarden gegeven voor de week en het weekend. De meetresultaten 

van de ambulante metingen langs het doortochttracé en omleidingstracé worden respectievelijk 

weergegeven in Tabel 13.6.13 en Tabel 13.6.14. 

 

Tabel 13.6.15: Meetresultaten van de langdurige metingen van 2013 (daggemiddelden) 

 

 

Tabel 13.6.16: Meetresultaten van de langdurige metingen van 2013 (gemiddelden voor week en weekend) 

 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

MPl1 dag 07:00-19:00 35,9 34,5 38,8 32,7 38,8 39,3 33,9

avond 19:00-22:00 33,1 33,3 37,2 33,3 36,8 34,0 32,4

nacht 22:00-07:00 21,8 24,0 23,4 24,6 33,6 24,4 25,4

MPl2 dag 07:00-19:00 39,8 44,2 38,6 45,9 38,3 32,2 34,7

avond 19:00-22:00 42,6 35,2 42,3 38,3 40,2 27,4 39,3

nacht 22:00-07:00 30,0 31,7 24,2 33,6 26,4 29,2 29,6

MPl3 dag 07:00-19:00 40,8 44,4 48,0 43,4 44,0 38,7 37,4

avond 19:00-22:00 37,3 39,6 48,8 41,3 41,9 38,7 37,2

nacht 22:00-07:00 27,5 37,2 34,2 36,3 39,0 29,5 34,9

MPl4 dag 07:00-19:00 58,9 59,2 60,4 59,6 60,6 56,1 50,7

avond 19:00-22:00 53,8 57,3 53,0 55,2 53,6 53,7 -

nacht 22:00-07:00 48,0 24,9 24,9 28,6 45,1 30,0 30,7

MPl5 dag 07:00-19:00 51,6 59,5 59,7 61,7 60,6 55,5 50,9

avond 19:00-22:00 51,2 55,2 53,1 54,7 56,1 50,1 53,0

nacht 22:00-07:00 29,8 28,4 24,2 25,8 30,2 31,1 30,1

MPl6 dag 07:00-19:00 53,1 53,0 52,8 52,6 55,2 50,1 45,3

avond 19:00-22:00 50,4 51,9 48,1 - 51,1 50,9 -

nacht 22:00-07:00 45,1 27,6 29,5 29,5 44,7 30,3 30,8

alle meetwaarden in dB(A)

Meetpunt Beoordelingsperiode
Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarden van het omgevingsgeluid

week weekend

MPl1 dag 07:00-19:00 36,0 36,6

avond 19:00-22:00 34,7 33,2

nacht 22:00-07:00 23,3 25,0

MPl2 dag 07:00-19:00 41,5 35,3

avond 19:00-22:00 40,6 34,6

nacht 22:00-07:00 30,1 30,9

MPl3 dag 07:00-19:00 44,6 38,0

avond 19:00-22:00 41,8 37,9

nacht 22:00-07:00 33,9 33,3

MPl4 dag 07:00-19:00 59,5 54,3

avond 19:00-22:00 54,6 53,7

nacht 22:00-07:00 27,1 30,6

MPl5 dag 07:00-19:00 59,0 53,4

avond 19:00-22:00 54,3 52,1

nacht 22:00-07:00 27,6 30,7

MPl6 dag 07:00-19:00 53,0 48,7

avond 19:00-22:00 50,4 50,9

nacht 22:00-07:00 28,9 30,5

alle meetwaarden in dB(A)

Vlarem-gemiddelde LA95,1h-

waarden van het omgevingsgeluidMeetpunt Beoordelingsperiode
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Tabel 13.6.17: Meetresultaten van de ambulante metingen van 2013 langs het doortochttracé 

 

 

Tabel 13.6.18: Meetresultaten van de ambulante metingen van 2013 langs het omleidingstracé 

 

 

13.6.5.6 Beschrijving van de kwaliteit van het bestaande omgevingsgeluid 

De bestaande geluidskwaliteit aan het doortochttracé en het omleidingstracé van de N715 wordt beoordeeld 

door de gemeten akoestische grootheden te onderwerpen aan een relevant toetsingskader. Voor de 

beoordeling van de kwaliteit van het huidige omgevingsgeluid zijn de gemiddelde LA95,1h-waarden bekomen 

uit de langdurige geluidsimmissiemetingen het best geschikt (er wordt over een voldoende lange periode 

gemeten, tenminste 7 opeenvolgende dagen). Om de geluidskwaliteit van het uitgestrekte studiegebied zo 

volledig mogelijk in kaart te brengen, wordt een aanvullende beschrijving gegeven op basis van ambulante 

metingen gedurende een beperkte meettijd van 15 minuten. 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van het huidige omgevingsgeluid worden de LA95-waarden vergeleken 

met de toepasselijke milieukwaliteitsnormen van Vlarem II. Voor de ambulante geluidsmetingen worden de 

LA95.-waarden gebruikt gedurende de meetperiode van 15 minuten. Voor de langdurige geluidsmetingen 

worden de LA95,1h-waarden gemiddeld volgens de bepalingen van Vlarem. De Vlarem-middeling wordt als 

volgt uitgevoerd: 

 Dag: rekenkundig gemiddelde van alle voor elk uur bepaalde LA95,1h-meetwaarden tussen 07u00 en 

19u00; 

meetpunt LAeq LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95

MPa1 77,7 87,2 83,2 81,4 73,7 68,0 66,7

MPa2 76,5 84,9 81,5 79,7 74,3 67,9 66,1

MPa3 71,2 78,3 76,1 74,9 68,6 62,2 61,1

MPa4 71,0 77,3 75,7 74,8 68,8 63,1 61,7

MPa5 75,2 83,6 80,4 78,9 72,9 59,6 56,7

MPa6 76,7 84,8 82,3 81,0 73,0 66,5 65,2

MPa7 74,5 83,2 80,1 78,4 71,3 64,3 60,8

MPa8 72,8 80,9 77,7 76,5 70,2 61,5 58,8

MPa9 71,5 79,2 76,4 74,9 69,1 63,3 62,2

MPa10 75,7 83,9 80,8 79,1 73,6 65,1 61,7

MPa11 75,9 84,0 80,9 79,2 74,1 66,8 65,0

MPa12 76,8 84,5 81,6 80,0 75,0 68,8 66,8

MPa13 75,2 82,5 79,9 78,4 73,5 68,0 66,2

MPa14 74,9 82,9 79,6 77,9 73,5 66,2 64,1

MPa15 77,5 85,6 82,7 81,4 74,7 65,6 62,5

MPa16 76,8 86,7 83,0 81,0 72,2 65,4 63,2

alle meetwaarden in dB(A)

meetpunt LAeq LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95

MPa17 61,8 75,1 63,2 61,1 58,3 57,0 56,6

MPa18 51,0 58,9 54,4 51,8 48,6 47,0 46,5

MPa19 59,6 69,9 65,1 61,9 56,2 52,4 51,7

MPa20 52,4 61,3 57,5 54,5 49,8 48,1 47,6

MPa21 48,9 54,9 51,5 49,2 47,0 45,9 45,4

MPa22 47,1 52,8 48,5 47,6 45,5 44,1 43,8

MPa23 50,1 54,9 53,2 52,3 49,2 45,9 44,9

MPa24 55,0 69,5 59,1 52,9 41,6 37,5 37,1

MPa25 50,4 61,6 55,1 50,4 40,9 39,0 38,5

MPa26 50,5 61,1 55,9 53,1 41,9 36,5 36,1

MPa27 45,6 54,1 48,6 46,4 42,0 37,6 36,9

MPa28 41,7 51,1 40,3 37,7 34,2 32,6 32,2

MPa29 48,6 61,1 55,2 48,8 37,9 34,4 34,1

MPa30 57,4 71,2 61,0 56,5 43,1 38,4 38,0

MPa31 53,5 63,7 52,2 47,9 42,7 40,4 40,0

MPa32

alle meetwaarden in dB(A)

vervangen door MPl3
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 Avond: rekenkundig gemiddelde van alle voor elk uur bepaalde LA95,1h -meetwaarden tussen 19u00 en 

22u00; 

 Nacht: rekenkundig gemiddelde van de laagste vier waarden van alle voor elk uur bepaalde LA95,1h-

meetwaarden tussen 22u00 en 07u00. 

Metingen waarbij de windsnelheid groter dan 5 m/s bedroeg en waarbij neerslag werd genoteerd, worden 

niet weerhouden. 

De milieukwaliteitsnormen voor de verschillende meetpunten worden gegeven in Tabel 13.6.19.  

De beoordeling van de kwaliteit van het omgevingsgeluid op basis van de ambulante metingen wordt 

gegeven in Tabel 13.6.20. Hier worden de gemeten LA95,15min.-waarden vergeleken met de kwaliteitsnorm 

voor de dagperiode.  

De beoordeling van de kwaliteit van het omgevingsgeluid op basis van de langdurige metingen wordt 

gegeven in Tabel 13.6.21. Hier worden de Vlarem gemiddelde LA95,1h.-waarden voor de dag-, avond- en 

nachtperiode vergeleken met de corresponderende kwaliteitsnormen.  

De “rode” waarden duiden op een overschrijding en de “groene” waarden duiden op een voldoen aan de 

kwaliteitsnorm. 

 

Tabel 13.6.19: Milieukwaliteitsnormen voor het omgevingsgeluid in de verschillende meetpunten 

Meetpunten Gebied volgens Vlarem II Milieukwaliteitsnormen [dB(A)] 
  Dag Avond Nacht 

H 

MPa7/11/16/26/27/28/29 

1 = landelijk gebied 40 35 30 

A/B/C/E/F/G/H/I/K/L 

MPa1/2/3/4/6/8/9/13/15/19/31/32 

MPl3/4 

2 = gebied op minder dan 500 m gelegen van 

industriegebied of van gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut  

50 45 45 

D/J 

MPa5/10/12/20/21/22/23/24/25/30 

MPl1/2/5/6 

4 = woongebied 45 40 35 

MPa14/17/18 5 = industriegebied 

 

60 55 55 

 

Tabel 13.6.20: Beoordeling van de kwaliteit van het omgevingsgeluid op basis van de ambulante metingen 

Meetpunten Gemeten LA95,15min.-waarde [dB(A)] Milieukwaliteitsnorm 
[dB(A)] 2005 2008   2013 

Meetpunten langs 

doortochttracé 

A 61,1 - - 50 

B 60,8 - - 50 

C 54,6 - - 50 

D 62,3 - - 45 

E 58,6 - - 50 

F 64,4 - - 50 

G 65,1 - - 50 

H 65,4 - - 40 

I 66,4 - - 50 

J 65,6 - - 45 

K 66,5 - - 50 

L 68,6 - - 50 

MPa1 - 67,0 66,7 50 

MPa2 - 69,3 66,1 50 

MPa3 - 61,6 61,1 50 
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Meetpunten Gemeten LA95,15min.-waarde [dB(A)] Milieukwaliteitsnorm 
[dB(A)] 

MPa4 - 63,0 61,7 50 

MPa5 - 61,2 56,7 45 

MPa6 - 62,5 65,2 50 

MPa7 - 64,4 60,8 40 

MPa8 - 65,6 58,8 50 

MPa9 - 63,5 62,2 50 

MPa10 - 63,4 61,7 45 

MPa11 - 66,1 65,0 40 

MPa12 - 66,1 66,8 45 

MPa13 - 65,1 66,2 50 

MPa14 - 65,6 64,1 60 

MPa15 - 63,2 62,5 50 

MPa16 - 64,0 63,2 40 

Meetpunten langs 

omleidingstracé 

MPa17 - 54,0 56,6 60 

MPa18 - 41,2 46,5 60 

MPa19 - 42,1 51,7 50 

MPa20 - 38,8 47,6 45 

MPa21 - 34,2 45,4 45 

MPa22 - 36,9 43,8 45 

MPa23 - 43,2 44,9 45 

MPa24 - 40,1 37,1 45 

MPa25 - 37,3 38,5 45 

MPa26 - 33,0 36,1 40 

MPa27 - 32,0 36,9 40 

MPa28 - 31,4 32,2 40 

MPa29 - 35,6 34,1 40 

MPa30 - 36,0 38,0 45 

MPa31 - 36,4 40,0 50 

MPa32 - - - 50 

 

Tabel 13.6.21: Beoordeling van de kwaliteit van het omgevingsgeluid op basis van de langdurige metingen 

Meetpunten  Vlarem II gemiddelde 
LA95,1h-waarde [dB(A)] 

Milieukwaliteits-
norm [dB(A)] 

2008 2013 

Meetpunten langs 

omleidingstracé 

 

MPl1 Week Dag 39,1 36,0 45 

avond 38,3 34,7 40 

nacht 26,9 23,3 35 

Weekend Dag 37,7 36,6 45 

avond 36,6 33,2 40 

nacht 29,7 25,0 35 

MPl2 Week Dag 38,7 41,5 45 

avond 38,4 40,6 40 

nacht 34,8 30,1 35 

Weekend Dag 40,1 35,3 45 

avond 38,3 34,6 40 

nacht 35,1 30,9 35 

MPl3 Week Dag 44,2 44,6 50 

avond 44,1 41,8 45 

nacht 42,4 33,9 45 
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Meetpunten  Vlarem II gemiddelde 
LA95,1h-waarde [dB(A)] 

Milieukwaliteits-
norm [dB(A)] 

2008 2013 

Weekend Dag 45,5 38,0 50 

avond 45,3 37,9 45 

nacht 42,2 33,3 45 

Meetpunten langs 

doortochttracé 

 

MPl4 Week Dag 63,1 59,5 50 

avond 57,6 54,6 45 

nacht 31,6 27,1 45 

Weekend Dag 58,6 54,3 50 

avond 58,6 53,7 45 

nacht 38,4 30,6 45 

MPl5 Week Dag 62,6 59,0 45 

avond 56,5 54,3 40 

nacht 33,9 27,6 35 

Weekend Dag 59,8 53,4 45 

avond 58,7 52,1 40 

nacht 38,7 30,7 35 

MPl6 Week Dag 58,8 53,0 45 

avond 54,2 50,4 40 

nacht 38,2 28,9 35 

Weekend Dag 55,3 48,7 45 

avond 54,4 50,9 40 

nacht 40,3 30,5 35 

 

Wanneer het omgevingsgeluid wordt vergeleken met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II wordt globaal 

vastgesteld dat de kwaliteit van het huidig gemeten omgevingsgeluid langsheen het bestaande 

doortochttracé slecht tot zeer slecht scoort in vergelijking met het omgevingsgeluid dat langs het 

omleidingstracé werd opgemeten. Een samenvattend overzicht op basis van de langdurige 

omgevingsmetingen van 2008 en 2013 wordt gegeven in Tabel 13.6.22. 

 

Tabel 13.6.22: Samenvattend overzicht omgevingsgeluid langs doortocht- en omleidingstracé (2008 en 2013) 

 Vlarem II gemiddelde LA95,1h-waarde [dB(A)] Milieukwaliteits-

norm [dB(A)] 2008 2013 

week weekend week weekend 

Omgevingsgeluid 

langs doortochttracé 

Dag 59 – 63 55 – 60 53 - 60 49 - 54 45 – 50 

avond 54 – 58  54 – 59 50 – 55 51 - 54 40 – 45 

nacht 32 – 38 38 – 40 27 - 29 30 - 31 35 – 45 

Omgevingsgeluid 

langs omleidingstracé 

Dag 39 – 44 38 – 46 36 - 45 35 - 38 45 – 50 

avond 38 – 44 37 – 45 35 - 42 33 - 38 40 – 45 

nacht 27 – 42 30 – 42 23 - 34 25 - 33 35 – 45 

 

13.6.5.7 Bestaande geluidskwaliteit langs het doortochttracé (N715) 

13.6.5.7.1 Situatie 2008 

Het omgevingsgeluid langs het bestaande doortochttracé (N715) wordt volledig gedomineerd door het 

verkeersgeluid van de N715 en eventueel belangrijke lokale wegen die aansluiten op de N715. Het 

omgevingsgeluid langs het bestaande doortochttracé (N715) schommelt overdag tussen 55 en 63 dB(A), ’s 

avonds tussen 54 en 59 dB(A) en ’s nachts tussen 32 en 40 dB(A). In vergelijking met de 
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milieukwaliteitsnormen van Vlarem II kan globaal gesteld worden dat het omgevingsgeluid tijdens de dag-, 

avond- en nachtperiode overwegend boven de kwaliteitsnorm ligt (= slechte geluidskwaliteit). Slechts in 

enkele gevallen wordt de kwaliteitsnorm wel gehaald: dit is tijdens de nachtperiode ter hoogte van de 

Kievitwijk (week en weekend) en in de woonkern Helchteren (week). Een samenvattend overzicht wordt 

gegeven in Tabel 13.6.22. 

In functie van week- en weekendperiode wordt het volgende vastgesteld: tijdens de week ligt het 

omgevingsgeluid overdag gemiddeld 3 tot 4 dB(A) hoger dan in het weekend. ’s Nachts ligt het 

omgevingsgeluid tijdens de week gemiddeld 2 tot 6 dB(A) lager dan in het weekend. In de avondperiodes is 

er geen relevant verschil op te merken tussen week en weekend.  

 Kievitwijk (meetpunt MPl4)  

Langs de N715 in de Kievitwijk schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode tussen 59 en 63 

dB(A) en tijdens de avondperiode tussen 58 en 59 dB(A). Dit is ruim boven de kwaliteitsnorm voor dat 

gebied zodat hier wordt gesproken van een (zeer) slechte geluidskwaliteit. Tijdens de nacht daarentegen 

ligt het omgevingsgeluid relatief laag, tussen 32 en 38 dB(A), wat overeenkomt met een goede 

geluidskwaliteit in vergelijking met de kwaliteitsnorm voor dat gebied. 

 Woonkern Helchteren (meetpunt MPl5)  

Langs de N715 in de woonkern van Helchteren schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode 

tussen 60 en 63 dB(A) en tijdens de avondperiode tussen 57 en 59 dB(A). Dit is ruim boven de 

kwaliteitsnorm voor dat gebied zodat hier wordt gesproken van een (zeer) slechte geluidskwaliteit. 

Tijdens de nacht ligt het omgevingsgeluid tussen 34 en 39 dB(A). De laagste waarde wordt gehaald 

tijdens de week en voldoet aan de kwaliteitsnorm. De hoogste waarde wordt genoteerd tijdens het 

weekend en overschrijdt de kwaliteitsnorm voor dat gebied. Het betreft een goede tot slechte 

geluidskwaliteit.  

 Woonkern Houthalen (meetpunt MPl6)  

Langs de N715 in de woonkern van Houthalen schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode 

tussen 55 en 59 dB(A) en tijdens de avondperiode rond 54 dB(A). Dit is ruim boven de kwaliteitsnorm 

voor dat gebied zodat hier wordt gesproken van een (zeer) slechte geluidskwaliteit. Tijdens de nacht ligt 

het omgevingsgeluid tussen 38 en 40 dB(A), wat hoger is dan de kwaliteitsnorm voor dat gebied zodat 

hier wordt gesproken van een slechte geluidskwaliteit. 

 

13.6.5.7.2 Situatie 2013 

Het omgevingsgeluid langs het bestaande doortochttracé (N715) wordt volledig gedomineerd door het 

verkeersgeluid van de N715 en eventueel belangrijke lokale wegen die aansluiten op de N715. Het 

omgevingsgeluid langs het bestaande doortochttracé (N715) schommelt overdag tussen 49 en 60 dB(A), ’s 

avonds tussen 50 en 55 dB(A) en ’s nachts tussen 27 en 31 dB(A). In vergelijking met de 

milieukwaliteitsnormen van Vlarem II kan globaal gesteld worden dat het omgevingsgeluid tijdens de dag- en 

avondperiode boven de kwaliteitsnorm ligt (= slechte geluidskwaliteit). Tijdens de nachtperiode wordt de 

kwaliteitsnorm wel gehaald (= goede geluidskwaliteit). Een samenvattend overzicht wordt gegeven in Tabel 

13.6.22. 

In functie van week- en weekendperiode wordt het volgende vastgesteld: tijdens de week ligt het 

omgevingsgeluid overdag gemiddeld 4 tot 6 dB(A) hoger dan in het weekend. ’s Nachts ligt het 

omgevingsgeluid tijdens de week gemiddeld 2 tot 3 dB(A) lager dan in het weekend. In de avondperiodes is 

er geen relevant verschil op te merken tussen week en weekend.  

 Kievitwijk (meetpunt MPl4)  

Langs de N715 in de Kievitwijk schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode tussen 54 en 60 

dB(A) en tijdens de avondperiode tussen 54 en 55 dB(A). Dit is ruim boven de kwaliteitsnorm voor dat 

gebied zodat hier wordt gesproken van een (zeer) slechte geluidskwaliteit. Tijdens de nacht daarentegen 
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ligt het omgevingsgeluid relatief laag, tussen 27 en 31 dB(A), wat overeenkomt met een goede 

geluidskwaliteit in vergelijking met de kwaliteitsnorm voor dat gebied. 

 Woonkern Helchteren (meetpunt MPl5)  

Langs de N715 in de woonkern van Helchteren schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode 

tussen 53 en 59 dB(A) en tijdens de avondperiode tussen 52 en 54 dB(A). Dit is ruim boven de 

kwaliteitsnorm voor dat gebied zodat hier wordt gesproken van een (zeer) slechte geluidskwaliteit. 

Tijdens de nacht daarentegen ligt het omgevingsgeluid relatief laag, tussen 28 en 31 dB(A), wat 

overeenkomt met een goede geluidskwaliteit in vergelijking met de kwaliteitsnorm voor dat gebied.  

 Woonkern Houthalen (meetpunt MPl6)  

Langs de N715 in de woonkern van Houthalen schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode 

tussen 49 en 53 dB(A) en tijdens de avondperiode tussen 50 en 51 dB(A). Dit is ruim boven de 

kwaliteitsnorm voor dat gebied zodat hier wordt gesproken van een (zeer) slechte geluidskwaliteit. 

Tijdens de nacht daarentegen ligt het omgevingsgeluid relatief laag, tussen 29 en 31 dB(A), wat 

overeenkomt met een goede geluidskwaliteit in vergelijking met de kwaliteitsnorm voor dat gebied. 

 

13.6.5.8 Bestaande geluidskwaliteit langs het omleidingstracé 

13.6.5.8.1 Situatie 2008 

Het omgevingsgeluid langs het omleidingstracé ligt beduidend lager dan het omgevingsgeluid langs het 

bestaande doortochttracé (N715). Het omgevingsgeluid langs het omleidingstracé schommelt overdag 

tussen 38 en 46 dB(A), ’s avonds tussen 37 en 45 dB(A) en ’s nachts tussen 27 en 42 dB(A). In vergelijking 

met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II kan globaal gesteld worden dat het omgevingsgeluid tijdens de 

dag-, avond- en nachtperiode overwegend lager ligt dan de kwaliteitsnorm (= goede geluidskwaliteit). 

Slechts in twee gevallen wordt de kwaliteitsnorm (gering) overschreden: dit is tijdens de nachtperiode ter 

hoogte van de woonkern De Standaard (in het weekend) en tijdens de avondperiode ter hoogte van de 

woningen in de Rijkelstraat (in het weekend). 

Er is geen relevant verschil vast te stellen in het omgevingsgeluid tijdens de week en het weekend. Een 

samenvattend overzicht wordt gegeven in Tabel 13.6.22. 

 Woonkern Lillo (meetpunt MPl1)  

In de woonkern Lillo schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode tussen 38 en 39 dB(A), 

tijdens de avondperiode tussen 37 en 38 dB(A) en tijdens de nachtperiode tussen 27 en 30 dB(A). Dit is 

beter dan de kwaliteitsnormen voor dat gebied zodat hier kan gesproken worden van een goede 

geluidskwaliteit.  

 Woonkern De Standaard (meetpunt MPl2)  

Ter hoogte van de woningen De Standaard schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode tussen 

39 en 40 dB(A), tijdens de avondperiode rond 38 dB(A) en tijdens de nachtperiode rond 35 dB(A). 

Hiermee worden de kwaliteitsnormen gehaald voor dat gebied zodat hier kan gesproken worden van een 

goede geluidskwaliteit. 

 Woningen Rijkelstraat (meetpunt MPl3)  

Ter hoogte van deze woningen schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode tussen 44 en 46 

dB(A), tijdens de avondperiode tussen 44 en 45 dB(A) en tijdens de nachtperiode rond 42 dB(A). 

Hiermee worden de kwaliteitsnormen gehaald voor dat gebied zodat hier kan gesproken worden van een 

goede geluidskwaliteit. 

 

13.6.5.8.2 Situatie 2013 

Het omgevingsgeluid langs het omleidingstracé ligt beduidend lager dan het omgevingsgeluid langs het 

bestaande doortochttracé (N715). Het omgevingsgeluid langs het omleidingstracé schommelt overdag 

tussen 35 en 45 dB(A), ’s avonds tussen 33 en 42 dB(A) en ’s nachts tussen 23 en 34 dB(A). In vergelijking 

met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II kan globaal gesteld worden dat het omgevingsgeluid tijdens de 
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dag-, avond- en nachtperiode overwegend lager ligt dan de kwaliteitsnorm (= goede geluidskwaliteit). 

Slechts in één geval wordt de kwaliteitsnorm (gering) overschreden: dit is tijdens de avondperiode ter hoogte 

van de woningen de Standaard (meetpunt MPl2) (in het week). 

Een samenvattend overzicht wordt gegeven in Tabel 13.6.22. 

 Woonkern Lillo (meetpunt MPl1)  

In de woonkern Lillo schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode tussen 36 en 37 dB(A), 

tijdens de avondperiode tussen 33 en 35 dB(A) en tijdens de nachtperiode tussen 23 en 25 dB(A). Dit is 

beter dan de kwaliteitsnormen voor dat gebied zodat hier kan gesproken worden van een goede 

geluidskwaliteit.  

 Woonkern De Standaard (meetpunt MPl2)  

Ter hoogte van de woningen De Standaard schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode tussen 

35 en 42 dB(A), tijdens de avondperiode tussen 35 en 41 db(A) en tijdens de nachtperiode tussen 30 en 

31 dB(A). Overwegend worden de kwaliteitsnormen gehaald voor dat gebied zodat hier kan gesproken 

worden van een goede geluidskwaliteit. 

 Woningen Rijkelstraat (meetpunt MPl3)  

Ter hoogte van deze woningen schommelt het omgevingsgeluid tijdens de dagperiode tussen 38 en 45 

dB(A), tijdens de avondperiode tussen 38 en 42 dB(A) en tijdens de nachtperiode tussen 33 en 34 dB(A). 

Hiermee worden de kwaliteitsnormen gehaald voor dat gebied zodat hier kan gesproken worden van een 

goede geluidskwaliteit.  

 

13.6.5.9 Samenvatting bestaande geluidskwaliteit 

Op basis van de uitgebreide immissiemeetcampagne kan gesteld worden dat de kwaliteit van het 

omgevingsgeluid langsheen het doortochttracé (N74/N715) slecht tot zeer slecht scoort in vergelijking met 

de Vlarem-milieukwaliteitsnormen. Het omgevingsgeluid wordt gedomineerd door het verkeersgeluid van de 

N74/N715 en belangrijke lokale wegen die aansluiten op de N715.  

Het omgevingsgeluid langsheen het omleidingstracé ligt beduidend lager dan het omgevingsgeluid langs het 

doortochttracé (N715). De kwaliteit van het omgevingsgeluid scoort goed tot zeer goed in vergelijking met de 

Vlarem-milieukwaliteitsnormen. Vooral in het noordelijke deel, in de vallei Grote Winterbeek – Broekbeek, 

worden zeer lage waarden genoteerd. Naar het zuiden toe (naar de autosnelweg E314) wordt het 

omgevingsgeluid wel beïnvloed door het verkeersgeluid van de E314. Ter hoogte van Centrum-Zuid wordt 

het geluidsklimaat gedomineerd door de E314. 

 

13.6.5.10 Beschrijving van het bestaande verkeersgeluid 

13.6.5.11 Modellering 

Voor de beschrijving van de bestaande situatie a.d.h. van een modellering wordt beroep gedaan op het 

akoestische rekenmodel IMMI (versie 2013). 

De berekening van de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger gebeurt conform ISO 9613. De 

berekening van de geluidsemissie van het wegverkeer gebeurt conform de Nederlandse Standaard 

Rekenmethode II (SRM II) voor wegverkeersgeluid, zoals beschreven in de handleiding “Reken- en 

meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2002” met aanpassing van de wegdekcorrectiefactoren voor Vlaanderen. 

Bij de modelberekeningen voor het verkeersgeluid worden de volgende gegevens gebruikt: 

 

Wegennet 

Voor het wegennet wordt beroep gedaan op de gegevens uit het provinciaal verkeersmodel Limburg versie 

3.6.1 voor het jaar 2009 welke zijn aangeleverd door het Vlaams Verkeerscentrum. Het beschouwde 

wegennet wordt afgebakend en weergegeven in Kaart 13.6-1. 
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Verkeersintensiteiten en – snelheden  

Voor de verkeersintensiteiten en –snelheden wordt beroep gedaan op de gegevens uit het provinciaal 

verkeersmodel Limburg versie 3.6.1 voor het jaar 2009 welke zijn aangeleverd door het Vlaams 

Verkeerscentrum. Voor de verkeerssnelheden zijn de “free flow”-snelheden uit het verkeersmodel 

aangehouden. Dit is de snelheid zonder congestie en stemt min of meer overeen met de V85 of de wettelijke 

snelheid (afhankelijk of deze afgedwongen wordt) en deze is voor alle beschouwde periodes (dag, avond en 

nacht) of uren identiek. Dit komt dus overeen met de worst case scenario. De snelheden voor de 

verschillende voertuig categorieën worden als volgt geplafonneerd: 

 Personenwagens : max. 120 km/u 

 Lichte vrachtwagens : max. 100 km/u 

 Zware vrachtwagens: max. 90 km/u  

 

Wegbedekking 

De invloed van de wegverharding wordt verrekend via de Vlaamse wegdekcorrectietermen. Er wordt geen 

wegdekcorrectie toegepast (SMA C wordt aangehouden met Cwegdek = 0) aangezien geen gegevens 

beschikbaar zijn van het bestaande wegdektype voor de wegen binnen het afgebakende studiegebied. 

 

Geluidsschermen 

In de bestaande situatie zijn geen geluidsschermen aanwezig.  

 

Terreinreliëf 

Het reliëf van het terrein wordt in rekening gebracht via het importeren van het digitaal hoogtemodel van 

Vlaanderen (DHM). 

 

Gebouwen 

Om de reflecties en/of afscherming van gebouwen in rekening te brengen, is het relevante KADVEC-bestand 

(digitaal bestand van alle gebouwen) van het studiegebied in het model geïmporteerd. Voor alle gebouwen 

wordt een standaardhoogte van 7 m aangehouden en er wordt gerekend met 1 dB absorptieverlies bij 

reflectie. 

 

Bodeminvloed 

De invloed van het maaiveld (bodem) tussen de geluidsbron en receptor wordt beschouwd door een 

geluidsabsorptie- of reflectiecoëfficiënt van de bodem in rekening te brengen. Voor de bebouwde gebieden 

(woon- en industriegebied) wordt gerekend met een gemiddelde absorptiecoëfficiënt van “0,5” en voor de 

“niet-bebouwde” gebieden (agrarisch en natuurgebied) wordt gerekend met een gemiddelde 

absorptiecoëfficiënt van “1” (0 = 100 % reflecterende bodem, 1 = 100 % absorberende bodem).  

 

Vegetatie 

Vegetatie wordt niet in rekening gebracht. 

 

Luchtdemping 

Als berekeningsparameters voor de luchtabsorptie wordt een temperatuur van 10 °C en een luchtvochtigheid 

van 70 % aangehouden volgens ISO 9613. 
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Meteocorrectie 

Bij de SRM II berekeningsmethode wordt gerekend met de standaard meteocorrectieterm. 

Het opgemaakte model voor de bestaande situatie wordt weergegeven aan de hand van een drie 

dimensionaal beeld in Kaart 13.6-8. 

 

Kaart 13.6-8: Drie dimensionaal beeld v/h model (bestaande situatie) 

 

13.6.5.12 Geluidskaarten van het bestaande verkeersgeluid 

Het verkeersgeluid in de bestaande situatie (situatie van 2009) wordt voorgesteld door middel van een 

geluidscontourenkaart. De geluidscontouren (voor de receptor mens) zijn opgemaakt voor een hoogte van 4 

m (relatief) t.o.v. maaiveld via een raster van 25 m bij 25 m. Voor de receptor natuur wordt de 45 dB(A) 

geluidscontour (gemiddelde LAeq,waarde gedurende etmaalperiode) gegeven voor een hoogte van 1 m 

(relatief) t.o.v. maaiveld.  

Het verkeersgeluid wordt gepresenteerd aan de hand van de geluidscontouren voor de volgende 

geluidsbelastingsindicatoren:  

 

Receptor mens 

LAeq,dag = equivalent geluidsniveau gedurende de dagperiode (7u - 19u) 

LAeq,nacht (Lnight) = equivalent geluidsniveau gedurende de nachtperiode (23u - 7u) 

Lden = gemiddeld dag-, avond- en nachtniveau overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/49/EG. 

 

Receptor natuur 

LAeq,45 = 45 dB(A) hindercontour fauna en flora (etmaalperiode) 

De geluidskaarten voor de bestaande situatie (situatie van 2009) worden gegeven in de volgende kaarten: 
 

Kaart 13.6-9: LAeq,dag-contouren bestaand verkeersgeluid (situatie 2009) 

Kaart 13.6-10: LAeq,nacht-contouren bestaand verkeersgeluid (situatie 2009) 

Kaart 13.6-11: Lden-contouren bestaand verkeersgeluid (situatie 2009) 

Kaart 13.6-12: LAeq,45 dB(A) hindercontour fauna en flora (situatie 2009) 

 

13.6.5.13 Beschrijving van het bestaande verkeersgeluid 

Voor de beschrijving van het bestaande verkeersgeluid worden de berekende Lnight- en Lden-waarden 

vergeleken met de gedifferentieerde referentiewaarden uit de consensustekst van 2008 opgemaakt door de 

afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE. 

De berekende Lnight- en Lden-waarden worden beoordeeld in alle meetpunten (MPl1 t/m Mpl6 en MPa1 t/m 

MPa32). Tevens zijn nog zeven bijkomende beoordelingspunten uitgekozen die als volgt worden 

omschreven: 

 BP1: Locatie midden in de woonkern Helchteren op 250 m afstand ten westen van de N715; 

 BP2: Locatie midden in de woonkern Helchteren op 250 m afstand ten oosten van de N715; 

 BP3: Locatie midden in de woonkern Houthalen op 250 m afstand ten westen van de N715; 

 BP4: Locatie midden in de woonkern Houthalen op 250 m afstand ten oosten van de N715; 

 BP5: Kraanbergstraat (dichtste woningen aan het omleidingstracé) 

 BP6: Het Steegje/Schansweg (dichtste woningen aan het omleidingstracé) 

 BP7: Guldensporenlaan (dichtste woningen aan het omleidingstracé) 
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De beoordelingspunten BP1 t/m BP4 zijn uitgekozen om een bijkomend beeld te vormen van de 

geluidseffecten op grotere afstand van de bestaande N715 (250 m) midden in de woonkernen Helchteren en 

Houthalen. De beoordelingspunten BP5 t/m BP7 zijn uitgekozen om een bijkomend beeld te vormen van de 

geluidseffecten op de dichtste bewoning waar het omleidingstracé de bestaande Lillo 

Steenweg/Helzoldstraat via een brug kruist. De ligging van de bijkomende beoordelingspunten wordt 

weergegeven in Kaart 13.6-13. 
 

Kaart 13.6-13: Ligging van de bijkomende beoordelingspunten BP1-BP7 

De vergelijking van de berekende Lnight- en Lden-waarden met de gedifferentieerde referentiewaarden 

wordt weergegeven in Tabel 13.6.23. De Lnight- en Lden-waarden duiden de onder- en bovengrens aan van 

de berekende waarden voor de desbetreffende woonlocaties of -omgevingen. 

Tabel 13.6.23: Berekende Lnight- en Lden-waarden voor het bestaande verkeersgeluid 2009 

 

Lnight Lden Lnight Lden

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 40 - 45 45 - 55 55 - 60 65 - 70

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 40 - 45 45 - 50 55 - 60 65 - 70

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

alle waarden in dB(A)

woonkern De Standaard 35 - 40 40 - 45 55 - 60 65 - 70

woonwijk Zoliken 40 - 45 45 - 50 55 - 60 65 - 70

woonkern Lillo 35 - 50 45 - 60 55 - 60 65 - 70

meest westelijke woningen van Houhalen 35 - 40 45 - 50 55 - 60 65 - 70

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

30 - 40 40 - 50 55 - 60 65 - 70

30 - 40 40 - 50 55 - 60 65 - 70

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)
40 - 45 45 - 55 55 - 60 65 - 70

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

Kievitwijk (oostelijke woningen) 45 - 65 50 - 70 55 - 60 65 - 70

Meet- en beoordelingslocaties

bestaande situatie 

2009

gedifferentieerde 

referentiewaarden

dichtste woningen aan N715 (<50m) 60 - 65 70 - 75 55 - 60 65 - 70

dichtste woningen aan N715 (< 50m) 60 - 65 70 - 75 55 - 60 65 - 70
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13.6.5.14 Vergelijking van het geluidsmodel met de metingen 

De vergelijking van de berekende Lnight- en Lden-waarden met de gemeten Lnight- en Lden-waarden wordt 

uitgevoerd in die punten waar langdurige metingen werden uitgevoerd, dit zijn de meetpunten MPl1 t/m 

MPl6. Enkel op deze meetlocaties worden/kunnen de Lnight en Lden waarden berekend. De middeling 

gebeurt weliswaar over de meetperiode van 7 opeenvolgende dagen en is dus geen jaargemiddelde zoals 

gebruikelijk is voor de Lnight- en Lden-waarden. De vergelijking van de berekende waarden met de 

langdurige metingen wordt gegeven in  

Tabel 13.6.24: Vergelijking berekende waarden met langdurige metingen 

 

 

Bij de vergelijking van de berekende waarden met de gemeten waarden dienen wel een aantal bemerkingen 

gemaakt te worden die een verklaring geven aan de afwijkingen of verschillen die niet volledig uit te sluiten 

zijn tussen de berekende en gemeten waarden: 

 de verkeersgegevens uit het provinciaal verkeersmodel zijn geijkt voor de situatie 2009 terwijl de 

geluidsmetingen gelden voor de situatie 2013; 

 de gemodelleerde geluidstoestand geeft enkel het verkeersgeluid weer, terwijl de gemeten waarden het 

totale omgevingsgeluid (verkeersgeluid en andere geluiden (bijvoorbeeld industrie)) weergeven; 

 de gemodelleerde geluidstoestand is een zo betrouwbaar mogelijke simulatie van de werkelijke toestand 

maar alsnog dient hierbij rekening gehouden te worden met afwijkingen tussen de gekozen 

modelwaarden en werkelijke waarden voor een aantal parameters (bijvoorbeeld de 

wegdekcorrectiefactoren, verkeerssnelheden, bodemabsorptiewaarden, hoogte voor de gebouwen, enz.);       

 de berekende Lnight- en Lden-waarden zijn jaargemiddelde waarden, terwijl de gemeten Lnight- en Lden-

waarden gemiddelden zijn over de meetperiode van 7 opeenvolgende dagen; 

Uit de vergelijking van de berekende Lnight- en Lden-waarden met de gemeten waarden wordt vastgesteld 

dat het verschil beperkt blijft tot maximaal ca. 3 dB(A). Dit is een aanvaardbaar verschil zodat mag gesteld 

worden dat het geluidsmodel een betrouwbaar referentiekader is voor de beschrijving en beoordeling van de 

geluidseffecten t.g.v. het plan. 

 

13.6.5.15 Beschrijving van het bestaande spoorverkeersgeluid 

Ter hoogte van Centrum-Zuid ligt een actieve spoorlijn: spoorlijn 15. Deze vormt een verbinding tussen 

Antwerpen en Hasselt via Lier, Herentals, Mol en Beringen. Over het grootste deel van de spoorlijn is deze 

lijn dubbelsporig met een maximumsnelheid van 120 km/u. Tussen Zolder en Zonhoven is de lijn echter 

enkelsporig met een maximumsnelheid van 90 km/u. De lijn is hier niet geëlektrificeerd. 

Het personenvervoer over deze spoorlijn bestaat op weekdagen ter hoogte van het studiegebied uit één trein 

per uur, per rijrichting en dit tussen 6u en 23u (17 treinen per rijrichting). Op weekenddagen wordt deze 

intensiteit gehalveerd tot één trein per twee uur en dit tussen 7u en 22u. 

MPl1 Lnight 40,0 42,5

Lden 51,7 50,3

MPl2 Lnight 41,6 38,8

Lden 50,9 48,0

MPl3 Lnight 41,0 43,6

Lden 51,3 51,4

MPl4 Lnight 62,0 64,9

Lden 70,5 72,3

MPl5 Lnight 64,0 65,2

Lden 72,2 72,5

MPl6 Lnight 60,2 63,0

Lden 69,1 71,5

Meetpunt
gemeten 

waarden

berekende 

waarden



 465/1062 BE0111001654.0168  

 

Het goederenvervoer op deze lijn is beperkt en onregelmatig gespreid. Op weekbasis zijn er zeven treinen 

die van de lijn gebruik maken. Deze rijden niet elke dag. Het maximale aantal is vier treinen en dit op 

woensdag. De goederentreinen rijden tussen 6u en 23u met een concentratie tussen 22u en 23u. 

Gezien de lage intensiteiten van het spoorverkeer en het feit dat de nabijgelegen autosnelweg E313 

dominant is voor het omgevingsgeluid zal de geluidsbelasting van de bestaande spoorlijn niet relevant 

bijdragen tot het verkeersgeluid en wordt deze daarom buiten beschouwing gelaten.  

 

13.6.5.16 Referentiesituatie 2020 (BAU 2020) 

Deze situatie komt overeen met de toekomstige situatie Business-as-Usual (BAU 2020) en is de 

referentiesituatie die wordt gebruikt om de impact van het plan te beschrijven. 

Analoog zoals bij de bestaande situatie (situatie 2009) wordt het verkeersgeluid gemodelleerd en worden de 

geluidscontouren bepaald voor een hoogte van 4 m en 1 m (t.o.v. maaiveld) respectievelijk voor de receptor 

mens en natuur via een raster van 25 m bij 25 m. 

Het verkeersgeluid wordt gepresenteerd aan de hand van de geluidscontouren voor de volgende 

geluidsbelastingsindicatoren:  

 

Receptor mens 

LAeq,dag = equivalent geluidsniveau gedurende de dagperiode (7u - 19u) 

LAeq,nacht (Lnight) = equivalent geluidsniveau gedurende de nachtperiode (23u - 7u) 

Lden = gemiddeld dag-, avond- en nachtniveau overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/49/EG. 

 

Receptor natuur 

LAeq,45 = 45 dB(A) hindercontour fauna en flora (etmaalperiode) 

De geluidskaarten voor referentiesituatie 2020 worden gegeven in de volgende kaarten: 

Kaart 13.6-14: LAeq,dag-contouren referentiesituatie 2020 

Kaart 13.6-15:LAeq,nacht-contouren referentiesituatie 2020 

Kaart 13.6-16: Lden-contouren referentiesituatie 2020 

Kaart 13.6-17: LAeq,45 dB(A) hindercontour fauna en flora (referentiesituatie 2020) 

 

In Tabel 13.6.25 worden tevens de berekende Lnight- en Lden-waarden gegeven voor de verschillende 

meet- en beoordelingslocaties en vergeleken met de gedifferentieerde referentiewaarden. De Lnight- en 

Lden-waarden duiden de onder- en bovengrens aan van de berekende waarden voor de desbetreffende 

woonlocaties of -omgevingen.  
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Tabel 13.6.25: Berekende Lnight- en Lden-waarden voor de referentiesituatie (BAU 2020) 

 

 

13.6.6 Effectvoorspelling en –beoordeling 

13.6.6.1 Methodiek 

De beoordeling van de geluidsimpact gebeurt door de geplande situatie te vergelijken met de 

referentiesituatie (BAU 2020). In het kader van voorliggend plan-MER wordt de impact voor twee scenario’s 

beschreven, met name het scenario met doortochttracé en het scenario met omleidingstracé.  

Voor de bepaling en beoordeling van de geluidsimpact wordt, binnen de discipline geluid en trillingen, 

gekeken naar de mate waarin de geluidsbelastingsindicatoren Lnight en Lden wijzigen t.g.v. het plan. Het 

toekomstige verkeersgeluid of het verkeersgeluid na realisatie van het plan wordt bovendien vergeleken met 

de gedifferentieerde referentiewaarden voor het Lden- en Lnight-niveau zoals vastgesteld in de consensustekst 

opgesteld door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE (2008).  

Lnight Lden Lnight Lden

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 40 - 45 45 - 55 50 60

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 40 - 45 45 - 50 50 60

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

alle waarden in dB(A)

50 60woonwijk Zoliken 40 - 45 45 - 50

50 60woonkern De Standaard 35 - 40 40 - 45

50 60meest westelijke woningen van Houhalen 35 - 40 45 - 50

50 60woonkern Lillo 35 - 50 45 - 60

50 60

50 60

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

30 - 40 40 - 50

30 - 40 40 - 50

50 60Kievitwijk (oostelijke woningen) 45 - 65 50 - 70

50 60

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)
40 - 45 45 - 55

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

50 60dichtste woningen aan N715 (< 50m) 60 - 65 70 - 75

50 60dichtste woningen aan N715 (<50m) 60 - 65 70 - 75

Meet- en beoordelingslocaties
referentiesituatie 2020

gedifferentieerde 

referentiewaarden
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De geluidsimpact of de verandering van het verkeersgeluid t.g.v. het plan wordt op twee manieren 

beschreven/gepresenteerd: 

 Kwantitatief in de relevante meet- en beoordelingspunten. 

 Grafisch d.m.v. verschilkaarten  

De impact of wijziging van het aantal blootgestelden (aantal inwoners, woningen of m² woonoppervlakte) 

binnen relevante Lden- en Lnight-klassen wordt gegeven en beschreven in de discipline “mens”. 

De impact of wijziging van de hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur wordt gegeven en beschreven in 

de discipline “fauna en flora”. 

 

13.6.6.2 Significantiekader 

Om de ernst van de geluidseffecten t.g.v. het plan te beschrijven wordt gesteund op het significantiekader 

zoals weergegeven in Tabel 13.6.26 . Het voorgestelde significantiekader berust op een verhoging of 

verlaging in dB(A) van het berekende verkeersgeluid in de geplande situatie t.o.v. de referentiesituatie. Het 

effect op het omgevingsgeluid zal daarbij afhankelijk zijn van het aandeel van het verkeersgeluid op het 

omgevingsgeluid. Vlakbij de weginfrastructuur zal uiteraard het omgevingsgeluid gedomineerd worden door 

het verkeersgeluid. Dit betekent dat een verandering in het verkeersgeluid op deze locatie zich zal vertalen 

in een evenredige verandering van het omgevingsgeluid. De effecten worden ook visueel duidelijk gemaakt 

d.m.v. een kleurenschaal. Een verwaarloosbaar effect (afname of toename ≤ 1) wordt niet ingekleurd. 

Tabel 13.6.26: Voorgesteld significantiekader  

 

 

13.6.6.3 Effectbeoordeling volgens methode Miedema 

Analoog zoals in het vorige plan MER N74, wordt een aanvullende beoordeling gegeven van de impact op 

de akoestische leefkwaliteit aan de hand van de methode van Miedema. 

Om de mate van hinder te beoordelen voor een bepaald gebied waarin verschillende geluidsbronnen zoals 

wegen, spoorlijnen en industrieterreinen aanwezig zijn, is door NIPG-TNO een methode ontwikkeld om de 

verwachte (gecumuleerde) hinder te kwantificeren. Deze methode wordt de ‘methode Miedema’ genoemd. 

De methode Miedema berekent bij een bepaalde waarde van de geluidsbelasting van een geluidsoort 

(wegverkeer, spoorverkeer, industrie) de ervaren geluidhinder die gelijk is aan de hinder door wegverkeer. 

De verschillende soorten geluid worden bij elkaar opgeteld en resulteert in een milieukwaliteitsmaat 

(MKMden). 

In het kader van deze plan-Mer gebruiken we deze methode om de mate van hinder te beoordelen van het 

wegverkeer. Hierbij wordt de cumulatieve geluidsbijdrage van het aanwezige (maar verwaarloosbare) 

treinverkeer of de industrie (o.a. Centrum-Zuid) gelijk aan nul gesteld. In dat geval komt dan de berekende 

milieukwaliteitsmaat overeen met de berekende Lden-waarde van het wegverkeersgeluid.  

De beoordeling van de akoestische leefkwaliteit op basis van de MKMden (of Lden-waarde in dit geval) 

gebeurt aan de hand van onderstaande classificatie. 
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Lden Classificatie 

milieukwaliteit 

≤ 50 Goed 

51 - 55 Redelijk 

56 – 60 Matig 

61 - 65 Tamelijk slecht 

66 -70 Slecht 

> 70 Zeer slecht 

 

13.6.6.4 Scenario met doortochttracé 

13.6.6.5 Modellering van het doortochttracé 

Analoog zoals bij de bestaande situatie (situatie 2009) en de referentiesituatie (BAU 2020) wordt het 

verkeersgeluid gemodelleerd voor het doortochttracé en worden de geluidscontouren bepaald voor een 

hoogte van 4 m en 1 m (t.o.v. maaiveld) respectievelijk voor de receptor mens en natuur via een raster van 

25 m bij 25 m. 

Voor het scenario met doortochttracé zijn onderstaande beschouwingen in aanmerking genomen bij de 

modellering: 

 

Geluidsschermen 

 Voor het noordelijk deel van het doortochttracé is rekening gehouden met een geluidsscherm van 3 m 

hoogte aan de westzijde van de weg. 

 Ter hoogte van de Mangelbeekvallei is ook rekening gehouden met een geluidsscherm van 3 m hoogte 

aan weerszijden van de weg. 

 Voor alle geluidsschermen is voor de bronzijde van het geluidsscherm een geluidsabsorptiewaarde van 8 

dB aangehouden en voor de buitenzijde van het geluidsscherm is een geluidsabsorptiewaarde van 1 dB 

aangehouden.  

De geluidsschermen worden weergegeven in onderstaande figuren (rode lijnen). 
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Tunnels 

In de woonkernen Helchteren en Houthalen wordt het doortochttracé aangelegd met twee tunnels. Voor de 

noordelijke tunnel in Helchteren wordt een lengte aangehouden van 800 m en voor de zuidelijke tunnel in 

Houthalen wordt een lengte van 1900 m aangehouden.  

De tunnels worden weergegeven in onderstaande figuur (blauwe lijnen). 

 

 

 

13.6.6.6 Geluidskaarten van het doortochttracé 

Het verkeersgeluid voor het scenario met doortochttracé wordt gepresenteerd aan de hand van de 

geluidscontouren voor de volgende geluidsbelastingsindicatoren:  

 

Receptor mens 

LAeq,dag = equivalent geluidsniveau gedurende de dagperiode (7u - 19u) 

LAeq,nacht (Lnight) = equivalent geluidsniveau gedurende de nachtperiode (23u - 7u) 

Lden = gemiddeld dag-, avond- en nachtniveau overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/49/EG. 
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Receptor natuur 

LAeq,45 = 45 dB(A) hindercontour fauna en flora (etmaalperiode) 

 

De geluidskaarten voor het scenario met doortochttracé worden gegeven in de volgende kaarten: 

Kaart 13.6-18: LAeq,dag-contouren bestaand verkeersgeluid (situatie 2020 met doortochttracé) 

Kaart 13.6-19: LAeq,nacht-contouren bestaand verkeersgeluid (situatie 2020 met doortochttracé) 

Kaart 13.6-20: Lden-contouren bestaand verkeersgeluid (situatie 2020 met doortochttracé) 

Kaart 13.6-21: LAeq,45 dB(A) hindercontour fauna en flora (situatie 2020 met doortochttracé) 

 

13.6.6.7 Geluidsimpact van het doortochttracé 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact van het scenario met doortochttracé wordt gekeken naar de 

wijziging van de geluidsbelastingsindicatoren LAeq,nacht en Lden. De geluidsimpact of de verandering van 

het verkeersgeluid wordt kwantitatief beschreven in de relevante meet- en beoordelingspunten en inzichtelijk 

gemaakt aan de hand van verschilkaarten. Het toekomstige verkeersgeluid wordt bovendien vergeleken met 

de gedifferentieerde referentiewaarden voor het Lden- en Lnight-niveau zoals vastgesteld in de consensustekst 

opgesteld door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE (2008).  

De geluidsimpact van het doortochttracé of de verandering van het verkeersgeluid t.o.v. de referentiesituatie 

(BAU 2020) wordt gegeven in Tabel 13.6.27. De verschilkaarten worden gegeven in de volgende kaarten: 

 

Kaart 13.6-22: LAeq,dag verschilkaart (situatie 2020 met doortochttracé) 

Kaart 13.6-23: LAeq,nacht verschilkaart (situatie 2020 met doortochttracé) 

Kaart 13.6-24: Lden verschilkaart (situatie 2020 met doortochttracé) 

 

Daarnaast wordt in Tabel 13.6.28 en analoog zoals in het vorige plan MER N74 een aanvullende 

beschrijving gegeven van de impact op de akoestische leefkwaliteit aan de hand van de methode van 

Miedema. De beoordeling van de akoestische leefkwaliteit op basis van de MKMden (of Lden-waarde in dit 

geval) gebeurt aan de hand van onderstaande classificatie.  

 

Lden Classificatie 

milieukwaliteit 

≤ 50 Goed 

51 - 55 Redelijk 

56 – 60 Matig 

61 - 65 Tamelijk slecht 

66 -70 Slecht 

> 70 Zeer slecht 
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Tabel 13.6.27: Effectbeschrijving van het scenario met doortochttracé op basis van Lnight en Lden 

 

Lnight Lden ΔLnight ΔLden Lnight Lden

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 40 - 45 45 - 55 -3  /  -6 -3  /  > -6 50 60

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 40 - 45 45 - 50 +1  /  -1 +1  /  -1 50 60

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

alle waarden in dB(A)

+1  /  +3

-1  /  +6 -1  /  +3

dichtste woningen aan N715 (< 50m) - 

langs ondertunneld weggedeelte
60 - 65 70 - 75 -3  /  > -6 -3  /  > -6 50 60

Kievitwijk (oostelijke woningen)

-1  /  -3

-3  /  +3 -3  /  +1

+3  /  +6

+1  /  +3 +1  /  +3
dichtste woningen aan N715 (<50m) - 

langs niet ondertunneld weggedeelte
60 - 65 70 - 75

Meet- en beoordelingslocaties
referentiesituatie 2020

scenario met 

doortochttracé

gedifferentieerde 

referentiewaarden

50 60

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

40 - 45 45 - 55 -1  /  -3

woonkern Lillo

meest westelijke woningen van Houhalen

woonkern De Standaard

woonwijk Zoliken

30 - 40 40 - 50

30 - 40

40 - 45 45 - 50

35 - 50 45 - 60

35 - 40 45 - 50

35 - 40 40 - 45

40 - 50

+1  /  +3+1  /  +3

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

45 - 65 50 - 70

50 60

50 60

50 60

50 60

50 60

50 60

50 60

50 60

-1  /  +3 -1  /  +1

+1  /  +3 -1  /  +1

+1  /  +3

+3  /  +6
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Tabel 13.6.28: Effectbeschrijving van het scenario met doortochtracé op basis van 'methode Miedema' 

 

Voor de effectbeschrijving wordt een onderscheid gemaakt in de woonomgeving langs het doortochttracé en 

de woonomgeving aan de rand en buiten de woonkernen Helchteren en Houthalen. 

 

13.6.6.8 Effecten op de woonomgeving langs het doortochttracé 

Woonomgeving op korte afstand langs N715  

Op woonlocaties op minder dan 50 m afstand van de niet-ondertunnelde weggedeelten van het 

doortochttracé wordt een Lden-toename van 1 tot 3 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de 

classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “slecht tot zeer slecht” evolueren (afnemen) 

naar “zeer slecht”. Volgens het significantiekader wordt de toename van het verkeersgeluid als “matig 

negatief” omschreven. De toename van het verkeersgeluid is te verklaren door een stijging van de 

verkeersintensiteit en/of verandering van de verkeersamenstelling. 

Op woonlocaties op minder dan 50 m afstand van de ondertunnelde weggedeelten van het doortochttracé 

wordt een Lden-afname van 3 tot meer dan 6 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de 

referentiesituatie 2020 scenario met doortochtracé

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 redelijk tot goed goed

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 goed goed

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

Miedema milieukwaliteit (MKMden)

woonwijk Zoliken goed redelijk tot goed

woonkern De Standaard goed goed

meest westelijke woningen van Houhalen goed redelijk tot goed

woonkern Lillo matig tot goed tamelijk slecht tot goed

slecht tot goed zeer slecht tot redelijk

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

goed redelijk tot goed

goed redelijk tot goed

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)
redelijk tot goed redelijk tot goed

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

Meet- en beoordelingslocaties

dichtste woningen aan N715 (<50m) - 

langs niet ondertunneld weggedeelte
slecht tot zeer slecht zeer slecht

dichtste woningen aan N715 (< 50m) - 

langs ondertunneld weggedeelte
slecht tot zeer slecht tamelijk slecht tot slecht

Kievitwijk (oostelijke woningen)
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classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “slecht tot zeer slecht” evolueren (verbeteren) 

naar “tamelijk slecht tot slecht”. Volgens het significantiekader wordt de afname van het verkeersgeluid als 

“significant tot zeer significant positief” omschreven. De sterke daling van het verkeersgeluid is te verklaren 

doordat het geluid van het doortochtverkeer op de N715 verdwijnt (in de tunnel) en het verkeersgeluid nog 

enkel wordt veroorzaakt door het lokale verkeer op de N715 met een beperkte snelheid van 50 km/u. 

 

Woonomgeving op grotere afstand langs N715 

Op woonlocaties op grotere afstand (ca. 250 m) van de N715 en ter hoogte van de tunnels wordt een minder 

uitgesproken Lden-afname van 1 tot 3 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van 

Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “redelijk tot goed” gehandhaafd blijven”. Volgens het 

significantiekader wordt de afname van het verkeersgeluid als “matig positief” omschreven. De minder 

uitgesproken daling van het verkeersgeluid is te verklaren doordat op grotere afstand van de N715 het 

verkeersgeluid van de lokale wegen en aansluitingswegen op de N715 een groter aandeel krijgen op het 

totale verkeersgeluid. Het gunstige effect (geluidsreductie) van de tunnels komt dan ook minder tot uiting op 

deze locaties in vergelijking met de locaties vlakbij de tunnels. 

 

Ter hoogte van de Mangelbeekvallei 

Ter hoogte van de Mangelbeekvallei wordt vlakbij het doortochttracé een Lden-daling van 3 tot meer dan 6 

dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens het significantiekader wordt de afname van het 

verkeersgeluid als “significant tot zeer significant positief” omschreven. Deze daling is te verklaren dankzij 

het geluidsscherm dat in rekening wordt gebracht aan weerszijden van de weg thv de Mangelbeekvallei. 

Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “redelijk tot goed” evolueren 

(verbeteren) naar “goed”. 

 

Ter hoogte van de Kievitwijk 

Ter hoogte van de Kievitwijk, aan de oostelijk gelegen woningen, wordt een Lden-toename van 1 tot 3 dB(A) 

verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van 

“slecht tot goed” evolueren (afnemen) naar “zeer slecht tot redelijk”. Volgens het significantiekader wordt de 

toename van het verkeersgeluid als “matig negatief” omschreven. De toename van het verkeersgeluid is te 

verklaren door een stijging van de verkeersintensiteit en/of verandering van de verkeersamenstelling. 

Ter hoogte van de Kievitwijk, aan de westelijk gelegen woningen, wordt geen relevante verandering 

verwacht in het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van 

“goed” gehandhaafd blijven. 

 

13.6.6.9 Effecten aan de rand en buiten de woonkernen Helchteren en Houthalen 

Meest westelijke woningen van Helchteren  

Voor de woonomgeving aan de meest westelijke rand van Helchteren wordt een Lden-afname tot 3 dB(A) en 

een Lden-toename tot 3 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou 

de akoestische leefkwaliteit van “goed” evolueren (afnemen) naar “redelijk tot goed”. Volgens het 

significantiekader wordt de toename van het verkeersgeluid als “matig negatief” en de afname als “matig 

positief” omschreven. 

 

Meest westelijke woningen van Houthalen  

Voor de woonomgeving aan de meest westelijke rand van Houthalen wordt een Lden-afname tot 1 dB(A) en 

een Lden-toename tot 3 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou 

de akoestische leefkwaliteit van “goed” evolueren (afnemen) naar “redelijk tot goed”. Volgens het 
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significantiekader wordt de toename van het verkeersgeluid als “matig negatief” en de afname als 

“verwaarloosbaar” omschreven. 

 

Woonkern Lillo  

Voor de woonkern van Lillo wordt een Lden-toename van 1 tot 3 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. 

Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “matig tot goed” evolueren 

(afnemen) naar “tamelijk slecht tot goed”. Volgens het significantiekader wordt de toename van het 

verkeersgeluid als “matig negatief” omschreven. 

 

Woonwijk De Standaard  

Voor de woonwijk De Standaard wordt geen relevante verandering verwacht in het verkeersgeluid. Volgens 

de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “goed” gehandhaafd blijven. 

 

Woonwijk Zoliken  

Voor de woonwijk Zoliken wordt geen relevante verandering verwacht in het verkeersgeluid. Volgens de 

classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “redelijk tot goed” gehandhaafd blijven. 

 

13.6.6.10 Scenario met omleidingstracé 

13.6.6.11 Modellering van het omleidingstracé 

Analoog zoals bij de bestaande situatie (situatie 2009) en de referentiesituatie (BAU 2020) wordt het 

verkeersgeluid gemodelleerd voor het omleidingstracé en worden de geluidscontouren bepaald voor een 

hoogte van 4 m en 1 m (t.o.v. maaiveld) respectievelijk voor de receptor mens en natuur via een raster van 

25 m bij 25 m. 

Voor het scenario met omleidingstracé zijn onderstaande beschouwingen in aanmerking genomen bij de 

modellering: 

 

Geluidsschermen 

Langs het omleidingstracé is op verschillende plaatsen rekening gehouden met geluidsbuffering in de vorm 

van geluidsschermen of grondophoging (daar waar het tracé ingegraven of onder maaiveld ligt).  

 In het noordelijk deel van het omleidingstracé (ter hoogte van kmo-zone) is standaard rekening gehouden 

met een geluidsafscherming van 3 m hoogte aan weerszijden van het tracé. De geluidsbuffering wordt 

gevormd door een 3 m hoog geluidsscherm (ingeval de weg op maaiveld ligt) of combinatie van scherm 

en grondophoging(/-ingraving) met totale hoogte van 3 m (ingeval weg onder maaiveld ligt). Voor de 

N715 is vanaf de overbrugging met de omleidingsweg in zuidelijke richting geen geluidsafscherming in 

beschouwing genomen aan de oostkant van de weg; 

 Voor de weggedeelten tussen de tunnels wordt rekening gehouden met een geluidsafscherming van 

gemiddeld 5,5 m hoogte aan weerszijden van het tracé. De geluidsbuffering wordt gevormd door een 5,5 

m hoge grondophoging(/-ingraving) of combinatie van scherm en grondophoging(/-ingraving met een 

totale hoogte van 5,5 m; 

 Voor het traject ten zuiden van de Lillo Steenweg wordt rekening gehouden met een geluidsafscherming 

van 3 m hoogte aan weerszijden van het tracé. De geluidsbuffering wordt gevormd door een 3 m hoog 

geluidscherm 

 Voor alle geluidsschermen (uitgezonderd de geluidsschermen op bruggen) is voor de bronzijde van het 

geluidsscherm een geluidsabsorptiewaarde van 8 dB aangehouden en voor de buitenzijde van het 

geluidsscherm is een geluidsabsorptiewaarde van 1 dB aangehouden. Voor de geluidsschermen op 

bruggen is voor de bronzijde van het geluidsscherm een geluidsabsorptiewaarde van 1 dB aangehouden.   
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De geluidsschermen worden weergegeven in onderstaande figuren (rode lijnen). 
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Tunnels 

 Het noordelijk deel van het omleidingstracé t.h.v. de Grote Winterbeek – Broekbeek vallei wordt 

aangelegd met twee tunnels (gedeeltelijk ingegraven). Voor de noordelijke tunnel wordt een lengte 

aangehouden van ca. 700 m en voor de zuidelijke tunnel wordt een lengte van ca. 1300 m aangehouden.  

 Ter hoogte van de woonkern de Standaard wordt het omleidingstracé aangelegd in een tunnel van ca. 

300 m lengte. 

De tunnels worden weergegeven in onderstaande figuren (blauwe lijnen). 
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13.6.6.12 Geluidskaarten van het omleidingstracé 

Het verkeersgeluid voor het scenario met omleidingstracé wordt gepresenteerd aan de hand van de 

geluidscontouren voor de volgende geluidsbelastingsindicatoren:  

 

Receptor mens 

LAeq,dag = equivalent geluidsniveau gedurende de dagperiode (7u - 19u) 

LAeq,nacht (Lnight) = equivalent geluidsniveau gedurende de nachtperiode (23u - 7u) 

Lden = gemiddeld dag-, avond- en nachtniveau overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/49/EG. 

 

Receptor natuur 

LAeq,45 = 45 dB(A) hindercontour fauna en flora (etmaalperiode) 

 

De geluidskaarten voor het scenario met omleidingstracé worden gegeven in de volgende kaarten: 

Kaart 13.6-25: LAeq,dag-contouren bestaand verkeersgeluid (situatie 2020 met doortochttracé) 

Kaart 13.6-26: LAeq,nacht-contouren bestaand verkeersgeluid (situatie 2020 met doortochttracé) 

Kaart 13.6-27: Lden-contouren bestaand verkeersgeluid (situatie 2020 met doortochttracé) 

Kaart 13.6-28: LAeq,45 dB(A) hindercontour fauna en flora (situatie 2020 met doortochttracé) 

 

13.6.6.13 Geluidsimpact van het omleidingstracé 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact van het scenario met doortochttracé wordt gekeken naar de 

wijziging van de geluidsbelastingsindicatoren LAeq,nacht en Lden. De geluidsimpact of de verandering van 

het verkeersgeluid wordt kwantitatief beschreven in de relevante meet- en beoordelingspunten en inzichtelijk 

gemaakt aan de hand van verschilkaarten. Het toekomstige verkeersgeluid wordt bovendien vergeleken met 
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de gedifferentieerde referentiewaarden voor het Lden- en Lnight-niveau zoals vastgesteld in de consensustekst 

opgesteld door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE (2008).  

De geluidsimpact van het omleidingstracé of de verandering van het verkeersgeluid t.o.v. de 

referentiesituatie (BAU 2020) wordt gegeven in Tabel 13.6.29. De verschilkaarten worden gegeven in de 

volgende kaarten: 

Kaart 13.6-29: LAeq,dag verschilkaart (situatie 2020 met omleidingstracé) 

Kaart 13.6-30: LAeq,nacht verschilkaart (situatie 2020 met omleidingstracé) 

Kaart 13.6-31: Lden verschilkaart (situatie 2020 met omleidingstracé) 

Daarnaast wordt in Tabel 13.6.30 en analoog zoals in het vorige plan MER N74 een aanvullende 

beschrijving gegeven van de impact op de akoestische leefkwaliteit aan de hand van de methode van 

Miedema. De beoordeling van de akoestische leefkwaliteit op basis van de MKMden (of Lden-waarde in dit 

geval) gebeurt aan de hand van onderstaande classificatie.  

Lden Classificatie 

milieukwaliteit 

≤ 50 Goed 

51 - 55 Redelijk 

56 – 60 Matig 

61 - 65 Tamelijk slecht 

66 -70 Slecht 

> 70 Zeer slecht 
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Tabel 13.6.29: Effectbeschrijving van het scenario met omleidingstracé op basis van Lnight en Lden  

 

Lnight Lden ΔLnight ΔLden Lnight Lden

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 40 - 45 45 - 55 -3  /  -6 -3  /  -6 50 60

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 40 - 45 45 - 50 +1  /  +3 +1  /  +3 50 60

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

alle waarden in dB(A)

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

30 - 40 40 - 50

30 - 40 40 - 50

Kievitwijk (oostelijke woningen)

Meet- en beoordelingslocaties
referentiesituatie 2020

scenario met 

omleidngstracé

gedifferentieerde 

referentiewaarden

60

35 - 40 +3  /  > +6 +3  /  > +6 50 6040 - 45

40 - 45 +3  /  +6 +1  /  +3 50 6045 - 50

+1  /  +3 50 6045 - 50

35 - 50 +3  /  > +6 +3  /  +6 50 6045 - 60

35 - 40 +1  /  +6

-3  /  +3 50 60

+3  /  > +6 +3  /  +6 50

-3   / > -6 -3  /  > -6 50 60

-1  /  +3

-1  /  -6 -1  /  -6 50 6040 - 45 45 - 55

60 - 65 -3  /  > -6 -3  /  > -6 50 6070 - 75

60 - 65 -3  /  > -6 -3  /  > -6 50 6070 - 75

woonwijk Zoliken

woonkern De Standaard

meest westelijke woningen van Houhalen

woonkern Lillo

45 - 65 50 - 70

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

dichtste woningen aan N715 (< 50m)

dichtste woningen aan N715 (<50m)
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Tabel 13.6.30: Effectbeschrijving van het scenario met omleidingstracé op basis van ‘methode Miedema’  

 

 

Voor de effectbeschrijving wordt, net zoals bij het doortochttracé, een onderscheid gemaakt in de 

woonomgeving langs de N715 en de woonomgeving aan de rand en buiten de woonkernen Helchteren en 

Houthalen. 

 

13.6.6.14 Effecten op de woonomgeving langs N715 

Woonomgeving op korte afstand langs N715  

Op woonlocaties op minder dan 50 m afstand van de N715 wordt een Lden-afname van 3 tot meer dan 6 

dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische 

leefkwaliteit van “slecht tot zeer slecht” evolueren (verbeteren) naar “tamelijk slecht tot slecht”. Volgens het 

significantiekader wordt de afname van het verkeersgeluid als “significant tot zeer significant positief” 

omschreven. De sterke daling van het verkeersgeluid is te verklaren door een daling van de 

verkeersintensiteit en/of verandering van de verkeersamenstelling. 

referentiesituatie 2020
scenario met 

omleidingstracé

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 redelijk tot goed redelijk tot goed

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 goed redelijk tot goed

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

slecht tot goed slecht tot goed

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

goed redelijk tot goed

goed matig tot goed

Meet- en beoordelingslocaties

Miedema milieukwaliteit (MKMden)

woonwijk Zoliken goed redelijk tot goed

woonkern De Standaard goed redelijk tot goed

meest westelijke woningen van Houhalen goed redelijk tot goed

woonkern Lillo matig tot goed slecht tot goed

Kievitwijk (oostelijke woningen)

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)
redelijk tot goed redelijk tot goed

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

dichtste woningen aan N715 (< 50m) slecht tot zeer slecht tamelijk slecht tot slecht

dichtste woningen aan N715 (<50m) slecht tot zeer slecht tamelijk slecht tot slecht
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Woonomgeving op grotere afstand langs N715 

Op woonlocaties op grotere afstand (ca. 250 m) van de N715 wordt een minder uitgesproken Lden-afname 

van 1 tot 6 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de 

akoestische leefkwaliteit van “redelijk tot goed” gehandhaafd blijven”. Volgens het significantiekader wordt de 

afname van het verkeersgeluid als “matig tot significant positief” omschreven. De minder uitgesproken daling 

van het verkeersgeluid is te verklaren doordat op grotere afstand van de N715 het verkeersgeluid van de 

lokale wegen en aansluitingswegen op de N715 een groter aandeel krijgen op het totale verkeersgeluid. Het 

gunstige effect (geluidsreductie) van de verkeersafname komt dan ook minder tot uiting op deze locaties in 

vergelijking met de locaties vlakbij de N715. 

 

Ter hoogte van de Mangelbeekvallei 

Ter hoogte van de Mangelbeekvallei wordt vlakbij de N715 een Lden-daling van 3 tot 6 dB(A) verwacht van 

het verkeersgeluid. Volgens het significantiekader wordt de afname van het verkeersgeluid als “significant 

positief” omschreven. De daling van het verkeersgeluid is te verklaren door een daling van de 

verkeersintensiteit en/of verandering van de verkeersamenstelling. Volgens de classificatie van Miedema 

zou de akoestische leefkwaliteit van “redelijk tot goed” gehandhaafd blijven. 

 

Ter hoogte van de Kievitwijk 

Ter hoogte van de Kievitwijk, aan de oostelijk gelegen woningen, wordt een Lden-afname van 3 tot meer dan 

6 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische 

leefkwaliteit van “slecht tot goed” gehandhaafd blijven. Volgens het significantiekader wordt de afname van 

het verkeersgeluid als “significant tot zeer significant positief” omschreven. De daling van het verkeersgeluid 

is te verklaren door een daling van de verkeersintensiteit en/of verandering van de verkeersamenstelling. 

Ter hoogte van de Kievitwijk, aan de westelijk gelegen woningen, wordt een Lden-toename van 1 tot 3 dB(A) 

verwacht in het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van 

“goed” evolueren (afnemen) naar “redelijk tot goed”. Volgens het significantiekader wordt de toename van 

het verkeersgeluid als “matig negatief” omschreven. De toename van het verkeersgeluid is te verklaren door 

het extra verkeersgeluid afkomstig van het omleidingstracé. 

 

13.6.6.15 Effecten aan de rand en buiten de woonkernen Helchteren en Houthalen 

Meest westelijke woningen van Helchteren  

Voor de woonomgeving aan de meest westelijke rand van Helchteren wordt een Lden-afname tot 3 dB(A) en 

een Lden-toename tot 6 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou 

de akoestische leefkwaliteit van “goed” evolueren (afnemen) naar “matig tot goed”. Volgens het 

significantiekader wordt de toename van het verkeersgeluid als “significant negatief” en de afname als “matig 

positief” omschreven. De toename van het verkeersgeluid is te verklaren door het extra verkeersgeluid 

afkomstig van het omleidingstracé.  

 

Meest westelijke woningen van Houthalen  

Voor de woonomgeving aan de meest westelijke rand van Houthalen wordt een Lden-toename van 1 tot 3 

dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische 

leefkwaliteit van “goed” evolueren (afnemen) naar “redelijk tot goed”. Volgens het significantiekader wordt de 

toename van het verkeersgeluid als “matig negatief” omschreven. De toename van het verkeersgeluid is te 

verklaren door het extra verkeersgeluid afkomstig van het omleidingstracé. 
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Woonkern Lillo  

Voor de woonkern van Lillo wordt een Lden-toename van 3 tot 6 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. 

Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “matig tot goed” evolueren 

(afnemen) naar “slecht tot goed”. Volgens het significantiekader wordt de toename van het verkeersgeluid 

als “significant negatief” omschreven. De toename van het verkeersgeluid is te verklaren door het extra 

verkeersgeluid afkomstig van het omleidingstracé. 

 

Woonwijk De Standaard  

Voor de woonwijk De Standaard wordt een Lden-toename van 3 tot meer dan 6 dB(A) verwacht van het 

verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “goed” evolueren 

(afnemen) naar “redelijk tot goed”. Volgens het significantiekader wordt de toename van het verkeersgeluid 

als “significant tot zeer significant negatief” omschreven. De toename van het verkeersgeluid is te verklaren 

door het extra verkeersgeluid afkomstig van het omleidingstracé. 

 

Woonwijk Zoliken  

Voor de woonwijk Zoliken wordt een Lden-toename van 1 tot 3 dB(A) verwacht van het verkeersgeluid. 

Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “goed” evolueren (afnemen) naar 

“redelijk tot goed”. Volgens het significantiekader wordt de toename van het verkeersgeluid als “matig 

negatief” omschreven. De toename van het verkeersgeluid is te verklaren door het extra verkeersgeluid 

afkomstig van het omleidingstracé. 

 

13.6.7 Varianten 

Voor de discipline geluid is enkel de bespreking van de variant van het doortochttracé met de verlengde 

tunnel te Helchteren relevant. 

In het geval de tunnel langer wordt naar het noorden zal het gunstige effect (belangrijke afname van het 

verkeersgeluid) van de tunnel uiteraard mee verschuiven waardoor voor een groter aantal woningen langs 

de N715 de akoestische leefkwaliteit aanzienlijk zal verbeteren. Op locaties vlak naast de tunnel (tot ca. 50 

m afstand) wordt een Lden-daling van het verkeersgeluid verwacht van 3 tot meer dan 6 dB(A). Dit is te 

verklaren doordat het geluid van het doortochtverkeer op de N715 verdwijnt (in de tunnel) en het 

verkeersgeluid nog enkel wordt veroorzaakt door het lokale verkeer op de N715 met een beperkte snelheid 

van 50 km/u. Verderaf van de tunnel waar het verkeersgeluid van de lokale wegen een grotere invloed 

krijgen op het totale verkeersgeluid wordt een minder grote Lden-daling verwacht van 1 tot 3 dB(A). 

 

13.6.8 Cumulatie met Spartacusproject 

13.6.8.1 Algemeen 

De cumulatieve geluidseffecten van de N74 met de Spartacus-sneltramlijn worden op volgende wijze 

meegenomen in het Plan-MER: 

 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in omleiding  

 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in doortocht  

 Spartacus in doortocht en N74 in omleiding 

Voor de geluidsbelasting van de Spartacus-sneltramlijn wordt dezelfde benadering gevolgd zoals in het 

voormalige Plan-MER N74 omdat er sindsdien nog (steeds) geen nieuwe gegevens beschikbaar zijn.  
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13.6.8.2 Inschatting geluidsbelasting Spartacus-sneltramlijn 

Voor de inschatting van de geluidsbelasting van de sneltramlijn wordt gesteund op de beschikbare informatie 

uit het project-MER voor de Spartacus sneltramlijn 1 (Hasselt-Maastricht). Hierbij worden de 

geluidscontouren gebruikt ter hoogte van de open zone in het Groenendaalbos te Bilzen. Deze benadering is 

een goede benadering van de effecten om volgende redenen: 

 Over alle sneltramlijnen heen zal eenzelfde sneltramtype gebruikt worden. 

 In de open zone van het Groenendaalbos is het reliëf voldoende vergelijkbaar met dit in Houthalen-

Helchteren. 

 In de open zone is in het project-MER geen geluidsafscherming door gebouwen e.d. berekend, wat 

overeenkomt met de werkwijze in deze plan-MER en de situatie ter hoogte van het oude spoortracé. Bij 

een sneltramtracé doorheen de kernen van Houthalen-Helchteren kan dit als een worst-case beschouwd 

worden. 

 In de open zone is het geluid dat afkomstig is van de sneltram duidelijk af te lezen uit de 

geluidscontouren, i.e. niet vermengd met wegverkeer. 

 De rijsnelheid en exploitatiefrequentie in deze zone is, voor zover momenteel bekend, vergelijkbaar met 

deze te Houthalen-Helchteren. Indien de sneltramlijn door de kernen van Houthalen-Helchteren zou 

rijden is het eventueel mogelijk dat de rijsnelheid van de sneltram lager zou liggen. De hoge rijsnelheid 

wordt hier gebruikt als worst-case.  

Op basis van de berekeningen in het project-MER voor de Spartacus sneltramlijn 1 (Hasselt-Maastricht) 

worden de indicatieve afstanden bepaald voor de Lnight- en Lden-contouren. De uitgangswaarden voor de 

effectbepaling worden gegeven in Tabel 13.6.31. Ter vereenvoudiging werd geen rekening gehouden met de 

invloed van geluidsschermen, bebouwing en hoogteverschillen in het terrein.  

Met behulp van de indicatieve waarden uit Tabel 13.6.31 wordt uiteindelijk het gemiddelde 

spoorverkeersgeluid bepaald ter hoogte van de relevante beoordelingslocaties voor het omleidings- en 

doortochttracé.  

Tabel 13.6.31: Indicatieve uitgangswaarden voor Lden en Lnight voor de sneltramlijn 

 

 

13.6.8.3 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in omleiding 

De gemiddelde Lnight- en Lden-waarden voor het spoorverkeer van de Spartacuslijn ter hoogte van de 

beschouwde woonomgeving of –locaties worden weergegeven in Tabel 13.6.32. In de tabel wordt verder de 

cumulatieve geluidsbelasting gegeven van het wegverkeer op de N74 (in omleiding) en het spoorverkeer van 

de Spartacuslijn (over de oude spoorlijn). In de laatste kolom van de tabel wordt het bijkomende effect 

gegeven t.g.v. de Spartacuslijn op het wegverkeersgeluid. 

afstand (m) Lden Lnight

10 62 52

25 58 48

50 54 44

100 50 40

150 47 37

200 46 36

250 45 35

300 44 34

350 43 33

400 42 32

450 41 31

500 40 30

600 39 29

700 38 28

800 37 27

900 36 26

1000 35 25
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Tabel 13.6.32: Geluidseffect van Spartacuslijn (over oude spoorlijn) op N74 (in omleiding)  

 

 

Uit de tabel kunnen we vaststellen dat op een aantal woonlocaties het spoorverkeersgeluid t.g.v. de 

Spartacuslijn nog een relevante bijkomende geluidsimpact heeft op het wegverkeersgeluid wanneer de N74 

in omleiding wordt aangelegd. Volgens het aangehouden significantiekader (zie 13.6.4) wordt een 

geluidseffect relevant beschouwd vanaf het moment dat de verandering (toe- of afname) van het 

geluidsniveau meer dan 1 dB(A) bedraagt27.  

De locaties waar een relevante bijkomende geluidstoename wordt verwacht door de Spartacuslijn zijn:  

 meest westelijke woningen van de Kievitwijk: Lden-toename van 3 dB(A); 

 meest westelijke woningen van de woonkern Helchteren: Lnight-toename van 3 dB(A) en Lden-toename 

van 4 dB(A); 

 meest westelijke woningen van de woonwijk de Standaard: Lnight-toename van 3 dB(A) en Lden-

toename van 6 dB(A); 

 dichtste woningen van de woonwijk Zoliken: Lden-toename van 2 dB(A). 

In alle overige woonlocaties heeft de Spartacuslijn geen bijkomende invloed op het verkeersgeluid.  

 

13.6.8.4 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in doortocht 

De gemiddelde Lnight- en Lden-waarden voor het spoorverkeer van de Spartacuslijn ter hoogte van de 

beschouwde woonomgeving of -locaties worden weergegeven in Tabel 13.6.33. In de tabel wordt verder de 

cumulatieve geluidsbelasting gegeven van het wegverkeer van de N74 (in doortocht) en het spoorverkeer 

van de Spartacuslijn (over de oude spoorlijn). In de laatste kolom van de tabel wordt het bijkomende effect 

gegeven t.g.v. de Spartacuslijn op het wegverkeersgeluid. 

 

                                                      
27

 Volgens de subjectieve waarneming  van het geluid ervaart het menselijk oor een geluidstoename van 1 à 2 dB(A) als juist hoorbaar. 
Een stijging van 3 dB(A) is merkbaar en een stijging van 6 dB(A) wordt duidelijk waargenomen. 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 40 - 45 45 - 50 45 50 40 50 46 53 1 3

MPa27 30 - 40 40 - 50 36 45 35 46 39 49 3 4

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26 30 - 40 40 - 50 40 50 35 45 41 51 1 1

BP5

MPa22 35 - 50 45 - 60 47 57 29 39 47 57 0 0

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7 35 - 40 45 - 50 41 50 34 44 42 51 1 1

MPa21

MPl2 35 - 40 40 - 45 42 47 42 52 45 53 3 6

MPa19

MPa20

MPl3 40 - 45 45 - 50 47 50 36 46 47 51 0 2

MPa32

alle waarden in dB(A)

omleidingstracé + 

Spartacuslijn

omleidingstracé 

(gemiddelde waarden)

extra effect tgv 

Spartacuslijn

woonwijk Zoliken

woonkern De Standaard

meest westelijke woningen van 

Houhalen

woonkern Lillo

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

Meet- en beoordelingslocaties
referentiesituatie 2020

Spartacuslijn op oude 

spoorbedding
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Tabel 13.6.33: Geluidseffect van Spartacuslijn (over oude spoorlijn) op N74 (in doortocht) 

 

 

Uit de tabel kunnen we vaststellen dat op een aantal woonlocaties het spoorverkeersgeluid t.g.v. de 

Spartacuslijn nog een relevante bijkomende geluidsimpact heeft op het verkeersgeluid wanneer de N74 in 

doortocht wordt aangelegd. Volgens het aangehouden significantiekader (zie 13.6.4) wordt een geluidseffect 

relevant beschouwd vanaf het moment dat de verandering (toe- of afname) van het geluidsniveau meer dan 

1 dB(A) bedraagt. 

De locaties waar een relevante bijkomende geluidstoename wordt verwacht door de Spartacuslijn zijn:  

 meest westelijke woningen van de Kievitwijk: Lnight-toename van 2 dB(A) en Lden-toename van 4 dB(A); 

 meest westelijke woningen van de woonkern Helchteren: Lnight-toename tot 3 dB(A) en Lden-toename 

tot 4 dB(A); 

 meest westelijke woningen van de woonwijk de Standaard: Lnight-toename van 5 dB(A) en Lden-

toename van 10 dB(A); 

 dichtste woningen van de woonwijk Zoliken: Lden-toename van 2 dB(A). 

In alle overige woonlocaties heeft de Spartacuslijn geen bijkomende invloed op het verkeersgeluid.  

 

13.6.8.5 Spartacus in doortocht en N74 in omleiding 

De gemiddelde Lnight- en Lden-waarden voor het spoorverkeer van de Spartacuslijn ter hoogte van de 

beschouwde woonomgeving of -locaties worden weergegeven in Tabel 13.6.34. In de tabel wordt verder de 

cumulatieve geluidsbelasting gegeven van het wegverkeer van de N74 (in omleiding) en het spoorverkeer 

van de Spartacuslijn (in doortocht). In de laatste kolom van de tabel wordt het bijkomende effect gegeven 

t.g.v. de Spartacuslijn op het wegverkeersgeluid. 

 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 40 - 45 45 - 50 43 48 40 50 44 52 2 4

MPa27 30 - 40 40 - 50 35 44 35 46 38 48 3 4

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26 30 - 40 40 - 50 40 47 35 45 41 49 1 2

BP5

MPa22 35 - 50 45 - 60 47 55 29 39 47 55 0 0

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7 35 - 40 45 - 50 40 49 34 44 41 50 1 1

MPa21

MPl2 35 - 40 40 - 45 39 43 42 52 44 52 5 10

MPa19

MPa20

MPl3 40 - 45 45 - 50 45 48 36 46 45 50 1 2

MPa32

alle waarden in dB(A)

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

woonkern Lillo

meest westelijke woningen van 

Houhalen

woonkern De Standaard

woonwijk Zoliken

Spartacuslijn op oude 

spoorbedding

omleidingstracé + 

Spartacuslijn

extra effect tgv 

SpartacuslijnMeet- en beoordelingslocaties
referentiesituatie 2020

doortochttracé 

(gemiddelde waarden)
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Tabel 13.6.34: Geluidseffect van Spartacuslijn (in doortocht) op N74 (in omleiding) 

 

 

Uit de tabel kunnen we vaststellen dat op een aantal woonlocaties het spoorverkeersgeluid t.g.v. de 

Spartacuslijn nog een relevante bijkomende geluidsimpact heeft op het verkeersgeluid wanneer de N74 in 

omleiding wordt aangelegd. Volgens het aangehouden significantiekader (zie 13.6.4) wordt een geluidseffect 

relevant beschouwd vanaf het moment dat de verandering (toe- of afname) van het geluidsniveau meer dan 

1 dB(A) bedraagt. 

De locaties waar een relevante bijkomende geluidstoename wordt verwacht door de Spartacuslijn zijn:  

 Mangelbeekvallei: Lnight-toename van 7 dB(A) en Lden-toename van 9 dB(A); 

 meest oostelijke woningen van de Kievitwijk: Lden-toename van 2 dB(A); 

In alle overige woonlocaties heeft de Spartacuslijn geen bijkomende invloed op het verkeersgeluid.  

 

13.6.8.6 Conclusie m.b.t. cumulatieve effecten 

Uit de indicatieve berekeningen van de geluidsbelasting t.g.v. Spartacuslijn kan geconcludeerd worden dat 

op een aantal woonlocaties het spoorverkeersgeluid t.g.v. de Spartacuslijn nog een relevante bijkomende 

geluidsimpact heeft op het verkeersgeluid wanneer de N74 in omleiding of doortocht wordt aangelegd.  

Zoals ook in het voormalige Plan-MER werd aangehouden, worden enkel de effecten groter dan 2 dB(A) als 

relevant beschouwd vanwege de foutmarge op de indicatieve berekeningen. Dit impliceert dat, in de situatie 

waarbij de Spartacuslijn over de oude spoorlijn word aangelegd, er nog wel een relevante bijkomende 

geluidsimpact op het verkeersgeluid wordt verwacht ter hoogte van de meest westelijke woningen van de 

Kievitwijk, de meest westelijke woningen van de woonkern Helchteren en de woonwijk de Standaard In de 

situatie waarbij de Spartacuslijn in doortocht wordt aangelegd, wordt ook nog een relevante bijkomende 

geluidsimpact op het verkeersgeluid verwacht ter hoogte van de Mangelbeekvallei. 

Volgens de subjectieve waarneming28 van het geluid ervaart het menselijk oor een geluidstoename van 1 à 2 

dB(A) als juist hoorbaar. Een stijging van 3 dB(A) is merkbaar en een stijging van 6 dB(A) wordt duidelijk 

waargenomen. In dit kader kunnen we stellen dat de bewoners van de meest westelijke woningen van de 

Kievitwijk, de woonkern Helchteren en de woonwijk de Standaard de bijkomende geluidsverhoging t.g.v. de 

Spartacuslijn kunnen opmerken/waarnemen. In het kader van een project-Mer wordt het dan ook wenselijk 

                                                      
28

 De beschrijving van de subjectieve ervaring van twee geluiden is van toepassing op het gemiddelde continue geluidsniveau (LAeq-
grootheid). De eigenlijke passages van de Spartacuslijn zijn te zien als discontinu waarbij de geluidsverhogingen anders ervaren 
worden. Voor een meer gedetailleerde impactbepaling van de sneltramlijn op de geluidservaring van de omwonenden wordt verwezen 
naar het nog op te maken MER voor de sneltramlijn. In het kader van voorliggend MER is het voornaamste dat geweten is dat een 
(beperkte) cumulatie zal optreden. 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden

MPa1 60 - 65 70 - 75 58 68 44 54 58 68 0 0

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1 40 - 45 45 - 55 39 47 - - 39 47 0 0

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 40 - 45 45 - 55 38 46 44 54 45 55 7 9

MPa12 45 - 65 50 - 70 51 56 44 54 51 58 1 2

MPl4

alle waarden in dB(A)

dichtste woningen aan N715 (<50m)

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

Kievitwijk (oostelijke woningen)

Spartacuslijn in 

doortocht

omleidingstracé + 

Spartacuslijn

extra effect tgv 

SpartacuslijnMeet- en beoordelingslocaties
referentiesituatie 2020

omleidingstracé 

(gemiddelde waarden)
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geacht om de noodzaak van bijkomende milderende maatregelen te onderzoeken (eventueel aanbrengen 

van geluidsafscherming). 

 

13.6.9 Conclusie 

13.6.9.1 Doortochttracé 

Bij realisatie van het doortochttracé stellen we in de woonkernen Helchteren en Houthalen langs het 

ondertunnelde tracé van de N715 overwegend een daling vast van het verkeersgeluid. Het feit dat het 

verkeersgeluid afneemt, houdt in dat de geluidskwaliteit of leefkwaliteit ook verbetert. De geluidskwaliteit zal 

er het meest op vooruitgaan in de woonkernen Helchteren en Houthalen op de locaties waar de tunnels 

worden voorzien. Doordat het dominerende geluid van het doortochtverkeer in de tunnels verdwijnt, kan het 

verkeersgeluid of het omgevingsgeluid ter hoogte van de tunnels tot meer dan 6 dB(A) afnemen. Verder van 

de tunnels waar het verkeersgeluid van de lokale wegen een groter aandeel krijgen in het omgevingsgeluid 

wordt het gunstig effect (geluidsreductie door de tunnels) afgezwakt tot maximaal 3 dB(A).  

Ter hoogte van de KMO-zone en de Mangelbeekvallei, waar geluidsschermen worden voorzien, wordt 

eveneens een daling van het verkeersgeluid verwacht van 3 tot meer dan 6 dB(A). 

Op woonlocaties (woonkernen Helchteren, Houthalen en de Kievitwijk) in de onmiddellijke omgeving van het 

niet- ondertunnelde doortochttracé wordt een toename van het verkeersgeluid verwacht van 1 tot 3 dB(A). 

De toename van het verkeersgeluid of m.a.w. afname van de akoestische leefkwaliteit is vooral te verklaren 

door een stijging van de verkeersintensiteit al of niet in combinatie met een verandering van de 

verkeersamenstelling. 

In de overige beschouwde woonomgeving (westkant Helchteren en Houthalen, Lillo, woonwijk de Standaard 

en Zoliken) stellen we zowel een afname als toename vast van het verkeersgeluid. De grootste wijzigingen 

in het verkeersgeluid worden tijdens de nachtperiode (Lnight) berekend. De effecten zijn te verklaren door 

lokale veranderingen in de verkeersstroom. 

Niettegenstaande het feit dat bij de realisatie van het doortochttracé het verkeersgeluid aanzienlijk wordt 

gereduceerd in de woonkernen Helchteren en Houthalen blijft het verkeersgeluid vlakbij het doortochttracé 

(uitgezonderd t.h.v. Mangelbeekvallei) overwegend boven de gedifferentieerde referentiewaarden voor 

Lnight en Lden liggen (net zoals in de referentiesituatie en bestaande situatie). Dit wijst er toch op dat nog 

bijkomende geluidsbeperkende maatregelen aangewezen zullen zijn om het verkeersgeluid van het 

doortochtracé binnen aanvaardbare waarden te krijgen voor de bewoning vlak ernaast. 

 

13.6.9.2 Omleidingstracé  

Bij realisatie van het omleidingstracé stellen we in de woonkernen Helchteren en Houthalen overwegend een 

daling vast van het verkeersgeluid. Het feit dat het verkeersgeluid afneemt, houdt in dat de geluidskwaliteit of 

leefkwaliteit ook verbetert. De geluidskwaliteit zal er het meest op vooruitgaan vlakbij de N715 in de 

woonkernen Helchteren en Houthalen doordat bij realisatie van het omleidingstracé de verkeersintensiteit op 

de N715 aanzienlijk afneemt. Het verkeersgeluid of het omgevingsgeluid kan hierdoor tot meer dan 6 dB(A) 

afnemen. Verder van de N715 waar het verkeersgeluid van de lokale wegen een groter aandeel krijgen in 

het omgevingsgeluid wordt het gunstig effect (geluidsreductie door afname van de verkeersintensiteit) 

afgezwakt. Niettegenstaande dat het verkeersgeluid aanzienlijk afneemt vlakbij de N715 in de woonkernen 

Helchteren en Houthalen blijft het verkeersgeluid vlakbij de N715 (uitgezonderd t.h.v. Mangelbeekvallei) 

overwegend boven de gedifferentieerde referentiewaarden voor Lnight en Lden liggen (net zoals in de 

referentiesituatie en bestaande situatie). 

Aan de overige beschouwde woonomgeving langs het omleidingstracé (westkant Kievitwijk, Helchteren en 

Houthalen, Lillo, de Standaard en Zoliken) wordt een toename verwacht van het verkeersgeluid. De toename 

van het verkeersgeluid of het omgevingsgeluid kan oplopen tot meer dan 6 dB(A). Niettegenstaande deze 

toename blijft het verkeersgeluid in de woonomgeving langs het omleidingstracé overwegend beneden de 
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gedifferentieerde referentiewaarden voor Lnight en Lden (net zoals in de referentiesituatie en bestaande 

situatie). Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met de aangenomen geluidsbuffering voor het 

omleidingstracé.   

 

13.6.10 Milderende maatregelen, randvoorwaarden en onderzoekstopics ifv verdere 

procesverloop 

13.6.10.1 Doortochttracé 

Ten aanzien van de dichtste woonomgeving vlakbij de niet-ondertunnelde weggedeelten van het 

doortochttracé dringen er zich milderende maatregelen op om de significante stijging ( ≥ 3 dB(A)) van het 

verkeersgeluid of het omgevingsgeluid te compenseren. Hiertoe dient binnen het kader van een project-MER 

onderzoek uitgevoerd  te worden naar enerzijds bijkomende mogelijke maatregelen en anderzijds naar een 

optimalisatie van de reeds beschouwde maatregelen voor het doortochttracé.  

Gezien het feit dat de woonlocaties zich vlak naast het doortochttracé bevinden, zullen geluidsschermen aan 

de rand van de weg eerder uitgesloten zijn. Om het verkeersgeluid te milderen dient daarom gezocht te 

worden naar alternatieve oplossingen.  

Mogelijke oplossingen kunnen zijn:  

 Geluidsarme wegbedekking 

 Beperken van de verkeerssnelheid 

 Geluidsabsorberende middenbermschermen 

 Verbeteren van de akoestische isolatie van woningen 

 

In § 13.6.10.4 worden de globale effecten beschreven van bovengenoemde maatregelen. 

 

13.6.10.2 Omleidingstracé 

Ten aanzien van de dichtste woonomgeving vlakbij het omleidingstracé dringen er zich bijkomende 

milderende maatregelen op om de significante stijging ( ≥ 3 dB(A)) van het verkeersgeluid of het 

omgevingsgeluid te compenseren. Hiertoe dient binnen het kader van een project-MER onderzoek 

uitgevoerd te worden naar enerzijds bijkomende mogelijke maatregelen en anderzijds naar een optimalisatie 

van de reeds beschouwde maatregelen voor het omleidingstracé.  

 

Mogelijke oplossingen kunnen zijn:  

 Verhogen van de voorziene geluidsschermen langs het omleidingstracé; 

 Toepassen van geluidsarme wegbedekking; 

 Beperken van de verkeerssnelheid; 

 Verbeteren van de akoestische isolatie van woningen 

 

In § 13.6.10.4 worden de globale effecten beschreven van bovengenoemde maatregelen. 
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13.6.10.3 Opmerking t.a.v. de “basis” maatregelen 

Voor de beschouwde geluidsbufferende maatregelen bij het omleidingstracé dient opgemerkt te 

worden dat deze het resultaat zijn van een inschatting van de noodzaak en realistisch haalbaarheid 

van ingrepen na simulatie van de geluidsniveaus zonder enige maatregelen. Een dergelijke 

inschatting van te nemen milderende maatregelen was op dit plan-niveau reeds noodzakelijk in 

functie van een correcte vergelijkbaarheid van de twee alternatieven. De eerste simulatie van 

geluidsniveaus zonder enige maatregelen had immers reeds aangetoond dat het volledig ontbreken 

van maatregelen geen realistisch uitvoeringsalternatief zou geven. 

De voorgestelde concepten (schermen, bermen, …) zijn slechts hypothesen. In latere studiefasen 

(project-MER, referentie-ontwerp en/of detail-ontwerp van de DBFM-opdrachtnemer) zullen de 

momenteel voorgestelde maatregelen nog bijgesteld dienen te worden (concretisering en 

dimensionering) in het project-MER. Dit betekent dat in het kader van het RUP de nodige ruimte dient 

gereserveerd te worden voor geluidsbuffering d.m.v. geluidswanden of geluidsbermen. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de nodige vrijheid behouden zal worden in het DBFM-bestek 

om eventuele alternatieve maatregelen/oplossingen om de geluidsniveaus te beperken toe te kunnen 

staan. In de plaats van geluidsschermen zou eventueel kunnen gekozen worden voor geluidsbermen. 

Hierbij wordt wel de aandacht gevestigd op het feit dat een geluidsberm hoger zal moeten zijn dan het 

geluidscherm om dezelfde geluidsreductie te halen. Bij een geluidscherm aan één zijde van de weg is 

het effect van het scherm voor het belangrijkste deel afhankelijk van de positie van de rand van het 

scherm t.o.v. de geluidbron en het waarneempunt. Deze positie is bepalend voor de omweg die het 

geluid moet maken. Naarmate de omweg groter is, neemt het afschermend effect toe. Een maat voor 

de omweg is de loodrechte afstand van het waarneempunt tot de “zichtlijn” over het scherm, zoals 

hieronder wordt geïllustreerd. De figuur geeft aan dat voor een gelijk effect te bekomen de 

geluidsberm hoger moet zijn dan het geluidscherm. 

 

 

 

13.6.10.4 Globale effecten van de milderende maatregelen 

Het effect op het verkeersgeluid van de hierboven aangegeven maatregelen zijn afhankelijk van 

verschillende factoren en omstandigheden. Voor deze specifieke maatregelen wordt hierna een algemene 

beschrijving gegeven van de te verwachten globale effecten. 
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13.6.10.4.1 Geluidsarme wegbedekking 

Geluidsarme wegverharding heeft vooral effect op het rolgeluid. Het rolgeluid is afkomstig van de band die in 

trilling wordt gebracht door het wegdek. Dit rolgeluid wordt bepaald door de textuur (oppervlaktestructuur) en 

porositeit (percentage holle ruimte) van het wegdek (en ook het type band). 

Textuur: Als een wegdek veel oneffenheden bevat of een grove/ruwe textuur heeft, zullen meer/grotere 

trillingen in de band worden opgewekt waardoor het rolgeluid ook toeneemt. Daarom zijn doorgaans 

wegdekken met een fijne textuur stiller dan wegdekken met een grove textuur. De geluidemissie op een 

kasseien wegdek is ca. 4 dB(A) luider dan op een asfaltwegdek.  

Porositeit: Een open, poreus wegdek absorbeert meer of beter het rolgeluid dan een gesloten of dicht 

wegdek. 

In de genormaliseerde rekenmethodes voor omgevingslawaai bestaan er correctiefactoren voor een 

verschillend type wegbekleding én dit relatief t.o.v. een standaard asfaltbekleding. De correctie is afhankelijk 

van de voertuigcategorie en de voertuigsnelheid. Ze is verschillend afhankelijk van de frequentie 

(tertsbanden).  

 

Onderstaande tabel geven voor twee snelheidsklassen de globale toeslagfactor  aan voor het opgewekt 

rolgeluid in functie van het type wegbekleding. 

 

 

 

13.6.10.4.2 Beperken van de verkeerssnelheid 

Een snelheidsbeperking heeft een reducerend effect op het wegverkeersgeluid. Echter dient opgemerkt te 

worden dat dit effect niet lineair is. 

Bij relatief lage snelheden (bebouwde kom) zal het motorgeluid doorgaans overheersen, terwijl bij hogere 

snelheden (snelweg) het rolgeluid zal overheersen. Bij vrachtwagens speelt motorgeluid een grotere rol dan 

bij personenwagens. Men mag aannemen dat het rolgeluid bij personenwagens zal domineren bij snelheden 

vanaf ca. 40 km/h. Bij vrachtwagens zal dit pas vanaf ca. 70 km/h zijn omdat het motorgeluid tot die 

snelheden een belangrijke rol blijft spelen. Het beperken van het rolgeluid door verlaging van de snelheid 
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levert dus de meeste winst op bij een snelweg met veel personenverkeer. In onderstaande figuur is de 

relatie weergegeven tussen opgewekt rol- en motorgeluid i.f.v. de snelheid (met abstractie voor de 

geluidsbijdrage door vrachtverkeer en personenverkeer enerzijds, en hun aandeel in motor- en rolgeluid 

anderzijds). 

Geluidsarme wegverharding heeft vooral effect op het rolgeluid. Het rolgeluid is afkomstig van de band die in 

trilling wordt gebracht door het wegdek. Dit rolgeluid wordt bepaald door de textuur (oppervlaktestructuur) en 

porositeit (percentage holle ruimte) van het wegdek (en ook het type band). 

 

 

 

 

Ter illustratie worden de volgende richtwaarden gegeven voor de geluidsreductie i.f.v. de snelheidsverlaging: 

 een snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/u geeft een geluidsverlaging van ongeveer 2 - 3 dB(A).  

 een snelheidsverlaging van 70 naar 50 km/u geeft een geluidsverlaging van ongeveer 2 dB(A).  

 een snelheidsverlaging van 90 naar 70 km/u geeft een geluidsverlaging van ongeveer 1,5 dB(A). 

 

13.6.10.4.3 Traditionele geluidsschermen 

Ter duiding bij het gebruik van de hypothese van de geluidsafscherming wordt hier een korte toelichting 

gegeven over de mogelijke reductie door geluidsschermen. Deze toelichting is algemeen geldend maar geeft 

wel een beeld van de reductie die door de voorgestelde schermen gerealiseerd wordt. 

De hoeveelheid van de reductie is afhankelijk van een groot aantal factoren die met elkaar interageren. De 

voornaamste hiervan zijn: 

 de afstand tussen de geluidsbron (de wagens) en het scherm 

 de afstand tussen het scherm en de ontvanger (persoon, fauna) 

 de hoogte van het scherm 

Daarnaast zijn er nog diverse aspecten die een rol spelen waaronder: 

 de lengte van het scherm 

 de geluidsabsorptie door het scherm 

 het feit of er aan de andere wegkant ook een scherm staat 

 de hoogte van de ontvanger ten opzichte van de geluidsbron 

 het geluidsniveau van de geluidsbron 

 … 
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Zeer vereenvoudigd gesteld reduceert een standaard geluidsscherm: 

 8 dB tot op 100 m afstand  

 4 dB tot op 500 m afstand  

 vanaf ca. 1000 m is de reductie verwaarloosbaar 

 

13.6.10.4.4 Geluidsabsorberende middenbermschermen 

Het plaatsen van een geluidsabsorberend middenbermscherm i.p.v. geluidsschermen aan beide zijden van 

de weg kan een reductie opleveren van ca. 3 dB(A). Een middenbermscherm is een geluidsscherm dat in de 

middenberm is geplaatst. In onderstaande figuur is het scherm geïntegreerd in de barrier. Een 

middenbermscherm zal een positief effect hebben op de totale geluidsreductie doordat het de verst gelegen 

rijstroken effectiever afschermt voor de bewoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6.10.4.5 Verbeteren van de akoestische isolatie van woningen 

Het verbeteren van de akoestische isolatie heeft enkel effect op het akoestisch comfort binnen de woning. In 

geval van verbetering van de akoestische isolatie van woningen kan beroep gedaan worden op NBN S01-

400-1 “Akoestische criteria voor woongebouwen”. Hierin worden onder andere akoestische criteria voor 

gevelisolatie opgenomen i.f.v. de te beschermen woonruimte, het buitenlawaai en het gewenste akoestisch 

kwaliteitsniveau (zie Tabel 13.6.35). 

 

Tabel 13.6.35: Vereiste gevelisolatiewaarde volgens NBN S01-400-1 
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14 Analyse van de biotische disciplines 

14.1 Fauna en flora 

14.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Kaart 14.1-1 : Biologische waarderingskaart (BWK) 

Kaart 14.1-2 : Vereenvoudigde ecotopenkaart 

Kaart 14.1-3: Europese habitatkaart versie 5.2 

Kaart 14.1-4: Benaderende ligging van de (na te streven) ecologische verbindingen tussen de belangrijkste 

natuurkerngebieden 

Kaart 14.1-5 : Leefgebiedenkaart avifauna  

Kaart 14.1-6 : Leefgebiedenkaart amfibieën 

Kaart 14.1-7 : Natura 2000 habitats ter hoogte van het doortochttracé 

Kaart 14.1-8 : Natura 2000 habitats ter hoogte van het omleidingstracé 

Kaart 14.1-9 : Leefgebiedenkaart avifauna met geluidscontouren (LAeq,24u met toekomstige verkeersintensiteit) voor de 

referentiesituatie 

Kaart 14.1-10: Kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring met geluidscontouren (LAeq,24u met toekomstige 

verkeersintensiteit) voor de referentiesituatie 

Kaart 14.1-11 : Leefgebiedenkaart avifauna met geluidscontouren (LAeq,24u met toekomstige verkeersintensiteit) voor het 

doortochttracé 

Kaart 14.1-12 : Kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring met geluidscontouren (LAeq,24u met toekomstige 

verkeersintensiteit) voor het doortochttracé 

Kaart 14.1-13 : Leefgebiedenkaart avifauna met geluidscontouren (LAeq,24u met toekomstige verkeersintensiteit) voor 

het omleidingstracé 

Kaart 14.1-14 : Kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring met geluidscontouren (LAeq,24u met toekomstige 

verkeersintensiteit) voor het omleidingstracé 

Kaart 14.1-15 : Kwetsbaarheidskaart verzuring 

Kaart 14.1-16 : Kwetsbaarheidskaart vermesting 

 

14.1.1.1 Inleiding 

Binnen de receptor natuur wordt de referentiesituatie opgebouwd uit volgende onderdelen 

 Juridisch beleidsmatige kenschets; 

 Aanwezige ecotopen en soorten; 

 Aanwezige avifauna. 

De beschrijving van de huidige situatie omvat de ecologische waarden zoals ze zich momenteel voordoen. 

Om de huidige situatie voor te stellen wordt gebruik gemaakt van de Biologische WaarderingsKaart (BWK) 

opgemaakt door het INBO en de Europese habitatkaart versie 5.2 (Paelinckx et al., 2009). Omwille van de 

grootte van het plangebied, wordt de bespreking van de huidige situatie per deelgebied besproken.  

Voor de beschrijving van de huidige situatie zal in het bijzonder aandacht gegeven worden aan de 

voorkomende vogelsoorten. Hierbij zal de focus liggen op de aangemelde vogelsoorten voor het betreffende 

vogelrichtlijngebied. Ook worden de Habitatrichtlijnsoorten nog eens apart behandeld. 
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14.1.1.2 Juridisch-beleidsmatige kenschets 

14.1.1.2.1 Relevante habitatrichtlijngebieden  

Bij besluit van 14 februari 1996 heeft de Vlaamse regering een lijst met afgebakende gebieden aan de 

Europese Commissie voorgesteld. Op grond van opmerkingen van de Commissie heeft de Vlaamse regering 

op 4 mei 2001 een nieuwe lijst goedgekeurd. Tenslotte heeft de Vlaamse regering bij besluit van 2’ mei 2002 

tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van artikel 4(1) van de Habitatrichtlijn aan de Europese 

Commissie zijn voorgesteld als SBZ, deze lijst opnieuw vastgesteld.  De Europese Commissie heeft deze 

gebieden bij beschikking van 7 december 2004 goedgekeurd en de aangemelde gebieden van 

communautair belang verklaard. 

In de omgeving van de geplande weg werden verschillende gebieden aangewezen als Habitatrichtlijngebied 

omwille van het voorkomen van de hierna per gebied opgelijste habitats en soorten. Voor een verdere 

beschrijving van deze gebieden, inclusief de principieel goedgekeurde S-IHD’s van deze gebieden, wordt 

verwezen naar de passende beoordeling, die opgenomen is als Hoofdstuk 17 in voorliggend MER. 

 

14.1.1.2.1.1 BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 

heide en vengebieden (Kaart 7.1.4) 

Habitats 

 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: 

Lobelia, Littorellia en Isoëtes 

 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

 4030 Droge heide (alle subtypen) 

 6230(+) Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

 6430 Voedselrijke ruigten 

 7140 Overgangs- en trilveen 

 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

 91E0(+) Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Vissen 

 1096 Lampetra planeri  Beekprik 

Amfibieën en reptielen 

 1166 Triturus cristatus Kamsalamander 

Invertebraten 

 1042 Leucorrhinia pectoralis Gevlekte witsnuitlibel 

  

14.1.1.2.1.2 BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode 

(Kaart 7.1.4) 

Habitats 

 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

 4030 Droge heide (alle subtypen) 
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 6430 Voedselrijke ruigten 

 7140 Overgangs- en trilveen 

 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

 91E0(+) Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

 

Invertebraten 

 1042 Leucorrhinia pectoralis Gevlekte witsnuitlibel 

 

14.1.1.2.1.3 BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden en heiden (Kaart 7.1.4) 

Habitats 

 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

 3110  Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: 

Lobelia, Littorellia en Isoëtes 

 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie 

 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

 4030 Droge heide (alle subtypen) 

 6230  Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

 6430 Voedselrijke ruigten 

 6510  Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

 91E0(+) Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Vissen 

 1145 Misgurnus fossilis Grote Modderkruiper 

 1096 Lampetra planeri  Beekprik 

Planten 

 1831 Lunorium natans  Drijvende waterweegbree 

 

14.1.1.2.2 Relevante vogelrichtlijngebieden  

In 1988 werden vogelrichtlijngebieden aangewezen. 

De Vogelrichtlijn bepaalt dat binnen de aangeduide zone alles in het werk gesteld moet worden om zowel de 

voorkomende soorten, als hun leefgebieden optimaal te beschermen en te ontwikkelen. De in het gebied als 

beschermde zones aangeduide biotopen zijn van uitermate groot belang voor het voortbestaan van de hier 

voorkomende bijlage I-soorten. De meeste van deze soorten zijn hieraan strikt gebonden. De oppervlakte en 

kwaliteit van deze gebieden moet dan ook intact gehouden worden. Daarnaast dient ook gewezen op de 

relatie met het omliggende landbouwgebied. Ook dit is van belang voor het behoud van de soorten.  

Voor een verdere beschrijving van deze gebieden, inclusief de principieel goedgekeurde S-IHD’s van deze 

gebieden, wordt verwezen naar de passende beoordeling. 
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14.1.1.2.2.1 BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek 

Dit SBZ-V heeft een oppervlakte van 8889 ha en valt grotendeels samen met het militair domein Kamp van 

Beverlo, Beringen en Leopoldsburg.  

De meest kenmerkende broedvogels (koppels) voor aanduiding van dit gebied waren: 

 Korhoen (Tetrao tetrix tetrix: 20-25); 

 Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus: 15-20); 

 Boomleeuwerik (Lullula arborea: > 30); 

 Blauwborst (Luscinia svecica: 40-50); 

 Grauwe Klauwier (Lanius collurio: 10). 

Vermeldenswaard waren tevens de volgende twee niet-broedende Annex I-soorten: 

 Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus: 15) en 

 Kraanvogel (Grus grus: > 150) als pleisteraar en doortrekker.  

Met betrekking tot het Vogelrichtlijngebied Militair domein en vallei van de Zwarte Beek zijn binnen de SBZ 

de volgende habitats integraal beschermd: 

 beken en hun oevervegetatie; 

 heiden en vennen; 

 landduinen; 

 loofbossen. 

 

14.1.1.2.2.2 BE2220313 Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer 

Dit Vogelrichtlijngebied heeft een oppervlakte van 2.851 ha en valt grotendeels samen met het Schietterrein 

van HouthalenHelchteren en het aangrenzende weidevogelgebied van de Maastrichterheide.  

Annex I-broedvogels kenmerkend voor de aanduiding van dit gebied waren:  

 Korhoen (Tetrao tetrix tetrix: 30);  

 Porseleinhoen (Porzana porzana: 5);  

 Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus: >5);  

 Boomleeuwerik (Lullula arborea: > 15);  

 Blauwborst (Luscinia svecica: 25).  

Kenmerkend is tevens het voorkomen van meer dan 20 pleisterende Kraanvogels (Grus grus).   

Binnen dit Vogelrichtlijngebied zijn de volgende habitattypes beschermd, naast de zones met bestemming 

Natuur-, Bos-, Bosgebied met ecologische waarde of Reservaatgebied:  

 brongebieden,  

 vennen en heiden,  

 rietvelden en  

 loofbossen. 

 

14.1.1.2.3 VEN-gebieden 

Ter hoogte van het projectgebied komen volgende VEN-gebieden voor (van zuid naar noord): 

 Het Vijvergebied Midden-Limburg 

 De Mangel- en Winterbeekvallei 

 De Terril Heusden-Zolder 

 De Helderbeek-Hokselaar 

 De Boven- en Middenloop Zwarte Beek 
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14.1.1.2.4 Natuurreservaten 

Binnen het plangebied liggen een aantal erkende (ENR) en Vlaamse (VNR) natuurreservaten, waarvan de 

meeste deel uitmaken van bovenvermelde SBZ-gebieden. Voor een verdere beschrijving van deze gebieden 

die relevant zijn in het kader van voorliggend plan, wordt naar volgend hoofdstuk verwezen.  

 ENR01: Vallei van de Zwarte Beek 

 ENR02: Schansbeemden 

 ENR03: Dommelvallei 

 ENR04: Galgenberg 

 ENR05: Laambeekvallei 

 ENR06: Slangebeekbron 

 ENR07: Wijvenheide 

 VNR01: De Helderbeekvallei-terril 

 VNR02: De Teut 

 VNR03: Mangelbeekvallei 

 VNR04: Tenhaagdoornheide 

 

14.1.1.3 Huidige situatie op vlak van biotopen en soorten 

In wat volgt, wordt de huidige situatie besproken per deelgebied. Het huidig voorkomen van ecologisch 

waardevolle ecotopen en i.h.b. Europese habitats valt in hoge mate samen met de afbakeningen van de 

VEN-gebieden, vogel- en habitatrichtlijngebieden binnen het studiegebied. De bespreking van de huidige 

natuurwaarden in het studiegebied voeren we hieronder door volgens de ruimtelijke eenheden binnen het 

studiegebied. 

Eerst worden de deelgebieden van noord naar zuid doorheen het plangebied beschreven. De 

natuurwaarden in de onmiddellijke omgeving van het doortocht- en/of omleidingstracé krijgen de meeste 

aandacht. Daarna worden de deelgebieden in de ruimere omgeving behandeld.  

 

Het is uiteraard niet aan de orde om in te gaan op ‘alle’ soorten uit ‘alle’ mogelijke soortgroepen. De focus 

zal in eerste instantie liggen op zeldzame soorten die een hoge beschermingsstatus genieten. Dit zijn in de 

eerste plaats soorten die opgenomen zijn in Bijlage I van de Vogelrichtlijn, soorten van Bijlage II en Bijlage 

IV van de Habitatrichtlijn en soorten van bijlage III van het natuurdecreet. Ook wordt aandacht besteed aan 

de Rode Lijstsoorten. In § 14.1.1.4 en 14.1.1.5 wordt de verspreiding van de vogelrichtlijn- en 

habitatrichtlijnsoorten nog eens apart hernomen. 

 

De beschrijving van de huidige situatie is gebaseerd op (naast de BWK en de Habitatkaart versie 5.2) 

verspreidingsgegevens van soorten in de omgeving. Hiervoor werden de bestaande gegevens uit de 

databanken opgevraagd:  

 gegevens van de Floradatabank (INBO);  

 gegevens van de Vlaamse broedvogelatlas 2000-2003 bij Glenn Vermeersch (INBO). 

 de gegevens van libellen, sprinkhanen en lieveheersbeestjes bij Geert De Knijf (INBO, Libellenwerkgroep 

Vlaanderen) 

 de gegevens van zoogdieren uit de databank van Natuurpunt. 

 de gegevens van amfibieën en reptielen werden opgevraagd bij Hyla  

 deze van de dagvlinders bij Dirk Maes (INBO, Vlaamse vlinderwerkgroep) 

 gegevens van de nulmonitoring ter hoogte van het omleidingstracé (Lambie & Berx, 2012) 

 verspreidingsgegevens van de Europees beschermde soorten uit de principieel goedgekeurde s-IHD-

rapporten (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012a; Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b; Agentschap 

voor Natuur en Bos, 2011) 
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 verspreidingsgegevens van de Bijlage IV soorten in de onmiddellijke nabijheid van het omleidingstracé 

(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2013) 

 www.waarnemingen.be 

Voor de SBZ-gebieden werd specifiek gebruik gemaakt van de principeel goedgekeurde S-IHD-rapporten, 

waarin de meest recente natuurwaarden, visies en doelstellingen van de Europese habitats en soorten 

beschreven staan (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012a, Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b, 

Agentschap voor Natuur en Bos, 2011). 

 

Voorts werd gebruik gemaakt van beheerplannen/inrichtingsvisies/erkenningsdossiers/… om de huidige 

situatie te onderbouwen:  

 Militair Domein Kamp van Beverlo: fiches ecologische prioriteiten: Vanloock et al. (2009); 

 Achter de Kraanberg en omgeving: Evaluatie van de realisatie van de stand-still en 

instandhoudingsdoelstellingen in het gebied i.o.v. Remo Milieubeheer: De Vocht (2005); 

 Mangelbeekvallei: Beheerplan Vlaams natuurreservaat De Mangelbeekvallei: Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap (2003); 

 Ecologische gebiedsvisie voor de Natura 2000 gebieden van Kamp van Beverlo en het Schietterrein van 

Helchteren en hun omgeving (Sterckx & De Blust 2008); 

 Omgeving Laambroeken en Brelaarheide: studie naar natuurverbindingen in Houthalen Helchteren: 

Indeherberg et al. (2005) en Erkenningsdossier natuurreservaat Laambeekvallei: Stichting Limburgs 

Landschap; 

 Militair domein Houthalen-Helchteren: beheerplan (Vandenberghe et al. 2009); 

 Beheerplan Vlaams natuurreservaat Teut & Ten Haagdoorn 

 

In onderstaande beschrijving worden vleermuizen slechts beknopt besproken. De uitgebreide bevindingen 

van het vleermuizenonderzoek zijn te vinden in bijlage.  

 

14.1.1.3.1 Militair Domein Kamp van Beverlo, Beringen en Leopoldsburg 

Dit deelgebied maakt deel uit van het habitatrichtlijngebied “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden”. Het deelgebied maakt ook deel uit van het 

vogelrichtlijngebied “Militair domein van de vallei van de Zwarte Beek”.  

Hier bevinden zich grote aaneengesloten heidegebieden afgewisseld met boszones en doorsneden door de 

bovenloop van de Vallei van de Zwarte Beek. Het aangemelde Korhoen komt er inmiddels niet meer voor 

maar wel soorten als Boomleeuwerik en Nachtzwaluw.  

Naast droge heide (habitattypes 2310 en 4030), zijn er ook flink wat stuifduingebieden aanwezig, die 

afhankelijk van hun ligging een zekere verbossing kennen. Deze stuifduinen komen voor in een complex met 

buntgrasvegetaties (habitattype 2330). Verder komt op het Militair Domein ook een belangrijke oppervlakte 

natte heide (habitat type 4010) voor. Ook treft men er slenken in veengronden (7150), dystrofe natuurlijke 

poelen (3160) en oeverkruidgemeenschappen (3130) aan.  

Deze verscheidenheid komt in Kaart 14.1-2 onvoldoende naar voor omdat deze kaart afgeleid is van de 

BWK die gebaseerd is op een ruwe kartering in complexen. Deze complexering omvat: 

 Cg droge struikheidevegetatie 

 Cgb droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag  

 Ce vochtige tot natte dopheidevegetaties 

 Dm vegetatieloze stuifduin 

 Ms zuur laagveen 
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Enkel de aan de periferie gelegen bosgebieden kunnen doorgaans (nog) niet als een Europees habitat 

beschouwd worden omdat ze lange tijd een beheer kenden dat uitsluitend was gericht op de economische 

functie (productie van naaldhout). 

Dit is een heel uitgestrekt gebied met heel hoge en zeer verscheiden natuurwaarden. Daarom richt de 

bespreking zich in wat volgt voornamelijk op de zones ‘Hoeverheide’ en ‘Achter de Witte Bergen’ die zich het 

dichtst bij zowel het doortocht- als het omleidingstracé bevinden. Deze zones zijn bijna volledig ingekleurd 

als “biologisch zeer waardevol” op de BWK.  

Droge heide mag vanuit floristisch standpunt misschien relatief soortenarm lijken, vanuit faunistisch oogpunt 

daarentegen is het een schatkamer van biodiversiteit. Het militair domein herbergt dan ook heel bijzondere 

aan droge heide gebonden soorten als Gladde slang (RL “kwetsbaar”), Levendbarende hagedis (RL 

“zeldzaam). Sprinkhanen als Snortikker (RL “kwetsbaar”), Veldkrekel en Negertje (laatste twee RL 

“zeldzaam”) zijn typisch voor droge heide. 

 

Het grote beekdallandschap van de Zwarte Beek strekt zich uit van Hechtel-Eksel tot Diest. De Zwarte Beek 

stroomt dwars door het militair domein Kamp van Beverlo. Hier wordt de beek omgeven door alluviale 

bossen en graslanden.  

De Zwarte Beek is één van de weinige waterlopen in Vlaanderen die de Beekprik (RL “kwetsbaar”) 

herbergt. Het Habitatrichtlijngebied “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel 

met heide en vengebieden” is o.a. voor deze soort aangemeld. Beekprik komt actueel voor in de Zwarte 

Beek op het traject tussen Spiekelspade en de Stalse molen (ANB, 2012b), wat op ca. 2 km van het 

projectgebied gesitueerd is.  

De vallei van de Zwarte Beek herbergt een schat aan biodiversiteit, waarvan de Watersnip (RL “met 

uitsterven bedreigd”), Ijsvogel (VRL) en het Gentiaanblauwtje (RL “bedreigd”) maar een paar van de 

interessante soorten zijn. 

Het zuiden van dit militaire domein watert af naar de vallei van de Zwarte beek en vormt hiervoor een 

belangrijk infiltratiegebied. Deze zone heeft hoofdzakelijk zand- en grindbodems, met plaatselijk bijmenging 

van leem waardoor vermoedelijk plaatselijk “hang”watertafels ontstaan. Deze houden voedselarm en weinig 

gebufferd (regen-)water tegen, waardoor voedselarme en zeer kwetsbare vennen ontstaan. Deze bevinden 

zich hoofdzakelijk in het deelgebied ‘Achter de Witte Bergen’, in het zuidoosten van het domein en ter 

hoogte van de Hoeverheide, in het zuidwesten van het domein.  

De meeste vennen behoren tot de voedselarme/zure systemen met voorkomen van Klein blaasjeskruid 

(RL “bedreigd”). Een uitzondering hierop vormt het Stijnsven (in het oosten, ter hoogte van de aansluiting 

van de geplande weg op de bestaande N74), dat zwak gebufferd is, vermoedelijk door lichte toestroom van 

grondwater (kwel). Hierdoor komt in dit ven een vegetatie voor van het Oeverkruidverbond. Een typische 

plantensoort van wateren met pioniervegetaties van de Oeverkruidklasse is de habitatrichtlijnsoort (Bijlage II) 

Drijvende waterweegbree (RL “kwetsbaar”) die vroeger aanwezig was en nu opnieuw werd vastgesteld. 

Deze waterplant is zeldzaam in Vlaanderen en komt momenteel bijna uitsluitend nog voor in de Kempen. 

Drijvende waterweegbree komt voor in voedselarm tot matig voedselrijk water. De achteruitgang van de 

soort is te wijten aan eutrofiëring en/of verzuring van het water. Actueel is nog één vindplaats bekend ter 

hoogte van het Steinsven. Vroeger kwam de soort op meerdere plaatsen voor. 

De vennen zijn topgebieden voor de habitatrichtlijnsoort Heikikker (Bijlage IV, RL “zeldzaam”) maar ook 

voor Vinpootsalamander (RL “zeldzaam”). Deze vennen herbergen een grote verscheidenheid aan libellen, 

waarvan de meest bijzondere zijn: Venglazenmaker, Tangpantserjuffer (beiden RL “kwetsbaar”), 

Venwitsnuitlibel, Tengere pantserjuffer en Koraaljuffer (alle drie RL “zeldzaam”). Tot in de jaren ‘90 

kwam ook de Habitatrichtlijnsoort Gevlekte witsnuitlibel (Bijlage II, RL “met uitsterven bedreigd”) voor rond 

vennen met gebufferd water (zoals het Stijnsven). In de vochtige oevervegetatie van de vennen vindt men 

ook Zompsprinkhaan en Moerassprinkhaan (beiden RL “kwetsbaar”).  
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In de natte heidesfeer met veenontwikkeling komen hier heel interessante plantensoorten voor als Gewone 

dopheide (RL “achteruitgaand”), Kleine veenbes (RL “zeldzaam”), Ronde zonnedauw (RL “kwetsbaar”), 

Kleine zonnedauw, Ondergedoken moerasscherm (RL “zeldzaam”), Lavendelhei (RL “bedreigd”), 

Gevlekte orchis (RL “kwetsbaar”), Dwergviltkruid (RL “kwetsbaar”), Grondster, Oeverkruid (RL 

“zeldzaam”), Heidekartelblad (RL “kwetsbaar”), Gewone en Liggende vleugeltjesbloem (beiden RL 

“kwetsbaar”), Witte en Bruine snavelbies (beiden RL “kwetsbaar”), Drijvende egelskop (RL “bedreigd”), 

Blauwe zegge, Veenpluis (RL “kwetsbaar”), Bosdroogbloem, Moerashertshooi, Moeraswolfsklauw, 

Beenbreek (RL “kwetsbaar”), Duizendknoopfonteinkruid, Veenbies (RL “kwetsbaar”) en Klokjesgentiaan 

(RL “kwetsbaar”). Deze laatste soort is de waardplant voor de zeer zeldzame vlinder Gentiaanblauwtje (RL 

“bedreigd”). Andere typische en zeer bijzondere dagvlinders zijn Heideblauwtje, Heivlinder en Groentje 

(alle drie RL “kwetsbaar”). Heidesabelsprinkhaan (RL “zeldzaam”) vindt hier ook haar gading. 

Hoogveenglanslibel (RL “bedreigd”), voorkomend aan kleine vennen, hoogveen en in kleine slenken, wordt 

jaarlijks waargenomen in de omgeving van de Zwarte Beek.  

In complex met droge heide, maar ook tussen de natte heidecomplexen en de vennen liggen duinen met 

goed ontwikkelde buntgras- en korstmosvegetaties. Dit is het biotoop van de zeer zeldzame Kommavlinder 

(RL “bedreigd”). Op de landduinen van Achter de Witte Bergen werd ook al Rugstreeppad (Bijlage IV 

Habitatrichtlijn, RL “zeldzaam”) gevonden, een soort gebonden aan terreinen met droge, losse en snel 

opwarmende bodems zoals stuifduin- en heidegebieden in combinatie met waterpartijen als vennen komt op 

het Militair Domein Houthalen-Helchteren in relatief grote populatie voor (Schops, 1999). Deze soort is 

vooral ook talrijk aanwezig in het deelgebied ‘Hoeverheide west’. 

Poelkikker werd ook vastgesteld op enkele plaatsen op het Kamp van Beverlo (Mathiashoeve, Achter de 

Witte Bergen) en in de vallei van de Zwarte beek. 

 

De zuidoostelijke rand van het militair domein bevat een gordel eiken-berkenbos op duinen (habitattype 

9190). In zonnige, warme bosranden vindt men Boskrekel (RL ‘zeldzaam’). 

Het Bont dikkopje (RL “bedreigd”) leeft op de overgang van vochtige graslanden naar vochtige bossen, op 

open plekken en brede bospaden in broekbossen en in heiden, vaak in de buurt van kleine open waters 

zoals grachten of vennen. De wijfjes zetten de eitjes af op pas uitgekomen bladeren van breedbladige 

grassen.  

De zones ‘Achter de Witte Bergen’ en ‘Hoeverheide’ vormen een topgebied voor niet alleen de 

vogelrichtlijnsoorten Nachtzwaluw (RL “kwetsbaar”), Boomleeuwerik (RL “kwetsbaar”), en Blauwborst, 

maar ook voor Boompieper (RL “Bedreigd”), Wulp, Graspieper (RL “Bedreigd”), Veldleeuwerik (RL 

“kwetsbaar”), Rietgors (RL “Bedreigd”), Kneu (RL “achteruitgaand”) en Geelgors (RL “Bedreigd”) die hier 

broeden.  

De vogelrichtlijnsoort Korhoen (RL “uitgestorven”) is omwille van habitatverlies uitgestorven in Vlaanderen. 

Ook Roerdomp (RL “met uitsterven bedreigd) en Zwartkopmeeuw die hier vroeger als broedvogel 

voorkwamen, zijn momenteel verdwenen.  

Andere vogelrichtlijnsoorten als Porseleinhoen, Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief en Duinpieper en de 

Rode lijst-soorten Klapekster, Tapuit, Watersnip (mogelijk opnieuw broedend), Zomertaling (mogelijk 

opnieuw broedend), Tureluur komen nog voor, maar niet meer als broedvogel. Tot slot komen Kraanvogel, 

Blauwe kiekendief, Smelleken, Rode wouw, Visarend, Zwarte stern, Grote zilverreiger, Slechtvalk, Rode en 

Zwarte wouw, Goudplevier en Bosruiter (allen vogelrichtlijnsoorten) voor als pleisteraar of doortrekker. 

Op basis van www.waarnemingen.be kan er afgeleid worden dat ter hoogte van “Achter de Witte Bergen” 

een Steenmarter werd waargenomen. Bij het aspect versnippering en barrièrewerking dient hiermee 

rekening gehouden te worden.  

 

http://www.waarnemingen.be/
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14.1.1.3.2 Achter de Kraanberg en omgeving 

Ten zuiden van het domein Kamp van Beverlo bevindt zich het Kraanbergbos, de zone rond het Remostort 

die wordt aangeduid als ‘Achter de Kraanberg en omgeving’ en de omgeving van de Kraanberg zelf.  

 

De one van het Remostort, ‘Achter de Kraanberg’ is in de huidige situatie te beschouwen als een combinatie 

van zeer waardevol bos met zeer waardevolle heide (Kaart 35).  

In het kader van een milieuvergunning voor verderzetting van de afvalstortactiviteit door Remo Milieubeheer 

NV werden  bij Besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw van 16.01.2002 

(AMV/00070576/1007) aan Remo ecologisch milderende maatregelen opgelegd die zich uitstrekken tot in 

het landgoed Hoeverheide. Dit omdat de stortactiviteiten van Remo zich grotendeels in en alleszins vlakbij 

Habitat- en Vogelrichtlijngebied situeren en de verderzetting van deze activiteiten zou ressorteren in 

significant negatieve effecten zonder milderende maatregelen. 

Het ruimtelijk voorstel tot inrichting voor het gebied “Achter de Kraanberg en omgeving”, opgemaakt door 

ANB en INBO, dat als leidraad werd gehanteerd voor het afwegen van effecten en het nemen van 

milderende maatregelen is weergegeven in Figuur 14.1.1. 

 

 

Figuur 14.1.1: Visie of voorstel van inrichting naar landgebruik van het gebied "Achter de Kraanberg" 

 

De aan Remo opgelegde milderende maatregelen beoogden het behoud van de natuurwaarden ten opzichte 

van een gedefinieerd referentiekader met oog realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.  

Hiermee werd een natuurbeeld beoogd om: 

 het leefgebied voor de Boomleeuwerik en de Nachtzwaluw te behouden en 

 het realiseren van een stapsteen tussen de beide militaire domeinen via de Mangelbeekvallei (zie 

verder).  
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Voor de percelen ten zuiden van REMO wordt een heidevegetatie beoogd. Inmiddels werden de 

werkzaamheden voor het realiseren van deze natuurcompensaties reeds uitgevoerd. De heidevegetatie is 

momenteel nog in ontwikkeling. Deze open plekken zijn weliswaar niet gelegen in vogelrichtlijngebied maar 

kunnen een bijdrage leveren in het realiseren van de gunstige staat van instandhouding voor het SBZ-V 

Militair Domein en Vallei van de Zwarte Beek en de versterking van het leefgebied voor specifieke 

vogelrichtlijnsoorten in het Landgoed Hoeverheide. 

De boscompensatie werd intussen ook uitgevoerd. Het oorspronkelijk boscompensatiedossier 

(COMP/06/0229/ Li) werd wegens een wijziging van de stedenbouwkundige vergunning door de Minister op 

basis van de beroepsprocedure in 2006 gewijzigd. De te ontbossen oppervlakte werd verminderd en de 

compenserende bebossing werd verder behandeld via het compensatiedossier COMP/10/0239/Li. 

Boscompensatie over een oppervlakte van 4,11 ha is voorzien op de percelen kadastraal bekend als 

Houthalen-Helchteren, 1ste Afd,  Sie A, nr(s)  134V/deel – 134W/deel – 134N2/deel -134R2 – 134Y.  

 

Figuur 14.1.2 : Percelen in het kader van de boscompensatie voor het Remo-dossier 
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De bebossing werd uitgevoerd in het plantseizoen 2011/2012. Na een eerste terreincontrole in 2013 blijkt 

een groot deel van het jong plantsoen afgestorven te zijn. Een nieuwe aanplanting dient te gebeuren (Benny 

Mathijs, ANB, 12/12/2013). 

 

De rest van het Kraanbergbos (domeinbos) en de zone rond de Kraanberg zelf (dus de zone langsheen het 

geplande tracé) bestaat hoofdzakelijk uit naaldhoutaanplanten van Grove den, afgewisseld met percelen 

lichtrijk eikenberkenbos met Blauwe bosbes en hier en daar verboste heide en schraalgrasland. Aan de 

bosrand (grens Kraanbergbos en vallei van de Grote Winterbeek) werd Struikheide en Borstelgras (RL 

“achteruitgaand”) aangetroffen (terreinbezoek ARCADIS maart 2009). 

De Kraanberg vormt een topgebied voor de vogelrichtlijnsoort Boomleeuwerik. De ijle, oude bestanden 

Grove den vormen ook het leefgebied van de Habitatrichtlijnsoort Zwarte specht. Bij het terreinbezoek 

werden daarnaast nog volgende soorten waargenomen: Buizerd, Havik, Sperwer, Kruisbek (RL 

“onvoldoende gekend”), Geelgors of Rietgors (beiden RL “bedreigd), Boomklever en Ree. Sporen van 

Everzwijn werden op meerdere plaatsen langs het traject aangetroffen.   

 

Voor de Heikikker geldt dat er in 2004 voortplanting vastgesteld is in een vijver op het domein Coolens 

(Bron: Omtrek en M-Tech 2010. Plan-MER CtC). Uit de databank van Hyla blijkt dat deze waarnemingen 

gedaan zijn in het perceel ten westen van de Heerkensweg ter hoogte van de kruising van de Heerkensweg 

en de Weg-naar-Spikkelspade. Hier werd tevens Vinpootsalamander waargenomen. Recente waarnemingen 

van Heikikker ten zuiden van de Remo-site zijn niet gekend. In de jaren 1988 en 1990 is de soort ook 

waargenomen op (voormalige) ontginningsterreinen van Remo. Deze soort zou zich cf het plan-MER CtC 

voortplanten in vijvertjes op de overgang van het bosgebied naar de vallei van de Broekbeek. 

Op de Kraanberg werd ook Rugstreeppad (Bijlage IV Habitatrichtlijn) gevonden. 

 

14.1.1.3.3 Mangelbeekvallei 

Vele eeuwen was de Mangelbeekvallei een open landschap met heide op de hogere gronden en hooilandjes 

en broekbosjes langs de beek. De Mangelbeek ontspringt op het militair schietveld van Helchteren op het 

Kempisch Plateau. Ze wordt onderweg met kwelwater vanuit de vele zijbeekjes gevoed. 

Binnen dit deelgebied is de Vallei van de Mangelbeek begrepen vanaf het brongebied en stroomafwaarts tot 

het centrum van Zolder. Tevens behelst het de Vallei van de (Grote) Winterbeek. Het betreffende deelgebied 

vervat het volledige Vlaams natuurreservaat Mangelbeekvallei alsmede de moerasbossen in de 

spoorwegbocht te Zolder (deel van SBZ Mangelbeek).  

Binnen dit deelgebied Mangelbeekvallei is het zinvol onderscheid te maken tussen verschillende zones.  

 Het oost-west georiënteerde deel van de Mangelbeekvallei heeft, samen met de spoorwegbocht te Zolder 

op dit moment het meest gesloten voorkomen door een relatief hoog aandeel aan moerasbossen. Dit 

kenmerk verklaart meteen ook dat het grootste deel van deze zones als Europees habitattype wordt 

ingekleurd. 

 De bovenloop van de Grote Winterbeek (die stroomt tussen het centrum van Helchteren en Kraanberg) 

kent de meest uitgesproken afwisseling van diverse waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen. Percelen 

die (nog) voor de landbouw worden gebruikt betreffen nagenoeg uitsluitend graslanden. 

 De zone ten zuidoosten van het gehucht Lillo kent momenteel, en relatief ten opzichte van de andere 

onderscheiden deelzones, de laagste ecologische waarde. Naast graslanden zijn er ook een aantal 

akkers in landbouwgebruik. Aansluitend bij de oude spoorweg is echter een zone aanwezig die zich 

natuurlijk ontwikkelt en waar naast natte ruigten en wilgenstruwelen ook jonge elzenbroekbosjes kunnen 

worden aangetroffen. Hier zijn ook enkele oude eiken aan te treffen. 

Belangrijke delen van de natste zones van de vallei worden gekenmerkt door elzenbroekbossen die 

integraal vallen onder het Europees habitat 91E0 (+) Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en 
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Gewone es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Deze alluviale bossen 

kunnen vooral worden aangetroffen in het (van oost naar west georiënteerde) gedeelte van de vallei dat 

loopt van het brongebied (toponiem Lakerschans, gelegen op het militair domein) tot net westelijk van de 

N74 (t.h.v. het gehucht Lilo), dus onder het geplande tracé. Aanvullend zijn elzenbroekbossen aanwezig in 

de spoorwegbocht te Zolder. De verspreiding van dit Europese habitat valt hiermee bijna volledig binnen het 

habitatrichtlijngebied “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode”.  

In de Mangelbeekvallei komen verschillende types broekbos voor: vooral mesotroof en nitrofiel 

elzenbroekbos, maar hier en daar is nog oligotroof elzenbroek aan te treffen. Soorten typisch van deze 

oligotrofe elzenbroekbossen op voedselarme standplaatsen met mineralenarm grondwater, die kunnen (of 

alleszins tot in de jaren ’90 konden) worden aangetroffen zijn bv. Sterzegge, Zompzegge, Moerasviooltje en 

Koningsvaren. Soorten die getuigen van een goede kwaliteit van de mesotrofe broekbossen zijn 

Slangenwortel, Elzenzegge, Moerasviooltje, Blauw glidkruid, Dotterbloem, Moerasspirea, … Pluimzegge en 

Moerasvaren (RL: zeldzaam) kwamen in het verleden in deze vallei ook voor. Tot slot bevatten een heel 

aantal percelen ‘nitrofiel’ elzenbroekbos met een eerder soortenarme ondergroei van ruigtesoorten als 

Moeraszegge, Gele lis en soms Brandnetel. Dit bostype is kenmerkend voor voedselrijke standplaatsen, 

bijvoorbeeld door periodieke overstroming van aangerijkt oppervlaktewater.  

Typische broedvogels van broekbossen zijn o.a. Wielewaal (RL “bedreigd”) en Matkop (RL “kwetsbaar). 

Boskrekel (RL zeldzaam), gebonden aan bosranden en ruigten, is hier aan te treffen. In maart 2009 werd 

door ARCADIS Sijs (RL “zeldzaam”) waargenomen in oud elzenhakhout (met ijzerrijke kwel) aan de rand 

van de Mangelbeekvallei ter hoogte van het geplande tracé aan Lillo (Lilloschans). Ook Zwarte specht 

(VRL), Fluiter en Buizerd werden hier waargenomen. 

 

Een ander belangrijk kenmerk van dit deelgebied is de kleinschalige afwisseling tussen een ruime waaier 

aan ecotopen: 

Dotterhooiland met plantensoorten als Dotterbloem, Tweerijige zegge, Grote ratelaar (RL “kwetsbaar”), 

Echte koekoeksbloem, Gevleugeld hertshooi, Grote wederik, Grote kattenstaart, etc. De Rode lijst-soorten 

Kustsprinkhaan (RL “zeldzaam”), Moerassprinkhaan (RL “zeldzaam”) en Wekkertje (RL “kwetsbaar”) zijn 

hier onder andere aan te treffen. 

Natte ruigten (“Moeraspirearuigtes”) gekenmerkt door Moerasspirea, Adderwortel, Echte valeriaan en andere 

ruigtekruiden. Een voor deze vegetatie typische sprinkhanensoort, Moerassprinkhaan (RL “kwetsbaar”) 

komt hier voor.  

Laagveenvegetaties of trilveen (Kleine zeggenvegetaties), met typische plantensoorten als Zwarte zegge, 

Veenpluis (RL “kwetsbaar”), Waterdrieblad (RL “kwetsbaar”), Wateraardbei, Holpijp, Snavelzegge en 

Slangenwortel. Twee libellen die rond laagveen kunnen voorkomen zijn bv. Gewone pantserjuffer en Zwarte 

heidelibel. 

Rietmoerassen en grote zeggenmoerassen met Scherpe zegge. Rietmoeras herbergt typische vogelsoorten 

als Bosrietzanger. Ook hier Moerassprinkhaan (RL “zeldzaam”) is aan te treffen. Ter hoogte van de 

Lilloschans, onder het geplande tracé, is moeras in ontwikkeling door vernatting van weides 

(mijnverzakkingsgebied). Hier werd door ARCADIS in maart 2009 Kleine bonte specht en Havik 

waargenomen. 

Waterpartijen: vaak betreft het eutrofe vijvers (ae) met weinig ecologische waarde rond (voormalige) 

weekendverblijven maar die wel veel potentie hebben om soortenrijker te worden. 

Houtkanten, zoals elzenhakhout langs beken (bv. Meanderend stuk Winterbeek vooraleer uit te monden in 

de Mangelbeek); 

Aan de rand van de vallei, bevinden zich vaak dennenaanplanten of eikenberkenbos met heide- of 

heischrale elementen (o.a. op landduinen – zie hoger bij ‘Kraanbergbos’). Op twee percelen komt 

Jeneverbes (RL “kwetsbaar”) voor.  
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Open water en rietmoeras zijn voor libellen rijke ecotopen. Een aantal soorten die in Vlaanderen (vrij tot 

zeer) algemeen zijn, komen ook in de Mangelbeekvallei voor zoals Azuurwaterjuffer, Lantaarntje, Blauwe 

glazenmaker, Blauwe breedscheenjuffer, Geelvlekheidelibel, Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel, 

Plasrombout en Platbuik. Op basis van) kan aangehaald worden dat de Mangelbeekvallei ook van belang is 

voor waterwantsen. Drie Rode Lijstsoorten zijn in het kader van dit onderzoek waargenomen: Velia caprai 

caprai (RL “Kwetsbaar), Sigara iactans (RL “Zeldzaam”) en Gerris lateralis (RL “Uitgestorven”). Deze laatste 

soort werd waargenomen naast het omleidingstracé, in beschaduwde poeltjes in broekbos (Lambie & Berx, 

2012).  

Een combinatie van bossen met waterrijke ecotopen zoals moerassen vormt het ideale biotoop voor de 

Bunzing. Deze soort werd heel recent (2008) nog aangetroffen in de omgeving van de Grote Winterbeek 

stroomafwaarts de Mangelbeek. Ook twee andere marterachtigen, Wezel en Hermelijn, zijn bekend van de 

Mangelbeekvallei. 

Tot slot werd ook Beekoeverlibel (RL “Kwetsbaar”), een soort die voorkomt in het Kamp van Beverlo (zie 

hoger) hier ook al aangetroffen. Deze soort is gebonden aan kleine, langzaam stromende kwelbeken, 

meestal in heidegebieden maar ook bv. aan weidebeken.  

 

Ter hoogte van de straat Wolfsdal (de toegangsweg naar het domein Coolens) werden in de vallei van de 

Winterbeek volgende amfibieën waargenomen cf de gegevensdatabank van Hyla: 

 Vinpootsalamander 

 Groene kikker 

 Gewone pad 

 Bruine kikker 

 Alpenwatersalamander 

 Kleine watersalamander 

 

14.1.1.3.4 Middenloop van de Laambeek 

Hiermee wordt het stroomgebied van de Laambeek bedoeld tussen de Genaderse molen en Geelberg. De 

ecologisch meest waardevolle zones binnen dit deelgebied maken deel uit van het Vlaams natuurreservaat 

Laambeekvallei met van oost naar west de deelgebieden Brelaar, Kolveren, Laambroekvijvers, 

Laambroeken en Geelberg.  

Dit deelgebied wordt gekenmerkt door een rijke afwisseling van natte hooilanden, elzenbroekbossen en 

kleine vijverpartijen. Elk van de hoger genoemde deelzones heeft echter een eigen karakter en specifieke 

ecologische waarden.  

De Laambroekvijvers zijn een relict van het voormalige uitgebreide en zeer natte veengebied. De 

Laambroekvijvers liggen geprangd tussen de spoorweg Hasselt-Mol en het huidige industriegebied 

Houthalen Centrum-Zuid. Hier is de voormalige mijnterril van Houthalen immers afgeplat en verder de vallei 

van de Laambeek in geduwd. Het gebied wordt gekenmerkt door ijzerrijke kwel. 

De noordwestelijke rand van de terril grenst aan een relict elzenbroekbos (91E0), met forse eiken op hoger 

gelegen ‘bulten’. Eind jaren ’70 kwam hier nog Gewone dophei voor. Ten noorden van de Laambroekvijvers 

ligt vochtig berkenbos met veenmossen, zegge-moerassen en plassen met verlandingsvegetatie.  

Ten noorden van de lange Laambroekvijver (700 m) herinneren een paar vervallen gebouwen aan het mijn-

verleden. De grote vijver was oorspronkelijk bedoeld als onderdeel van het Albertkanaal (maar werd nooit in 

die zin gebruikt) en met de vestiging van de koolmijn is men er dan maar koelwater gaan oppompen. De 

vijvers hebben een grote aantrekkingskracht op  

 vogels zoals IJsvogel (VRL), Grote gele kwikstaart, Kleine karekiet, Boomvalk, Waterral, Grote 

zilverreiger;  
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 libellen zoals Beekoeverlibel, Kempense heidelibel en Tangpantserjuffer (alle drie RL “kwetsbaar”), 

Koraaljuffer (beiden RL “zeldzaam”), Variabele waterjuffer (RL “bedreigd”), Vroege glazenmaker (RL 

“met uitsterven bedreigd) en 

 amfibieën (Bruine en Groene kikker; bron: waarnemingen.be).  

Ter hoogte van de noordwestelijke ‘hoek’ van de industriezone ligt een waterplas, waar Aeolus (Indeherberg 

2005) in augustus 2008 Snavelzegge, Klein blaasjeskruid (RL “bedreigd”), aantrof. Ten oosten van de 

langgerekte Laambroekvijvers wordt een natte laagte met wilg gescheiden door een droge rug met oude 

eiken en berk van een beekje (overloop van één van de vijvers) dat stroomt aan de voet van de terril. 

In de omgeving ten noorden van het industrieterrein werd recent nog Hermelijn waargenomen.  

Verder westelijk (ten westen van de spoorweg) liggen de Laambroeken, een onderdeel van wat ooit een 

uitgestrekt hooilandgebied was tussen Houthalen, Zolder en Zonhoven. Het gebied ligt in een alluviale laagte 

van de Laambeek. De Laambroeken worden gekenmerkt door een afwisseling van goed ontwikkelde 

elzenbroekbosjes, dottergraslanden, moerasspirearuigte en moeras. Deze variatie resulteert ook in een 

variatie aan diersoorten. Daarvan getuigen waarnemingen (waarnemingen.be) van  

 dagvlinders als Koevinkje (gebonden aan vochtige boszomen) en Bont dikkopje (RL “kwetsbaar” - 

oligotrofe elzenbroekbossen); 

 sprinkhanen als Moerassprinkhaan (RL “kwetsbaar”), Gouden sprinkhaan en Boskrekel (beiden 

“zeldzaam”); 

 libellen als Beekoeverlibel, Kempense heidelibel en Tangpantserjuffer (alle drie RL “kwetsbaar”) en 

Koraaljuffer en Tengere grasjuffer (beiden RL “zeldzaam”); 

 Levendbarende hagedis (RL “zeldzaam”) 

De industriezone Centrum-Zuid zelf (ook wel industrieterrein Roten) ligt op de afgeplatte voormalige mijnterril 

van Houthalen. Vrij grote delen van dit gebied zijn nog niet ingenomen door industrie en liggen braak. In 

tegenstelling tot wat men zou denken, herbergt dit stenige, nauwelijks begroeide terrein een schat aan 

diersoorten (Indeherberg 2005). Aeolus trof er in maart 2008 vooral veel interessant ongewervelden waarvan 

Blauwvleugelsprinkhaan (RL “kwetsbaar”) de belangrijkste was. Ook werden Boomleeuwerik (VRL - RL 

“kwetsbaar”), Boompieper (RL “bedreigd”) en Kleine plevier waargenomen. In maart 2009 werd hier door 

ARCADIS verder ook Ree aangetroffen. De zeer voedselarme, ondiepe waterplassen op het terrein 

herbergen een populatie van de zeldzame Beekoeverlibel (RL “bedreigd”). De bloemrijke, brede bermen 

van het industrieterrein zijn interessant voor dagvlinders als Icarusblauwtje en Koninginnepage) en 

sprinkhanen als Snortikker (RL “kwetsbaar”) en Kustsprinkhaan (RL “zeldzaam”). Tot slot is de zuidhelling 

van het industrieterrein, die aan de E314 grenst, verbost, maar ze heeft veel potentieel voor ongewervelden. 

De combinatie van sterk opwarmende stenige ondergrond, ondiepe plassen waar regenwater stagneert en 

enkele grotere, vermoedelijk relatief mineralenrijke plassen is zeldzaam en in Vlaanderen typisch voor 

voormalige mijnsites. 

In de Kolveren (Zonhoven) kronkelt de Laambeek zich tussen wei- en hooilanden, langs bos en vijvers, een 

ideaal biotoop voor bv. Bosbeekjuffer (RL “bedreigd”; waarnemingen.be) en Kleinste egelskop (RL 

“zeldzaam”). Ter hoogte van de geplande aantakking van de N74 met de E314, bevindt zich een blok 

biologisch zeer waardevol elzenbroekbos (91E0), omgeven door moeras. Daar vinden we vogelsoorten als 

Bosrietzanger en Braamsluiper die zich in ruigte en struiken ophouden en een schat aan libellen, waarvan 

de meest bijzondere zijn: Tangpantserjuffer (RL “kwetsbaar”), Speerwaterjuffer (RL “met uitsterven 

bedreigd”) en Variabele waterjuffer (RL “bedreigd”).  

Opvallend is ook het kleinschalige landschap met houtkanten (oude eiken) en waardevolle graslanden. 

Onder deze houtkanten vinden Lelietje-van-dalen, Gewone salomonszegel en Dalkruid een geschikte 

groeiplaats. Steenmarter werd in deze omgeving recent nog waargenomen. Tot slot is Boerenzwaluw (RL 

“achteruitgaand”) er een graag geziene gast. 

De Brelaarheide herbergt een grote variatie aan natuurtypes. De belangrijkste situeren zich binnen de 

graslanden (droge en natte graslanden) en de bossen (zowel droge eikenberkenbossen 9190 als natte 
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Elzeneikenbossen 91E0). Het gebied wordt doorkruist door bronbeken en Kleine Kempense beken. 

Bijzonder interessant zijn hier de natuur(doel)types in de natte heidesfeer. Zo bevat de Brelaarheide het 

brongebied van de Rodebeek met zeldzame veenvegetaties. In het bronbeekje staat ook het Beekmijtertje 

(RL “bedreigd”), een bijzondere paddestoel die vanaf maart tot mei verschijnt. Stroomafwaarts zorgen kwel 

en beekoverstromingen voor natte situaties met o.a. ruigten, struwelen en bosjes. De oude 

landbouwpercelering is hier nog in hoge mate herkenbaar en zorgt zo voor een uitgesproken kleinschalig 

landschap. 

In dit deelgebied vond Aeolus (Indeherberg 2005) bij een veldinventarisatie in augustus 2005 een grote 

variatie aan soorten, waarvan volgende de belangrijkste zijn:  

 Schrale droge tot vochtige graslanden en bermen van wegen: Snortikker (RL “kwetsbaar”), 

Levendbarende hagedis (RL “zeldzaam”), Zandblauwtje, Tormentil, Schapenzuring, Klein tasjeskruid 

(RL “kwetsbaar”), Wekkertje (RL “kwetsbaar”), Boskrekel (RL “zeldzaam”), Tijgerspin (RL “zeldzaam”); 

 Poelen met tal van libellensoorten bv. Bruine winterjuffer, Lantaarntje; 

 Bosranden, struweel en jong bos: Negertje (RL “zeldzaam”), mogelijk Groentje (RL “kwetsbaar”), 

Nachtegaal (RL “bedreigd”), Boompieper (RL “bedreigd”); 

 Natte heide en Gagelstruweel: Dopheide, Zompsprinkhaan, Beenbreek, mogelijk Bont dikkopje en 

Moerassprinkhaan (alle vier RL “kwetsbaar”).  

Tot slot is ook de omgeving van de Brelaarheide het leefgebied van de Bunzing. De soort werd er recent nog 

waargenomen (o.a. ook als verkeersslachtoffer langs de Grote Baan). 

De Grote Baan vormt de scheiding tussen de Brelaarheide en het industrieterrein Centrum-Zuid. Deze 

omgeving wordt momenteel grotendeels ingenomen door jonge, inheemse bossen die wellicht spontaan zijn 

ontwikkeld. De vochtigheidsgraad van de omgeving varieert hier enigszins zodat er sprake is van een 

afwisseling van jonge bossen die evolueren in de richting van het droge eikenberkenbos (BWK: qb) enerzijds 

en vochtiger elzenbos anderzijds. Vooral ten westen van de Grote Baan vinden we een vrij nat bostype dat 

als nitrofiel elzenbroekbos kan worden bestempeld (vn). Deze zone wordt grotendeels als biologisch zeer 

waardevol aangeduid op de BWK. 

 

14.1.1.3.5 Militair Domein van Houthalen-Helchteren 

Het Militair Domein van Houthalen-Helchteren, ook wel het Schietveld van Helchteren genoemd, wordt 

gekenmerkt door heidegebieden afgewisseld door vensystemen. Het bevat tevens de brongebieden van de 

Mangelbeek en de Laambeek. Ook dit Militair Domein is te beschouwen als een hotspot van biodiversiteit in 

Vlaanderen.  

Het deelgebied maakt deel uit van habitatrichtlijngebied “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 

Houthalen en Gruitrode”. Het grootste deel van het deelgebied wordt ook effectief gekenmerkt door 

ecotopen die als Europees habitat beschouwd dienen te worden:  

 Droge heide (habitattypes 2310 en 4030) met naast Struikheide (RL “achteruitgaand”) bijzondere 

soorten als Kruipbrem, Rode dophei en Jeneverbes (alle drie RL “kwetsbaar”), Stekelbrem (RL 

“achteruitgaand”), Klein warkruid (RL “bedreigd”), Gladde slang (RL “kwetsbaar”), Levendbarende 

hagedis (RL “zeldzaam), Knopsprietje en Boompieper (RL “bedreigd”). De Kommavlinder (RL 

“bedreigd”) is vooral te vinden in pioniersvegetaties van droge heide met korstmossen en op droge, 

schrale graslanden op zandgronden. 

 Buntgrasvegetaties (habitattype 2330): Buntgras (RL “achteruitgaand) is typisch voor dit habitattype. 

Omdat het open zand snel opwarmt, zijn veel warmteminnende diersoorten kenmerkend, waaronder 

Gladde slang (RL “kwetsbaar”), Rugstreeppad (Bijlage IV Habitatrichtlijn, RL “zeldzaam”), 

Levendbarende hagedis (RL “zeldzaam) en tal van ongewervelden. Klein tasjeskruid en 

Dwergviltkruid (beiden RL “kwetsbaar”) komen voor in de stuifzandgebieden op het schietveld en op en 

langs de rand van brandwegen. Kleine parelmoervlinder (RL “met uitsterven bedreigd”) is een soort van 

duinen en droge, schrale graslanden. 
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 natte heide (habitat type 4010): in de natte heidesfeer met veenontwikkeling komen hier heel interessante 

plantensoorten voor als Gewone dopheide (RL “achteruitgaand”), Ronde zonnedauw (RL “kwetsbaar), 

Lavendelhei (RL “bedreigd”), Gevlekte orchis (RL “kwetsbaar”), Heidekartelblad (RL “kwetsbaar”), 

Witte en Bruine snavelbies (beiden RL “kwetsbaar”), Beenbreek (RL “kwetsbaar”), Veenbies (RL 

“kwetsbaar”) en Klokjesgentiaan (RL “kwetsbaar”). Deze laatste soort is de waardplant voor de zeer 

zeldzame vlinder Gentiaanblauwtje (RL “bedreigd”). Enkele typische en zeer bijzondere dagvlinders zijn 

bv. Groentje, Heideblauwtje en Heivlinder (RL “kwetsbaar”). De sprinkhanen Heidesabelsprinkhaan en 

Negertje en de libellen Koraaljuffer en Venwitsnuitlibel (alle vier RL “zeldzaam”) vinden ook hier hun 

gading. Tot slot komt ook Wilde gagel (RL “achteruitgaand”) voor. 

 Overgangs- en trilveen (7140): Kenmerkende soorten zijn Eenarig wollegras (RL “zeldzaam”), Kleine 

veenbes (RL “zeldzaam”), Ronde zonnedauw (RL “kwetsbaar”) en tal van veenmossen. Ook 

Lavendelhei (RL “bedreigd”) komt voor in levend hoogveen en veenmospakketten in heidevennen. 

 Slenken in veengronden (7150): Kenmerkende soorten zijn Witte en Bruine snavelbies (beiden RL 

“kwetsbaar”), Ronde zonnedauw (RL “kwetsbaar), Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw. 

 Dystrofe natuurlijke poelen (3160): kenmerkende soorten zijn o.a. veenmossen, Draadzegge (RL 

“zeldzaam”), Witte en Bruine snavelbies (beiden RL “kwetsbaar”) en Veenpluis (RL “kwetsbaar”). 

Bepaalde behoren tot de voedselarme/zure systemen met voorkomen van Klein blaasjeskruid (RL 

“bedreigd”). Heikikker (Bijlage IV, RL “zeldzaam”) en Vinpootsalamander (RL “zeldzaam”) zijn 

kenmerkende amfibieën. De vennen op de Schietvelden herbergen een groot aantal libellen: Gevlekte 

witsnuitlibel (RL “met uitsterven bedreigd”), Bruine korenbout, Maanwaterjuffer en Variabele 

waterjuffer (alle drie RL “bedreigd”), Venglazenmaker, Beekoeverlibel, Noordse witsnuitlibel en 

Tangpantserjuffer (RL “kwetsbaar”) en Venwitsnuitlibel, Tengere pantserjuffer en Koraaljuffer (RL 

“zeldzaam”). 

 Heischrale graslanden (6230): Enkele kenmerkende soorten voor heischrale graslanden die voorkomen 

op het schietveld zijn Liggende en Gewone vleugeltjesbloem en Heidekartelblad (alle drie RL 

“kwetsbaar”), Borstelgras (RL “achteruitgaand”), Tormentil (RL “achteruitgaand”), Mannetjesereprijs en 

Klokjesgentiaan (RL “kwetsbaar”). 

 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur (9190): De kruidlaag is arm en 

bestaat vooral uit Bochtige smele, Blauwe bosbes en Struikhei (RL “achteruitgaand”). Voor onder andere 

Middelste bonte specht, Zwarte specht en Wespendief (alle drie VRL – Bijlage I) is dit habitattype 

zeer belangrijk. 

 Alluviale veenbossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (91E0) Dit habitattype komt op het 

schietveld slechts fragmentarisch voor. 

Het deelgebied maakt tevens deel uit van het vogelrichtlijngebied “Houthalen-Helchteren, Meeuwen-

Gruitrode en Peer”. Het aangemelde Korhoen alsook Ortolaan komt er inmiddels niet meer voor maar wel 

soorten als Boomleeuwerik, Boompieper, Nachtzwaluw, Geelgors, en Geoorde fuut. Een enkele keer 

komt Grauwe kiekendief er tot broeden. Ook de weidevogels Grutto en Wulp zijn aanwezig. 

De vogelsoorten van dit vogelrichtlijngebied komen in §14.1.1.4 uitvoerig aan bod. 

 

14.1.1.3.6 Bovenloop van de Laambeek, Teut & Ten Haagdoorn 

Dit Vlaams natuurreservaat wordt grotendeels ingenomen door open heidegebieden en boomheide. Het 

gedeelte ten noorden van de E314 betreft Ten Haagdoorn met vooral droge heide en her en der stuifduinen 

en vochtige heide. Aansluitend treffen we de bovenloop van de Laambeekvallei aan met een afwisseling van 

vooral moerasbossen en (doorgaans) verlaten en verlandende vijvertjes.  

In april 1995 werd de Laambeek wetenschappelijk bevist door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

(IBW) in het kader van het onderzoek naar de visstand in het Demerbekken (De Charleroy et al. 1998). Eén 

van de bevissingen werd uitgevoerd nabij de huidige splitsing van de Laambeek en de Oude Laambeek, ca. 

1 km ten oosten van de Genaderse watermolen (verder ten oosten van de Brelaarheide). Op deze plaats 
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werd naast Riviergrondel en Bermpje de zeldzame Beekprik (Bijlage II Habitatrichtlijn - RL “kwetsbaar”) 

gevangen.  

Ten zuiden van de E314 spreken we van het gebied Teut-Molenheide met naast droge heides ook behoorlijk 

wat stuifduinen (o.m. Molenheide) en nabij de Roosterbeekvallei ook flink wat oligotrofe tot mesotrofe 

vennen omringd door open vochtige en natte heides en veengebieden.  

 

14.1.1.3.7 Vogelzangbos en Vijvergebied Midden-Limburg 

Dit deelgebied ligt in de zuidwestelijke periferie van het beschouwde studiegebied. Het is een gebied met 

tientallen vijvers afgewisseld met boszones. Het vijvergebied herbergt zeldzame moerasvogels zoals 

Roerdomp en Woudaap (beiden RL “met uitsterven bedreigd). Nadat in de jaren ‘70 en ’80 een 

intensivering werd doorgevoerd met het oog op viskweek worden er in recente jaren diverse initiatieven 

opgestart met het oog op natuurontwikkeling.  

 

14.1.1.4 Huidige situatie vogels 

In de passende beoordeling wordt besproken voor welke soorten de vogelrichtlijngebieden in de omgeving 

zijn aangemeld. Voor onderstaande beschrijving van de referentiesituatie is beroep gedaan op de 

ecologische gebiedsvisie voor de Natura 2000 gebieden van Kamp van Beverlo en het Schietterrein van 

Helchteren en hun omgeving (Sterckx & De Blust 2008). De opgegeven aantallen voor de militaire domeinen 

kunnen een onderschatting zijn van de reële situatie gezien grote delen ervan in de jaren ’70 en ’80 slechts 

beperkt konden worden geïnventariseerd. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de populatietrends van de Bijlage-I-broedvogels binnen de SBZ-

V’s en vergelijkt ze met de waargenomen trends in Vlaanderen en Europa. Deze tabel bevat ook niet 

aangemelde soorten. Aangezien vele van deze soorten, net als de aangemelde vogelsoorten gebonden zijn 

aan de te beschermen leefgebieden voor dit SBZ (beken en hun oevervegetatie, heiden en vennen, 

landduinen en loofbossen) zijn ze ook relevant voor het beoordelen van effecten.  
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Tabel 14.1.1: Aantallen en trends van Annex I-broedvogels in de EU, Vlaanderen en het studiegebied (bronnen: 

Vermeersch, G. et al, 2005, Birdlife, 2000, Van Vessem, J. et al, 1986, Agentschap voor Natuur en Bos, 2012a, ). 

Legende: grijs: uitgestorven, rood: achteruitgaand, geel: geen trend of stabiel, groen 

 

 

 

Naast de hoger beschouwde soorten komen er binnen dit SBZ nog vogelsoorten voor die deel uitmaken van 

de Bijlage I van de VRL, maar er niet tot broeden komen (Tabel 14.1.2).  

 

Tabel 14.1.2: Aantallen en trends van Annex I-trekvogels in de EU en het studiegebied (bron: Birdlife, 2000, Van 

Vessem, J. et al, 1986). Legende: rood: achteruitgaand, geel: geen trend of stabiel, groen: vooruitgaand. Overgenomen 

uit Sterckx & De Blust (2008). 

 

 

 

Naast de Bijlage-I-vogelsoorten komen in het gebied veel andere Rode-lijstsoorten voor, die in Vlaanderen 

sterk bedreigd zijn (Tabel 14.1.3). De belangrijkste soorten en hun trends worden hieronder besproken.  
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Tabel 14.1.3: Overzicht van Vlaamse Rode-lijstsoorten van broedvogels en schattingen van aantal broedparen 

(gebaseerd op Vermeersch, G. et al, 2005, Vlaamse broedvogelatlas 2000-2002). Overgenomen uit Sterckx & De Blust 

(2008). 

 

 Klapekster: in de jaren ’70-’80 broedden meerdere koppels in Kamp Beverlo (2 à 5, met een maximum 

van 8 gekende broedparen in 1971). Op het Schietterrein van Helchteren waren er in 1978 waarschijnlijke 

broedgevallen op de Sonnisheide en het heidegebied tussen het Roodven en de Abeek. Door verbossing 

van de heide en door verstoring is deze soort nog slechts sporadisch aanwezig als broedvogel. Wellicht 

heeft ook de afname van prooidieren meegespeeld in de achteruitgang van deze soort. Jaarlijks 

overwinteren nog steeds een aantal koppels. In 2000 was er nog een broedgeval in het Kamp van 

Beverlo.  

 Tapuit: steeds meerdere broedkoppels aanwezig tot in de jaren ‘80 (tot 25-tal koppels in het Kamp van 

Beverlo en meerdere koppels in het Schietterrein van Helchteren), nu mogelijk verdwenen als 

broedvogel. Tijdens de trektijd zijn ze nog in vrij grote aantallen aanwezig.  

 Watersnip: de vallei van de Zwarte beek is het belangrijkste broedgebied in Vlaanderen, met 15 tot 20 

paartjes in de jaren ‘70. De soort broedde toen ook in het brongebied van de Abeek. In de periode 2000-

2002 waren er nog circa 30-50 broedparen in Vlaanderen, waarvan minimaal 8 en 4 zekere broedparen 

in de boven- en benedenloop van de vallei van de Zwarte Beek (Vermeersch, G. et al, 2004).   

 Boompieper: ongeveer 10% van de Vlaamse populatie broedt in deze SBZ-V’s.  

 Veldleeuwerik, Geelgors en Graspieper broeden in hoge aantallen op vergraste heideterreinen en op 

de mijnterrils, maar ook in de agrarische gebieden die aansluiten op de heidegebieden.  

 Nachtegaal, Wielewaal en Goudvink zijn bedreigde Rode-lijstsoorten van bos.  

Uit Tabel 14.1.2 en Tabel 14.1.3 kan worden geconcludeerd dat in het gebied veel vogelrichtlijnsoorten 

worden waargenomen, een aantal hiervan als broedvogel, andere als doortrekker. Door zijn uitgestrektheid 

heeft het gebied een zeer belangrijke functie als doortrek- en foerageergebied voor verscheidene van deze 

soorten. Het betreft vrijwel uitsluitend soorten gebonden aan moerasgebieden, grote droge en natte 

heidegebieden, en (in mindere mate) bosgebieden.  

In regel kan worden vastgesteld dat vogelrichtlijnsoorten van uitgestrekte, open heidegebieden een 

neerwaartse trend vertoonden in de afgelopen decennia met het verdwijnen van bepaalde 

broedvogelsoorten als meest ondersteunend element van deze vaststelling (Korhoen, Duinpieper). 

Kwartelkoning en Porseleinhoen, soorten van grootschalige halfnatuurlijke landschappen met moeras en 

graslanden, volgen dezelfde trend. 
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Soorten van halfopen heidegebieden (Nachtzwaluw en Boomleeuwerik) doen het relatief goed. Een 

aantal soorten van meer beboste landschappen zoals Wespendief en Zwarte specht doen het goed en 

nemen (licht) toe. 

Het hoger gestelde reflecteert een algemene landschappelijke evolutie die zich in de Kempen vanaf eind 

19de eeuw heeft ingezet nl. een kwantitatief en kwalitatief verlies van het open heide- en stuifduinlandschap. 

Voor een aantal soorten van open heidegebieden en stuifduinen (Korhoen, Duinpieper maar ook de niet-

Bijlage I soorten Tapuit en Klapekster) die thans als broedvogel uit het gebied verdwenen zijn, kan 

aangenomen worden dat de hoger geschetste globale landschappelijke evolutie – ook buiten de contouren 

van het betreffende vogelrichtlijngebied – door fragmentatie en verkleining van de populaties van deze 

soorten heeft bijgedragen tot de neerwaartse evolutie. Korhoen en Duinpieper zijn uitgestorven in 

Vlaanderen. 

Daarnaast kan uit de hoger weergegeven tabellen tevens worden afgeleid dat in de voorbije decennia ook 

vogelrichtlijnsoorten van het kleinschalige agrarische gebied zijn achteruitgegaan met als 

uitgestorven kensoorten o.m. Grauwe klauwier en Ortolaan. De intensivering van de landbouw (met o.m. het 

verdwijnen van kleine landschapselementen en ontwatering van de valleigebieden) zijn hierbij wellicht de 

belangrijkste oorzaken van deze evolutie. 

Tegelijk kan voor andere natte valleidelen binnen het vogelrichtlijngebied (bovenlopen in de vallei van de 

Grote Nete en Bovenloop van de Vallei van de Zwarte Beek) spelen dat in gebieden waar de landbouw geen 

actieve rol (meer) heeft een verbossing optreedt (opslag wilgenstruwelen en elzenbroekbossen) wat de 

lichte achteruitgang van Blauwborst en de kwetsbare situatie voor de voor Vlaanderen zeldzame, niet-

vogelrichtlijnsoort Watersnip kan verklaren. Voor Blauwborst zijn de aantallen in Vlaanderen sinds de jaren 

’70 nochtans sterk gestegen. 

Een aantal soorten kwam zowel bij de aanmelding als actueel in lage aantallen of als onregelmatige 

broedvogel voor. Het betreft enerzijds moerasvogels zoals Bruine kiekendief, Roerdomp en anderzijds 

kritische broedvogels van grootschalige open, halfnatuurlijke landschappen: Goudplevier, Velduil en 

Grauwe kiekendief. 

In diezelfde landschapsecologische context dient het voorkomen van hoger genoemde vogelrichtlijnsoorten 

in feite in een ruimer perspectief te worden gezien en beschouwd te worden op niveau van het volledige 

studiegebied en zijn omgeving. 

Hierbij kan worden vastgesteld dat ook op niveau van het volledige studiegebied de hoger geschetste 

tendensen gelden, namelijk: 

 een verkleining van het landschap in de heidesfeer 

 fragmentatie en verkleining van de populaties van hieraan gebonden soorten en in een aantal gevallen 

het uitsterven van lokale populaties (Korhoen, Duinpieper, Grauwe klauwier, Kwartelkoning, 

Porseleinhoen en mogelijk ook Klapekster en Tapuit); 

 Afname van soorten gebonden aan kleinschalig agrarische gebieden waaronder naast de 

vogelrichtlijnsoorten ook bv. de niet-vogelrichtlijnsoort Geelgors; 

 Een goede situatie voor soorten die gebonden zijn aan bossen zoals Wespendief en Zwarte specht. 

 

14.1.1.5 Huidige situatie Habitatrichtlijnsoorten 

Voor de aangemelde soorten voor de SBZ-H gebieden: “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden” en “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 

Houthalen en Gruitrode” en ook de Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn, wordt hieronder kort de 

referentiesituatie geschetst. Voor een beschrijving van de Bijlage I vogelsoorten van de Vogelrichtlijn, wordt 

verwezen naar de passende beoordeling.  

Vleermuizen worden bij deze bespreking beperkt besproken. Deze worden uitgebreid behandeld in de 

vleermuizenrapporten in Bijlage (Verkem 2009, Verkem 2010).  
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Deze bespreking is grotendeels gebaseerd op de ecologische gebiedsvisie voor het Kamp van Beverlo, het 

Schietterrein van Helchteren en hun omgeving (Sterckx & De Blust 2008), de basisinformatie voor de Bijlage 

II- en Bijlage IV-soorten (Anselin & Bauwens 2003a en b en Decleer et al. 2007) en de criteria voor de 

beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de habitatrichtlijnsoorten (Adriaens et al. 2008). 

 

14.1.1.5.1 Beekprik (Lampetra planeri) – Bijlage II HRL 

De beekprik is geen vis, maar behoort tot de rondbekken. Hij heeft een aalachtig lichaam. De prik leeft eerst 

als ammocoeta-larve, die een metamorfose ondergaat tot volwassen dier. De totale levensduur van de soort 

is 7 jaar. Hiervan brengt ze 6,5 jaar door als larve door in beken en rivieren. Na de metamorfose tot adulte 

prik voeden de dieren zich vermoedelijk niet meer en worden eenmalig eieren gelegd waarna ze sterven. 

Het afzetten van eieren gebeurt in ‘nesten’ (cirkelvormige depressies) in grof zand en/of kiezel. Uitgekomen 

larven graven zich in stroomafwaarts gelegen slijkafzettingen in en voeden zich voornamelijk met detritus en 

algen (diatomeeën). 

Beekprik is aangemeld soort voor het SBZ-H “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en 

Dommel met heide en vengebieden”. De soort kent in het gebied van de Zwarte Beek de grootste populatie 

voor Vlaanderen en gaat achteruit. 

De Beekprik is in Vlaanderen een erg zeldzame soort geworden (RL “kwetsbaar”) door verlies van 

structuurkwaliteit en ruimingen van kleine (vaak Kempense) waterlopen en door waterverontreiniging. De 

soort is zeer gevoelig voor zuurstofgebrek. Niet alleen de waterkwaliteit is onvoldoende in het 

stroomopwaartse deel van de Zwarte Beek, ook diepe beekruimingen en vismigratiebarrières zorgen voor 

een beperking van het leefgebied.  

Ook in de Laambeek is Beekprik gekend (km-hok fs 6754), weliswaar buiten Habitatrichtlijngebied).  

 

14.1.1.5.2 Drijvende waterweegbree (Luronium natans) - Bijlage II HRL 

Deze waterplant is zeldzaam in Vlaanderen en komt momenteel bijna uitsluitend nog voor in de Kempen. 

Drijvende waterweegbree komt voor in voedselarm tot matig voedselrijk water. De achteruitgang van de 

soort is te wijten aan eutrofiëring en/of verzuring van het water. 

Drijvende waterweegbree is aangemeld voor het SBZ-H “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden”. Actueel is nog één vindplaats bekend ter hoogte van 

het Steinsven. Vroeger kwam de soort op meerdere plaatsen voor.  

 

14.1.1.5.3 Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) – Bijlage II HRL 

Deze met uitsterven bedreigde libel is gebonden aan laagveengebieden en matig voedselrijke vennen met 

verlandingsvegetatie en ondergedoken en drijvende waterplanten. Insijpeling van voedselrijk water uit 

naburige landbouwgronden, verzuring en ontwatering kunnen aangenomen worden als redenen van 

achteruitgang te zijn. De soort is gekend van een klein aantal vindplaatsen in de Antwerpse en Limburgse 

Kempen.  

De verspreiding van de Gevlekte witsnuitlibel is nagenoeg beperkt tot de Kempen. De soort is aangemeld 

voor de SBZ-H’s “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 

vengebieden” en “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode”.  

Tot voor 1990 kwam deze soort voor in het Kamp van Beverlo. De inlaat van voedselrijk water in het 

Steinsven, dat net één van de weinige vennen met gebufferd water is, vormt een knelpunt. 

Ook op het Schietterrein van Helchteren en de Mangelbeekvallei kwam de soort nog voor tot in de jaren ’80. 

Toch werd de soort in 2000 nog waargenomen op 2 km ten oosten van het Schietterrein (De Knijf 2001, 

vermeld in Sterckx & De Blust 2008). Bij een recente inventarisatie door het INBO in 2008 (Vandenberghe et 

al. 2009) werden drie exemplaren van deze soort waargenomen in de bovenloop van de Laambeekvallei. 
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14.1.1.5.4 Kamsalamander (Triturus cristatus) - Bijlage II en IV 

De Kamsalamander is een soort van kleinschalige landschappen met hagen, houtwallen, rietkragen, poelen 

en vochtige bosjes. Kamsalamander plant zich voort in veedrinkpoelen, bomputten, afgesneden rivierarmen, 

kleine vijvers en andere plassen met stilstaand, bij voorkeur vrij voedselrijk water en een neutrale pH. 

Kamsalamanders worden vaak aangetroffen in groepen van dicht bij elkaar gelegen poelen. Nabij gelegen 

bossen, struwelen, boomgaarden, houtwallen, hagen en heideterreinen zijn gunstige landbiotopen. 

Het betreft een aangemelde soort voor het habitatrichtlijngebied: “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden”. Net buiten het domein liggen twee vindplaatsen in de 

Bomerhei. En ook in de vallei van de Dommel bij Peer komt een populatie voor. De afstand tot naburige 

populaties bedraagt veel meer dan 2 km wat ongunstig is. Vroeger kwam ze ook voor in de vallei van de 

Bolisserbeek en in Resterheide maar daar zou ze verdwenen zijn.  

Van nature is het water hier voedselarm en daarom minder geschikt voor Kamsalamander. Deze soort kan 

daarom enkel voorkomen in kwelzones met aanvoer van gebufferd grondwater. Historisch kwam de soort 

dan ook voor in poelen en natte weilanden in de omgeving. Een kleinschalig landschap met bossen, 

ruigtevegetatie en houtwallen is o.a. nog aanwezig in de vallei van de Zwarte Beek, ter hoogte van de N74. 

 

14.1.1.5.5 Gladde slang (Coronella austriaca) – Bijlage IV HRL 

Gladde slangen hebben in Vlaanderen een duidelijke voorkeur voor grote, open, droge, zonbeschenen 

terreinen. Ze worden hoofdzakelijk waargenomen in heideterreinen, vooral in de drogere delen ervan, zoals 

in de omgeving van landduinen maar ook in droge graslanden, open plekken in loofbossen, op grazige 

hellingen en langs bosranden. Ook zijn er ook vindplaatsen in nattere biotopen, zoals de omgeving van 

vennen of in beekvalleien. De soort verkiest biotopen met een kleinschalige afwisseling van zonbeschenen 

en schaduwrijke plekjes. Ook belangrijk is de aanwezigheid van vrij losse ondergrond, bedekt met dood 

plantenmateriaal waaronder ze zich kan verschuilen.  

Gladde slangen overwinteren in zogenaamde winterbiotopen. Ze worden actief vanaf eind maart. Tijdens de 

lentetrek van half april tot eind mei verplaatsen vooral de vrouwtjes zich over enkele honderden meters naar 

het zomerhabitat.  

De verspreiding van Gladde slang is beperkt tot de provincies Antwerpen en Limburg. De soort komt zowel 

voor in het Militair domein Kamp van Beverlo en op het Schietterrein van Helchteren. Gladde slang werd er 

tijdens de inventarisatieperiode door het INBO (juni 2008) waargenomen over het volledige terrein, met 

uitzondering van het domein van Masy. 

 

14.1.1.5.6 Rugstreeppad (Bufo calamita) – Bijlage IV HRL 

Dit is een warmteminnende soort met een gravende levenswijze. Ze is vooral gebonden aan terreinen met 

droge, losse en snel opwarmende bodems zoals stuifduin- en heidegebieden, waar landactieve 

rugstreeppadden zich vooral ophouden op zonbeschenen plaatsen met een schrale begroeiing. Als 

voortplantingsplassen gebruikt ze er ondiepe, zonbeschenen oeverzones van vennen en ondergelopen 

weilanden en akkers. Zodra de watervegetatie een meer permanent karakter krijgt, verplaatsen ze zich naar 

andere paaiplaatsen.  

Relatief grote populaties situeren zich op het Militair Domein Kamp van Beverlo, onder andere “Achter de 

Witte Bergen”, ten oosten en zuiden van Kraanbergbos, op de Kraanberg zelf en in de Helderbeekvallei. Op 

het Schietveld van Houthalen-Helchteren komt de soort in grote aantallen voor en wordt ze waargenomen 

rond de meeste vennen en op vele brandwegen. 

 



 516/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

14.1.1.5.7 Heikikker (Rana arvalis) – Bijlage IV HRL 

Heikikker is in Vlaanderen strikt gebonden aan voedselarme milieus zoals vochtige heidevelden, 

laagveengebieden en voedselarme moerassen. Als voortplantingsplaatsen gebruikt ze vennen, grachten en 

kleine vijvers die voedselarm of matig voedselrijk water bevatten. Ondanks de schijnbare voorkeur voor 

relatief voedselarme, zure milieus, beschimmelen de eieren indien ze zich in té zuur (pH<4) water bevinden. 

Landactieve heikikkers houden zich op in vochtige heiden, heischrale graslanden en bossen. Verzuring van 

voortplantingsgebieden is nefast. 

De verspreiding van Heikikker in Vlaanderen is beperkt tot de provincies Antwerpen en Limburg. In Limburg 

wordt ze vooral waargenomen in vennen en veenplassen, in voedselarme tot matig voedselrijke vijvers en in 

de brongebieden van enkele beken. In het Kamp van Beverlo is Heikikker vrij algemeen in de natte heide en 

vennen en plant er zich voort. Er zijn verschillende populaties die zich op minder dan 2 km van elkaar 

bevinden (o.a. ter hoogte van “Achter de Witte Bergen” en Hoeverheide).  

Voor de Heikikker geldt ook dat er in 2004 voortplanting vastgesteld is in een vijver op het domein Coolens 

(Bron: Omtrek en M-Tech 2010. Plan-MER CtC). Uit de databank van Hyla blijkt dat deze waarnemingen 

gedaan zijn in het perceel ten westen van de Heerkensweg ter hoogte van de kruising van de Heerkensweg 

en de Weg-naar-Spikkelspade. Recente waarnemingen van deze soort ten zuiden van de Remo-site zijn niet 

gekend (INBO, 2013). In de jaren 1988 en 1990 is de soort ook waargenomen op (voormalige) 

ontginningsterreinen van Remo. Deze soort zou zich cf het plan-MER CtC voortplanten in vijvertjes op de 

overgang van het bosgebied naar de vallei van de Broekbeek. In de Hyla-databank zijn er hier echter geen 

gegevens over aanwezigheid van Heikikker buiten de hier vermelde gegevens.  

Ook in de vennen en vijvers van het Schietterrein van Houthalen-Helchteren komt deze soort rond de 

meeste vennen voor. Ook tijdens de overzetactie van de Natuurpuntafdeling wordt deze soort jaarlijks 

overgezet. 

 

14.1.1.5.8 Knoflookpad (Pelobates fuscus) – Bijlage IV HRL 

Knoflookpad is gebonden aan gebieden waarin (matig) voedselrijke plassen in de nabijheid liggen van 

terreinen met open, mulle, korrelige zandbodems. Als paaiplaats verkiest de soort o.a. kleine vijvers en 

vennen met (matig) voedselrijk en niet te zuur (pH > 6), helder en visvrij water.  

Landactieve dieren zijn strikt gebonden aan terreinen met een losse, zanderige bodem waarin ze zich 

gemakkelijk kunnen ingraven zoals bv. gestabiliseerde stuifzandheuvels in heidegebieden, maar enkel als in 

de nabijheid waterpartijen liggen die geschikt zijn als paaiplaats zoals bv. geëutrofieerde vennen.  

In Vlaanderen wordt de soort slechts aangetroffen op een beperkt aantal plaatsen in Limburg. In de 

omgeving van het Kamp van Beverlo is dat in de vallei van de Dommel bij Peer en een poel bij Bomerhei ten 

noorden van het Schietterrein van Hechtel. Voor 1990 kwam de soort o.a. ook in het brongebied van de 

Zwarte Beek voor en in het Kamp van Beverlo. De soort is hier sinds de jaren ’80 sterk achteruit gegaan. Dit 

geldt ook voor de omgeving van het Schietterrein van Helchteren. Eén populatie bevindt zich nog op het 

Schietveld. De soort is recent verdwenen uit een ven vlakbij de recreatievijver van Houthalen, ten westen 

van het Schietveld (Sterckx & De Blust 2008). Knoflookpad werd in 2008 gehoord in de poelen in het 

aanliggende landbouwgebied aan de Mangelbeekvallei, net buiten het schietveld, door 2 verschillende 

waarnemers (Peter Engelen en Rauwerd Roosen, persoonlijke mededeling Michel Broeckmans in 

Vandenberghe et al. 2009). 

De soort werd ook waargenomen in km-hok d6-37-41, weliswaar buiten Habitatrichtlijngebied.  

 

14.1.1.5.9 Poelkikker (Rana lessonae)- Bijlage IV Habitatrichtlijn 

De poelkikker (Rana lessonae) is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor 

onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. En het water is vaak vrij 

omvangrijk of maakt deel uit van een groter complex van wateren. De Poelkikker is een kritische soort, die 
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houdt van voedselarm, schoon water. Hij heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en 

heidegebieden op de hogere zandgronden. Hij komt voor in vennen, poelen en watergangen in 

hoogveengebieden, en in uiterwaarden. Poelkikkers overwinteren meestal op het land en niet in het water. 

De soort lijkt in Vlaanderen vooral gebonden aan voedselarme milieus zoals vochtige heidevelden, 

laagveengebieden en voedselarme moerassen. Vennen, grachten, kleine vijvers en depressies die matig 

voedselrijk (mesotroof) water bevatten, vormen de voortplantingsplaatsen. Belangrijk is ook de aanwezigheid 

van ondergedoken en drijvende waterplanten, en van een ondiep overstroomde oever, waar de dieren 

kunnen zonnen en foerageren. 

Poelkikker komt talrijk voor in de vallei van de Abeek en is tevens aanwezig in de centrale heidevennen en 

de vallei van de Mangelbeek en Laambeek. In de grote heidegebieden in HRL Zwarte Beek is de poelkikker 

een vrij algemene soort in de oligotrofe tot mesotrofe waterpartijen. Binnen deze SBZ komt Poelkikker voor 

op enkele plaatsen op het Kamp van Beverlo (Mathiashoeve, Achter de Witte Bergen). 

De soort werd ook waargenomen in km-hokken c6-57-43, d6-27-12, d6-27-42, d6-37-11, d6-37-22 en d6-38-

11.  

 

14.1.1.5.10 Vleermuizen 

Er zijn langs het tracé verschillende vleermuissoorten aangetroffen. Het betreft de volgende soorten: 

Wetenschappelijke naam Soort 

Eptesicus serotinus Laatvlieger 

Myotis mystacinus Westelijke Baardvleermuis 

Myotis brandtii Brandts vleermuis 

Myotis daubentonii Watervleermuis 

Myotis nattereri Franjestaart 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis 

Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 

Plecotus austriacus Grijze grootoorvleermuis 

Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis 

 

Al deze soorten zijn opgenomen op bijlage III van het Natuurdecreet, zijnde bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 

De waarnemingen die tijdens de twee inventarisaties (najaarsinventarisatie in 2009 en 

voorjaarsinventarisatie in 2010) gemaakt werden zijn weergegeven in Bijlage 14.1. 

Uit de inventarisaties blijkt dat de verdeling van vleermuizen langsheen het tracé niet homogeen is. De 

zuidelijke zones (centrum zuid en de zone tussen Lillo en de Stationsstraat) vertonen duidelijk een grotere 

vleermuisdiversiteit en ietwat hogere aantallen. De zone met overwegend naaldbossen tussen de 

Vijfeindestraat en de Loerstraat is voor vleermuizen dan weer duidelijk minder interessant. Ook het 

noordelijk deel van het tracé, ter hoogte van de Kievitwijk en het industrieterrein is voor vleermuizen 

interessant, al is de soortendiversiteit daar beperkt tot 3 soorten die lichttolerant zijn. 

Voor een uitgebreide bespreking van de inventarisatie wordt verwezen naar de rapporten van het 

vleermuisonderzoek in bijlage. 

Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis werden waargenomen in km-hokken FS65A, FS65B, 

FS65C, FS65D en FS66D. Gewone dwergvleermuis werd vastgesteld in dezelfde km-hokken met 

uitzondering van FS65A. Hierin was Rosse vleermuis aanwezig. 
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14.1.1.6 Soortenbescherming 

Deze paragraaf beschrijft de aanwezigheid van beschermde soorten cf het Soortenbesluit (B.S. 13/08/2009).  

De “beschermde soorten” zijn de soorten waarbij categorie 1, 2 of 3 is aangekruist in bijlage 1 van het 

Soortenbesluit.  

Daarnaast zijn tevens de eventuele andere soorten zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, andere 

soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn, en de andere soorten van bijlage II van het verdrag van Bern 

beschermd. In de praktijk zijn deze echter al opgenomen in de categorieën 1 t.e.m. 3. 

Wat de soorten van categorie 1 betreft, geldt de bescherming niet indien de handeling in overeenstemming 

is met de geldende bestemming. De uitvoering van het project zal een uitvoering op basis van een geldend 

RUP zijn, zodat de bescherming voor de soorten van categorie 1 niet van toepassing is. 

Voor het voorliggende MER dienen dus enkel de soorten van categorie 2 en 3 beschouwd te worden.  

Voor deze beschrijving werd in eerste instantie een overzicht gemaakt van de soorten die ter plaatse 

waargenomen zijn. Hiervoor werd een beroep gedaan op: 

 De gegevensbanken van Natuurpunt, alsook de website www.waarnemingen.be ('Waarnemingen 

afkomstig van Waarnemingen.be, een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting 

Natuurinformatie.'). Deze site werd geraadpleegd op 10/12/2013.   

 De vleermuisinventarisaties die in het kader van het project-MER uitgevoerd werden. 

 De gegevensbanken van het INBO en andere organisaties cf eerder vermeld. 

 Lambie, R. & Berx, P. (2012). Noord-Zuid nulmeting eindrapport. Vzw Lieteberg. 

Onderstaande tabel geeft de soorten van categorie 2 van het soortenbesluit weer die waargenomen werden 

in een ruime strook (van minstens 250m) ter hoogte van het tracé. Tevens is ter informatie weergegeven 

welke van deze soorten onder bijlage IV van het natuurdecreet vallen.  

Tabel 14.1.4: waargenomen soorten van categorie 2 van het soortenbesluit 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
 

Natuurdecreet 
Bijlage IV 

Phalacrocorax carbo 4. aalscholver 5.   

Ardea cinerea 6. blauwe reiger 7.   

Hirundo rustica 8. boerenzwaluw 9.   

Sitta europaea 10. boomklever 11.   

Certhia brachydactyla 12. boomkruiper 13.   

Lullula arborea 14. boomleeuwerik 15. ja 

Anthus trivialis 16. boompieper 17.   

18. Falco subbuteo 19. boomvalk 20.   

21. Strix aluco 22. bosuil 23.   

24. Branta leucopsis 25. brandgans 26. ja 

27. Circus aeruginosus 28. bruine kiekendief 29. ja 

30. Buteo buteo 31. buizerd 32.   

33. Tachybaptus ruficollis 34. dodaars 35.   

36. Pica pica 37. ekster 38.   

39. Phylloscopus trochilus 40. fitis 41.   

42. Phylloscopus sibilatrix 43. fluiter 44.   

45. Garrulus glandarius 46. gaai 47.   

48. Emberiza citrinella 49. geelgors 50.   

51. Phoenicurus phoenicurus 52. gekraagde roodstaart 53.   

54. Motacilla flava 55. gele kwikstaart 56.   

57. Parus palustris 58. glanskop 59.   

60. Regulus regulus 61. goudhaantje 62.   

63. Pyrrhula pyrrhula 64. goudvink 65.   

http://www.waarnemingen.be/
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
 

Natuurdecreet 
Bijlage IV 

66. Sylvia communis 67. grasmus 68.   

69. Anthus pratensis 70. graspieper 71.   

72. Anser anser 73. grauwe gans 74.   

75. Muscicapa striata 76. grauwe vliegenvanger 77.   

78. Carduelis chloris 79. groenling 80.   

81. Dendrocopos major 82. grote bonte specht 83.   

84. Motacilla cinerea 85. grote gele kwikstaart 86.   

87. Turdus viscivorus 88. grote lijster 89.   

90. Casmerodius albus 91. grote zilverreiger 92. ja 

93. Accipiter gentilis 94. havik 95.   

96. Prunella modularis 97. heggenmus 98.   

99. Columba oenas 100. holenduif 101.   

102. Columba palumbus 103. houtduif 104.   

105. Scolopax rusticola 106. houtsnip 107.   

108. Delichon urbica 109. huiszwaluw 110.   

111. Alcedo atthis 112. ijsvogel 113. ja 

114. Corvus monedula 115. kauw 116.   

117. Fringilla montifringilla 118. keep 119.   

120. Tyto alba 121. kerkuil 122.   

123. Vanellus vanellus 124. kievit 125.   

126. Lanius excubitor 127. klapekster 128.   

129. Dendrocopos minor 130. kleine bonte specht 131.   

132. Acrocephalus scirpaceus 133. kleine karekiet 134.   

135. Larus fuscus 136. kleine mantelmeeuw 137.   

138. Carduelis cannabina 139. kneu 140.   

141. Cuculus canorus 142. koekoek 143.   

144. Larus ridibundus 145. kokmeeuw 146.   

147. Parus major 148. koolmees 149.   

150. Turdus iliacus 151. koperwiek 152.   

153. Anas strepera 154. krakeend 155.   

156. Turdus pilaris 157. kramsvogel 158.   

159. Loxia curvirostra 160. kruisbek 161.   

162. Aythya fuligula 163. kuifeend 164.   

165. Parus cristatus 166. kuifmees 167.   

168. Parus montanus 169. matkop 170.   

Fulica atra 171. meerkoet 172.   

Turdus merula 173. merel 174.   

Caprimulgus europaeus 175. nachtzwaluw 176. ja 

Ciconia ciconia 177. ooievaar 178. ja 

Perdix perdix 179. patrijs 180.   

Parus caeruleus 181. pimpelmees 182.   

Ardea purpurea 183. purperreiger 184. ja 

Carduelis carduelis 185. putter 186.   

Emberiza schoeniclus 187. rietgors 188.   

189. Acrocephalus 
schoenobaenus 

190. rietzanger 191.   

Erithacus rubecula 192. roodborst 193.   

Saxicola torquata 194. roodborsttapuit 195.   

Carduelis spinus 196. sijs 197.   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
 

Natuurdecreet 
Bijlage IV 

Falco peregrinus 198. slechtvalk 199. ja 

Accipiter nisus 200. sperwer 201.   

Locustella naevia 202. sprinkhaanzanger 203.   

Aegithalos caudatus 204. staartmees 205.   

Larus canus 206. stormmeeuw 207.   

Phylloscopus collybita 208. tjiftjaf 209.   

Falco tinnunculus 210. torenvalk 211.   

Sylvia borin 212. tuinfluiter 213.   

Alauda arvensis 214. veldleeuwerik 215.   

Fringilla coelebs 216. vink 217.   

Gallinula chloropus 218. waterhoen 219.   

Rallus aquaticus 220. waterral 221.   

Gallinago gallinago 222. watersnip 223.   

Pernis apivorus 224. wespendief 225. ja 

Anas platyrhynchos 226. wilde eend 227.   

Troglodytes troglodytes 228. winterkoning 229.   

Anas crecca 230. wintertaling 231.   

Motacilla alba 232. witte kwikstaart 233.   

Numenius arquata 234. wulp 235.   

Turdus philomelos 236. zanglijster 237.   

Larus argentatus 238. zilvermeeuw 239.   

Parus ater 240. zwarte mees 241.   

Phoenicurus ochruros 242. zwarte roodstaart 243.   

Dryocopus martius 244. zwarte specht 245. ja 

Sylvia atricapilla 246. zwartkop 247.   

 

Onderstaande tabel geeft de soorten van categorie 3 van het soortenbesluit weer die waargenomen werden 

in de omgeving van het toekomstige tracé.  

Tabel 14.1.5: waargenomen soorten van categorie 3 van het soortenbesluit 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
 

Eptesicus serotinus Laatvlieger 

Myotis mystacinus Westelijke Baardvleermuis 

Myotis brandtii Brandts vleermuis 

Myotis daubentonii Watervleermuis 

Myotis nattereri Franjestaart 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis 

Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 

Plecotus austriacus Grijze grootoorvleermuis 

Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis 

Rana arvalis Heikikker 

 

14.1.1.7  (Gewenste) natuurverbindingen binnen het plangebied 

Vanuit wetenschappelijk ecologisch oogpunt behoeft het intekenen van verbindingen tussen de 

ecotoopclusters geen toelichting aangezien het landschapsecologische netwerkprincipe voldoende bekend 

is.   
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Vanuit juridisch oogpunt is het evenwel belangrijk te herinneren aan de habitatrichtlijn die niet alleen een 

gunstige staat van instandhouding vereist van de individuele SBZ-gebieden, maar bovenal van het “Natura 

2000”-netwerk. Zowel in artikel 3 als in artikel 10 HRL wordt het woord „ecologisch” gebruikt om de aard van 

de gewenste coherentie te specificeren. Het is bijgevolg van belang dat deze bestaande en gewenste 

verbindingen in rekening worden gebracht bij de effectbespreking en -beoordeling. Hierbij is het wel 

belangrijk op te merken dat een passende beoordeling zich s.s. enkel moet toespitsen op de effecten binnen 

het gebied van een speciale beschermingszone. Netwerkeffecten (barrièrewerking / versnippering) dienen 

wel mee onderzocht te worden inzien zij een impact kunnen hebben op de natuurlijke kenmerken van een 

SBZ.  

Inzake de gewenste ecologische verbindingen baseren we ons op de principieel goedgekeurde S-IHD’s voor 

de Speciale beschermingszones binnen het plan-MER. In deze documenten wordt aangegeven waar 

bijkomende stapstenen, verbindingszones, etc. gewenst zijn.  

Een situering van de belangrijkste bestaande en gewenste verbindingen tussen de 

ecotoopclusters/deelgebieden is weergegeven op Kaart 14.1-4. Het betreft: 

1. Vanuit Militair Domein Houthalen-Helchteren via Mangelbeekvallei naar– Vogelzangbos & 

Vijvergebied Midden-Limburg: (droog  nat) 

2. Militair Domein Houthalen-Helchteren – heidegebieden Vlaams natuurreservaat Teut & Ten 

Haagdoorn (droog  droog) 

3. Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg (nat  nat) 

4. Militair Domein Houthalen-Helchteren – Militair Domein Kamp van Beverlo over hoofdzakelijk gronden 

in landbouwgebruik (droog  droog) 

5. Vanuit Militair Domein Houthalen-Helchteren via Mangelbeekvallei naar Militair Domein Kamp van 

Beverlo (droog  nat  droog) 

 

14.1.1.7.1 Militair Domein Houthalen-Helchteren – Mangelbeekvallei – Vogelzangbos & Vijvergebied 

Midden-Limburg (nr.1) 

De brongebieden van de Mangelbeekvallei liggen op het militair domein van Houthalen-Helchteren. De 

meest vochtige delen binnen het heidegebied betreffen oligotrofe vennen en zijn in die zin van een ander 

karakter dan de natte en open natuurwaarden in beekvalleien zoals de Mangelbeekvallei. Toch is er een 

zekere overlap in de voorkomende en potentieel voorkomende fauna en vegetatie. Het behouden van een 

verbinding tussen het Militair Domein Helchteren Houthalen-Helchteren en de Mangelbeekvallei is daarom 

een logische doelstelling. De afbakeningen van habitatrichtlijngebieden in deze omgeving ondersteunen het 

belang van een connectie tussen beide natuurkerngebieden. De natuurverbinding kan gerealiseerd worden 

via kleinschalig agrarisch gebied te Lillo, zuidelijk aangrenzende moerasbossen in de spoorwegbocht en 

verder via de Laambroeken in de richting van het Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg. De 

natuurtypes binnen deze natuurverbindingsas verschillen tussen de onderscheiden deelgebieden maar 

hebben gemeen dat ze in belangrijke mate een vochtig tot nat karakter hebben. 

 

14.1.1.7.2 Militair Domein Houthalen-Helchteren – heidegebieden Vlaams natuurreservaat Teut & 

Ten Haagdoorn (nr. 2) 

Het creëren van een natuurverbinding tussen beide heidecomplexen is een logische doelstelling. De 

opportuniteiten daarvoor zijn beperkt. Op Kaart 14.1-4 worden twee assen aangeduid waarlangs een 

functionele verbinding, als open en schrale plekken binnen bosentiteiten, mogelijk lijkt. 

 

14.1.1.7.3 Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg (nr. 3) 

De integrale vallei van de Laambeek is een logische natuurverbinding waarlangs zowel soorten gebonden 

aan gesloten ecotopen (moerasbossen) als meer open natuurtypen (dotterhooiland & trilveenvegetaties, 
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moeraspirearuigten, moerassen en open water) zich moeten kunnen verplaatsen. De bovenloop maakt deel 

uit van het Vlaams natuurreservaat Teut & Ten Haagdoorn. In de middenloop sluiten verschillende 

deelgebieden die deel uitmaken van het Vlaams natuurreservaat Laambeekvallei aan op deze verbindingsas 

(deelgebieden Brelaar, Kolveren, Laambroekvijvers, Laambroeken, Geelberg). Verder stroomafwaarts wordt 

de aansluiting gemaakt met het Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg. 

 

14.1.1.7.4 Militair Domein Houthalen-Helchteren – Militair Domein Kamp van Beverlo (nr. 4) 

In het S-IHD rapport 25 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b) en S-IHD rapport 24 (Agenschap voor 

Natuur en Bos, 2012a) wordt de wenselijkheid van een natuurverbinding tussen het Militair Domein 

Leopoldsburg en het Militair Domein Helchteren-Meeuwen duidelijk vermeld. De realisatie van enkele 

heidestapstenen ondermeer ter hoogte van Molenheide, die in de onmiddellijke nabijheid van de N74 

voorkomt, moet hiertoe bijdragen. Hoe de verdere verbinding vanuit Molenheide zuid-oostwaarts richting het 

Militair Domein Helchteren-Meeuwen kan gebeuren staat niet duidelijk vermeld in deze rapporten. Een 

mogelijke verbinding kan via het landbouwgebied ten noorden van “Vink” en de kazerne van Houthalen-

Helchteren of via de Bolisserbeek.  

Op Kaart 14.1-4 is deze verbinding louter indicatief aangegeven als een smalle pijl. Wenselijk is echter dat 

deze natuurverbinding de zone ten noorden van het industriegebied en Resterheide, Zwart Water inclusief 

de landbouwgebieden ertussen zou omvatten. 

Het belang van deze verbinding op landschapsschaal is in wezen dat het een droge verbinding betreft 

(tussen droge ecosystemen) alhoewel uiteraard overgangen naar natte situaties voorkomen en een 

meerwaarde bieden. 

 

14.1.1.7.5 Militair Domein Houthalen-Helchteren – Mangelbeekvallei – naar Militair Domein Kamp 

van Beverlo (nr. 5) 

Deze verbindingsas loopt tussen heidegebieden op hoofdzakelijk droge zandgronden via de vallei van de 

Mangelbeek, dus van droog over nat naar droog. Alhoewel gelijksoortige (heide)gebieden via een 

andersoortig ecosysteem worden verbonden (een valleigebied) kan aangenomen worden dat deze 

verbinding voor een aantal soorten, waaronder amfibieën, functioneel kan zijn. 

 

14.1.2 Methodiek effectbeschrijving en –beoordeling 

14.1.2.1 Direct ruimtebeslag 

14.1.2.1.1 Impact op habitats s.s. 

De effectbepaling van het direct ruimtebeslag wordt kwantitatief uitgevoerd middels een GIS-analyse waarbij 

een overlay van het doortochttracé en omleidingstracé (in ha) met de volgende deelfacetten wordt 

uitgevoerd: 

 Biologische waarderingskaart (BWK); 

 Europees beschermde habitats en Regionaal Belangrijke Biotopen (RBB) volgens de recente 

Habitatkaart van het INBO versie 5.2; 

 Verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen volgens het B. Vl. R. van 3 juli 2009; 

 Bosvegetaties, te compenseren volgens de bepalingen van Artikel 90 van het Bosdecreet. 

 

Aangezien de aanhorigheden van de weg die blijvend aanwezig zullen zijn, (buffer- en 

infiltratievoorzieningen, geluidsschermen of bermen,…) volledig kunnen worden gerealiseerd binnen de 

werfzones kan het netto ruimtebeslag tijdens exploitatiefase gelijk gesteld worden aan het netto 

ruimtebeslag tijdens aanlegfase. Op dit planniveau beschikken we nog niet over exacte oppervlaktes voor de 

werfzones en het eigenlijke wegontwerp. In deze fase is het bijgevolg niet mogelijk om het ruimtebeslag voor 
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het doortocht- en omleidingstracé op te splitsen in een permanente inname voor aanleg van de weg 

enerzijds en een tijdelijke inname ter hoogte van de werfzones anderzijds. Op plan-niveau vormt dit echter 

geen probleem, aangezien er bij de effectbespreking en –beoordeling sowieso rekening wordt gehouden met 

een maximale impactzone, wat bijgevolg als een worst-case-benadering kan beschouwd worden. Bij de 

beoordeling wordt in de mate van het mogelijke wel rekening gehouden met permanente of tijdelijke 

effecten, in geval er met zekerheid kan gesteld worden dat de het niet om een permanente inname gaat, 

bijvoorbeeld ter hoogte van de tunneldaken, uiterste randzone van het tracé waar wegbermen zullen komen, 

etc. 

De effectbepaling voor het direct ruimtebeslag bij het doortochttracé betreft bijgevolg een maximale raming 

van biotoopverlies. Een lichte overschatting van het effect is hierbij mogelijk daar een herstel van de 

vegetatie kan optreden in de werfstrook. Een tijdelijk verlies kan niettemin relevant zijn indien het habitat 

kwetsbaar is en een zeer lange herstelperiode vraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het habitattype 9190 

dat een lange hersteltijd vraagt om opnieuw een intact bos te vormen. 

 

14.1.2.1.2 Impact op leefgebieden 

Naast de inname van habitats s.s. wordt tevens een inschatting van de inname van leefgebieden van 

kwetsbare soorten beschreven en beoordeeld. Een inschatting van de inname van leefgebieden van 

Europees beschermde soorten wordt voor de vogelsoorten van de vogelrichtlijngebieden op een 

kwantitatieve wijze ingeschat aan de hand van een GIS-analyse waarbij een overlay van de geplande weg 

(doortocht en omleiding) met de leefgebieden van de vogelsoorten binnen de vogelrichtlijngebieden 

uitgevoerd wordt. 

De bepaling van de leefgebieden wordt uitgevoerd door een vertaalsleutel op te stellen waarbij de 

coderingen van de BWK gerelateerd werden aan de geschiktheid als leefgebied voor de diverse 

soorten(groepen). 

Op plan-niveau wordt hierbij niet gewerkt op niveau van individuele soorten maar a.d.h.v. soortengroepen. 

Hierbij werden voor de avifauna de gegevens van de BWK via een vertaalsleutel omgevormd naar de 

categorieën: 

 Leefgebied voor vogels van bossen: de voornaamste soorten zijn Zwarte sSpecht en Wespendief 

 Leefgebied voor vogels van heide: de voornaamste soorten zijn Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. 

Daarnaast komen ook onder meer Grauwe kiekendief, Blauwe kiekendief voor. Onder meer Korhoen en 

Duinpieper kwamen vroeger voor. 

 Leefgebied voor vogels van moerassen: de voornaamste soort is Blauwborst. Daarnaast komen ook 

onder meer Ijsvogel en Bruine kiekendief voor. Onder meer Roerdomp, en Kwartelkoning kwamen 

vroeger voor. 

 Leefgebied voor vogels van heide en moerassen. Dit zijn gebieden die voor zowel soorten als heide als 

van moerassen bruikbaar kunnen zijn. 

 Leefgebied voor vogels van graslanden (open agrarisch gebied). Er zijn geen SBZV-soorten die tot 

soorten van open agrarisch gebied behoren. Deze groep wordt mee beschouwd i.f.v. het algemene effect 

op natuurwaarden. 

 

Volgende vertaalsleutel werd gebruikt: 

Soortengroep BWK-codes 

Bos  Alle vormen van qs, qb, vo, vt, vm, so, qa, vf, vn, va, sf, lh 

(loofbossen) 

Alle vormen van se, sz (opslag) 

Alle vormen van n, pi, pa, pp, pm (naaldbossen) 
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Soortengroep BWK-codes 

Heide Alle vormen van cd, cg, cm, cp, cv (droge heide) 

Alle vormen van ce, sm, md, mk, mp, ms, mm, tm, ct (natte heide 

en 

venen) 

Alle vormen van dm, had, sg (duinen en voedselarme struwelen) 

Alle vormen van ha (zuur voedselarm grasland) 

Moeras Alle vormen van ce, sm, md, mk, mp, ms, mm, tm, ct (natte heide 

en 

venen) 

Alle vormen van hf (spirearuigten) 

Alle vormen van mc, mr (moerassen) 

Grasland  Alle vormen van hx, hp, hr, hj, hm, hu (graslanden) 

 

Hierbij kan nog wel worden aangevuld dat ‘moerassoorten’ in feite binnen het betreffend vogelrichtlijngebied 

kunnen voorkomen in 2 verschillende biotopen. Enerzijds betreft het de Vallei van de Zwarte Beek. Hier zijn 

her en der rietvegetaties, vijvers en zeer natte graslanden aanwezig die leefgebied zijn voor de beschouwde 

‘moerassoorten’. Anderzijds zijn er ook vennen en vencomplexen aanwezig in het heidegebied zelf. Soorten 

als Visarend, Zwartkopmeeuw en Blauwborst kunnen ook daar voorkomen. 

Onder de koepel van ‘moerassoorten en heidesoorten’ kunnen dus verreweg de meeste soorten worden 

ondergebracht. Enkel voor de soorten Wespendief en Zwarte specht is dat niet het geval. Het betreft soorten 

die vooral gebonden zijn aan bossen.   

Voor amfibieën en reptielen werd met het oog op effectanalyse en effectbeoordeling ook een 

leefgebiedenkaart opgesteld, die met het doortocht- en omleidingstracé in overlay werd gebracht. Deze 

soortgroep bevat immers bijzondere soorten waarbij sommigen behoren tot Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

(Bijlage III in het natuurdecreet) zoals o.m. Heikikker, Rugstreeppad, Gladde slang en Kamsalamander.  

Voor de groep van de amfibieën wordt daarbij onderscheid worden gemaakt tussen de ‘heidegroep’ 

(Rugstreeppad, Gladde slang, Heikikker, Vinpootsalamander, …) en de ‘valleigroep’ (Kamsalamander, 

Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Groene kikker …). Vooral de eerste groep, met een 

belangrijke vertegenwoordiging van Bijlage IV-soorten, dient in deze context te worden beschouwd. Hiervoor 

wordt een leefgebiedenkaart opgemaakt op basis van abiotische gegevens (bodemkaart) en de BWK. Een 

check van de deugdelijkheid van de leefgebiedenkaart gebeurde aan de hand van beschikbare gegevens in 

de databank van LIKONA. 

De onderverdeling in 2 groepen gebeurt als volgt: 

 Heidegroep: alle heidecodes (Cg, Ce, Cm) en hun verboste varianten (Cgb, Ceb, Cmb), 

stuifduingebieden (Dm, Dmb), schrale graslanden (Ha), mijnterrils of zones met mijnsteensubstraat 

(Industrieterrein Centrum-Zuid), oligotroge en mesotrofe vennen (Aà, Aom, …); 

 Valleigroep: de volledige valleien worden als potentieel geschikt biotoop aangeduid, gebaseerd op de 

bodemkaart. Hierbinnen worden de zeer geschikte ecotopen donkerder opgekleurd. Voor deze laatste 

wordt gebruik gemaakt van de BWK: alle voorkomende waterpartijen (A-codes), moerassen (Mr, Mc) en 

kleine bosjes en houtkanten (zomerleefgebied en overwinteringsplaatsen). 

De leefgebiedenkaarten zijn opgenomen als Kaart 14.1-5 en Kaart 14.1-6.  
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Tenslotte wordt ook een overlay gemaakt van beide tracé’s met de waarnemingen van het 

vleermuizenonderzoek (Verkem, 2009, 2010). Tijdens dit terreinonderzoek werd informatie verzameld over 

het voorkomen van koloniebomen en de vliegbewegingen van de aanwezige vleermuissoorten. 

De eigenlijke effectanalyse zal eenduidig cijfermateriaal genereren met oppervlakken die (direct) verloren 

gaan ten gevolge van de projectrealisatie (doortocht dan wel omleiding). Hierbij wordt geen rekening 

gehouden met afbakening van beschermingszones (VEN, natuurgebied, …) waardoor een algemeen en 

duidelijk beeld wordt gegeven van het globale verlies van álle ecotopen/leefgebieden. Enkel voor de 

Europese habitats wordt bijkomend aangegeven of zij binnen op buiten SBZ gelegen zijn. Deze gegevens 

zijn namelijk nodig voor opmaak van de passende beoordeling.  

Aangezien voorliggend MER een plan-MER betreft, wordt geen onderscheid gemaakt tussen permanente en 

tijdelijke effecten. Permanente effecten zullen optreden ter hoogte van de weg zelf, tijdelijke effecten zullen 

optreden ter hoogte van de werfzones. Op projectniveau dient dit wel verder te gebeuren. Bijgevolg dient het 

ruimtebeslag dat hierna berekend is, als een worst-case-situatie te worden beschouwd. 

De beoordeling van de effecten voor ecotopen en leefgebieden (exclusief die van Europees beschermde 

soorten) betreft een complexe afweging. Er wordt rekening gehouden met volgende factoren: 

 De absolute verliezen (in ha) van de ecotopen; 

 De kwetsbaarheid en herstelbaarheid van de ecotopen; 

 De zeldzaamheid van de ecotopen (regionaal belangrijke ecotopen, biologische waardering, Europees 

habitattype, etc.); 

 De rol die de ecotopen spelen in het ecosysteem als leefgebied of stapsteen voor bepaalde soorten of 

soortgroepen; 

 De ontwikkelingsgraad van de ecotopen of de leefgebieden die door het project bedreigd zouden worden; 

 De mate waarin zones zouden verdwijnen die vanuit de abiotische potenties het potentieel voorkomen 

van zeldzame ecotopen of leefgebieden van zeldzame soorten zou hypothekeren. 

 

14.1.2.2 Netwerkeffecten 

Netwerkeffecten groeperen de effecten die ontstaan doordat infrastructuur een barrière opwerpt 

(barrièrewerking) en/of ecologische verbindingen doorsnijdt (versnippering).  

De ecologische verbindingen die in de huidige situatie binnen het studiegebied als functioneel kunnen 

worden gehonoreerd zijn de volgende: 

 Militair Domein Helchteren-Meeuwen – Mangelbeekvallei – Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-

Limburg 

 Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg 

 Militair Domein Helchteren-Meeuwen – Militair Domein Leopoldsburg via de Mangelbeekvallei (natte 

verbinding) 

Daarnaast kunnen nog twee bijkomende ecologische verbindingen worden gedefinieerd, al moet gesteld dat 

deze op dit moment nog niet functioneel zijn: 

 Militair Domein Helchteren-Meeuwen – heidegebieden Vlaams natuurreservaat Teut & Ten Haagdoorn 

 Militair Domein Helchteren-Meeuwen – Militair Domein Leopoldsburg via landbouwgronden op relatief 

droge gronden (droge verbinding) 

De functie van de Mangelbeekvallei als een ‘verbindingsstrook’ tussen de beide militaire domeinen 

Helchteren-Meeuwen en Leopoldsburg werd ook reeds beschouwd door De Vocht (2005) in de nota: 

“Evaluatie van de realisatie van de stand-still en de instandhoudingsdoelstellingen van het SBZ-V/H in het 

gebied Achter de Kraanberg en omgeving.” Hierbij dient uiteraard wel te worden opgemerkt dat de 

Mangelbeekvallei als vochtig tot nat gebied vanuit een ecosysteemvisie niet de ideale verbindingsweg is 

tussen twee droge (heide)gebieden en een droge natuurverbinding in de droge sfeer cfr. via 

landbouwgronden een belangrijke aanvullende waarde zou hebben. Deze potentiële ecologische verbinding 
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wordt ook aangehaald binnen het s-IHD-rapport voor de SBZ-H Zwarte Beek. De omvorming van 

Molenheide tot een heidestapsteen moet hiertoe bijdragen.  

De beschrijving en beoordeling van de effecten van beide te beschouwen tracé’s houdt in eerste instantie 

rekening met de bestaande ecologische verbindingen en versnipperingstoestand. Daarnaast is het van groot 

belang dat het plan (zowel doortocht als omleiding) de realisatieen/of opwaardering van bijkomende 

ecologische verbindingen vanuit de S-IHD’s niet hypothekeerd. Hierbij zijn verschillende factoren van 

belang: 

 De specificaties van de dwarsing ter hoogte van de natuurverbinding (onder de grond, open sleuf, gelijk 

met maaiveld, op verhoging, via brug); 

 De mate waarin de wijze van dwarsing effecten zou hebben op de verplaatsing van kritische soorten 

waarvan geacht wordt dat ze van deze verbinding gebruik maken. 

Voor een inschatting van de effecten inzake barrièrewerking en versnippering op de Europees beschermde 

soorten, wordt eveneens verwezen naar de passende beoordeling. Hierin worden tevens de passages uit de 

betreffende S-IHD rapporten, waarin verwezen wordt naar welke ecologische verbindingen noodzakelijk of 

gewenst zijn voor het in stand houden van een goed functionerend ecologisch Natura 2000 netwerk, 

opgelijst. De connectiviteit tussen leefgebieden is namelijk een belangrijke en sturende factor voor een 

gezonde populatie (bv. Adriaens et al, 2004; Adriaens et al, 2007; Adriaens et al. 2008). Verschillende 

migratieknelpunten kunnen er voor zorgen dat de soorten niet tot hun geschikt leefgebied kunnen geraken of 

dat er geen uitwisseling kan gebeuren tussen nabije populaties (bv. Frantz et al. 2012). 

Indien significant negatieve effecten te verwachten zijn, worden milderende en/of compenserende 

maatregelen voorgesteld. 

 

14.1.2.3 Verstoring door geluidshinder 

Verstoring heeft vooral een directe invloed op fauna door afname van broedsucces, afname van 

biotoopoppervlak en negatieve energiebalans. De invloedzone is sterk afhankelijk van een aantal factoren 

zoals geslotenheid van het landschap, milderende maatregelen (geluidsbermen, -schermen, aard van het 

wegdek) en verkeersintensiteit, en is soortafhankelijk. 

Vogels zijn in het bijzonder gevoelig voor verkeersgeluid aangezien het direct interfereert met hun 

communicatie (zang) en bijgevolg ook hun territoriumgedrag en reproductie (Reijnen & Foppen, 1994). 

Diverse studies tonen een verminderde densiteit van broedvogels aan in de zones naast drukke 

verkeerswegen. De effectafstand neemt vooral toe naarmate de intensiteit en de snelheid van het verkeer 

hoger wordt. De effecten op andere diergroepen dan vogels zijn veel minder gekend en kwantitatief niet 

rechtstreeks in te schatten.  

 

Tijdens de aanlegfase zal door het gebruik van allerlei machines (graafmachines, vrachtwagens voor aan- 

en afvoer van materiaal en grond, pompen, etc.) een tijdelijke rustverstoring optreden. De beschrijving en 

beoordeling van deze rustverstoring tijdens de aanlegfase is slechts relevant op project-MER niveau.  

De beschrijving en beoordeling van de rustverstoring tijdens de exploitatiefase wordt uitgevoerd op basis van 

de gemodelleerde geluidscontouren 45 dB(A) en 50 dB(A).  

De keuze voor de 45 dB(A) en 50 dB(A) contouren is gebaseerd op de studie van Aeolus & Lisec (2001) 

waar de problematiek rond geluidsverstoring bij vogels in detail werd bestudeerd. In dit rapport worden drie 

auteurs geciteerd die drempelwaarden voor avifauna opgeven: 

 Tamis en Runhaar (1994) gebruiken voor de verstoringsgevoeligheid van vogels de geluidsdrempels van 

55, 50 en 45 dB(A) voor relatief ongevoelig, matig gevoelige en gevoelige vogelsoorten; 

 Het onderzoek van Reinen et al. (1992, 1997) toont aan dat de waarde voor geluidsbelasting van wegen 

met snelverkeer waarboven de broedvogeldichtheid verlaagd is, op 42 dB(A) ligt voor bosvogels en op 

47 dB(A) ligt voor weidevogels.  
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 Uit het onderzoek van J. Gabriëls bleek dat biotoopbeïnvloeding van avifauna alleen aanwezig is bij 

permanente verstoring door niveaus van meer dan 45 dB(A).  

Op basis van bovenvermelde referenties is bijgevolg geen informatie gekend voor heide, moeras en 

agrarisch gebied. Onderzoek van Foppen et al. (2002) laat wel zien dat verstoring door verkeer niet alleen 

de abundantie en/of presentie van broedvogels in bossen en open weidegebieden verlaagd, maar van 

broedvogels en alle biotopen in Nederland (heide, moeras, overig agrarisch gebied en verstedelijkte gebied). 

Globaal wordt ca. 50% van de broedvogelsoorten in Nederland negatief beïnvloed door verkeer. Per 

biotooptype varieert dit van 30% tot 60%. De resultaten van dit onderzoek zijn echter niet geschikt om het 

verband tussen verkeersinvloed en abundatie/presentie van soorten te kwantificeren (Kirsten et al., 2003). 

Daarom wordt om de verstorende effecten van wegen op broedvogels te kwantificeren uitgegaan van een 

gemiddelde en ondertussen in MER-studies aangenomen waarde van 45 dB(A), aangevuld met de contour 

van 50 dB(A) voor minder gevoelige soorten.  

De effectanalyse gebeurt aan de hand van leefgebiedenkaarten en kwetsbaarheidskaarten. Voor een 

beschrijving van de gehanteerde methodiek voor de opmaak van deze kaarten, wordt verwezen naar 

voorgaande § 14.1.2.1.2.  

Voor de bepaling van de impact als gevolg van geluidsverstoring wordt de leefgebiedenkaarten voor de 

vogels gecombineerd met de gemodelleerde 45 dB(A) en 50 dB(A) geluidscontouren verkeersgeluid LAeq,24u 

van de toekomstige verkeersintensiteit in 2020. In Kaart 14.1-5 wordt de leefgebiedenkaart avifauna, 

inclusief de geluidsverstoring in de referentiesituatie, weergegeven. Voor zowel de referentiesituatie als voor 

de geplande situatie wordt bepaald over welke oppervlakte zich binnen de verschillende habitattypen 

(bossen, heide, moeras) meer dan 45 dB(A) en 50 dB(A) voordoet. Er wordt m.a.w. nagegaan in welke mate 

de 45 dB(A) en 50 dB(A) geluidscontouren (LAeq,24u) verschuiven als gevolg van realisatie van het plan.  

 

De kwetsbaarheidsbenadering behelst een overlay van de kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring van 

vogels met de geluidscontouren. Voor deze laatste wordt opnieuw gebruik gemaakt van de 45 dB(A) en 

50 dB(A) geluidscontouren (LAeq,24u), aangeleverd vanuit de Discipline Geluid. 

Voor het opstellen van kwetsbaarheidskaarten voor geluidsverstoring van vogels wordt verwezen naar de 

methodiek die beschreven is door Van de Genachte et al. (2001). Deze methodiek wordt hieronder kort 

toegelicht.  

Kwetsbaarheid is op te vatten als de combinatie van gevoeligheid en ecologische waarde. Bij de opmaak 

van kwetsbaarheidskaarten is de BWK29 het belangrijkste bronmateriaal. Het toekennen aan een 

gevoeligheidswaarde en een ecologische waarde op ecotoopniveau (BWK) laat toe om, via een 

sleutelmatrix, de kwetsbaarheid op perceelsniveau te bepalen en in te kleuren. 

Bij de opmaak van een kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring van vogels dienen dus 

gevoeligheidswaarden en ecologische (ornithologische) waarde op ecotoopniveau toegekend. 

Voor het bepalen van de gevoeligheid van soorten wordt gewerkt met soortspecifieke life-history parameters 

relevant voor deze gevoeligheid voor geluidsverstoring. De combinatie van de scores op deze life-history 

parameters bepaalt de gevoeligheid van de soort. Uitmiddeling van de gevoeligheid van soorten die typisch 

gebonden zijn aan ecotopen, resulteert in de gevoeligheidswaarde van ecotopen (op niveau BWK). 

Ter illustratie is de gevoeligheid van binnen het studiegebied relevante vogelsoorten weergegeven in 

onderstaande Tabel 14.1.6. 

 

 

 

                                                      
29

 De kwetsbaarheidskaarten zijn gebaseerd op de BWK versie 1. Niettegenstaande deze kaart op sommige locaties reeds achterhaald 
is, geeft ze nog een voldoende zicht op de kwetsbaarheid voor rustverstoring.  
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Tabel 14.1.6: Gevoeligheid voor geluidsverstoring voor een aantal binnen het studiegebied relevante soorten (op basis 

van Van de Genachte et al., 2001)  

Vogels Gevoeligheid* Rode lijst status 

Blauwborst 3 Momenteel niet bedreigd 

Boomleeuwerik 3 Kwetsbaar 

Boompieper 3 Bedreigd 

Boomvalk 5 Momenteel niet bedreigd 

Duinpieper 5 Met uitsterven bedreigd 

Geelgors 2 Bedreigd 

Gekraagde Roodstaart 2 Kwetsbaar 

Geoorde Fuut 5 Momenteel niet bedreigd 

Korhoen 5 Uitgestorven 

Matkop 1 Kwetsbaar 

Nachtegaal 4 Kwetsbaar 

Nachtzwaluw 4 Kwetsbaar 

Rietgors 2 Bedreigd 

Roodborsttapuit 3 Momenteel niet bedreigd 

Sprinkhaanzanger 5 Momenteel niet bedreigd 

Grauwe Klauwier 5 Met uitsterven bedreigd 

Houtsnip 2 Momenteel niet bedreigd 

Klapekster 5 Met uitsterven bedreigd 

Tapuit 5 Met uitsterven bedreigd 

Veldleeuwerik 4 Kwetsbaar 

Watersnip 5 Met uitsterven bedreigd 

Wespendief 4 Momenteel niet bedreigd 

Wulp 5 Momenteel niet bedreigd 

Zomertaling 4 Bedreigd 

Zwarte Specht 2 Momenteel niet bedreigd 

      * 1= niet gevoelig  5 = uiterst gevoelig 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de zeldzaamste soorten die relevant zijn voor het studiegebied zeer 

gevoelig zijn voor geluidsverstoring. Het betreft vaak soorten die met uitsterven bedreigd zijn of reeds 

uitgestorven zijn in Vlaanderen. 

De waarde op ecotoopniveau betreft een ornithologische waarde en is gebaseerd op de zeldzaamheid en de 

rode lijst status van soorten die typisch gebonden zijn aan een bepaald ecotoop (op niveau BWK).  

 

Combinatie van beide elementen (gevoeligheid x waarde) resulteert, via de sleutelmatrix, in 

kwetsbaarheidswaarden op ecotoopniveau die visueel kunnen worden voorgesteld. Overlay van 

geluidscontouren met dergelijke kwetsbaarheidskaart maakt het mogelijk in te schatten in welke mate 

kwetsbare gebieden door het plan worden beïnvloed. De kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring (inclusief 

de geluidshinder in de referentiesituatie) wordt weergegeven in Kaart 14.1-10 
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De beoordeling van de geluidseffecten gebeurt door de geplande situatie te vergelijken met de 

toekomstige referentiesituatie (dit is de situatie met huidige wegeninfrastructuur en toekomstige 

verkeersintensiteiten (2020)). Enkel op deze manier wordt het effect bekomen ten gevolge van het plan of de 

aanleg van de nieuwe infrastructuur. Bij de beschrijving en beoordeling van de effecten op fauna, worden de 

volgende afwegingselementen gehanteerd: 

 totale oppervlakte (potentieel geschikt) leefgebied voor avifauna dat wordt verstoord (gebied gelegen 

binnen de 45 dB(A) en 50 dB(A) contour);   

 kwetsbaarheid van de impactzone (volgens de kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring); 

 het voorkomen van kwetsbare soorten (en habitats) voor rustverstoring. Hierbij baseren we ons 

voornamelijk op de kwetsbare soorten. 

 

14.1.2.4 Verstoring door lichthinder 

Bij de aanleg van de nieuwe wegenis zal, afhankelijk van de locatie, een bepaald type verlichting voorzien 

worden. Het komt erop neer dat er enkel ter hoogte van de knopen en tunnelmonden verlichting wordt 

voorzien, omwille van veiligheidsoverwegingen.  

Lichtverstoring kan, afhankelijk van de diergroep, verschillende effecten tot gevolg hebben (de Molenaar, 

2003). Algemeen kan er gesteld worden dat lichthinder, afhankelijk van de soort kan leiden tot: 

 beperking van ruimtegebruik, met als gevolg verlies aan leefgebied;  

 barrièrewerking en versnippering; 

 bedreiging van de overlevingskansen van het individu en de populatie 

Voor de bepaling van de impact van lichthinder op fauna bestaat geen modellering. De beschrijving en 

beoordeling van de effecten als gevolg van lichthinder, worden daarom besproken op basis van 

literatuuronderzoek. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de kenmerken van de weg 

(ondertunneling, brug op peilers, aanwezigheid geluidsschermen, etc. ) 

 

14.1.2.5 Visuele verstoring 

De visuele verstoring komt voor onder twee vormen: 

 Statische verstoring: dit is de verstoring door de aanwezigheid van de infrastructuur zelf en door het 

verdwijnen van visuele barrières bij de aanleg van de infrastructuur  

 Dynamische verstoring: dit is de permanente verstoring door het gebruik van de infrastructuur en de 

tijdelijke verstoring door de (voertuig)bewegingen tijdens de aanleg  

De zichtbaarheid van de primaire weg vanuit de omgeving wordt per alternatief in beeld gebracht, rekening 

houdend met aanwezig schermgroen en maatregelen die vanuit andere effectgroep-benaderingen worden 

voorgesteld (bv plaatsing van geluidschermen, landschappelijke inpassing van de weg).  

Modellen om het effect van visuele verstoring van een weg op de omringende natuurwaarden te 

kwantificeren zijn niet beschikbaar. De beschrijving van het effect gebeurt op basis van literatuuronderzoek. 

Wetenschappelijke literatuur omtrent visuele verstoring door aanwezigheid van een weg is eveneens 

schaars. Voor Edelhert (Cerphus elaphus) is gekend dat zij een zone van enkele 100 meters vermijden, 

afhankelijk van het aantal voertuigen die de weg gebruiken (Anthony et al., 2003; Luell et al. (2002)). Een 

groot Nederlands onderzoek naar de invloed van wegen op de dichtheid van broedvogels laat zien dat voor 

het merendeel van de onderzochte soorten in de habitattypen grasland, heide, oud loofbos en naaldbos die 

onder invloedsfeer staan van de weg, het merendeel van de soorten een lagere kans op voorkomen hadden 

en in een lagere dichtheid voorkwamen (Foppen et al. 2002). De effecten waren het grootst in de meer 

natuurlijke omgevingsvormen zoals moeras. Dit onderzoek richt zich verder echter voornamelijk op het effect 

van geluidsverstoring op vogels. 

Verder wordt in de literatuur met betrekking tot het aspect “visuele verstoring” voornamelijk informatie 

gevonden over het effect van recreatie (fietsers, wandelaars, …) op fauna en in het bijzonder op 
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broedvogels. Deze vorm van (visuele) verstoring is echter zeer verschillend in vergelijking met de 

aanwezigheid van een weg.  

De invloed van visuele verstoring op fauna wordt bijgevolg als een leemte in de kennis aanzien. 

In elk geval zullen verschillende projectkenmerken en milderende maatregelen die genomen worden om 

geluidsverstoring in te perken, effecten door visuele verstoring in hoge mate wegnemen. Bij de bespreking 

van de effecten als gevolg van visuele verstoring wordt bijgevolg een link gelegd met de effectgroep 

geluidshinder. In de literatuur valt ook duidelijk op dat het aspect verstoring als gevolg van de aanwezigheid 

van een weg meestal samen wordt besproken met het aspect rustverstoring. 

 

14.1.2.6 Verstoring door impact op de waterhuishouding 

In het deel grondwater werd gerapporteerd over de hydrologische en ecohydrologische effecten van de 

aanleg en/of aanwezigheid/exploitatie van tunnels en dit zowel voor omleidingstracé als voor doortochttracé 

(zie hoofdstuk 13.3). De gemodelleerde effecten ter hoogte van de belangrijkste projectkenmerken die een 

invloed hebben op de grondwatertafel, worden in tabelvorm weergegeven.  

Daarbij werden de onzekerheidsmarges aangegeven van de effectvoorspelling. Hieruit bleek enerzijds dat 

deze onzekerheden niet van die aard zijn dat de besluitvorming op planniveau in het gedrang komt.  

In de discipline fauna en flora wordt bijgevolg gesteund op deze effectvoorspelling en de cascade van 

maatregelen die wordt opgelijst om tot een niveau van niet-significantie m.b.t. ecohydrologische effecten te 

komen.  

 

14.1.2.7 Verstoring door luchtverontreiniging 

14.1.2.7.1 Verstoring door verzuring 

In de discipline lucht wordt de immissie voor NO2 bepaald voor de toekomstige (geschatte) 

verkeersintensiteiten. In functie van de effecten op vegetatie worden de concentraties in µg/m³ omgerekend 

naar deposities in zuurequivalenten/ha/jaar. Hiervoor werden de immissies van NO2 geconfronteerd met een 

depositiesnelheid van 0,25 cm/s. Deze depositie werd vervolgens omgerekend naar zuurequivalenten. Deze 

eenvoudige benadering geeft de theoretische zuurdeposities weer voor het plangebied.  

De beoordeling van de effecten ten gevolge van de bijdrage aan de verzurende/vermestende depositie 

gebeurt op een semi-kwantitatieve manier, op basis van:  

 Huidige verzurende/vermestende depositie ter hoogte van het plangebied; 

 Kwetsbaarheid van de aanwezige habitats op basis van de kwetsbaarheidskaart voor 

verzuring/vermesting; 

 Kritische lasten voor verzuring/vermesting voor de verschillende habitats.  

 

Huidige verzurende depositie ter hoogte van het plangebied 

Om na te gaan wat de effecten zijn van een toename of afname van de deposities ten gevolge van de 

wijziging in verkeersstromen dient een beeld beschikbaar te zijn van de deposities ter hoogte van het 

plangebied. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het rapport van de VMM “Luchtkwaliteit in Vlaanderen – 

Zure regen in Vlaanderen in 2011”, VMM, 2013. Dit is het meest recent beschikbare rapport op het ogenblik 

van het schrijven van dit Plan-MER.  
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Figuur 14.1.3 : Totale verzurende depositie in 2011 in Vlaanderen, 1x1 km² receptorenrooster (Luchtkwaliteit in 

Vlaanderen – Zure regen in Vlaanderen in 2011, VMM, 2013) 

 

Uit deze figuur en het rapport van de VMM (Luchtkwaliteit in Vlaanderen – Zure regen in Vlaanderen in 

2011, VMM, 2013) kan afgeleid worden dat ter hoogte van Houthalen-Helchteren de gemiddelde depositie 

voor het jaar 2011 zich rond 1.881 Zeq/ha/jaar bevindt. Een derde van deze zuurdeposities wordt 

veroorzaakt door depositie van NO2.  

 

Kwetsbaarheid voor verzuring 

De kwetsbaarheid van de gebieden/habitats voor verzurende depositie speelt een rol in de beoordeling van 

de effecten van de verzurende depositie op de verschillende ecologische receptoren. Eenzelfde bijdrage kan 

verschillende effecten veroorzaken voor habitats/gebieden die minder gevoelig of zeer kwetsbaar zijn voor 

verzuring.  

Om een beeld te hebben van de kwetsbaarheden van de verschillende gebieden binnen het studiegebied 

wordt gebruik gemaakt van de kwetsbaarheidskaart voor verzuring30. Kaart 14.1-15 toont de 

kwetsbaarheidskaart voor verzuring binnen het plangebied. 

Uit de kwetsbaarheidskaart voor verzuring blijkt het volgende: 

 Het merendeel van de SBZ-H Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 

heide en vengebieden gelegen ten noordwesten van het plangebied is aangeduid als zeer kwetsbaar 

voor verzuring. 

 De oostelijke deel van de SBZ-H Valleien van de Lambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek 

met vijvergebieden en heiden is aangeduid als zeer kwetsbaar voor verzuring. 

 Het merendeel van de percelen gelegen binnen de SBZ-H Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 

Houthalen en Gruitrode die overlappen met het VEN-Gebied De Mangel- en Winterbeek zijn geklasseerd 

als zeer kwetsbaar voor verzuring. Deze percelen omvatten voornamelijk bossen op alluviale grond 

(habitattype 91E0). 

 Het merendeel van de overige percelen binnen het studiegebied zijn geklasseerd als niet tot weinig 

kwetsbaar voor verzuring. 

                                                      
30

 Niettegenstaande de kwetsbaarheidskaart voor verzuring is opgemaakt op basis van BWK versie 1, geeft zij toch een goed beeld van 
de kwetsbare vegetatie. Relevante wijzigingen tov BWK versie 1 worden indien relevant kwalitatief bijkomend beschreven. 
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In Tabel 14.1.7 worden de kwetsbaarheden voor verzuring aangegeven per ecologische receptor. 

Kritische lasten voor verzuring 

Voor de keuze van de ecologische receptoren in het kader van dit hoofdstuk baseren we ons op de 

Europese Habitatkaart versie 5.2. (Kaart 14.1-3). Bij de keuze van habitats wordt rekening gehouden met 

hun ligging, kwetsbaarheidskaart, prioritair zijn of niet en het feit of ze wijdverspreid aanwezig zijn of niet.  

De meest gevoelige habitats voor verzuring werden gekozen als ecologische receptor voor de verzurende 

en vermestende depositie: 

 heidegebieden (natte heide – habitattype 4010 - en droge heide – habitattype 2310) 

 Vennen (habitattypen 3160 en 3130) 

Naast bovenvermelde heide en vennen wordt tevens het habitattype alluviale bossen (habitattype 91E0 

subtype mesotroof) gekozen omdat dit een prioritair habitattype betreft.  

De volgende habitattypes werden bijkomend gekozen als ecologisch receptor omdat ze wijdverspreid en in 

een belangrijke mate voorkomen langsheen de nieuwe weg: 

 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van montane en alpiene zones subtype 

moerasspireaverbond (habitattype 6430_hf. 

 Atlantische zuurminnende beukenbossen (habitattype 9120) 

 Naaldbossen ter hoogte van de Kraanbergbos. 

 

Tabel 14.1.7 geeft een overzicht van de ecologische receptoren, hun gevoeligheden voor verzuring en 

kritische lasten voor verzurende depositie, op basis van beschikbare literatuur.  

Tabel 14.1.7 : Kritische lasten verzurende depositie voor de verschillende ecologische receptoren (in Zeq/ha/j)  

Ecologische receptor 
kwetsbaarheid 

voor verzuring 

kritische last voor 

verzuring 

kg N/ha/j Zeq/ha/j 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix zeer kwetsbaar  2.168
a
 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten zeer kwetsbaar 7 – 14
b
 500 – 1.000 

3160 Dystrofe poelen en meren (niet aangemeld voor 

Vlaanderen) (zure vennen) 
zeer kwetsbaar 5 – 10

b
 357 – 714 

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-

alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met 

eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers 

(Nanocyperetalia) (zwakgebufferde vennen) 

zeer kwetsbaar  400
c
 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-Padio, Alnoin incanae, Salicion 

albae) subtype mesotroof broekbos op minder voedselrijke 

standplaatsen (Carici elongatae - Alnetum) 

niet gevoelig voor 

stikstof depositie
31

 
 2.429

d
 

6430 voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland 

en van montane en alpiene zones subtype 

moerasspireaverbond  

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

 2.400
e
 

                                                      
31

 T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 
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Ecologische receptor 
kwetsbaarheid 

voor verzuring 

kritische last voor 

verzuring 

kg N/ha/j Zeq/ha/j 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 

soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petrae 

of Ilici –Fagenion) 

matig gevoelig 

voor aanrijking 

door 

atmosferische 

deposities
31

 

10 – 21,5
b
 714 – 1.536 

Naaldbossen ter hoogte van Kraanbergbos 

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

 2.230
f
 

(a) Mediaan waarde voor natte heide (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(b) kritische last voor dit habitattype uit T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 

(c) Kritische last voor oligotroof water (mediaan)( achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(d) Kritische last voor vochtige alluviale bossen (Alterra-rapport 2397) 

(e) Kritische waarde (mediaan) voor rietland (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(f) Kritische waarde (mediaan) voor naaldbossen op zandig grond (achtergrond document verzuring, VMM 

2006) 

 

14.1.2.7.2 Verstoring door vermesting 

In de discipline wordt werd de immissie voor NO2 bepaald voor de toekomstige (geschatte) 

verkeersintensiteiten. In functie van de effecten op vegetatie worden de concentraties in µg/m³ omgerekend 

naar deposities in kg N/ha/jaar. 

 

Huidige vermestende deposities ter hoogte van het plangebied 

Equivalent aan de verzurende deposities dient een beeld beschikbaar te zijn van de vermestende deposities 

ter hoogte van het plangebied om na te gaan wat de effecten zijn van een toename of afname van deze 

deposities ten gevolge van de wijziging in verkeersstromen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van hetzelfde 

rapport van de VMM (Luchtkwaliteit in Vlaanderen – Zure regen in Vlaanderen in 2011, VMM, 2013). Dit is 

het meest recent beschikbare rapport op het ogenblik van het schrijven van deze discipline.  
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Figuur 14.1.4: Totale vermestende depositie in 2011 in Vlaanderen, 1x1 km² receptorenrooster (Luchtkwaliteit in 

Vlaanderen – Zure regen in Vlaanderen in 2011, VMM, 2013) 

 

Uit deze figuur en het rapport van de VMM (Luchtkwaliteit in Vlaanderen – Zure regen in Vlaanderen in 

2011, VMM, 2013) kan afgeleid worden dat ter hoogte van Houthalen-Helchteren de gemiddelde 

vermestende depositie voor het jaar 2011 zich rond 19,90 Kg N/ha/jaar bevindt. Bijna de helft (45%) van de 

deposities wordt veroorzaakt door depositie van NO2.  

 

Kwetsbaarheid voor eutrofiëring / vermesting 

Uit de kwetsbaarheidskaart voor vermesting (Kaart 14.1-16) blijkt het volgende: 

 Het merendeel van de SBZ-H Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 

heide en vengebieden gelegen ten noordwesten van het plangebied is aangeduid als kwetsbaar tot zeer 

kwetsbaar voor vermesting. 

 De oostelijke deel van de SBZ-H Valleien van de Lambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek 

met vijvergebieden en heiden is aangeduid als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor vermesting. 

 Het merendeel van de percelen gelegen binnen de SBZ-H Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 

Houthalen en Gruitrode die overlappen met het VEN-Gebied De Mangel- en Winterbeek zijn geklasseerd 

als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor eutrofiëring. Deze percelen omvatten voornamelijk bossen op 

alluviale grond (habitattype 91E0). 

 Het merendeel van de overige percelen binnen het studiegebied zijn geklasseerd als niet tot weinig 

kwetsbaar voor vermesting. 

In Tabel 14.1.8 hieronder wordt een overzicht gegeven van de kwetsbaarheden voor vermesting per 

ecologische receptor. 

 

Kritische lasten vermestende depositie 

Onderstaande tabel geeft de kritische lasten voor vermestende depositie aan voor de verschillende 

ecologische receptoren.  
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Tabel 14.1.8 : Kritische lasten voor vermesting van de verschillende ecologische receptoren (in kg N/ha/j) 

Ecologische receptor 

Kwetsbaarheid 

voor 

vermesting 

Kritische last voor 

vermesting 

(kg N/ha/j) 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix zeer kwetsbaar 18
a
 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten zeer kwetsbaar 7 – 14
b
 

3160 Dystrofe poelen en meren (niet aangemeld voor 

Vlaanderen) (zure vennen) 
zeer kwetsbaar 5 – 10

b
 

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-

alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met 

eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

(zwakgebufferde vennen) 

zeer kwetsbaar 5,8
a
 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus 

excelsior (Alno-Padio, Alnoin incanae, Salicion albae) subtype 

mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen 

(Carici elongatae - Alnetum) 

niet gevoelig 

voor stikstof 

depositie 

26,1
a
 

6430 voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en 

van montane en alpiene zones subtype moerasspireaverbond  

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

26,2
a
 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms 

ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petrae of Ilici –

Fagenion) 

matig gevoelig 

voor aanrijking 

door 

atmosferische 

deposities 

10 – 21,5
b
 

Naaldbossen ter hoogte van Kraanbergbos 

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

14
a
 

(a) RLB Landbouwdieren 2011 

(b) T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 

 

14.1.3 Effectbespreking 

14.1.3.1 Effectinschatting voor het doortochttracé 

14.1.3.1.1 Ruimtebeslag 

14.1.3.1.1.1 Biologische waarderingskaart 

Het volledige ruimtebeslag voor aanleg van het doortochttracé wordt ingeschat op 43,27 ha, waarvan 26 ha 

als biologisch minder waardevol is aangeduid. Slechts 12 ha is aangeduid als biologisch waardevol tot zeer 

waardevolle habitats. Voor een overzicht van alle vegetaties die verloren zullen gaan binnen het 

doortochttracé, wordt verwezen naar Bijlage 14.2. 
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Tabel 14.1.9 : Ruimtebeslag op basis van de BWK 

Evaluatie Omschrijving Aantal ha 

m biologisch minder waardevol 26,16 

mw biologisch minder waardevol met waardevolle elementen 4,17 

mwz biologisch minder waardevol met zeer waardevolle elementen 0,83 

mz biologisch minder waardevol met waardevolle en zeer 
waardevolle elementen 

0,00 

w biologisch waardevol 6,92 

wz biolologisch waardevol met zeer waardevolle elementen 1,19 

z biologisch zeer waardevol  4,01 

Totaal aantal ha 43,27 

 

Voor een verdere bespreking van de impact op de biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen 

wordt verwezen naar de hoofdstukken aangaande verlies aan Natura 2000 habitats, bosvegetaties, 

verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen.  

Het verlies aan habitats van noord naar zuid kan als volgt worden samengevat, met de nadruk op biologisch 

waardevolle en zeer waardevolle ecotopen: 

 Voor segment 1: 

- Het noordelijke deel van het wegsegment (0,8ha), oostelijke zijde, is op de BWK aangeduid als qb 

(eiken-berkenbos). Het betreft eigenlijk de weg waarlangs aan oostelijke zijde Zomereiken voorkomen. 

Het is een lange strook van in totaal 0,8 ha. Aan westelijke zijde ligt een eiken-berkenbos binnen het 

gebied Hoeverheide. Op basis van de projectkenmerken kan er gesteld worden dat een westelijke 

uitbreiding langsheen het noordelijk deel van het tracé niet voorzien is. Hier treedt bijgevolg geen 

ruimtebeslag op. 

- Ter hoogte van het meest noordelijke deel, net ten zuiden van de nieuwe rotonde, komt een 

“houtkant” voor bestaande uit Amerikaanse eik (kh(qr)). Het betreft eerder een dubbele rij van 

Amerikaanse eik. Op de BWK wordt dit aangeduid als biologisch zeer waardevol. Er dient echter bij 

vermeld dat Amerikaanse eik een uitheemse boomsoort betreft.  

- Verlies van naaldbos (ppmb) en (gekapt) populierenbos in het deeltraject ten noorden van de KMO-

zone.  Een deel van deze ecotopen is gelegen op landduinen, wat duidelijk kan afgeleid worden op 

basis van de bodemkaart.  

- Ten noorden van de Kievitwijk wordt een rotonde ingetekend. In deze zone zal er een verlies van 

bomenrijen (kbq) en twee smalle stroken eiken-berkenbos (qb) optreden. De eiken-berkenbossen die 

hier gelegen zijn zijn volgens de habitatkaart geen Europees habitattype.  

 Ten westen van het Kasteel Den Doorn (segment 2) dienen voor uitbreiding van de weg enkele 

langwerpige stroken eiken-berkenbos (qb) en struweelopslag (sz) worden ingenomen. De percelen eiken-

berkenbos zijn op de Habitatkaart aangeduid als 9190_doel en 9190_qb,gh. Ze bezitten dus potenties tot 

ontwikkeling als Europees habitattype.  

 Ter hoogte van de dorpskern van Houthalen-Helchteren (segment 3) treedt er geen ecotoopverlies op, 

het betreft een bebouwd gebied.  

 Ter hoogte van de Mangelbeek (segment 4) verdwijnt een smalle strook Moerasspirearuigte (hf) en een 

smalle strook eiken-berkenbos. Aangezien er ter hoogte van de Mangelbeekvallei als onderdeel van het 

project ontsnipperende maatregelen zullen worden genomen (één grote onderdoorgang, verschillende 

kleine onderdoorgangen), dient verder op projectniveau bepaald te worden in welke mate deze zone 

effectief moet verdwijnen. Bij de beoordeling van de effecten wordt echter van een worst-case-situatie 

uitgegaan en ermee rekening gehouden dat deze zone kan verdwijnen.  

 Voor segment 5: 
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- In segment 5, ter hoogte van Houthalen, ligt een klein perceel eiken-berkenbos (qb). Door de 

realisatie van het doortochttracé gaat hiervan een snipper (0,08 ha) verloren. Ten zuiden ervan wordt 

tevens een snipper (0,08 ha) zuur eikenbos (qs) ingenomen.  

- Ten westen van de Oude Bemolens, ter hoogte van de aansluitingscomplex op Centrum-Zuid komt 

een bomenrij met Plataan (kbpl) voor. Voor bijkomende aansluiting is hier tevens een inname van ca. 

0,15 ha eiken-berkenbos (qb) noodzakelijk. Het betreft een deel van het bufferbos van de oude 

mijnsite van Houthalen.  

 In segment 6 wordt tussen de tunnel onder het centrum van Houthalen en de aansluiting op de E314 een 

verweving voorzien tussen het lokaal en het doorgaand verkeer. Ter hoogte van deze verweving zullen 

volgende biotopen verdwijnen: 

- 0,18 ha eiken-berkenbos (qb) (westzijde); 

- 0,04 ha mesotroof elzenbos met zeggen (vm, pop) (westzijde); 

- 0,05 ha soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van half natuurlijke graslanden (hp+) 

(westzijde); 

- 0,01 ha struweelopslag van allerlei aard (sz) (westzijde); 

- 0,08 ha moerasspirearuigte (hf) (oostzijde); 

- 0,06 ha verruigd grasland (hr) (oostzijde); 

- 0,1 ha gemengd loofhout (n, gml) (oostzijde); 

 Segment 7 omvat het uitvoeren van enkele aanpassingen ter hoogte van het bestaande 

op/afrittencomplex en de aanleg van een ontsluitingsweg naar Centrum-Zuid. In de noordoostelijke hoek 

van het huidige complex zal volgend ecotoopverlies optreden: 

- 0,3 ha rietland met opslag van wilg (mrb, sal); 

- 0,8 ha vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem, met elementen van Moerasspirearuigte (sf, hf-); 

- 0,18 ha soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van half natuurlijke graslanden (hp+) 

- 0,3 ha struweelopslag van allerlei aard (sz); 

- 1,17 ha gemengd loofhout (n, gml). Het betreft de huidige loofhoutvegetaties binnen het huidige 

verkeerscomplex. 

In de zuidoostelijke hoek van het complex zal volgend ecotoopverlies optreden: 

- 0,7 ha natte moerasspirearuigte met struik- en boomopslag (hfb, kha); 

- 0,16 ha Moerasspirearuigte met bomenrij van eik (hf, kbq); 

- 0,25 ha berm met elementen van Moerasspirearuigte (k(hf)); 

- 1 ha gemengd loofhout (n, gml). Het betreft de huidige loofhoutvegetaties binnen het huidige 

verkeerscomplex. 

Op basis van bovenstaande overzicht kan er gesteld worden dat het verlies aan biologisch waardevolle en 

zeer waardevolle habitats voor het doortochttracé zich voornamelijk voordoet ter hoogte van: 

 het bestaande aansluitingscomplex met de E313; 

 enkele snippers van eiken-berkenbos langsheen de bestaande weg; 

 de Mangelbeekvallei. 

Het verlies aan biologisch minder waardevolle habitats wordt als gering negatief effect beoordeeld.  

Het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats wordt als matig tot significant negatief effect 

beoordeeld. Indien het om een tijdelijk verlies gaat (bijvoorbeeld in de werfzone), die beperkt in omvang is, 

wordt het effect als matig negatief beoordeeld. Indien het om een permanent verlies van grote omvang gaat, 

wordt het als significant negatief effect beoordeeld.  

Vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen 

van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare 

natuurschade (algemene natuurtoets) dient dit verlies zoveel mogelijk te worden voorkomen of beperkt en 

indien dit niet mogelijk is te worden gecompenseerd. Dit betreft geen compensatiemaatregel in het kader van 

Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet. Juridisch gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de 
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uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is voor het verlies aan 

bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in het kader van de zorgplicht en het stand-

still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats op regionaal en 

Vlaams niveau te compenseren.  

Een detailuitwerking aangaande deze compensatie dient verder op projectniveau te gebeuren. Bomenrijen 

die ter hoogte van de werfzone verdwijnen kunnen bijvoorbeeld makkelijk opnieuw worden aangeplant. Het 

verlies aan bosvegetaties (qb, qs, n, …) dient daarnaast sowieso gecompenseerd te worden in het kader 

van de bepalingen van Artikel 90bis van het Bosdecreet. Voor een overzicht van de maximale 

compensatiehoeveelheden, wordt verwezen naar § 14.1.9.2.5.  

 

14.1.3.1.1.2 Natura 2000 habitats en regionaal belangrijke biotopen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het verlies aan Natura 2000 habitats die binnen de 

contour van het doortochttracé gelegen zijn. In de tabel wordt tevens aangeduid hoeveel ha hiervan binnen 

SBZ gelegen is.  

Op basis van deze tabel kan er afgeleid worden dat het verlies aan Natura 2000 habitats binnen SBZ enorm 

beperkt is (ca. 0,2 ha). Buiten SBZ gaat er ca. 2,18 ha Natura 2000 habitat verloren. Daarnaast gaat er nog 

0,29 ha regionaal belangrijke biotoop verloren. Nergens worden prioritaire habitats (in casu Europees habitat 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior) ingenomen.Voor een visualisatie van het 

verlies aan Natura 2000 habitats wordt verwezen naar Kaart 14.1-3 en Kaart 14.1-7.  

Wellicht gaat dit allemaal om tijdelijke biotoopinname in de werfzones, maar dit moet verder bepaald worden 

op projectniveau. Dit verlies aan Europese habitats, zowel binnen als buiten SBZ, wordt als matig negatief 

effect beoordeeld, op basis van de volgende factoren: 

 Zeer beperkte absolute verliezen (in ha) van de ecotopen; 

 Beperkte rol als leefgebied of stapsteen, doordat het telkens om zones gaat die tegen de bestaande weg 

zijn gelegen; 

 Zones met een eerder beperkte ecologische waarde door verrruiging, verstoring, etc. 

In het licht van de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de 

bepalingen van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare 

natuurschade (algemene natuurtoets) wordt een compensatie van het permanent verlies echter wel als 

noodzakelijk geacht. Dit betreft geen compensatiemaatregel zoals bedoeld in Artikel 36ter, §5 van het 

Natuurdecreet.  Juridisch gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan 

deze compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is voor het verlies aan bosvegetaties. Dit betreft echter 

een aangewezen compensatie in het kader van de zorgplicht en het stand-still-principe, om het effect van 

het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats op regionaal en Vlaams niveau te compenseren.  

Het beperkte verlies aan bosvegetaties (9120, 9190, 91
E
0) dient sowieso gecompenseerd te worden in het 

kader van de bepalingen van Artikel 90bis van het Bosdecreet. De voedselrijke ruigtes en rietlandvegetaties 

die verloren gaan kunnen opnieuw tot ontwikkeling komen in overhoeken, bermen of grachten langsheen het 

tracé. 

Het maximaal aantal ha dat zal moeten gecompenseerd worden wordt beschreven in § 14.1.9.2.5. Het 

exacte aantal ha  zal verder op projectniveau moeten bepaald worden. Nu is uitgegaan van een worst-case-

situatie. Als randvoorwaarde dient bij verdere uitwerking op projectniveau wel een maximaal behoud van 

deze vegetaties nagestreefd te worden.  

Voor een beoordeling van het verlies aan Natura 2000 habitats binnen SBZ, ten aanzien van de 

instandhoudingsdoelstellingen die voor deze habitats zijn opgemaakt en ten aanzien van de natuurlijke 

kenmerken van het SBZ-gebied, wordt specifiek verwezen naar de passende beoordeling. Bovenvermelde 

compensatie betreft zoals reeds aangehaald dus geen compensatie zoals bedoeld in in Artikel 36ter van het 

Natuurdecreet, wat een vertaling betreft van Artikel 6 lid 4 van de Europese Habitatrichtlijn. 
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Tabel 14.1.10 : Ruimtebeslag omleidingstracé Natura 2000 habitats en regionaal belangrijke biotopen 

Europees 
habitattype 

BWK-eenheid Omschrijving SBZ-H Valleien 
van de Laambeek, 

Zonderikbeek, 
Slangebeek en 

Roosterbeek met 
vijvergebieden en 

heiden 

SBZ-H Mangelbeek 
en heide- en 
vengebieden 

tussen Houthalen 
en Gruitrode 

SBZ-H Vallei van 
de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en 

Dommel met heide 
en vengebieden & 

SBZ-V Militair 
domein en de 
vallei van de 
Zwarte Beek 

Buiten SBZ Totale 
oppervlakte 

(ha) 

6430,rbbhf hf, hfb, k(hf), 
sf 

Voedselrijke ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop 
moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken onder 
aanplant of met boomopslag 

0 0,05 0 1,71 1,76 

9120 qs Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Ilex en soms 
ook Taxus in de ondergroei 

0 0,05 0 0,026 0,08 

9120_qb qb Eikenberkenbos als 
successiestadium van de zure 
eiken- en beukenbossen 

0 0 0 0,013 0,01 

9120_qb,gh qb Eikenberkenbos als 
successiestadium van de zure 
eiken- en beukenbossen 

0 0 0 0,19 0,19 

9190_doel qb Oude zuurminnende bossen met 
Quercus robur op zandvlakten 

0 0 0,094 0,20 0,29 

91E0_vm vm Alluviale bossen met Alnion 
glutinosa en Fraxinus excelsior 

0 0 0 0,037 0,04 

Totale oppervlakte   0 0,1 0,094 2,18 2,37 

        

Regionaal belangrijke biotopen           

rbbmr mr rietland en andere Phragmition-
vegetaties 

0 0 0 0,29 0,29 
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14.1.3.1.1.3 Verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen 

Als gevolg van het plan zullen bepaalde verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen, 

volgens het Besluit van de Vlaamse Regering (3 juli 2009) betreffende de vergoeding van wildschade of van 

schade door beschermde soorten en tot wijziging van Hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse regering 

van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels tot uitvoering van het decreet van 21 oktober 1977 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, verdwijnen. Het exacte aantal ha kan pas op 

projectniveau worden bepaald, maar Tabel 14.1.26 geeft reeds een maximaal beeld van de verboden te 

wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen die binnen de perimeter van het doortochttracé 

gesitueerd zijn.  

Algemeen zijn volgende regels geldig:  

 er geldt overal een verbod op wijziging van holle wegen, graften, bronnen, vennen en heiden, moerassen, 

waterrijke gebieden en duinvegetaties. Ook het wijzigen van historisch permanent grasland (inclusief 

microreliëf en poelen) is verboden in groene bestemmingen. Voor het verbod op wijziging van vegetatie 

of KLE kan een ontheffing verleend worden bij wijze van Ministerieel Besluit waarin 

natuurcompensatiemaatregelen kunnen worden opgenomen. 

 voor bepaalde vormen van vegetatiewijziging/wijziging van KLE geldt binnen bepaalde ruimtelijke 

bestemmingen en beschermde gebieden (bv. SBZ-H) een natuurvergunningsplicht. De 

natuurvergunningsplicht geldt echter niet wanneer de activiteiten gebeuren op basis van een regelmatige 

bouwvergunning, na advies van ANB en voor zover uitdrukkelijk voldaan is aan het tegengaan van 

vermijdbare schade (Art. 16 Natuurdecreet). 

De verboden te wijzigen vegetaties betreffen een snipper (0,32ha) permanent cultuurgrasland (hp+) (zgn. 

historisch permanente graslanden) en een langgerekte snipper (0,24ha) ruigte vegetaties met Moerasspirea 

(hf) ter hoogte van de Mangelbeek.  

Indien er, wanneer van toepassing, uitdrukkelijk voldaan is aan de bepalingen van artikel 14 van het decreet, 

inzake de zorgplicht, artikel 16 van het decreet, inzake het vermijden van vermijdbare natuurschade of 36ter 

van het decreet, inzake de bescherming van speciale beschermingszones, gelden de in dit hoofdstuk 

opgenomen verbodsbepalingen en vergunningsplichten niet wanneer ze activiteiten betreffen die worden 

uitgevoerd op basis van een regelmatige stedenbouwkundige vergunning afgeleverd met toepassing van de 

wetgeving op de ruimtelijke ordening na advies van het agentschap. 

Het permanent verlies aan verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen wordt daarom 

vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen van 

art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare natuurschade 

(algemene natuurtoets) als matig negatief effect beoordeeld. In het licht van de algemeen geldende 

zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen van art. 16 van het Natuurdecreet 

inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare natuurschade (algemene natuurtoets) wordt 

een compensatie van het permanent verlies noodzakelijk geacht. Dit betreft geen compensatiemaatregel 

zoals bedoeld in Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet. Juridisch gezien wordt op basis van het 

Natuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan deze compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is voor 

het verlies aan bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in het kader van de zorgplicht 

en het stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats op 

regionaal en Vlaams niveau te compenseren. 

Het verlies aan opgaande begroeiing die zich buiten de zone voor aanleg van de wegzate bevindt, kan 

worden heraangeplant. Dit is vooral het geval voor de bomenrijen die zullen verdwijnen. Daarnaast dient het 

behoud van de bomenrijen in de werfzone maximaal nagestreefd te worden. Het verlies aan natte ruigte met 

moerasspirea kan bij de aanleg van de ecoduct ter hoogte van de Mangelbeekvallei opnieuw hersteld 

worden of uitgebreid worden.   
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Tabel 14.1.11 : Inname verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen doortochttracé 

  BWK-
eenheid 

Oppervlakte 
(ha) 

Omschrijving Subtotaal 

Verboden te 
wijzigen vegetaties 

hf 0,32 natte ruigte met moerasspirea 0,563 

  hp+ 0,24 soortenrijk permanent 
cultuurgrasland met relicten van 
half natuurlijke graslanden 

  

Klein 
landschapselement 

k(hf) 0,25 bermen, perceelsranden, taluds 
gedomineerd door 
Moerasspirearuigte 

2,80 

  kbb 0,07 bomenrij met dominantie van 
berk 

  

  kbpl 0,16 bomenrij met dominantie van 
plataan 

  

  kbq 0,54 bomenrij met dominantie van 
zomereik 

  

  kbqr 0,27 bomenrij met dominantie van 
Amerikaanse eik 

  

  kh 0,10 houtkant of oude heg   

  kh(qr) 0,38 houtkant met Amerikaanse eik   

  kt 0,89 talud   

  kt(sz) 0,13 talud met struweelopslag van 
allerlei aard 

  

Totaal   3,36     

 

14.1.3.1.1.4 Bosvegetaties 

In Tabel 14.1-12 wordt een overzicht gegeven van de bosvegetaties die ingenomen worden door de aanleg 

van het doortochttracé. Een detailoverzicht van de bosvegetaties die verloren zullen gaan wordt 

weergegeven in Tabel 14.1-13. Op basis van deze tabel kan er afgeleid worden dat er ca. 7 ha zal ontbost 

worden. Het betreft voornamelijk loofhoutaanplanten, o.a. binnen het bestaande aansluitingscomplex van de 

N715 met de E313. Op basis van het voorliggend ontwerp zal de bosvegetatie in de noordwestelijke lus 

namelijk verwijderd worden voor het aanleggen van een park & ride zone. Een detailopgave van de te 

ontbossen oppervlakte dient verder te gebeuren op projectniveau. Onderstaande tabellen geven echter wel 

een beeld van de grootte-orde aan ontbossing.  

Vlaanderen is met een bosindex van 13 % één van de bosarmste streken in Europa. Daarom heeft de 

Vlaamse overheid een strenge regeling uitgewerkt die ons bos zo goed mogelijk moet bewaren en 

beschermen.  

Om te voorkomen dat het kostbare bosareaal nog verder afneemt, gelden drie grote basisprincipes: 

 Ontbossing is verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet van 13 juni 1990. 

 Als ontbossing niet verboden is, dan is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

 Een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossen of een verkavelingsvergunning voor beboste 

gronden kan niet worden verleend zonder compensatie. 

Het verlies aan ca. 7 ha bos, wordt daarom als significant negatief effect beoordeeld. In het kader van 

Artikel 90bis van het Bosdecreet geldt voor voorliggend project de boscompensatieplicht. Deze 

compensatieplicht kan op verschillende mogelijkheden: 

 Compensatie in natura; 

 Compensatie door storting van een bosbehoudsbijdrage in het Bossencompensatiefonds; 

 Een combinatie van beide.  
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De goedkeuring en procedure aangaande ontbossing en boscompensatie dient doorlopen te worden bij 

aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en zal bijgevolg verder dienen uitgewerkt te worden op 

projectniveau. 

Tabel 14.1.12 : Overzichtstabel boscompensatie 

Type bos Totale oppervlakte 
(ha) 

Compensatiefactor Totaal te 
compenseren 

(ha) 

Populier 0,48 1 0,5 

Loofhout (exclusief 
populier) 

6,02 2 12,0 

Naaldhout 0,51 1 0,5 

Totaal  7,01  13,0 

 

Tabel 14.1.13 : Inname en compensatie bosvegetaties doortochttracé 

BWK-
eenheid 

Oppervlakte 
(ha) 

Omschrijving 

lhi 0,484 populierenaanplant op vochtige grond met 
ruderale ondergroei 

n 3,160 loofhoutaanplant (exclusief 
populierenaanplant) 

qb 1,510 eiken-berkenbos 

qb- 0,097 eiken-berkenbos (jonge boomlaag) 

qs 0,076 zuur eikenbos 

sf 0,477 vochtig wilgenstruweel op voedselrijke 
bodem 

sz 0,702 struweelopslag van allerlei aard 

vm 0,037 mesotroof elzenbos met zeggen 

pa 0,009 naaldhoutaanplant zonder ondergroei 

ppmb 0,500 aanplant van Grove den met ondergroei 
van struiken en bomen 

Totaal 7,05  

 

14.1.3.1.1.5 Impact op leefgebieden 

Deze effectgroep handelt over direct verlies aan leefgebied voor Europees beschermde en niet-Europees 

beschermde soorten.  

Vogelrichtlijnsoorten 

In onderstaande Tabel 14.1.14 zijn de directe verliezen weergegeven aan vogelleefgebieden die gelegen 

zijn binnen en aangemeld voor de relevante Vogelrichtlijngebieden binnen het studiegebied.  

Tabel 14.1.14: Verloren areaal aan vogelleefgebieden ten gevolge van de aanleg van het doortochttracé 

Deeltracé Vogelrichtlijngebied Heidevogels (ha) Moerasvogels (ha) 

Gelijkgrondse delen Militair domein en de Vallei 

van de Zwarte Beek 

0,623 0,000 

Delen in tunnel 0,001 0,000 

TOTAAL  0,624 0,000 

 

Bij de hoger weergegeven verliesoppervlakten voor heidevogels dient opgemerkt te worden dat het hier in 

feite verliesoppervlakten betreft van akkers op zandgrond (BWK-code = Bs), gelegen binnen 
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vogelrichtlijngebied. Deze akkers zijn meegenomen bij de opmaak van leefgebiedenkaarten voor 

heidevogels omdat gekend is dat akkers een rol kunnen spelen voor bepaalde heidevogels (Gabriëls et.al., 

1994). Het is echter duidelijk dat het in dit concrete geval zones betreft die op dit moment qua waarde voor 

de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V Militair domein en Vallei van de Zwarte Beek van zeer beperkt 

belang zijn. 

Naast de broedvogels en niet-broedende vogels (heidesoorten en moerassoorten) wordt hieronder ook 

reflectie gedaan ten aanzien van de bosvogels Wespendief en Zwarte Specht. De verliezen van bosgebied 

ten gevolge van de doortocht zijn zeer beperkt. Door verbreding van het huidige noord-zuidtracé gaat een 

beperkte strook bos verloren maar dit bedraagt minder dan 1 ha (in Vogelrichtlijngebied). Bovendien bevindt 

zich deze strook aan de oostzijde van het noord-zuidtracé waardoor het kerncomplex van bossen en valleien 

in het vogelrichtlijngebied in het geheel niet wordt geraakt. Dit leidt tot de conclusie van niet significante 

effecten voor de soorten Wespendief en Zwarte specht. 

Met reden kan aangenomen worden dat de doortocht hierbij geen substantiële aantasting en 

oppervlaktevermindering van het habitat kan veroorzaken. Omwille van de ligging vlak naast de bestaande 

N715 hebben deze terreinen bovendien weinig betekenis als leefgebied voor soorten van communautair 

belang. 

Andere Europees beschermde soorten excl. vogels 

Naast vogelrichtlijnsoorten werd nagegaan of leefgebieden voor Bijlage IV soorten in het algemeen en 

aangemelde habitatrichtlijnsoorten voor de betreffende SBZ-H gebieden in het bijzonder, in het gedrang 

zouden komen. 

Overlay van leefgebieden voor de “heidegroep” binnen de amfibieën en reptielen (Rugstreeppad, Heikikker 

en Gladde slang) met het doortochttracé wijst uit dat binnen het SBZ-H “Vallei- en brongebied van de Zwarte 

Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden” geen verlies zal optreden van leefgebieden. De 

verspreidingskaart van de Bijlage IV soorten (Bijlage 3 in de passende beoordeling) binnen de 500m van de 

wegtracé’s toont aan dat Rugstreeppad voorkomt in de onmiddellijke omgeving van het doortochttracé (d6-

17-44, d6-17-41, & d6-17-21), echter op basis van de habitateisen van deze soort kan er met zekerheid 

gesteld worden dat deze soort niet voorkomt ter hoogte van het doortochttracé. Dit geldt ook voor Heikikker 

en Gladde slang die respectievelijk in het km-hok d6-17-21 en km-hok c65743 zijn waargenomen. 

Aangezien echter geen heidevegetaties worden ingenomen voor de realisatie van het doortochttracé, wordt 

geen negatieve impact verwacht op deze soorten. Wellicht zijn deze soorten waargenomen in het 

uitgestrekte heidegebied “Achter de Witte Bergen”. De rest van beide kilometerhokken zijn niet geschikt als 

habitat voor deze soorten.  

Tijdens terreinonderzoek (Verkem, 2009, 2010) werden binnen het SBZ-H ‘Vallei- en brongebied van de 

Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden’ drie vleermuissoorten waargenomen 

langsheen het doortochttracé. Het betreft waarnemingen van Rosse vleermuis, Gewone dwergvleermuis en 

Laatvlieger. Door het (deels) verdwijnen van de houtwal/houtkant en oude boombeplantingen (Zomereik, 

Amerikaanse eik) langs de huidige N715 zouden in theorie ook koloniebomen voor vleermuizen (bijlage III-

soorten) kunnen verdwijnen. Op basis van de vliegbewegingen, die geregistreerd zijn door een 

vleermuizenexpert gedurende een gedetailleerd onderzoek in 2009 en 2010 (Verkem, 2009; Verkem, 2010) 

is er echter geen reden om aan te nemen dat er zich verblijfplaatsen van vleermuizen ter hoogte van het 

doortochttracé bevinden. 

 

14.1.3.1.1.6 Besluit 

Basisalternatief 

Als besluit kan er gesteld worden dat er door de realisatie van het doortochttracé in beperkte mate een 

inname van waardevol en zeer waardevolle habitats en leefgebieden zal optreden. De impact inzake 

ruimtebeslag wordt als matig negatief beoordeeld. In het licht van de zorgplicht en het stand-still-principe is 
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een compensatie van het verlies aan waardevolle vegetaties aangewezen. Juridisch gezien wordt op basis 

van het Natuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is 

voor het verlies aan bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in het kader van de 

zorgplicht en het stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle 

habitats op regionaal en Vlaams niveau te compenseren. Belangrijk hierbij is dat dit geen 

compensatiemaatregel betreft in het kader van Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet.  

Wat betreft het verlies aan bosvegetaties (ca. 7ha) is een compensatie juridisch gezien wel noodzakelijk, op 

basis van het artikel 90bis van het Bosdecreet.  

Wat betreft het verlies aan bosvegetaties (maximaal ca. 45ha) is een compensatie juridisch gezien wel 

noodzakelijk, op basis van artikel 90bis van het Bosdecreet.  

Een overzicht van de maximaal te compenseren vegetaties, wordt beschreven in § 14.1.9.2.5. Compensatie 

moet echter als een laatste redmiddel aanzien worden. Algemeen geldt vanuit natuur dat zo weinig mogelijk 

natuurwaarden en locaties met potentiële natuurwaarden verloren dienen te gaan. Daarvoor zou er overal 

aandacht moeten besteed worden om het direct verlies zo beperkt mogelijk te houden. In het bijzonder zijn 

natte gronden en de bijhorende ecotopen het meest gevoelig voor bodemverdichting als gevolg van het 

werfverkeer.  

Een mildering van dit verlies dient te bestaan uit het nastreven van een maximaal behoud van de 

waardevolle en zeer waardevolle vegetaties, o.a. binnen de werfzones, binnen de zone voor 

landschappelijke inpassing van de weg, enz. Voor een visualisatie van deze vegetaties waardevolle 

vegetaties kan verwezen worden naar de Biologische waarderingskaart. Speciale aandacht dient hierbij uit 

te gaan naar het hetzij maximaal behoud van bomenrijen en houtkanten dan wel het bijkomend creëren 

ervan i.f.v. de landschappelijke inpassing. Deze bomenrijen en houtkanten zijn namelijk belangrijke habitats 

voor vleermuizen. Dergelijke maatregelen zijn overigens ook voorgeschreven vanuit het vermijden van 

netwerkeffecten op vleermuizen.  

Daarnaast dienen de volgende algemene maatregelen aangewend te worden om de ruimte-inname en 

ecotoopverlies te beperken: 

 goed overwogen breedte van de werfzone, zo smal mogelijk; 

 gebruik van vaste rijroutes tijdens de aanlegfase die door weinig kwetsbare/waardevolle ecotopen lopen. 

Voor de terreinen met bestemming en nabestemming natuur dient compactatie van de bodem vermeden te 

worden. Indien dit onvermijdelijk is, dient het nodige herstel gerealiseerd te worden zo dat (eventuele latere) 

natuurontwikkeling niet gehypothekeerd wordt. 

Het is aangewezen om op perceelsrestanden en overhoeken die sowieso in het kader van het project dienen 

te worden onteigend aan natuurontwikkeling en –creatie te doen. Percelen die toch tijdelijk ingenomen 

werden voor de aanleg van de weg, dienen nadien opnieuw ingericht te worden. Bij definiëring van de 

werfzones dient het verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle habitats minimaal te worden 

gehouden. 

Vegetaties die permanent verloren gaan, zoals vegetaties ter hoogte van de wegzate zelf, kunnen het beste 

gecompenseerd worden in de onmiddellijke nabijheid van de weg, zoals binnen de zone van 

landschappelijke inpassing. Het heraanplanten van kleine landschapselementen langsheen de weg is 

aangewezen.  

Rekening houdend met een aantal aanbevelingen (o.a. inrichting tunneldaken), wordt het verlies aan 

leefgebieden voor de Europees beschermde soorten als niet significant negatief beoordeeld. Milderende 

en/of compenserende dwingende maatregelen dringen zich hier niet op. Voor het verlies aan kleine 

landschapselementen als verbindingsassen voor vleermuizen, wordt verwezen naar de tekst hiervoor.  
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Variant KMO-zone langs achterzijde ontsloten 

De effectbeschrijving en –beoordeling aangaande het direct ruimtebeslag is voor de variant waarbij de KMO-

zone langs de achterzijde wordt ontsloten gelijkaardig als de basisalternatief. De verliezen van ecotopen 

verschillen niet wezenlijk t.o.v. de basisalternatief.  

De lokale weg langsheen de achterzijde wordt binnen de KMO-zone voorzien, zodat tov het basisscenario 

geen bijkomend direct ruimteverlies van leefgebieden voor heide- en moerasvogels optreedt en evenmin 

ruimteverlies van leefgebieden voor amfibieën en reptielen van de heide- en moerasgroep.  

Evenmin wordt, door de versmalde uitvoering aan de voorzijde van de KMO-zone, winst geboekt wat betreft 

het verlies aan leefgebieden.  

De lijnvormige groenstrook langsheen de oude spoorlijn (fietspad) heeft potentieel een functie voor 

vleermuizen. De effectieve waarde en aanwezigheid van vleermuizen is echter niet gekend. Bovendien is het 

behoud van het lijnvormige groen mogelijk.  

De impact van deze variant op het directe ruimteverlies van Europees beschermde soorten is dan ook 

vergelijkbaar met het basisscenario. 

 

14.1.3.1.2 Netwerkeffecten 

Voor een situering van de (gewenste) ecologische verbindingen wordt verwezen naar Kaart 14.1-4.  

Huidige situatie 

De impact op ecologische verbindingen dient in de huidige situatie vooral beschouwd te worden m.b.t. de 

momenteel reeds in min of meerdere mate functionele natuurverbindingen. Het betreft: 

 Natuurverbinding 1: vanuit Militair Domein Helchteren-Meeuwen via Mangelbeekvallei naar 

Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg (droog  nat): ecologische verbinding met een knelpunt 

ter hoogte van de bestaande N715, die als ecologische barrière optreedt 

 Natuurverbinding 5: vanuit Militair Domein Helchteren-Meeuwen via Mangelbeekvallei naar Militair 

Domein Leopoldsburg (droog  nat  droog): : ecologische verbinding met een knelpunt ter hoogte van 

de bestaande N715, die als ecologische barrière optreedt 

 Natuurverbinding 3: Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg 

(nat  nat) 

In de huidige situatie vormt de bestaande N715 ter hoogte van de Mangelbeekvallei zowel bij 

natuurverbinding 1 als 5 een knelpunt. De huidige N715 vormt hier een belangrijke barrière naar 

oversteekbaarheid van de weg.  Dit knelpunt dient bij realisatie van het doortochttracé absoluut te worden 

gemilderd.  

 

Doortochttracé 

Natuurverbinding 1. Effecten op natuurverbinding Militair Domein Helchteren-Meeuwen via 

Mangelbeekvallei naar vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg (droog nat). 

Gezien de ligging van het wegtraject ten opzichte van de natuurverbinding kunnen effecten enkel spelen ter 

hoogte van de kruising van de N74 met de Mangelbeekvallei. Qua ruimtebeslag zal de ingreep hier beperkt 

zijn maar zal dit toch resulteren in bijkomende stroken verharding. Daarmee wordt de oversteekbaarheid van 

de weg in elk geval moeilijker, zeker gezien de snelheid en het aantal voertuigen zal toenemen ten opzichte 

van de huidige situatie. De kans op verkeersslachtoffers wordt dus groter.  

In het S-IHD rapport 24 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012a) voor SBZ-H BE2200030 Mangelbeek en 

heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode en SBZ-V BE2220313 Houthalen-Helchteren, 

Meeuwen-Gruitrode en Peer wordt in de SWOT analyse de “genetische isolatie” van bepaalde soorten als 

zwakte aangehaald. Daarnaast wordt een “beperkte connectiviteit voor habitattypes en soorten zowel binnen 

als buiten de Speciale Beschermingszone” als bedreiging aangehaald. De realisatie van “een robuust 
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ecologisch netwerk doorheen de SBZ voor amfibieën- en reptielenpopulaties en soorten van het 

heidecomplex” wordt als één van de inspanningen voor het realiseren van de doelen aangehaald. Voor de 

volledige SWOT analyse wordt verwezen naar het S-IHD rapport 24 zelf (Agentschap voor Natuur en Bos, 

2012a).  

Rekening houdend met de bepalingen in het S-IHD-rapport voor de SBZ-H Mangelbeek (ANB, 2012a) is het 

belangrijk dat bij realisatie van het doortochttracé een opheffing van het huidige barrièreeffect wordt 

gevrijwaard. Zoals beschreven in de projectbeschrijving worden ter hoogte van de kruising van de 

Mangelbeekvallei als projectkenmerk ontsnipperende maatregelen genomen. Hierbij zijn verschillende 

detailvarianten mogelijk: de aanleg van een brug en/of de aanleg van een of meerdere grote kokers (zowel 

voor droge als natte ecologische verbinding).  

Deze aanlegwijze integreert het voorstel vanuit de eerder gemaakte passende beoordeling (mei 2005) om 

de duiker van de Mangelbeek onder de weg verruimd aan te leggen (brede rechthoekige kokers) zodat deze 

ook kan fungeren als faunapassage en daarnaast een droge verbindingskoker te bouwen. 

Vanuit landschapsecologisch standpunt wordt het voorzien van één grote faunapassage (type brug), die 

zowel dienst kan doen als natte en droge verbinding, als meest geschikt beoordeeld. Indien deze 

faunapassage wordt gerealiseerd, wordt het effect inzake versnippering en barrièrewerking als significant 

positief effect beoordeeld. In de huidige situatie vormt de N715 namelijk een belangrijke barrière die door 

de aanleg van een faunapassage volledig zal opgegeven worden.  

Volgende randvoorwaarden, die gedefinieerd zijn op basis van twee standaardwerken aangaande 

ontsnippering (Europese handboek “Habitat fragmentation due to transportation infrastructure”, Luell et al., 

2003 en de Leidraad voor fauna-voorzieningen, Kruidering et al., 2005) zijn van belang voor de realisatie van 

deze faunapassage: 

 Doelsoorten en –habitats: zowel een natte en een permanente droge verbinding minimaal voor 

aquatische fauna, amfibieën en kleine zoogdieren; 

 Afmetingen: breedte van ca. 15m en een hoogte van 3-4 m, zodat ook grote tot middelgrote dieren de 

faunapassage kunnen gebruiken (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005, Luell et al., 2003 ). 

 Openheid index (breedte x hoogte / lengte) moet groter zijn dan 1,5 (Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 2005). 

 Geleiding en buffering: voorzien van schermen langs weerzijden van het wegtraject. Deze geleiding en 

buffering moet leiden tot 

- vermijden van verkeersslachtoffers; 

- beperken van geluids- en visuele verstoring, door het plaatsen van geluidsschermen; 

- geleiding van soorten naar de faunapassage 

 

Een figuur van een type faunapassage die voorzien kan worden ter hoogte van de Mangelbeekvallei wordt 

hierna gegeven.  
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Tabel 14.1.15: Illustratie van een faunapassage zoals mogelijk ter hoogte van de Mangelbeekvallei (uit Luell et al, 2003) 

 

Op projectniveau is een verdere uitwerking van deze milderende maatregel noodzakelijk.  

Op basis van literatuuronderzoek en indien rekening gehouden wordt met bovenstaande randvoorwaarden, 

kan gesteld worden dat het versnipperend effect van het doortochttracé wordt opgegeven. Voorbeelden van 

projecten waar het voorzien van een ecologische verbinding zijn nut heeft bewezen zijn: 

 

Uit bestaande monitoringsonderzoeken blijkt dat veel van de soorten die van belang zijn in het kader van 

deze studie zijn waargenomen op vergelijkbare ecoducten. Tabel 14.1.16 laat zien welke soorten zijn 

gesignaleerd en bevestigd dat de ecoducten functioneel zijn voor een groot aantal doelsoorten. Het feit dat 

een aantal soorten niet is gesignaleerd kan liggen aan verschillende oorzaken, waaronder; de locatie 

specifieke toestand (bv. voorkomen van de soort in de omgeving), de focus van de monitoring (bv. niet 

meenemen van vlinders en vleermuizen), de frequentie waarop is waargenomen en de periode van 

monitoring. Echter sluit dit niet uit dat een ecoduct geschikt kan zijn voor deze soorten. Zo blijkt uit andere 

monitoringsstudies naar fauna passages dat een grote verscheidenheid aan zoogdieren, vogels, amfibieën, 

insecten en vleermuizen gebruik maken van dergelijke mitigerende maatregelen (bv. van Eekeren 2002; 

Bandjes et al. 2007; Emond & van Vliet 2008). De functionaliteit voor de beekprik is echter beperkt door het 

vaak ontbreken van een continu natte zone. Deze resultaten ondersteunen het feit dat een ecoduct de 

verspreidingslimitatie kan opheffen en versnippering kan mitigeren. 

 

Tabel 14.1.16 : Overzicht van doelsoorten waarvoor is vastgesteld dat ze gebruik maken van een ecoduct.  

Waargenomen soorten tijdens ecoduct 

monitoring in Nederland en België K
ik

b
e
e

k
  

(B
E

) 

D
e
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) 
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e
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e
  

(N
L

) 

Z
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n

d
e
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j 
C
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o
o

  

(N
L

) 

Beekprik (Lampetra planeri)     

Kamsalamander (Triturus cristatus)     

Salamander spec.  x   x 

Knoflookpad (Pelobates fuscus)     

Heikikker (Rana arvalis) x   x 
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Waargenomen soorten tijdens ecoduct 

monitoring in Nederland en België K
ik

b
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) 
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(N
L

) 

Poelkikker (Rana lessonae)    x 

Kikker spec. x  x x 

Rugstreeppad (Bufo calamita) x    

Pad spec.  x x x x 

Gladde slang (Coronella austriaca) x x   

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia 

pectoralis) 

x    

Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon)     

Kommavlinder (Hesperia comma)     

Heivlinder (Hipparchia semele) x  x  

Heideblauwtje (Plebejus argus)     

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) x x   

Westelijke Baardvleermuis (Myotis 

mystacinus) 

    

Brandts vleermuis (Myotis brandtii)     

Watervleermuis (Myotis daubentonii)  x   

Franjestaart (Myotis nattereri) x    

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) x    

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus 

nathusii) 

x x   

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 

pipistrellus) 

x x   

Grijze grootoorvleermuis (Plecotus 

austriacus) 

    

Gewone grootoorvleermuis (Plecotus 

auritus) 

x    

Bron Lambrechts et al. 
2012 

Lambrechts et al. 
2013 

Brandjes et 
al. 2006 

Van der Grift 
et al. 2006 

 

De mogelijkheid van de doelsoorten om te migreren tussen de doorsneden elementen is een belangrijk 

element voor het behoud van een gezonde populatie. Echter is enkel gebruik niet de directe maatstaf voor 

een gezonde populatie (van der Grift 2005). Het voortbestaan van een populatie hangt tevens af van de 

genetische compositie en de effectieve verrijking van de populatiestructuur. Hiervoor zijn onder andere 
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analyses nodig over de genetische compositie van de populatie (Mergeay 2013), echter valt dit buiten het 

bereik van deze studie.  

 

Natuurverbinding 2. Effecten op natuurverbinding Militair Domein Helchteren-Meeuwen – heidegebieden 

Vlaams natuurreservaat Teut & Ten Haagdoorn (droog  droog) 

Op de natuurverbinding 2, relevant voor het studiegebied als geheel, zijn geen effecten te verwachten van 

het doortochttracé aangezien dat tracé niet in de buurt komt van de verbinding. 

 

Natuurverbinding 3.  Effecten op natuurverbinding Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & 

Vijvergebied Midden-Limburg (nat  nat) 

Beperkte effecten kunnen worden verwacht t.h.v. de verknoping van de N74 met de E314. Aangezien de 

werkzaamheden en de uiteindelijke verknopingsstructuur niet fundamenteel zullen afwijken van het huidige 

wegennet kan aangenomen worden dat de impact niet significant is. 

 

Natuurverbinding 4 Effecten op natuurverbinding Militair Domein Helchteren-Meeuwen – Militair Domein 

Leopoldsburg (droogdroog) 

Momenteel bestaat er nog geen functionele verbinding tussen beide militaire domeinen. De huidige N74 

vormt een belangrijke barrière en de stapstenen tussen beide gebieden ontbreken momenteel nog of 

hebben niet de gewenste ecologische waarde om te kunnen fungeren als stapsteen.  

In het S-IHD rapport 25 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b) en S-IHD rapport 24 (Agenschap voor 

Natuur en Bos, 2012a) wordt de wenselijkheid van een natuurverbinding tussen het Militair Domein 

Leopoldsburg en het Militair Domein Helchteren-Meeuwen duidelijk vermeld. De realisatie van enkele 

heidestapstenen ondermeer ter hoogte van Molenheide, die in de onmiddellijke nabijheid van de N74 

voorkomt, moet hiertoe bijdragen. Hoe de verdere verbinding vanuit Molenheide zuid-oostwaarts richting het 

Militair Domein Helchteren-Meeuwen kan gebeuren staat niet duidelijk vermeld in deze rapporten. Een 

mogelijke verbinding kan via het landbouwgebied ten noorden van “Vink” en de kazerne van Houthalen-

Helchteren of via de Bolisserbeek.  

In het kader van voorliggend project is het bijgevolg van belang dat de realisatie van deze natuurverbinding 

niet gehypothekeerd wordt. In voorliggende plan-MER wordt op die manier enkel het effect van de nieuwe 

weg (doortocht of omleiding) en zijn effect op de aanwezige/gewenste verbindingsassen beschreven en 

beoordeeld.  

In de huidige situatie vormt de N715, alsook de oostelijk gelegen KMO-zone reeds een harde barrière voor 

veel diersoorten. Door de ontwikkeling van de N74 op het bestaande wegtracé (=doortochttracé) zal de 

bestaande barrière van de N715 verder toenemen. Immers, de oversteekbaarheid van de weg wordt 

moeilijker, gezien de hogere snelheid en de toename van het aantal voertuigen ten opzichte van de huidige 

situatie. Ook de voorziene geluidsschermen langsheen de westelijke zijde van de weg kunnen dit 

barrièreffect versterken.  

De aanleg en expoitatie van het doortochttracé hypothekeert op die manier de realisatie van een 

ecologische verbinding tussen bovenvermelde grote heidegebieden. Echter, door de realisatie van een 

landschappelijk en ecologisch goed ingepaste fauna-passage, kan de barrièrewerking en het 

versnipperende effect van de nieuwe N74 gemilderd worden. Het voorzien van een fauna-passage 

(ecoduct) wordt bijgevolg als een strict noodzakelijke milderende maatregel aanzien. Indien deze 

milderende maatregel wordt gerealiseerd, wordt het effect van het doortochttracé inzake 

versnippering en barrièrewerking als significant positief effect beoordeeld. De barrièrewerking die in 

de huidige situatie optreedt wordt namelijk volledig opgeheven.  

De voorgestelde ecoduct zal hierbij de significant negatieve impact op de gewenste ecologische verbinding 

binnen het SBZ-H BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 
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heide en vengebieden en de omringende SBZ’s voorkomen. Zodoende zal het ecoduct het mogelijk maken 

dat fauna zich kan verplaatsen tussen de natuurkerngebieden langs de twee zijden van de N74. Langs de 

westzijde is dit het Militair Domein van Leopoldsburg. Langs de oostzijde van de N74 betreft het daarbij in 

eerste instantie de omgeving van Molenheide, die als heidestapsteen zal worden ingericht (op basis van de 

S-IHD’s) en verder in noordoostelijke richting de Vallei van de Bolisserbeek, de Bomerheide, de Resterheide 

het Zwart Water en de Begijnenvijvers of in zuidoostelijke richting het Militair domein van Helchteren-

Meeuwen. Op dit moment bestaan deze ecologische verbindingen nog niet.  

De meerwaarde van een ecoduct over de N74 zonder de realisatie van deze natuurverbinding lijkt daarom 

misschien op dit ogenblik dan ook beperkt. Echter op basis van het S-IHD rapport 25 en 24 kan er duidelijk 

afgeleid worden dat de realisatie van een heidestapsteen een van de doelstellingen is voor het SBZ-H 

BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden 

en SBZ-H Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode. Aangezien de N715 nu 

reeds een harde barrière vormt voor veel diersoorten zal een ecoduct hier sowieso een voorwaarde zijn voor 

het goed functioneren van een ecologische verbinding tussen de grote heidegebieden Hoeverheide en 

Houthalen-Helchteren, onafhankelijk van het feit of het doortochttracé wordt gerealiseerd of niet. De verdere 

nood aan ecologische verbindingen naar de omringende SBZ’s en de realisatie van de noodzakelijke 

(heide)stapstenen die verder van het tracé gelegen zijn, maakt geen deel uit van voorliggende passende 

beoordeling. De omvorming van de N74 hypothekeert namelijk op geen enkele manier de verdere realisatie 

van de noodzakelijke ecologische verbindingen en stapstenen binnen het Natura 2000 netwerk. 

Op het brongebied van de Zwarte Beek en de bovenloop van de Dommel, die naast Molenheide aangeduid 

zijn als potentiële locaties voor de realisatie van heidestapstenen en ecologische verbindingen zal het 

doorttochttracé geen invloed hebben. Deze gebieden liggen allen op een grote afstand van het tracé.  

Voor een beschrijving van de randvoorwaarden aangaande situering, geleiding, schermfunctie, habitats en 

doelsoorten in relatie tot deze ecoduct, wordt verwezen naar de kadertekst opgenomen in § 14.1.3.2.2. De 

belangrijkste kenmerken kunnen als volgt kort samengevat worden: 

 De ecoduct staat volledig in functie van deze natuurverbinding, medegebruik als fiets- of wandelpad 

wordt niet voorzien. 

 Minimale breedte: 50 m; 

 Doelsoortengroepen gladde slang, heikikker (poelkikker, rugstreeppad), vinpootsalamander 

(alpenwatersalamander), heivlinder, gentiaanblauwtje en heideblauwtje; 

 Op basis van de doelsoortengroepen blijkt dat de ecoduct zowel als een droge als natte verbinding moet 

fungeren (nat=vennen en vochtige heide; droog= droge heide en stuifduinen).  

Natuurverbinding 5.  Effecten op natuurverbinding Militair Domein Helchteren-Meeuwen via 

Mangelbeekvallei naar Militair Domein Leopoldsburg (droog  nat  droog) 

Hier geldt hetzelfde als voor de hoger besproken natuurverbinding. Gezien de ligging van het wegtraject ten 

opzichte van deze natuurverbinding kunnen effecten opnieuw enkel spelen ter hoogte van de kruising van de 

N74 met de Mangelbeekvallei. 

De ontsnipperingsmaatregelen, die deel uitmaken van het project, zoals ze hoger aan bod kwamen, zijn dan 

ook van toepassing. 

 

14.1.3.1.2.1 Besluit 

Basisalternatief 

De realisatie van het doortochttracé zal, rekening houdend met het voorzien van een ecologische verbinding 

ter hoogte van de Mangelbeek en ter hoogte van het Kamp van Beverlo een significant positief effect 

hebben inzake versnippering en barrièrewerking. De aanleg van een ecoduct ter hoogte van het Kamp van 

Beverlo wordt als een bindende maatregel beschouwd. Het voorzien van een faunapassage ter hoogte van 

de Mangelbeek maakt reeds deel uit van het project.  
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Variant KMO-zone langs achterzijde ontsloten 

De variant met ontsluitingsweg van de KMO-zone langs de oostzijde is minder interessant dan het 

basistracé voor de doortocht gezien deze een nieuwe locale ontsluitingsweg vereist ten noorden en oosten 

van de KMO-zone met negatieve impact (akoestisch, visueel, lichthinder) op de voorgestelde ecoduct en de 

hierbij horende zones voor geleiding en afscherming en op het gebied Molenheide dat als heidestapsteen is 

aangeduid in het S-IHD rapport voor de SBZ-H Zwarte beek.  

Bijkomende geluidsschermen langsheen Molenheide kunnen dit negatieve effect milderen.  

 

14.1.3.1.3 Verstoring 

14.1.3.1.3.1 Geluidsverstoring 

Tijdens de exploitatiefase zal de rustverstoring gegenereerd worden door het wegverkeer op de nieuw 

aangelegde weg en de daarop aansluitende complexen. De geluidsproductie afkomstig van het wegverkeer 

kan als een continue en permanente verstoringsbron aangezien worden. Geluidsverstoring leidt voor 

broedvogels tot een verlaging van het broedsucces, waardoor de kans op persistentie van populaties op 

langere termijn daalt (Reijnen, 1995). 

Volgens de kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring (Kaart 14.1-10) is het studiegebied als volgt 

ingekleurd: 

 SBZ-V en SBZ-H Zwarte beek zijn grotendeels aangeduid als zeer kwetsbaar voor rustverstoring. De 

KMO-zone is aangeduid als niet-kwetsbaar. De zone ten noorden van de KMO zone zijn aangeduid als 

kwetsbaar en niet tot weinig kwetsbaar met (zeer) kwetsbare elementen.  

 SBZ-H Mangelbeek wordt gekenmerkt door een complex van zeer kwetsbare en kwetsbare zones.  

 Het deel van de SBZ-H Laambeek langsheen de bestaande wegenis, zowel t.h.v. de zone Terhaagdoorn 

als t.h.v. de zone Laambroek, wordt als weinig kwetsbaar aangeduid.  

 De vallei van de Grote Winterbeek is grotendeels aangeduid als zeer kwetsbaar. 

 Het natuurgebied Kolveren is aangeduid als kwetsbaar voor geluidsverstoring. 

De leefgebiedenkaarten voor de vogels werden gecombineerd met de gemodelleerde 45 dB(A) en 50dB(A) 

geluidscontouren verkeersgeluid LAeq,24u met toekomstige verkeersintensiteit in 2020. Voor zowel de 

referentiesituatie als de toekomstige situatie (met het doortochttracé) werd bepaald over welke oppervlakte 

zich binnen de verschillende habitattypen (bossen, heide, moeras) meer dan 45 dB(A) en 50 dB(A) voordoet. 

De berekende waarden worden samengevat in onderstaande tabel. Hierbij werd i.f.v. de beoordeling voor 

het Vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ (BE2218311) afzonderlijk 

nagegaan welke wijzigingen zich binnen het SBZ-V voordoen.  

Tabel 14.1.17: Oppervlakten natuur (ha) blootgesteld aan geluidsniveaus boven de drempelwaarden van 45 dB(A) en 50 

dB(A) voor het doortochttracé 

 
 

Bos Heide Heide/moeras Moeras Open 

 
 

ref. toek. ref. toek. ref. toek. ref. toek. ref. toek. 

Overschrijding 
45 dB(A) 

SBZ-V  255 276 74 51 30 18 9 11 93 112 

buiten SBZ-V 652 748 235 273 19 20 44 45 461 509 

totaal 906 1023 309 324 49 38 54 56 554 621 

            

Overschrijding 
50 dB(A) 

SBZ-V  149 167 23 10 8 5 8 8 41 65 

buiten SBZ-V 328 395 144 161 14 15 27 28 250 304 

totaal 477 563 168 171 22 21 36 37 291 369 

 

Vergelijking tussen de referentiesituatie en het doortochttracé leert dat het doortochttracé algemeen 

resulteert in een verhoging van de oppervlakte met geluidsverstoring. Ter hoogte van de voornaamste zeer 
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kwetsbare gebieden voor geluidsverstoring langsheen het tracé heeft het plan echter wel een lagere 

geluidsbelasting tot gevolg door de voorziening van geluidsschermen. Ter hoogte van het zeer kwetsbare 

heidegebied Witte Bergen in het SBZ-V Zwarte beek (omgeving van segment 1 van het tracé) treden 

belangrijke verbeteringen op aan het geluidsklimaat. Hier wordt de beïnvloede oppervlakte heide en 

heide/moeras (i.e. natte heide) gereduceerd met meer dan 1/3. Ook ter hoogte van de strook loofbos tussen 

het tracé en het heidegebied Witte Bergen treedt een daling van het geluidsniveau op. Aan de oostelijke 

zijde van het tracé ter hoogte van segment 1, waar geen geluidsbeperkende maatregelen worden voorzien, 

treedt een verschuiving van de geluidscontouren op in oostelijke richting; een iets grotere oppervlakte van 

het gebied ten noorden van de KMO zone zal rustverstoring ondervinden. Dit gebied bestaat voornamelijk uit 

een strook naaldbos, gekapt populierenbos en landbouwgrond.  

Op basis van de aanmeldingsgegevens, de richtinggevende doelstellingen (Sterckx & De Blust, 2008), de 

aanwezige ecotopen en de gegevens over waarnemingen in de omgeving, leiden we af dat het gebied in de 

omgeving van segment 1 van het doortochttracé belangrijk is voor vogelsoorten van 

 Gesloten, structuurrijk bos: Zwarte specht en Wespendief 

 Open, structuurrijk bos (o.a. verbossing van heide): Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Boompieper, 

Wespendief 

 Heide: Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Grauwe klauwier, Boompieper, Klapekster.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevoeligheid van deze soorten t.a.v. (geluids)verstoring. 

Vanaf 3,6 op 5 wordt een soort als geluidsgevoelig beschouwd (VMM, 2006). 
 

Tabel 14.1.18: Gevoeligheid t.a.v. (geluids)verstoring van de soorten waarvoor de omgeving van segment 1 van het 

doortochttracé van belang is 

Soort Gevoeligheid t.a.v. 

geluidsverstoring 

(Aeolus & Lisec 2001): schaal 1-5 

Verstoringsgevoeligheid  

 

(Krijgsveld et al. 2008): schaal 4-17 

Zwarte specht 2 - 

Wespendief 4 - 

Boomleeuwerik 3 - 

Nachtzwaluw 4 11 

Boompieper 3 - 

Grauwe klauwier 5 9 

Klapekster 5 12 

 

Het gebied ten noorden van de KMO zone waar over een iets grotere oppervlakte geluidsverstoring 

voorspeld wordt is bijgevolg qua waarde van beperkt belang. Voor alle soortenclusters voorkomend in de 

omgeving van segment 1 wordt een stand-still of toename van de oppervlakte waar geen verstoring optreedt 

verwacht. Op de populaties van elk van deze soorten wordt dus een neutraal tot positief effect verwacht.  

Een ander gebied dat (zeer) kwetsbaar is voor geluidsverstoring, situeert zich in de omgeving van segment 4 

van het tracé, waar de weg de Vallei van de Mangelbeek kruist.  Voor het deelgebied Mangelbeek zijn S-

IHD’s opgenomen voor IJsvogel, namelijk jaarlijks 4-6 broedparen. De soort bevindt zich in een goeie staat 

van instandhouding. In dit gebied treedt een duidelijke daling op van de oppervlakte met rustverstoring, door 

de voorziening van geluidsschermen. Aan weerzijden van de weg krimpt de 50 dB(A) contour op deze 

locatie over een zone van 50 tot 100 m, terwijl de 45 dB(A) contour inkrimpt over een zone van 100 tot 200 
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m. Bovendien is de IJsvogel volgens Aeolus & Lisec (2001) niet gevoelig voor geluidsverstoring (score 1 op 

schaal van 5). Daarom wordt geen impact verwacht op deze soort op vlak van rustverstoring ten gevolge van 

het doortochttracé. 

Ter hoogte van overige (zeer) kwetsbare zones voor geluidsverstoring binnen het plangebied treden geen 

noemenswaardige wijzigingen in het geluidsklimaat op. Hier worden geen wijzigingen verwacht op vlak van 

rustverstoring voor de aanwezige avifauna.  

Besluit 

De realisatie van de N74 volgens het doortochttracé resulteert algemeen in een verhoging van de 

oppervlakte met geluidsverstoring. Ter hoogte van de twee zeer kwetsbare gebieden voor 

geluidsverstoring heeft het plan echter wel een belangrijke lagere geluidsbelasting in vergelijking met de 

huidige situatie tot gevolg door de voorziening van geluidsschermen (heidegebied Witte Bergen in het 

SBZ-V Zwarte beek, kruising met de Vallei van de Mangelbeek). Door realisatie van het doortochttracé 

met geluidsschermen ter hoogte van de Witte Bergen en de Mangelbeek, zal er een positief effect 

optreden inzake geluidsverstoring.  

Gezien geen significant negatieve effecten op de avifauna verwacht worden ten gevolge van 

rustverstoring, is het onnodig bijkomende milderende maatregelen te voorzien. Wel wordt aangeraden om 

als facultatieve maatregel ter hoogte van segment 1 van het doortochttracé eveneens aan de oostelijke 

zijde geluidsschermen te voorzien. Op die manier creëert men een verhoogde waarde van de potentiële 

SBZ-V leefgebieden gelegen ten oosten van het tracé.  

 

14.1.3.1.3.2 Verstoring door verzurende en vermestende depositie 

Verzurende depositie 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verzurende depositie in Zeq/ha/j ter hoogte van de 

geselecteerde ecologische receptoren, en dit voor de huidige situatie (jaar 2013), referentiesituatie (jaar 

2020), doortochttracé en omleidingstracé. Om een duidelijk overzicht tussen beide tracé’s mogelijk te 

maken, worden hier zowel de doortocht- als het omleidingstracé in de tabel weergegeven.  

 

Voor de bespreking van de verzurende depositie ter hoogte van deze ecologische receptoren zijn een aantal 

punten geselecteerd waarop de depositieberekening gebeurd is. Deze punten zijn terug te vinden op de 

Habitatkaart (Kaart 14.1-3).  De nummers op het kaart verwijzen naar de nummers onder kolom “nummer op 

kaart” in onderstaande tabel.  
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Tabel 14.1.19: Verzurende depositie ter hoogte van de ecologische receptoren voor de huidige situatie, referentiesituatie, doortochttracé en omleidingstracé 

Ecologische receptor 
Nummer 

op kaart 

kwetsbaarheid 

voor verzuring 

Kritische last voor 

verzuring 

Huidige situatie Referentiesituatie Doortochttracé Omleidingstracé 

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage 

kg 

N/ha/j 
Zeq/ha/j Zeq/ha/j Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % 

4010 
Noordatlantische vochtige 

heide met Erica tetralix 

13 

zeer 

kwetsbaar 
  2.168a 2168 

231,15 10,66 167,62 7,73 171,54 7,91 171,44 7,91 

6 269,06 12,41 200,77 9,26 201,28 9,28 201,93 9,31 

22 367,39 16,95 287,90 13,28 288,77 13,32 287,58 13,26 

27 242,14 11,17 178,89 8,25 179,42 8,28 178,91 8,25 

23 389,05 17,95 309,16 14,26 309,95 14,30 309,40 14,27 

2310 
Psammofiele heide met 

Calluna- en Genista-soorten 

14 

zeer 

kwetsbaar 

7 – 

14 

(b) 

500 – 

1.000 

500 
249,48 

49,90 
179,22 

35,84 
179,84 

35,97 
178,66 

35,73 

1000 24,95 17,92 17,98 17,87 

7 
500 

282,50 
56,50 

212,70 
42,54 

213,25 
42,65 214,28 42,86 

1000 28,25 21,27 21,32   21,43 

3 
500 

349,91 
69,98 

269,78 
53,96 

270,08 
54,02 270,63 54,13 

1000 34,99 26,98 27,01   27,06 

20 
500 

384,70 
76,94 

303,66 
60,73 

304,67 
60,93 

303,09 
60,62 

1000 38,47 30,37 30,47 30,31 

26 
500 

258,15 
51,63 

192,75 
38,55 

193,36 
38,67 

192,72 
38,54 

1000 25,82 19,28 19,34 19,27 

3160 

Dystrofe poelen en meren 

(niet aangemeld voor 

Vlaanderen) (zure vennen) 

10 
zeer 

kwetsbaar 

5 – 

10 

357 – 

714 

357 

251,24 

70,38 

186,09 

52,13 

187,16 

52,43 

188,47 

52,79 

714 35,19 26,06 26,21 26,40 
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Ecologische receptor 
Nummer 

op kaart 

kwetsbaarheid 

voor verzuring 

Kritische last voor 

verzuring 

Huidige situatie Referentiesituatie Doortochttracé Omleidingstracé 

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage 

kg 

N/ha/j 
Zeq/ha/j Zeq/ha/j Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % 

(b) 

3130 

Oligotrofe wateren van het 

Middeneuropese en peri-

alpiene gebied met Littorella- 

of Isoëtes-vegetatie of met 

eenjarige vegetatie op 

drooggevallen oevers 

(Nanocyperetalia) 

(zwakgebufferde vennen) 

13 

zeer 

kwetsbaar 
  400c 400 

231,15 57,79 167,62 41,90 171,44 42,86 171,44 42,86 

24 396,39 99,10 322,17 80,54 320,14 80,03 320,32 80,08 

91E0 

Bossen op alluviale grond 

met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-

Padio, Alnoin incanae, 

Salicion albae) subtype 

mesotroof broekbos op 

minder voedselrijke 

standplaatsen (Carici 

elongatae - Alnetum) 

9 

niet gevoelig 

voor stikstof 

depositie [1] 

  2.429d 2429 

366,89 15,10 292,18 12,03 294,29 12,12 303,79 12,51 

15 481,41 19,82 355,05 14,62 375,91 15,48 310,82 12,80 

17 374,60 15,42 300,19 12,36 302,92 12,47 298,10 12,27 

4 300,22 12,36 245,20 10,09 245,50 10,11 251,28 10,34 

5 333,82 13,74 245,69 10,11 248,02 10,21 252,16 10,38 

19 370,77 15,26 318,67 13,12 320,19 13,18 318,32 13,10 

25 389,72 16,04 280,48 11,55 280,92 11,57 280,01 11,53 

6430 

voedselrijke zoomvormende 

ruigten van het laagland en 

van montane en alpiene 

zones subtype 

moerasspireaverbond  

12 

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

  2.400e 2400 

456,42 19,02 320,27 13,34 347,76 14,49 285,59 11,90 

16 324,72 13,53 255,98 10,67 264,70 11,03 250,63 10,44 
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Ecologische receptor 
Nummer 

op kaart 

kwetsbaarheid 

voor verzuring 

Kritische last voor 

verzuring 

Huidige situatie Referentiesituatie Doortochttracé Omleidingstracé 

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage 

kg 

N/ha/j 
Zeq/ha/j Zeq/ha/j Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % 

9120 

Atlantische zuurminnende 

beukenbossen met Ilex en 

soms ook Taxus in de 

ondergroei (Quercion robori-

petrae of Ilici –Fagenion) 

21 

matig gevoelig 

voor 

aanrijking 

door 

atmosferische 

deposities[1] 

10 – 

21,5 

(b) 

714 – 

1.536 

714 
438,37 

61,40 
352,06 

49,31 
351,91 

49,29 
350,95 

49,15 

1536 28,54 22,92 22,91 22,85 

11 
714 

374,57 
52,46 

298,24 
41,77 

298,83 
41,85 

302,86 
42,42 

1536 24,39 19,42 19,46 19,72 

18 
714 

368,81 
51,65 

284,68 
39,87 

284,51 
39,85 

281,04 
39,36 

1536 24,01 18,53 18,52 18,30 

2 
714 

334,14 
46,80 

245,91 
34,44 

247,83 
34,71 

250,71 
35,11 

1536 21,75 16,01 16,13 16,32 

-  
Naaldbossen ter hoogte van 

Kraanbergbos 

8 minder / niet 

gevoelig 
  2.230f 2230 

314,68 14,11 247,16 11,08 247,72 11,11 265,94 11,93 

1 366,27 16,42 288,36 12,93 288,36 12,93 288,94 12,96 

(a) Mediaan waarde voor natte heide (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(b) kritische last voor dit habitattype uit T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 

(c) Kritische last voor oligotroof water (mediaan)( achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(d) Kritische last voor vochtige alluviale bossen (Alterra-rapport 2397) 

(e) Kritische waarde (mediaan) voor rietland (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(f) Kritische waarde (mediaan) voor naaldbossen op zandig grond (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

[1] T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat deze ecologische receptoren reeds in de huidige situatie (jaar 2013) sterk 

aangetast zijn door verzurende depositie. De bijdragen berekend t.o.v. de kritische lasten zijn zeer hoog in 

de huidige situatie en dan vooral ten aanzien van de zeer kwetsbare vegetaties, zoals de vennen (3160, 

3130) en heidevegetaties (2310, 4010). 

De resultaten voor de referentiesituatie (jaar 2020), d.w.z. de situatie zoals ze zich zou voordoen in 2020 

zonder aanpassingen aan de huidige weginfrastructuur, tonen aan dat er een duidelijke verbetering verwacht 

wordt ten opzichte van de huidige situatie met betrekking tot verzurende depositie. Deze verwachte daling 

loopt op sommige locaties zelfs op tot 20% ten opzichte van de huidige situatie (bijvoorbeeld ter hoogte van 

punt 24 op de Habitatkaart).  

Wat het doortochttracé betreft, wordt er een heel kleine toename (t.o.v. de referentiesituatie 2020) – en 

voor sommige punten zelfs een daling - verwacht van de bijdrage tot de verzurende depositie ten gevolge 

van de realisatie van dit alternatief. Deze toenames zijn niet significant van aard en bedragen gemiddeld 

0,2% en maximaal 0,9% (ter hoogte van de Mangelbeek, punt 15 op de habitatkaart) ten opzichte van de 

referentiesituatie 2020. Als voorbeeld worden de kwetsbare vennen op het Kamp van Beverlo (punt 10 op de 

Habitatkaart) genomen: 

 Huidige situatie: 251,24 kg Zeq/ha/j 

 Referentiesituatie: 186,09 Zeq/ha/j 

 Doortochttracé: 187,16 Zeq/ha/j 

 Omleidingstracé: 188,47 Zeq/ha/j 

Aangezien er sowieso een verbetering te verwachten is ten aanzien van de huidige situatie en de extra 

bijdrage door uitvoering van het doortochttracé niet significant is, wordt het effect van verzurende depositie 

afkomstig van het doortochttracé als niet significant negatief beoordeeld. Deze conclusie kan ook duidelijk 

afgeleid worden uit de Kaart 13.5-10, waarbij de marginale immissiebijdrage van het verkeer door uitvoering 

van het project wordt weergegeven.  Op basis van deze figuur kan er afgeleid worden dat de grootste impact 

zich bevindt ter hoogte van de tunnelmonden, die volledig buiten de natuurbeschermingszones gesitueerd 

zijn. De bijdrage ter hoogte van de natuurbeschermingsgebieden liggen allen tussen de 0 en 2 µg NO2/m³ en 

situeren zich aan de grens van het Kamp van Beverlo.  

Hierbij dient wel de bedenking gemaakt, dat er net zoals in de huidige situatie een hoge verzurende 

depositie ter hoogte van de meest kwetsbare habitats, zoals vennen en heidegebieden, blijft optreden. Een 

globale aanpak van dit probleem op Vlaamse schaal is hier aangewezen.  

Vermestende / eutrofiërende depositie 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijdrages tot de vermestende depositie ten gevolge van de 

emissies gerelateerd aan de weg, en dit voor de huidige situatie, referentiesituatie 2020, doortochttracé en 

omleidingstracé.  

De punten gekozen voor de bespreking van de bijdrage tot de verzurende depositie worden ook voor de 

bespreking van de vermestende depositie gebruikt. Deze zijn terug te vinden onder kolom “nummer op 

kaart”. 
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Tabel 14.1.20 : Vermestende depositie ter hoogte van de ecologische receptoren voor de huidige situatie, referentiesituatie, doortochttracé en omleidingstracé 

Ecologische receptor 
Ter hoogte 

van 

Nummer 

op kaart 

Kwetsbaarheid 

voor 

vermesting 

Kritische last 

voor 

vermesting 

(kg N/ha/j) 

Huidige situatie 
Referentiesituati

e 
Doortochttracé Omleidingstracé 

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage 

kg N/ha/j % kg 

N/ha/j 

% kg 

N/ha/j 

% kg N/ha/j % 

4010 

Noordatlantische 

vochtige heide met Erica 

tetralix 

SBZ HAB03 

en SBZ 

VOG01 

13 

zeer kwetsbaar 18a 18 

3,24 17,98 2,35 13,04 2,40 13,34 2,40 13,33 

6 3,77 20,93 2,81 15,62 2,82 15,65 2,83 15,71 

HAB01 en 

VOG04 

22 5,14 28,57 4,03 22,39 4,04 22,46 4,03 22,37 

27 3,39 18,83 2,50 13,91 2,51 13,96 2,50 13,92 

HAB02 23 5,45 30,26 4,33 24,05 4,34 24,11 4,33 24,06 

2310 

Psammofiele heide met 

Calluna- en Genista-

soorten 

SBZ HAB03 

en SBZ 

VOG01 

14 

zeer kwetsbaar 7 – 14b 

7 
3,49 

49,90 
2,51 

35,84 
2,52 

35,97 
2,50 

35,73 

14 24,95 17,92 17,98 17,87 

7 
7 

3,96 
56,50 

2,98 
42,54 

2,99 
42,65 

3,00 
42,86 

14 28,25 21,27 21,32 21,43 

3 
7 

4,90 
69,98 

3,78 
53,96 

3,78 
54,02 

3,79 
54,13 

14 34,99 26,98 27,01 27,06 

HAB01 en 

VOG04 

20 
7 

5,39 
76,94 

4,25 
60,73 

4,27 
60,93 

4,24 
60,62 

14 38,47 30,37 30,47 30,31 

26 
7 

3,61 
51,63 

2,70 
38,55 

2,71 
38,67 

2,70 
38,54 

14 25,82 19,28 19,34 19,27 

3160 Dystrofe poelen en SBZ HAB03 10 zeer kwetsbaar 5 – 10b 5 3,52 70,35 2,61 52,10 2,62 52,41 2,64 52,77 
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Ecologische receptor 
Ter hoogte 

van 

Nummer 

op kaart 

Kwetsbaarheid 

voor 

vermesting 

Kritische last 

voor 

vermesting 

(kg N/ha/j) 

Huidige situatie 
Referentiesituati

e 
Doortochttracé Omleidingstracé 

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage 

kg N/ha/j % kg 

N/ha/j 

% kg 

N/ha/j 

% kg N/ha/j % 

meren (niet aangemeld 

voor Vlaanderen) (zure 

vennen) 

en SBZ 

VOG01 10 35,17 26,05 26,20 26,39 

3130 

Oligotrofe wateren van 

het Middeneuropese en 

peri-alpiene gebied met 

Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met 

eenjarige vegetatie op 

drooggevallen oevers 

(Nanocyperetalia) 

(zwakgebufferde vennen) 

SBZ HAB03 

en SBZ 

VOG01 

13 

zeer kwetsbaar 5,8a 5,8 

3,24 55,79 2,35 40,46 2,40 41,41 2,40 41,38 

HAB 02 24 5,55 95,68 4,51 77,77 4,48 77,27 4,48 77,32 

91E0 

Bossen op alluviale 

grond met Alnus 

glutinosa en Fraxinus 

excelsior (Alno-Padio, 

Alnoin incanae, Salicion 

albae) subtype mesotroof 

broekbos op minder 

voedselrijke 

standplaatsen (Carici 

elongatae - Alnetum) 

VEN03 

HAB01 

VNR03 

9 

niet gevoelig 

voor stikstof 

depositie[1] 

26,1a 26,1 

5,14 19,68 4,09 15,67 4,12 15,79 4,25 16,30 

15 6,74 25,82 4,97 19,04 5,26 20,16 4,35 16,67 

17 5,24 20,09 4,20 16,10 4,24 16,25 4,17 15,99 

VEN03 

HAB01 

ENR02 

4 4,20 16,10 3,43 13,15 3,44 13,17 3,52 13,48 

VEN06 en 

ENR05 
5 4,67 17,91 3,44 13,18 3,47 13,30 3,53 13,53 

HAB02 
19 5,19 19,89 4,46 17,09 4,48 17,18 4,46 17,07 

25 5,46 20,90 3,93 15,05 3,93 15,07 3,92 15,02 
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Ecologische receptor 
Ter hoogte 

van 

Nummer 

op kaart 

Kwetsbaarheid 

voor 

vermesting 

Kritische last 

voor 

vermesting 

(kg N/ha/j) 

Huidige situatie 
Referentiesituati

e 
Doortochttracé Omleidingstracé 

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage 

kg N/ha/j % kg 

N/ha/j 

% kg 

N/ha/j 

% kg N/ha/j % 

6430 

voedselrijke 

zoomvormende ruigten 

van het laagland en van 

montane en alpiene 

zones subtype 

moerasspireaverbond 

VEN05 en 

ENR06 

12 

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

26,2a 26,2 

6,39 24,39 4,48 17,11 4,87 18,58 4,00 15,26 

16 4,55 17,35 3,58 13,68 3,71 14,14 3,51 13,39 

9120 

Atlantische 

zuurminnende 

beukenbossen met Ilex 

en soms ook Taxus in de 

ondergroei (Quercion 

robori-petrae of Ilici –

Fagenion) 

HAB02 21 

matig gevoelig 

voor aanrijking 

door 

atmosferische 

deposities[1] 

10 – 

21,5b 

10 

6,14 

61,37 

4,93 

49,29 

4,93 

49,27 

4,91 

49,13 

21,5 28,54 22,93 22,91 22,85 

VEN03 

HAB01 

VNR03 

11 

10 

5,24 

52,44 

4,18 

41,75 

4,18 

41,84 

4,24 

42,40 

21,5 24,39 19,42 19,46 19,72 

18 

10 

5,16 

51,63 

3,99 

39,85 

3,98 

39,83 

3,93 

39,35 

21,5 24,02 18,54 18,53 18,30 

HAB02 2 

10 

4,68 

46,78 

3,44 

34,43 

3,47 

34,70 

3,51 

35,10 

21,5 21,76 16,01 16,14 16,33 

- 
Naaldbossen ter hoogte 

van Kraanbergbos 
HAB03 

8 minder / niet 

gevoelig 
14a 14 

4,41 31,47 3,46 24,72 3,47 24,77 3,72 26,59 

1 5,13 36,63 4,04 28,84 4,04 28,84 4,05 28,89 

(a) RLB Landbouwdieren 2011 

(b) T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat deze ecologische receptoren reeds in de huidige situatie (jaar 2013) sterk 

aangetast zijn door verzurende depositie. De bijdragen berekend t.o.v. de kritische lasten zijn zeer hoog in 

de huidige situatie en dan vooral ten aanzien van de zeer kwetsbare vegetaties, zoals de vennen (3160, 

3130) en heidevegetaties (2310, 4010). 

 

De resultaten voor de referentiesituatie (jaar 2020), d.w.z. de situatie zoals ze zich zou voordoen in 2020 

zonder de aanpassingen aan de huidige weginfrastructuur, tonen een duidelijke vermindering van de 

bijdrage aan vermestende depositie ten opzichte van de huidige situatie en ten gevolge van de 

verkeersemissies. Deze verwachte daling loopt op sommige locaties zelfs op tot 18%, ter hoogte van de 

vennen op het Kamp van Beverlo (punt 10 op de Habitatkaart).  

 

Wat het doortochttracé betreft, wordt er een heel kleine toename (t.o.v. de referentiesituatie 2020) – en 

voor sommige punten zelfs een daling - verwacht van de bijdrage tot de vermestende depositie ten gevolge 

van de realisatie van dit alternatief. Deze toenames zijn niet significant van aard en bedragen maximaal 

1,47% (punt 12 op de habitatkaart) ten opzichte van de referentiesituatie 2020. Als voorbeeld worden de 

kwetsbare vennen op het Kamp van Beverlo (punt 10 op de Habitatkaart) genomen: 

 Huidige situatie: 3,52 kg N/ha/j 

 Referentiesituatie: 2,61 kg N/ha/j 

 Doortochttracé: 2,62 kg N/ha/j 

 Omleidingstracé: 2,64 kg N/ha/j 

 

De toename wordt als niet significant beschouwd, aangezien het over een toename gaat van minder dan 2% 

ten opzichte van de referentiesituatie. 

 

14.1.3.1.3.3 Verstoring door impact op de waterhuishouding 

In het deel grondwater werd gerapporteerd over de hydrologische en ecohydrologische effecten van de 

aanleg en/of aanwezigheid/exploitatie van tunnels en dit zowel voor omleidingstracé als voor doortochttracé 

(zie hoofdstuk 13.3).  

Daarbij werden de onzekerheidsmarges aangegeven van de effectvoorspelling. Hieruit bleek enerzijds dat 

deze onzekerheden niet van die aard zijn dat de besluitvorming op planniveau in het gedrang komt.   

Meer zelfs, er werd aangetoond dat via het toepassen van een cascade van maatregelen voor beide tracés 

en dit zowel voor aanleg als voor aanwezigheid/exploitatie een niveau van niet-significantie mbt 

ecohydrologische effecten kan worden bereikt. 

Het cascademodel om dit te bereiken is daarbij als volgt : 

 In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van een aangepaste uitvoeringstechniek, zoals bijvoorbeeld 

aanleg via technieken die geen grondwaterlaging vereisen. Dit leidt tot een zelfde project in de 

exploitatiefase, maar zonder negatieve effecten op het grondwatersysteem. Indien dit niet mogelijk is of 

niet tot de nodige effectreductie kan leiden, wordt op de volgende maatregel overgestapt. 

 In tweede instantie kan gedacht worden aan een wijziging van het lengteprofiel, zoals bijvoorbeeld het tot 

boven de grondwatertafel verschuiven van de tunnelfundering. Dit wordt op basis van de huidige kennis 

niet noodzakelijk geacht. De mogelijke orde van grootte van een tunnelverhoging zal dus vermoedelijk in 

decimeters uitgedrukt worden. Indien deze maatregel niet mogelijk is, dienen milderende maatregelen 

genomen worden. 

 Milderende maatregelen, zoals de aanleg met technieken van retourbemaling of het aanbrengen van 

drains die de grondwaterstroming dwars op de tunnel toelaten.  
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Het is op dit planniveau reeds voldoende duidelijk dat een niet-significantie effectief zal kunnen worden 

bereikt. Op projectniveau zal de niet-significantie na toepassing van dit cascademodel en met een verfijnd 

grondwatermodel worden aangetoond binnen de project-MER.  

Voor de tunnel De Standaard (omleidingstracé) is het cascademodel reeds in het plan-MER toegepast en 

hiermee is geïllustreerd dat niet-significantie (minder dan 5cm grondwaterverlaging) op deze plaats 

inderdaad wordt bereikt voor een uitvoeringstechniek met gestaffelde ondiepe secanspalen, 

onderwaterbeton (zodat bemaling niet noodzakelijk is) en met drains. Deze oefening bevindt zich dan wel op 

het omleidingstracé; zij kan toch gebruikt worden als refernetievoorbeeld voor het doortochttracé.  

Retourbemaling is een techniek die zeer vaak wordt toegepast op kleine schaal, maar kan ook op grote 

schaal gehanteerd worden zoals reeds het geval was bij de aanleg van het Doeldok in de provincie 

Antwerpen. Om schade door zettingen in het dorp Doel te vermijden (vanwege zettingsgevoelige veenlagen 

in de ondergrond) werd hier op grote schaal retourbemaling toegepast. Het gebruik van onderwaterbeton is 

vooral gekend van grootschalige project in Nederland, zoals aanleg van metrolijnen in Rotterdam en 

Amsterdam, alsook talrijke weg- en treintunnels, bouwputten voor grote kantoorgebouwen etc… In België 

wordt deze techniek ook soms toegepast voor de aanleg van bouwputten voor sommige pompstations in 

Aquafinprojecten. 

Aangezien voor het referentie-ontwerp (en uiteraard ook het finaal verkozen DBFM-ontwerp) als voorwaarde 

gesteld kan worden dat het geen significante ecohydrologische effecten op kwetsbare natuur mag hebben 

(en dat dit ook realistisch geacht wordt vanuit het onderzoek in de discipline grondwater), worden er inzake 

“impact op de waterhuishouding” geen significant negatieve effecten verwacht ten aanzien van de 

grondwatergevoelige vegetaties langsheen het doortochttracé.  

De belangrijkste conclusies van het deel grondwater van dit plan-MER worden ter illustratie hierna toch 

aangehaald.  

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gemodelleerde situaties en van de belangrijkste 

projectkenmerken voor het doortochttracé die een invloed hebben op de grondwatertafel. 

 

Tabel 14.1.21 : Projectkenmerken met invloed op grondwatertafel voor gemodelleerde situaties doortochttracé  

Gemodelleerde situatie Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnel Peersedijk Zonder secanspalen Bemaling open bouwput 

Tunnel Houthalen Diepe* secanspalen (worst 

case) 

Bemaling** tussen 

secanspalen 

Tunnel Helchteren Diepe* secanspalen (worst 

case) 

Bemaling** tussen 

secanspalen 

Variant tunnel Helchteren 

(verlengd met 600 m) 

Diepe* secanspalen (worst 

case) 

Bemaling** tussen 

secanspalen 

 

Onderstaande tabel geeft per gemodelleerde situatie de conclusie weer. Voor een onderbouwing van deze 

conclusies wordt verwezen naar de discipline grondwater.  

Tabel 14.1.22 : Effectbeoordeling voor gemodelleerde situaties doortochttracé 

Gemodelleerde situatie Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnel Peersedijk Geen significant negatief 

effect 

Mogelijk significant negatief 

effect 

MM (bv retourbemaling) 

noodzakelijk – te 

onderzoeken op 

projectniveau 

Tunnel Houthalen Geen significant negatief Mogelijk significant negatief 
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Gemodelleerde situatie Exploitatiefase  Aanlegfase  

effect effect 

MM (bv retourbemaling) 

noodzakelijk – te 

onderzoeken op 

projectniveau 

Tunnel Helchteren Geen significant negatief 

effect 

Mogelijk significant negatief 

effect 

MM (bv retourbemaling) 

noodzakelijk – verder te 

onderzoeken op 

projectniveau 

Variant tunnel Helchteren 

(verlengd met 600 m) 

Significant negatief effect 

mogelijk op aangemelde 

beschermde habitats (6430-

voedselrijke ruigten) 

Om significant negatieve 

ecohydrologische effecten uit 

te sluiten wordt een 

verlenging van de tunnel met 

maximaal 500 m voorgesteld. 

Mogelijk significant negatief 

effect 

MM (bv retourbemaling) 

noodzakelijk – verder te 

onderzoeken op 

projectniveau 

 

Globaal kan voor het doortochttracé worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van de tunnels volgens 

basistracé nergens tot significant negatieve ecohydrologische effecten leidt. Om significant negatieve 

ecohydrologische effecten uit te sluiten voor de variant met verlengde tunnel in Helchteren wordt een 

verlenging van de tunnel met maximaal 500 m voorgesteld.  

Voor de aanlegfase kunnen bij bemaling wel significant negatieve effecten optreden ter hoogte van 

grondwaterafhankelijke vegetaties.  Op projectniveau zal daarom onderzocht moeten worden welke 

milderende maatregelen moeten worden toegepast in welke deelzones (afhankelijk van diepteligging tunnel, 

uitvoeringstechniek van de tunnel, plaatselijke grondwaterstand en kwetsbaarheid voor verdroging van de 

omgeving) om tot niet-significantie te leiden. Het staat echter wel vast dat er voldoende technische 

maatregelen voorhanden zijn om deze significante effecten teniet te doen. Het gebruik van retourbemaling, 

de onderwaterbetontechniek32 (waarbij bemaling buiten de bouwput niet nodig is)  en het voorzien van 

drains33  kunnen als mogelijkheid worden aangehaald. 

Vanuit de voorwaarde dat het project geen significante ecohydrologische effecten op kwetsbare natuur mag 

hebben, wordt voorgesteld om een ecohydrologische monitoring op te starten. Verdere beschrijving hiervan 

is opgenomen in § 14.1.10. 

 

14.1.3.1.3.4 Verstoring door lichthinder 

Zoals reeds beschreven bij de methodiek wordt de beschrijving en beoordeling van de effecten als gevolg 

van lichthinder op basis van literatuuronderzoek uitgevoerd.  

Lichtverstoring kan, afhankelijk van de diergroep, verschillende effecten tot gevolg hebben (de Molenaar, 

2003). Algemeen kan er gesteld worden dat lichthinder, afhankelijk van de soort kan leiden tot: 

                                                      
32

 Onderwaterbetontechniek: er wordt tussen de secanspalenwanden zonder bemaling (nat) uitgegraven en er worden trekankers in de 
vloer geslagen. Een waterdicht onderwaterbeton wordt op de bodem van de bouwput gegoten. De bouwkuip is waterdicht en wordt 
leeggepompt 
33

 Drains : evenwichtsleidingen die aan de zijkanten van de tunnel worden geplaatst om doorstroming vanuit de opwaartse zijde 
(opstuwing) naar de afwaartse zijde (stijghoogtedaling) toe te laten. 
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 beperking van ruimtegebruik, met als gevolg verlies aan leefgebied;  

 barrièrewerking en versnippering; 

 bedreiging van de overlevingskansen van het individu en de populatie 

Literatuuronderzoek 

Zoogdieren 

Met betrekking tot de groep van zoogdieren kan er op basis van literatuur (de Molenaar et al., 2003) door 

lichthinder een beperking van het ruimtegebruik optreden, in het bijzonder voor enkele vleermuissoorten. In 

2003 werd een studie uitgevoerd naar het effect van wegverlichting op het ruimtelijk gedrag van zoogdieren 

(de Molenaar et al., 2003). Het besluit van deze studie kan als volgt samengevat worden.  

De meeste waargenomen roofdiersoorten worden door verlichting aangetrokken, zoals bunzing, hermelijn en 

vos. Het ruimtelijk gedrag van bruine rat lijkt niet beïnvloed door verlichting. Nadere beschouwing sluit echter 

niet volledig uit dat er sprake kan zijn van een afstotende werking. Er is geen statistisch significant verschil 

tussen het aantal passages in het licht en het donker aangetoond voor de soorten egel, haas en ree en voor 

de als groep samengenomen muizen. Voor muskusrat is er een aantrekkende werking van licht vastgesteld. 

Er moeten echter meer waarnemingen gedaan worden om een meer betrouwbare conclusie te kunnen 

formuleren. 

Aantrekking is een primair effect bij kleine roofdieren en een secundair effect bij vleermuizen. Lampen 

trekken namelijk insecten aan die de voedselbron vormen voor o.a. vleermuizen. Al is het gedrag van 

vleermuizen t.o.v. licht heel soortsgebonden. Een experiment van Kuijper et al. (2008) heeft aangetoond dat 

bij Meervleermuis het licht een grote invloed heeft op het foerageergedrag. Via een experimenteel 

onderzoek werd een lichtbron van 1000 Watt (1 tot 30 Lux) langsheen bestaande vliegroutes geplaatst en de 

vleermuizenactiviteit werd opgemeten. Hieruit bleek dat het aantal dieren niet afnam maar wel hun 

foerageergedrag en dit met maar liefst 60% tegenover controle nachten, zelfs niettegenstaande het 

voedselaanbod toenam. Ook werd er een verandering in hun vliegpatroon waargenomen. Tussen de 28 en 

42% van de meervleermuizen keerde om bij het naderen van de lichtbundel alvorens door te vliegen op hun 

normale vliegroute. Vrijwel alle meervleermuizen (96%) keerden om indien de lichtbundel was aangebracht 

op een bestaande barrière en ze hierdoor recht tegen het licht in dienden te vliegen. De verstorende effecten 

traden al op bij lage waarden van lichtintensiteit (0,6 – 3,2 Lux), waarden die slechts iets boven de 

natuurlijke waarden van de lichtintensiteit ’s nachts lagen (0,12 Lux) (Kuijper et al., 2008). Ook een andere 

soort die boven waterpartijen jaagt, de watervleermuis, blijkt sterk onderhevig te zijn aan verlichting boven 

vijvers en plassen. Indien dergelijke jachtplaatsen plots verlicht worden, bv door een spot, dan verdwijnen de 

watervleermuizen ogenblikkelijk om uitsluitend te gaan jagen boven donkere plekken (Kuijper et al., 2008).  

Echte bossoorten zoals de Ruige dwergvleermuis en Grootoorvleermuis gedragen zich dan weer over het 

algemeen zeer lichtschuw (Lefevre, 2010). Ook Watervleermuizen lijken verlichting systematisch te mijden. 

Van Laatvliegers is echter bekend dat ze regelmatig op verlichte plekken foerageren (Lefevre, 2010).  

Dichter bij ons werd in opdracht van de provincie Antwerpen een vleermuizenmonitoring opgezet langsheen 

de weg N140 (Lille – Gierle). Hierbij werd door middel van bat-detectoren de activiteit van vleermuizen 

opgemeten. Uit het onderzoek bleek dat het enige punt zonder straatverlichting de hoogste activiteit te 

hebben (68%) terwijl de 3 andere punten, waar met straatverlichting aanwezig was, een activiteit 

registreerden tussen de 2,5 en 4%. In dit zelfde onderzoek werd ook post gevat aan de brug boven de E34 

(Antwerpen-Eindhoven). Opmerkelijk was dat er aan weerszijden van de brug jagende dwergvleermuizen 

werden gehoord. Men kon van geen enkel dier vaststellen dat deze de snelweg overstak tot op het moment 

dat de lichten uitgingen om 00:30u, toen bleken de dwergvleermuizen de snelweg over te vliegen (Boeckx. 

et al, 2004). Een gelijkaardige situatie werd vastgesteld tijdens een studie in 2008 nabij Brugge, naar een 

permanente vliegroute van meer dan 30 Watervleermuizen. De dieren werden gedurende verschillende 

maanden gevolgd en bleek dat de dieren door een onverlichte tunnel onder de E40 vlogen, maar ook 

Dwergvleermuizen, Laatvliegers en Rosse vleermuizen maakten er gebruik van. Omwille van 

veiligheidsaspecten werd later op het jaar verlichting aangebracht. Bij controles in 2009 bleken slechts 
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sporadisch Watervleermuizen nog gebruik te maken van de tunnel met uitzondering van de 

Dwergvleermuizen (Vandendriessche, 2009).  

Op basis van bovenvermeld onderzoek kan er gesteld worden dat het bij aanwezigheid van een verlichte 

weg voor vleermuizen van uitzonderlijk belang is dat er donkere tunnels en/of donkere hop overs worden 

voorzien. Indien de weg niet verlicht is, kan er op basis van bovenvermeld onderzoek besloten worden dat 

het effect van aanwezigheid van de weg minder groot is en dat de vleermuizen de weg wel zullen 

oversteken. Dit kan ondermeer bevestigd worden door het onderzoek van Boeckx et al., (2004) en 

Vandendriessche (2009), waarbij de Dwergvleermuizen, Laatvliegers en Rosse vleermuizen de snelweg 

opnieuw overstaken bij de doven van de verlichting. 

 

Vogels: beperking van de nestplaatskeuze (afname broedvogelstand) 

In 1998 werd de invloed van wegverlichting op het nestgedrag van grutto’s bestudeerd (de Molenaar et al., 

2000). Dit onderzoek werd uitgevoerd in een open weidegebied aan weerszijden van de A9 te Nederland 

tussen Limmen en Akersloot. De grutto werd gekozen als gidssoort voor weidevogels in het algemeen. De 

bestaande invloed van de weg en het wegverkeer op de gruttostand zijn als gegeven beschouwd. 

Vastgelegd zijn de exacte plek van de in 1998 en 1999 opgespoorde nesten, hun afstand tot de weg en tot 

de verlichting, het aantal eieren per nest, de maten en - ter controle – de gewichten van de eieren, de datum 

van het leggen van het eerste ei per legsel en eventueel verlies van legsels. 

Wegverlichting blijkt een aantasting van de habitatkwaliteit voor de grutto te betekenen. Wegverlichting heeft 

een significant negatieve invloed op de geschiktheid als broedterrein, die zich lijkt uit te kunnen strekken 

over enige honderden meters afstand van de verlichting. Daarnaast blijken de vogels die als eerste beginnen 

te nestelen, hun nestplaats significant verder van de lichtbron weg te kiezen dan vogels die later gaan 

nestelen. Een invloed van verlichting op het gemiddelde eivolume per nest, als indicatie voor het 

broedsucces en de conditie van de oudervogels, is in het onderzoek niet aangetoond. Evenmin is een 

invloed van verlichting op de predatie van gruttolegsels aangetoond. 

Negatieve invloed van de weg (het wegverkeer) blijkt in dit onderzoek niet meetbaar. Blijkbaar kan deze 

invloed gecompenseerd worden door terreinfactoren die mede de habitatkwaliteit bepalen. Dat de negatieve 

invloed van de verlichting minder door de geschiktheid van de terreingesteldheid wordt gecompenseerd, 

suggereert dat de invloed van de verlichting sterker zou kunnen zijn dan die van de weg (het wegverkeer) op 

zich. 

Dominoni, Quetting en Partecke (2013) publiceerden heel recent een studie over het effect van 

lichtvervuiling op merels. De studie toont aan dat kunstverlichting voor chronische stress zorgt wat 

ondermeer een onregelmatige vederkleedwissel, verstoorde bewegingsactiviteit en gewijzigde voortplanting 

tot gevolg hadden. Tijdens het tweede jaar hadden de blootgestelde vogels zelfs helemaal geen 

voortplantingscyclus.  Deze studie bevestigt het negatieve effect van lichtvervuiling op vogels. Eerder 

vastgestelde effecten op vogels waren onder meer verstoord zanggedrag, bioritme, nestlocatie, BMI 

(metabolisme), broedcyclus en paargedrag.  

Het effect van wegverlichting op andere vogels of vogelgroepen blijft een leemte in de kennis, maar hierbij 

dient wel aangehaald dat het vermijden van verlichting nog steeds de beste keuze is om effecten op vogels 

en fauna in het algemeen te voorkomen. 

 

Amfibieën 

In een onderzoek waar het effect van wegverlichting op amfibieën werd onderzocht, kon men besluiten dat 

er voor amfibieën geen statistisch verschil kon aangetoond worden tussen het aantal nachtelijke passages 

met verlichting en zonder verlichting (de Molenaar et al., 2003). De Molenaar (2003) wijst er eveneens op 

dat het voor amfibieën, in het bijzonder padden, bekend is dat aantrekking optreedt bij uiterst geringe 

lichtintensiteit. Uit nog niet gepubliceerd praktijkonderzoek blijkt dat padden op minstens 200 m van een 
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normale straatlantaarn al worden aangetrokken. Ter hoogte van de straatlantaarns kan dit een verhoogd 

risico om aan het verkeer ten slachtoffer te vallen tot gevolg hebben. 

Naast de impact van straatverlichting kan ook lichtverstoring door de koplampen van voorbijrijdende auto’s 

plaatsvinden. Deze zullen gedeeltelijk gemilderd worden door de aanwezigheid van jerseys en 

geluidsschermen langs de weg.  

 

Impactbepaling voor het doortochttracé 

Op basis van bovenstaand literatuuronderzoek kan er aangenomen worden dat het voorzien van 

wegverlichting een impact heeft op de aanwezige diersoorten die aangrenzend aan het doortochttracé 

voorkomen. Daarom is het van cruciaal belang dat lichtbronnen maximaal dienen vermeden te worden en 

indien ze toch noodzakelijk zijn moeten ze doordacht en spaarzaam aangebracht worden.  

Het doortochttracé volgt de tracering van de huidige N74/N715 dewelke in de huidige situatie verlicht is. In 

hoeverre er bij de realisatie van het doortochttracé verlichting zal worden voorzien, is momenteel nog niet 

gekend.  

Langsheen het doortochttracé zijn de Mangelbeekvallei en de Witte Bergen kwetsbaar voor verlichting. 

Daarom wordt zeker voor deze zones vooropgesteld dat dit dient te gebeuren conform de principes van 

goed verlichten: 

 Enkel verlichten waar nodig 

 Enkel neerwaartse verlichting 

 Enkel verlichten wanneer nodig 

 Geen onnodig sterke lichtbronnen 

 Geen verblindende richtingen gebruiken. 

 

Om er bijkomend voor te zorgen dat enkel datgene verlicht wordt wat moet verlicht worden, wordt als 

bijkomende eis vooropgesteld dat de armaturen zo laag mogelijk gehouden dienen te worden. Daarnaast 

dienen de armaturen te voldoen aan de strengste klasse volgens CEN (European Committee for 

Standardization) (klasse G6), welke de mate verstorende verblinding en/of onderdrukking van hinderlijk 

strooilicht (verblindingsgraad) zoveel mogelijk beperken. Klasse G6 betekent volgende maximale 

lichtsterktes, bij de gegeven richtingen: 

 Bij 70°: 350 cd/klm 

 Bij 80°: 100cd/klm 

 Bij 90°: 0 cd/klm 

 Boven 90°: 0 cd/klm 

Onder de richting van de lichtsterkte wordt verstaan: de hoek met de neerwaartse verticaal, waarbij het 

armatuur is geïnstalleerd zoals hij zal worden gebruikt. 

Het doortochttracé volgt de tracering van de huidige N74/N715 dewelke in de huidige situatie verlicht is. In 

hoeverre er bij de realisatie van het doortochttracé verlichting zal worden voorzien, is momenteel nog niet 

gekend. Als projectkenmerk geldt wel dat er zowel ter hoogte van het Kamp van Beverlo als ter hoogte van 

de Mangelbeekvallei, geluidsschermen of -bermen voorzien worden, die tevens voor een afscherming door 

lichtverstoring zorgen. Hiermee rekening houdend, zullen er geen significant negatieve effecten optreden ten 

aanzien van de Europees beschermde soorten, met in het bijzonder de vleermuizen. Deze conclusie steunt 

ondermeer op de vaststellingen van Boeckx et al., (2004) en Vandendriessche (2009), waarbij de 

Dwergvleermuizen, Laatvliegers en Rosse vleermuizen de snelweg opnieuw overstaken bij de doven van de 

verlichting. Indien bij realisatie van de doortocht enkel verlichting wordt aangebracht waar nodig, omwille van 

veiligheidsaspecten, en er op die manier voldoende onverlichte zones aanwezig zijn, zullen er geen 

significant negatieve effecten zijn op de aanwezige vleermuissoorten.  
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In het valleigebied van de Mangelbeek worden er vanuit het vleermuizenonderzoek (Verkem, 2009, 2010) 

wel milderende maatregelen voorgesteld voor de inrichting van het opgaand groen in functie van vliegroutes 

en hop-overs. Om op deze vliegroutes effecten door lichthinder te beperken worden, indien er 

geluidsschermen worden voorzien, volgende randvoorwaarden aan geluidsschermen opgelegd. Voor 

geluidsbermen zijn deze milderende maatregelen overbodig, aangezien bermen sowieso “ondoorzichtig” 

zijn.: 

 Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor vleermuizen dienen ondoorzichtige geluidsschermen 

voorzien te worden.  

 Ter hoogte van hop-overs dienen deze ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 50m 

doorgetrokken te worden. (mondelinge mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

Naast de impact van straatverlichting kan ook lichtverstoring door de koplampen van voorbijrijdende auto’s 

plaatsvinden. Deze zullen gedeeltelijk gemilderd worden door de aanwezigheid van jerseys en 

geluidsschermen langs de weg.  

Figuur 14.1.5: Vlieggedrag van vleermuizen bij het oversteken van een open ruimte in aanwezigheid van een hop-over 

(links) en zonder hop-over (rechts) 

Tabel 14.1.23 :  

  

  

  

  

 

Besluit: 

Aangezien het doortochttracé de N715 volgt, dewelke reeds verlicht is, geeft het plan geen aanleiding tot 

bijkomende lichtverstoring. Integendeel. Naar aanleiding van voorliggend plan worden bijkomende 

voorwaarden vooropgesteld om de lichthinder vanuit de N74/N715 zoveel mogelijk te beperken.  

Rekening houdend met bovenvermelde milderende maatregelen en opgelegde randvoorwaarden, wordt het 

effect als neutraal tot licht positief beoordeeld. Er zal geen relevante toename van lichthinder binnen de 

natuurbeschermingsgebieden die gekruist worden (Mangelbeek, Achter de Witte Bergen) optreden. 

 

14.1.3.1.3.5 Visuele verstoring 

Het doortochttracé kruist enkel ter hoogte van de Mangelbeek en ter hoogte van het Militair domein Kamp 

van Beverlo kwetsbare natuurwaarden. De rest van het doortochttracé gaat doorheen of onder bebouwd 

gebied, waardoor de effecten als gevolg van visuele verstoring op fauna hier niet van toepassing zijn. Bij de 

effectbespreking en –beoordeling houdt ook rekening met feit dat er ter hoogte van het gebied “Achter de 

Witte Bergen” en de Mangelbeekvallei een ecologische verbinding en geluidsschermen voorzien worden. 

Hierna wordt bijgevolg enkel ingegaan op de twee bovenvermelde gebieden.  

 

1. Miltair domein Kamp van Beverlo 

De zone ter hoogte van het militair domein Kamp van Beverlo, is zonder twijfel het meest gevoelige gebied 

voor visuele verstoring. In de huidige situatie is dit enkel het geval aan de westelijke zijde. Bij opheffing van 

de KMO-zone zal dit ook het geval zijn aan de oostelijke zijde.  

Rekening houdend met de stellingen inzake ecologische netwerken in het S-IHD-rapport voor dit gebied, 

waarbij voorgesteld wordt om het gebied Molenheide als heidestapsteen in te richten, dient de nieuwe weg 

hier maximaal afgeschermd te worden zodat ze niet zichtbaar is vanuit het militair domein. Dit enerzijds door 
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niet-doorzichtige geluidsschermen en anderzijds door het aanbrengen van een groenscherm (zie ook functie 

voor ecoduct). 

Rekening houdend met deze milderende maatregelen, wordt het effect van visuele verstoring ter hoogte van 

het Militair domein Kamp van Beverlo voor het doortochttracé als gering negatief effect beoordeeld.  

2. Mangelbeekvallei 

De Mangelbeekvallei is in de huidige situatie minder gevoelig voor visuele verstoring. Er zijn geen gegevens 

gekend van kwetsbare broedvogelsoorten in de onmiddellijke nabijheid van de huidige weg. Wellicht wordt 

dit momenteel ook bepaald door de verstoring (geluidsverstoring, versnippering) die er momenteel aanwezig 

is. Bij de opwaardering van de huidige N715 als N74 volgens het doortochttracé worden als projectkenmerkt 

sowieso ontsnipperingsmaatregelen voorzien om een ecologische verbinding te realiseren ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei. Tevens worden als projectkenmerk geluidsschermen voorzien ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei. Tevens wordt het voorzien van geluidsschermen hier noodzakeliujk geacht. In het licht 

van een opwaardering van deze vallei als ecologische verbindingsas, door het voorzien van een ecologische 

verbinding en geluidsschermen, is het hier ook aangewezen om deze geluidsschermen ondoorzichtig te 

voorzien, zodat er geen visuele verstoring kan optreden. 

Rekening houdend met deze milderende maatregelen, wordt het effect van visuele verstoring ter hoogte van 

de Mangelbeekvallei voor het doortochttracé als gering negatief effect beoordeeld.  

 

14.1.3.1.3.6 Besluit 

Basisalternatief 

Voor de verschillende effectgroepen inzake “verstoring” worden er door de realisatie van het doortochttracé 

geen significant negatieve effecten verwacht. Het in acht nemen van de milderende maatregelen, 

aangaande (grond)waterverontreiniging, lichtverstoring en visuele verstoring, wordt hier als een bindende 

bepaling geacht. Inzake verzurende depositie dient aangehaald dat de meest kwetsbare vegetaties, zijnde 

de vennen en heidevegetaties, momenteel reeds in sterke mate worden beïnvloed door de luchtemissies 

afkomstig van het verkeer. Echter door realisatie van het doortochttracé zal de verzurende depositie ter 

hoogte van deze gebieden afnemen in vergelijking met de huidige situatie.  

 

Variant KMO-zone langs achterzijde ontsloten 

In vergelijking met de basisalternatief is de variant waarbij de KMO-zone langs de achterzijde wordt 

ontsloten beduidend minder goed doordat het wegennet minder wordt gebundeld en naast de verstoring van 

het Militaire domein (te milderen via schermen langs de N74) nu ook geluidsverstoring optreedt in de richting 

van Molenheide. 

Wel blijft gelden is dat, mits de plaatsing van schermen langs de N74 t.h.v. het Militair Domein, de situatie 

nog steeds beter zal zijn dan de huidige situatie. 

 

14.1.3.2 Effectinschatting voor het omleidingstracé 

14.1.3.2.1 Ruimtebeslag 

14.1.3.2.1.1 Biologische waarderingskaart 

Het volledige ruimtebeslag voor aanleg van het omleidingstracé op basis van de maximale perimeter van het 

referentieontwerp wordt ingeschat op 124 ha, waarvan een derde als biologisch minder waardevol en een 

derde als biologisch waardevol is aangeduid. De rest zijn biologisch zeer waardevolle en complexen van 

minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle eenheden. Voor een gedetailleerde tabel met de 

vegetaties die binnen het referentieontwerp gelegen zijn, wordt verwezen naar Bijlage 14.3.  
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Tabel 14.1.24 : Ruimtebeslag BWK-evaluaties 

Voor een bespreking van de impact op de biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen wordt 

verwezen naar de hoofdstukken aangaande verlies aan Natura 2000 habitats, verboden te wijzigen 

vegetaties en kleine landschapselementen en bosvegetaties.  

Het verlies aan habitats van noord naar zuid kan als volgt worden samengevat: 

 Verlies van naaldbos (ppmb) en (gekapt) populierenbos in het deeltraject ten noorden van de KMO-zone.  

Een deel van deze “matig waardevolle” (waarde = 3) ecotopen is gelegen op landduinen (0,7 ha), wat 

duidelijk kan afgeleid worden op basis van de bodemkaart.  

 Ca. 1 ha loofhoutaanplant (struweelopslag van allerlei aard) binnen de KMO-zone. Een perceel naaldbos 

(ppms) aansluitend met dit perceel, die op de BWK is aangeduid als biologisch waardevol is ondertussen 

verdwenen en omgevormd tot industrie. 

 Verlies van ca. 1,7 ha biologisch zeer waardevol eiken-berkenbos (qb) in de zuidoostelijke hoek van het 

Habitatrichtlijngebied Zwarte Beek. Dit perceel is niet aangeduid als Natura 2000 habitat.  

 Verlies van matig waardevolle naaldhoutaanplantingen (ppms, pmb, ppa) en struweelopslag van allerlei 

aard (sz) in het gebied Helchterenbos-Hoeverheide-Kraanberg, o.a. ter hoogte van het voorziene 

aansluitingscomplex.  

 Ten zuiden van het voorziene aansluitingcomplex ligt een historisch permanent grasland (hp+), waarvan 

0,6 ha wordt ingenomen. 

 Ten oosten van het toponiem “Kraanbergbos” bevindt zich een perceel eiken-berkenbos (qb), die 

aangeduid is als Natura 2000 habitat. Door de aanleg van de omleidingsweg gaat ca. 0,1 ha van dit 

perceel (12,7 ha) verloren. Op de Habitatkaart is dit perceel aangeduid als 9190_doel wat erop wijst dat 

dit perceel eerder zwak ontwikkeld is, o.a. door het voorkomen van Grove den (pins als BWK-eenheid 2) 

voor.  

 In zuidelijke richting (Kraanbergbos tot Kraanberg) wordt de zone waar het omleidingstracé gesitueerd is 

volledig gekenmerkt door naaldhoutaanplanten (ppms, ppmb, pmb, ppa). Ten noorden van het toponiem 

Kraanberg ligt nog een perceel eiken-berkenbos (qb) met meer naar het zuiden toe opnieuw 

naaldhoutaanplantingen (ppmh, ppms). 

 Het op- en afrittencomplex ten noorden van Lilloschans wordt aan de oostelijke zijde gekenmerkt door 

een perceel Natura 2000 habitat buiten SBZ (habitattype 2310u – psammofiele heide met Calluna en 

Genista, zwak ontwikkeld).  

 Ten zuiden van de Vijfeindenstraat komt een perceel Hp* voor, wat als historisch permanet grasland, 

maar geen Natura 2000 habitat betreft. Ten zuiden daarvan, net ten oosten van het toponiem 

“Lilloschans” komt een moerasvegetatie (Hf, Hfb) voor, die een regionaal belangrijke biotoop en Natura 

2000 habitat betreft. Deze moerasvegetaties gaan over in alluviale bosvegetaties (Vn, Vm), die beiden 

een Natura 2000 habitat betreffen.  

 Verlies van kleinschalig landschap in overgangsgebied tussen landbouwzone ten zuidoosten van Lillo en 

de alluviale bossen van de Mangelbeelvallei. Het betreft o.m. vochtige bosjes, wilgenstruweel, ruigtes en 

houtkanten en verlies van bosschages ter hoogte van de Standaardwijk. Een mildering ontstaat hier door 

de landschappelijke inrichting op de restanten van kadastrale percelen die onteigend zullen worden en 

Evaluatie Omschrijving Aantal ha 

m biologisch minder waardevol 47,32 

mw biologisch minder waardevol met waardevolle elementen 5,97 

mwz biologisch minder waardevol met zeer waardevolle elementen 1,19 

mz biologisch minder waardevol met waardevolle en zeer waardevolle 
elementen 

0,36 

w biologisch waardevol 40,85 

wz biolologisch waardevol met zeer waardevolle elementen 10,10 

z biologisch zeer waardevol  18,44 

Totaal aantal ha 124,23 
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waar bosjes, bosranden en KLE’s worden voorzien (2,07 ha). Daarnaast zullen de vegetaties waar de 

N74 ter hoogte van de Mangelbeek op peilers wordt aangelegd, behouden blijven. Hierdoor zal 0,2 ha hf 

en 0,2 ha vn sowieso behouden blijven.  

 Verlies van oud (eiken)bos en aansluitend wetland aan de rand van het industrieterrein Centrum-Zuid 

(5,6 ha); 

 Verlies van stenige (mijnterril)vlaktes, weliswaar met industriële gewestplanbestemming maar op dit 

moment nog niet ingenomen, die relevant zijn voor warmteminnende en kalkminnende planten- en 

diersoorten (5,4 ha)  

 Verlies van zeer waardevolle (bos-)ecotopen in het gebied Kolveren (4,1 ha). 

Het verlies aan biologisch minder waardevolle habitats wordt als gering negatief effect beoordeeld.  

Het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats wordt als matig tot significant negatief effect 

beoordeeld. Indien het om een tijdelijk verlies gaat (bijvoorbeeld in de werfzone), die beperkt in omvang is, 

wordt het effect als matig negatief beoordeeld. Indien het om een permanent verlies van grote omvang gaat, 

wordt het als significant negatief effect beoordeeld.  

Vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen 

van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare 

natuurschade (algemene natuurtoets) dient dit verlies zoveel mogelijk te worden voorkomen of beperkt en 

indien dit niet mogelijk is te worden gecompenseerd. Dit betreft geen compensatiemaatregel in het kader van 

Artikel 36ter van het Natuurdecreet. Juridisch gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de 

uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is voor het verlies aan 

bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in het kader van de zorgplicht en het stand-

still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats op regionaal en 

Vlaams niveau te compenseren.  

Een detailuitwerking aangaande deze compensatie dient verder op projectniveau te gebeuren. Bomenrijen 

die ter hoogte van de werfzone verdwijnen kunnen bijvoorbeeld makkelijk opnieuw worden aangeplant. Het 

verlies aan bosvegetaties (qb, qs, n, …) dient daarnaast sowieso gecompenseerd te worden in het kader 

van de bepalingen van Artikel 90bis van het Bosdecreet. Voor een overzicht van de maximaal te 

compenseren aantal ha per type vegetatie, wordt verwezen naar § 14.1.9.2.5.  

Op dit ogenblik kan wel reeds aangehaald worden dat een deel van deze compensatie binnen het 

wegproject zelf kan uitgevoerd worden. Op en langs de tunnels zullen mogelijkheden ontstaan voor creatie 

van ecotopen met natuurwaarden in de open schrale sfeer. Bomenrijen die binnen de maximale perimeter 

gelegen zijn, en bijgevolg meegenomen zijn als biotoopverlies, kunnen mogelijks behouden blijven indien zij 

aan de rand van de werfzone gelegen zijn. Daarnaast wordt, afhankelijk van de beschikbare ruimte, een 

zone voor landschappelijke inpassing voorzien langsheen het tracé. Ook in relatie tot de realisatie van de 

ecoduct, wat een projectkenmerk en flankerende maatregel betreft, wordt er op de voormalige KMO-zone 

voldoende geleiding en afscherming voorzien waarbij op basis van de doelsoorten die hiervoor zijn 

opgesteld een combinatie van natte en droge (heide)habitats en loofhoutvegetaties (als buffer aan de rand) 

zullen voorzien worden (zie verder § 14.1.3.2.2).  
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14.1.3.2.1.2 Natura 2000 habitats en regionaal belangrijke biotopen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het verlies aan Natura 2000 habitats die binnen het 

referentieontwerp gelegen zijn. In de tabel wordt tevens aangeduid hoeveel ha hiervan binnen SBZ gelegen 

is. Op basis van deze tabel kan er afgeleid worden dat het verlies aan Natura 2000 habitats binnen SBZ 

enorm beperkt is. Voor een beoordeling van dit effect wordt verwezen naar de passende beoordeling.  

Voor een situering van deze habitats, wordt verwezen naar Kaart 14.1-8. 

Dit verlies aan Europese habitats, zowel binnen als buiten SBZ, wordt als significant negatief effect 

beoordeeld omwille van de relatief grote absolute waarde van het verlies, namelijk ca. 13ha. Hiervan bevindt 

zich slechts 0,2 ha binnen SBZ, wat in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen en natuurlijke kenmerken 

van de SBZ-gebieden in de passende beoordeling als niet significant negatief wordt beoordeeld. Deze 

beoordeling van significant negatief geldt dus enkel op regionaal niveau.  

In het licht van de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de 

bepalingen van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare 

natuurschade (algemene natuurtoets) wordt een compensatie van het permanent verlies echter wel als 

noodzakelijk geacht. Dit betreft geen compensatiemaatregel zoals bedoeld in Artikel 36ter, §5 van het 

Natuurdecreet. Juridisch gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan deze 

compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is voor het verlies aan bosvegetaties. Dit betreft echter een 

aangewezen compensatie in het kader van de zorgplicht en het stand-still-principe, om het effect van het 

verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats op regionaal en Vlaams niveau te compenseren.  

Het beperkte verlies aan bosvegetaties (9120, 9190, 91
E
0) dient sowieso gecompenseerd te worden in het 

kader van de bepalingen van Artikel 90bis van het Bosdecreet. De voedselrijke ruigtes en rietlandvegetaties 

die verloren gaan kunnen opnieuw tot ontwikkeling komen in overhoeken, bermen of grachten langsheen het 

tracé. 

Het exacte aantal ha dat bijgevolg zal moeten gecompenseerd worden, zal verder op projectniveau moeten 

bepaald worden. Als randvoorwaarde dient bij verdere uitwerking op projectniveau wel een maximaal 

behoud van deze vegetaties nagestreefd te worden.  

Voor een beoordeling van het verlies aan Natura 2000 habitats binnen SBZ, ten aanzien van de 

instandhoudingsdoelstellingen die voor deze habitats zijn opgemaakt en ten aanzien van de natuurlijke 

kenmerken van het SBZ-gebied, wordt specifiek verwezen naar de passende beoordeling. Bovenvermelde 

compensatie betreft zoals reeds aangehaald dus geen compensatiemaatregel zoals bedoeld in in Artikel 

36ter, §5 van het Natuurdecreet. 
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Tabel 14.1.25 : Ruimtebeslag omleidingstracé Natura 2000 habitats en regionaal belangrijke biotopen 

Europees 
habitattype 

BWK-
eenheid 

Omschrijving SBZ-H Valleien 
van de Laambeek, 

Zonderikbeek, 
Slangebeek en 

Roosterbeek met 
vijvergebieden en 

heiden 

SBZ-H 
Mangelbeek en 

heide- en 
vengebieden 

tussen 
Houthalen en 

Gruitrode 

SBZ-H Vallei 
van de Zwarte 

Beek, 
Bolisserbeek 
en Dommel 

met heide en 
vengebieden & 
SBZ-V Militair 
domein en de 
vallei van de 
Zwarte Beek 

Buiten SBZ Totale 
oppervlakte 

(ha) 

2310u cd Psammofiele heide met Calluna- en 
Genista soorten, zwak ontwikkleld 

0 0 0 0,23 0,23 

3130 aom Minerale oligotrofe wateren van 
Atlantische zandvlakten met 
amfibische vegetatie: Lobelia, 
Littorellia en Isoëtes 

0 0 0 1,28 1,28 

6430,rbbhf hf, hfb Voedselrijke ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop 
moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken 

0 0,11 0 4,39 4,50 

6430,rbbhf,bos hf, hfb Voedselrijke ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop 
moerasspirearuigte met 
graslandkenmerken onder aanplant 
of met boomopslag 

0 0,056 0 0,02 0,08 

9120 qs, 
kh(qs), 
qs- 

Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Ilex en soms 
ook Taxus in de ondergroei 

0 0 0 3,71 3,71 

9120_qb qb eikenberkenbos als 
successiestadium van de zure 
eiken- en beukenbossen 

0 0 0 0,25 0,25 

9190_doel qb Oude zuurminnende bossen met 
Quercus robur op zandvlakten 

0 0 0,12 0,79 0,91 

91E0 vn Alluviale bossen met Alnion 
glutinosa en Fraxinus excelsior 

0 0 0 2,12 2,12 
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Europees 
habitattype 

BWK-
eenheid 

Omschrijving SBZ-H Valleien 
van de Laambeek, 

Zonderikbeek, 
Slangebeek en 

Roosterbeek met 
vijvergebieden en 

heiden 

SBZ-H 
Mangelbeek en 

heide- en 
vengebieden 

tussen 
Houthalen en 

Gruitrode 

SBZ-H Vallei 
van de Zwarte 

Beek, 
Bolisserbeek 
en Dommel 

met heide en 
vengebieden & 
SBZ-V Militair 
domein en de 
vallei van de 
Zwarte Beek 

Buiten SBZ Totale 
oppervlakte 

(ha) 

91E0_vm vm Alluviale bossen met Alnion 
glutinosa en Fraxinus excelsior 

0 0 0 0,26 0,26 

91E0_vo vo Alluviale bossen met Alnion 
glutinosa en Fraxinus excelsior 
(oligotroof elzenbos met 
veenmossen) 

0 0 0 0,77 0,77 

Totale oppervlakte     0,00 0,17 0,12 13,81 14,10 

        

Regionaal 
belangrijke 
biotopen 

              

rbbmr mrb rietland en andere Phragmition-
vegetaties 

0 0 0 0,81 0,81 

rbbsf sf moerasbos van breedbladige 
wilgen 

0 0 0 0,62 0,62 

rbbso so vochtig wilgenstruweel op venige 
en zure grond, onder aanplant of 
met bosopslag 

0 0,034 0 0,42 0,45 

Totale oppervlakte      0 0,034 0 1,85 1,88 
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14.1.3.2.1.3 Verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen 

Als gevolg van het plan zullen bepaalde verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen, 

volgens het Besluit van de Vlaamse Regering (3 juli 2009) betreffende de vergoeding van wildschade of van 

schade door beschermde soorten en tot wijziging van Hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse regering 

van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels tot uitvoering van het decreet van 21 oktober 1977 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, verdwijnen. Het exacte aantal ha kan pas op 

projectniveau worden bepaald, maar Tabel 14.1.26 geeft reeds een maximaal beeld van de verboden te 

wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen die binnen de perimeter van het doortochttracé 

gesitueerd zijn.  

Algemeen zijn volgende regels geldig:  

 er geldt overal een verbod op wijziging van holle wegen, graften, bronnen, vennen en heiden, moerassen, 

waterrijke gebieden en duinvegetaties. Ook het wijzigen van historisch permanent grasland (inclusief 

microreliëf en poelen) is verboden in groene bestemmingen. Voor het verbod op wijziging van vegetatie 

of KLE kan een ontheffing verleend worden bij wijze van Ministerieel Besluit waarin 

natuurcompensatiemaatregelen kunnen worden opgenomen. 

 voor bepaalde vormen van vegetatiewijziging/wijziging van KLE geldt binnen bepaalde ruimtelijke 

bestemmingen en beschermde gebieden (bv. SBZ-H) een natuurvergunningsplicht. De 

natuurvergunningsplicht geldt echter niet wanneer de activiteiten gebeuren op basis van een regelmatige 

bouwvergunning, na advies van ANB en voor zover uitdrukkelijk voldaan is aan het tegengaan van 

vermijdbare schade (Art. 16 Natuurdecreet). 

De verboden te wijzigen vegetaties betreffen vooral soortenrijke permanente cultuurgraslanden (hp+) (zgn. 

historisch permanente graslanden) en natte ruigte vegetaties met Moerasspirea (hf). Deze habitats bevinden 

zich ter hoogte van het aansluitingscomplex ten noorden van “Lilloschans” en in de zone tussen de vallei van 

de Mangelbeek en de vallei van de Winterbeek. De gedegadeerde heide (cd) bevindt zich ter hoogte van het 

realiseren aansluitingscomplex ten noorden van Lilloschans (Kraanberg). 

Het effect aangaande het verlies van deze verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen 

wordt als significant negatief effect beoordeeld. Het permanent verlies van opgaande begroeiing 

(bomenrijen, hagen, houtkanten) dient namelijk vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 

Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het 

tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare natuurschade (algemene natuurtoets) zoveel mogelijk 

worden voorkomen of beperkt en indien dit niet mogelijk is worden gecompenseerd. Dit betreft geen 

compensatie in het kader van Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet.  

Het verlies aan opgaande begroeiing die zich buiten de zone voor aanleg van de wegzate bevindt kan 

worden heraangeplant. Dit is vooral het geval voor de bomenrijen die zullen verdwijnen. Daarnaast dient het 

behoud van de bomenrijen in de werfzone maximaal nagestreefd te worden. Voor het verlies aan 

gedegradeerde heide ter hoogte van Kraanberg kan een herstel gerealiseerd worden ter hoogte van de 

tunneldaken. Ook in de zone van landschappelijke inpassing kan een compenstie van deze habitats 

gerealiseerd worden. Hiermee rekening houdend, wordt het effect als matig negatief effect beoordeeld.  

  

Tabel 14.1.26 : Inname verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen omleidingstracé 

 BWK-
eenheid 

Oppervlakte 
(ha) 

BWK-eenheid Subtotaal 

Verboden te 
wijzigen vegetaties 

ae 0,43 eutrofe plas  

 cd 0,23 gedegradeerde heide met 
dominantie van Bochtige smele 

 

 cp 0,02 gedegradeerde heide met 
dominantie van Adelaarsvaren 

 

 ha 0,004 struisgrasvegetatie op zure  
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 BWK-
eenheid 

Oppervlakte 
(ha) 

BWK-eenheid Subtotaal 

bodem 

 hf 2,14 natte ruigte met moerasspirea  

 hj 0,02 vochtig, licht bemest grasland 
gedomineerd door russen 

 

 hp+ 5,21 soortenrijk permanent 
cultuurgrasland met relicten van 
half natuurlijke graslanden 

8,06 

Klein 
landschapselement 

k(cp) 0,07 bermen, perceelsranden, taluds 
gedomineerd door Adelaarsvaren 

 

 k(hf) 0,38 bermen, perceelsranden, taluds 
gedomineerd door 
Moerasspirearuigte 

 

 kbb 0,23 bomenrij met dominantie van berk  

 kbpica 0,05 bomenrij met dominantie van 
fijnspar 

 

 kbq 0,23 bomenrij met dominantie van 
zomereik 

 

 kbqr 0,06 bomenrij met dominantie van 
Amerikaanse eik 

 

 kd 0,36 dijk  

 kh 0,22 houtkant of oude heg  

 kh(qs) 0,14 houtkant met zuur eikenbos  

 kha 0,02 houtkant met dominantie van els  

 khw 0,05 houtwal  

 kj 0,01 hoogstamboomgaard  

 ks 0,48 spoorwegberm  

 kt 4,39 talud  

 kt(qb) 0,16 talud met eiken-berkenbos  

 kt(sz) 0,32 talud met struweelopslag van 
allerlei aard 

7,17 

Totaal  15,23   
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14.1.3.2.1.4 Bosvegetaties 

In Tabel 14.1-28 wordt een overzicht gegeven van de bosvegetaties die maximaal (=worst-case-

benadering) ingenomen worden door de aanleg van het omleidingstracé. Een detailoverzicht van de 

bosvegetaties die maximaal verloren zullen gaan wordt weergegeven in Tabel 14.1.28. Op basis van 

deze tabel kan er afgeleid worden dat er ca. 45 ha zal ontbost worden. Het betreft voornamelijk 

loofhoutaanplanten en naaldhoutvegetaties. Een detailopgave van de te ontbossen oppervlakte dient 

verder te gebeuren op projectniveau. Bepaalde bossen zullen misschien niet onder de 

ontbossingswetgeving vallen, omdat ze pas na 1990 zijn aangeplant. Deze screening dient nog verder 

te worden uitgevoerd op projectniveau. Onderstaande tabellen geven echter wel een beeld van de 

maximale grootte-orde aan ontbossing.  

Vlaanderen is met een bosindex van 13 % één van de bosarmste streken in Europa. Daarom heeft de 

Vlaamse overheid een strenge regeling uitgewerkt die ons bos zo goed mogelijk moet bewaren en 

beschermen.  

Om te voorkomen dat het kostbare bosareaal nog verder afneemt, gelden drie grote basisprincipes: 

 Ontbossing is verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet van 13 juni 1990.    

 Als ontbossing niet verboden is, dan is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  

 Een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossen of een verkavelingsvergunning voor beboste 

gronden kan niet worden verleend zonder compensatie. 

Het verlies aan ca. 45 ha bos, wordt daarom als significant negatief effect beoordeeld. In het kader 

van Artikel 90bis van het Bosdecreet geldt voor voorliggend project de boscompensatieplicht. Deze 

compensatieplicht kan op verschillende mogelijkheden: 

 Compensatie in natura; 

 Compensatie door storting van een bosbehoudsbijdrage in het Bossencompensatiefonds; 

 Een combinatie van beide.  

De goedkeuring en procedure aangaande ontbossing en boscompensatie dient doorlopen te worden 

bij aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en zal bijgevolg verder dienen uitgewerkt te 

worden op projectniveau.  

In totaal dient op basis van Tabel 14.1-18  77,7 ha bos gecompenseerd worden. Compensaties 

gebeuren best in natura. In het kader van voorliggend project kunnen delen van de KMO-zone (totale 

vrije oppervlakte KMO zone bedraagt ca. 20 ha) als potentiële zone voor compensatie worden 

gebruikt. Op deze locatie is een combinatie van heide en loofbosvegetaties aangewezen. Bij de 

inrichtingsvisie voor de ecoduct ter hoogte van het Kamp van Beverlo wordt reeds een schetsmatige 

visiekaart gegeven van welke zones best bebost worden met loofhout (Zie kadertekst in hoofdstuk 

14.1.3.2.2). Indien er vanuit gegaan wordt dat de helft van de KMO-zone wordt aangeplant met 

loofhout, dient nog ca. 70 ha te worden bebost als compensatie van het verlies aan bosvegetaties.  

In de zone voor landschappelijke inpassing kan eveneens een deel van de boscompensatie voorzien 

worden.  

 

Tabel 14.1.27 : Overzichtstabel boscompensatie 

Type bos Totale 
oppervlakte 

(ha) 

Compensatiefactor Totaal te 
compenseren 

(ha) 

Populier 2,47 1 2,5 

Loofhout (exclusief 
populier) 

32,30 2 64,6 

Naaldhout 10,60 1 10,6 

Totaal  45,37  77,7 
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Tabel 14.1.28 : Inname en compensatie bosvegetaties omleidingstracé 

Subtype BWK-eenheid Oppervlakte (ha) Omschrijving 

Populier lh 0,38 populierenaanplant op vochtige grond 

 lhb 0,47 populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of 
wilgenondergroei 

 lhi 1,62 populierenaanplant op vochtige grond met ruderale 
ondergroei 

Loofhout 
(exclusief 
populier) 

n 17,48 loofhoutaanplant (exclusief populierenaanplant) 

 qb 4,31 eiken-berkenbos 

 qb- 0,71 eiken-berkenbos (jonge boomlaag) 

 qs 3,05 zuur eikenbos 

 qs- 0,49 zuur eikenbos (jonge boomlaag) 

 se 0,01 kapvlakte 

 sf 1,14 vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

 so 0,45 vochtig wilgenstruweel op venige, zure bodem 

 sz 1,51 struweelopslag van allerlei aard 

 vm 0,26 mesotroof elzenbos met zeggen (ook verboden te 
wijzigen vegetatie) 

 vn 2,12 nitrofiel alluviaal elzenbos 

 vo 0,77 oligotroof elzenbos met veenmossen (ook verboden te 
wijzigen vegetatie) 

Naaldhout pa 0,62 naaldhoutaanplant zonder ondergroei 

 pmb 0,32 naaldhoutaanplant met ondergroei van bomen en 
struiken 

 pms 1,25 naaldhoutaanplant met laag struikgewas (braam, brem, 
heide) 

 ppa 0,14 aanplant van Grove den zonder ondergroei 

 ppmb 2,30 aanplant van Grove den met ondergroei van struiken 
en bomen 

 ppmh 1,44 aanplant van Grove den met lage ondergroei (grassen, 
kruiden) 

 ppms 4,53 aanplant van Grove den met laag struikgewas 

Totale 
oppervlakte 
bos 

 45,37  

  

14.1.3.2.1.5 Impact op leefgebieden 

Hierna wordt de impact op leefgebieden voor vogelrichtlijnsoorten en bijlage IV soorten weergeven. Voor de 

impact op andere diersoorten, wordt verwezen naar de toetsing aan de soortenbescherming, wat afzonderlijk is 

beschreven in § 14.1.4. 

Vogelrichtlijnsoorten 

In onderstaande Tabel 14.1.29 zijn de directe verliezen weergegeven aan vogelleefgebieden die 

gelegen zijn binnen en aangemeld voor de relevante Vogelrichtlijngebieden binnen het studiegebied. 

Tabel 14.1.29: Verloren areaal aan vogelleefgebieden ten gevolge van de aanleg van het omleidingstracé 

Vogelrichtlijngebied Heidevogels (ha) Moerasvogels (ha) 

Militair domein en de Vallei 

van de Zwarte Beek 

2,204 0,000 
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Bij de hoger weergegeven zeer beperkte verliesoppervlakten voor heidevogels dient opgemerkt te 

worden dat het hier in feite verliesoppervlakten betreft van akkers op zandgrond (BWK-code = Bs), 

gelegen binnen vogelrichtlijngebied. Deze akkers zijn meegenomen bij de opmaak van 

leefgebiedenkaarten voor heidevogels omdat gekend is dat akkers een rol kunnen spelen voor 

bepaalde heidevogels (Gabriëls et.al., 1992). Het is echter duidelijk dat het hier zones betreft die op dit 

moment qua waarde voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V Militair domein en Vallei van 

de Zwarte Beek van zeer beperkt belang zijn. 

Daarnaast dient hier wel het aansnijden van (recent gecreëerde en geplande) open plekken in het 

Landgoed Hoeverheide over beperkte oppervlakte (ca 1 ha) in het meest zuidoostelijke deel van het 

landgoed te worden vermeld. Over deze ontwikkelingen in het landgoed werd reeds bericht in 

paragraaf 14.1.1.3.2. Inmiddels werden de werkzaamheden voor het realiseren van deze 

natuurcompensaties reeds uitgevoerd. De heidevegetatie is momenteel nog in ontwikkeling. 

De creatie van deze open plekken vormt immers een milderende maatregel binnen het 

maatregelenpakket dat als vergunningsvoorwaarde is opgelegd aan de N.V. Remo Milieubeheer. 

Deze maatregelen beoogden de versterking van het leefgebied voor specifieke vogelrichtlijnsoorten in 

het Landgoed Hoeverheide. De te creëren open plekken in dat bosgebied zouden specifiek als 

leefgebied dienen te fungeren voor de soorten Boomleeuwerik en Nachtzwaluw. (Passende 

beoordeling REMO-dossier en mondelinge communicatie dr.sc. Alain De Vocht, auteur van de 

Passende beoordeling) 

Deze open plekken zijn weliswaar niet gelegen in vogelrichtlijngebied maar kunnen een bijdrage 

leveren in het realiseren van de gunstige staat van instandhouding voor het SBZ-V Militair Domein en 

Vallei van de Zwarte Beek. 

Evenwel zal de zandige herinrichting op en langs de tunnel wel degelijk een ecologische ontwikkeling 

toelaten die leefgebieden kan creëren voor soorten als Nachtzwaluw en Boomleeuwerik en dit over 

een duidelijk grotere oppervlakte dan het oppervlakteverlies van open plekken (ca 1 ha). Daarbij is het 

wel belangrijk dat de akoestische verstoring vanuit de delen met open sleuf (strook van 500 m) zoveel 

als mogelijk beperkt wordt. Buffering wordt gevormd door de ingraving van de N74 in combinatie met 

grondophoging of geluidswand.  

Hieronder beschouwen we ook de mogelijke effecten op de bossoorten Zwarte specht en Wespendief. 

Zoals eerder gemeld betreft het soorten die door Van Vessem en Kuijken (1986) niet als de meest 

kenmerkende soorten van het vogelrichtlijngebied worden beschouwd. 

Door het omleidingstracé zal circa 6,5 ha naaldhout ter hoogte van Hoeverheide en gelegen in 

Vogelrichtlijngebied verdwijnen. Het betreft het gedeelte dat in tunnel zal worden aangelegd met 

ertussen een gedeelte in open sleuf. 

In het kader van het Remo-dossier werd ook een boscompensatie uitgevoerd. De bebossing werd 

uitgevoerd in het plantseizoen 2011/2012. Na een eerste terreincontrole in 2013 blijkt een groot deel 

van het jong plantsoen afgestorven te zijn. Een nieuwe aanplanting dient te gebeuren (Benny Mathijs, 

ANB, 12/12/2013). 

In principe betreft naaldhout potentieel leefgebied voor Zwarte Specht. Wespendief is meer gebonden 

aan de combinatie van loofbos en open terreinen (zoals heiden) en wordt dus aangenomen sowieso 

geen significant effect te ondervinden als gevolg van het verlies aan naaldhout. 

Voor Zwarte specht wordt het verlies van 6,5 ha door een combinatie van verschillende redenen als 

niet significant beschouwd: 

 Deze soort heeft de laatste decennia goed stand gehouden in Vlaanderen en neemt zelfs toe. We verwijzen 

hiervoor ook naar Tabel 16.1-1 in dit planMER. De reden voor deze gunstige situatie voor deze soort is ook 

duidelijk. Meer en meer wordt ervoor gekozen om de omlooptijd voor de naaldhoutbossen te vergroten. In 



 580/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

feite wordt meer en meer overgeschakeld op selectieve dunning i.p.v. kaalslag. Dit speelt in het voordeel van 

de Zwarte specht die steeds oudere bossen aantreft met steeds meer dood hout. 

 Daar komt bij dat Zwarte specht een typische voorbeeld is van een soort waarvan het aandeel broedparen dat 

voorkomt buiten vogelrichtlijngebieden vrij groot is. Dit komt omdat de soort aan dennenbossen gebonden is. 

Dennenbossen komen veel voor in de Kempen en bovendien evengoed buiten als binnen 

vogelrichtlijngebieden. Vanuit een metapopulatiecontext zou dus de Kempen in zijn geheel als een 

metapopulatie beschouwd kunnen worden en dient dus de gunstige staat dus op dat niveau gewaarborgd te 

worden. Het locaal verlies van 6.5 ha naaldbos heeft in die context geen betekenis. 

 Dat er voor de bosvogels in SBZ-V Militair Domein en de vallei van de Zwarte Beek geen problemen zijn is 

ook af te leiden uit de beheerkeuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Men beseft vooral dat er 

maatregelen dienen genomen ten behoeve van de groep van de heidevogels. Daartoe worden, i.h.k.v. het 

DANAH-project, tientallen ha naaldbos gekapt. Ook dit verlies aan naaldhout zal inderdaad niet leiden tot 

significante effecten voor Zwarte specht.  De verkleining van het areaal voor deze soort kan aangenomen 

worden opgevangen te zullen worden door een kwaliteitsverhoging in het resterende gedeelte van het 

bosgebied. 

Andere Europees beschermde soorten excl. vogels 

Naast vogelrichtlijnsoorten dient nagegaan of leefgebieden voor Bijlage IV soorten in het algemeen en 

aangemelde habitatrichtlijnsoorten voor de betreffende SBZ-H gebieden in het bijzonder, in het 

gedrang zouden komen. 

Overlay van leefgebieden voor de “heidegroep” binnen de amfibieën en reptielen (Rugstreeppad, 

Heikikker en Gladde slang) met het omleidingstracé wijst uit dat binnen het SBZ-H “Vallei- en 

brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden” geen verlies 

zal optreden van leefgebieden.De verspreidingskaart van de Bijlage IV soorten (Bijlage 3 in de 

passende beoordeling) binnen de 500m van de wegtracé’s toont aan dat Rugstreeppad voorkomt in 

de onmiddellijke omgeving van het omleidingstracé (d6-17-44, d6-17-41, & d6-17-21), echter op basis 

van de leefgebiedenkaarten waarbij de potentiële habitats in kaart zijn gebacht, kan er verwacht 

worden dat deze soorten niet voorkomen hoogte van het omleidingstracé. Dit geldt ook voor Heikikker 

en Gladde slang die eveneens respectievelijk in het km-hok d6-17-21 en km-hok c65743 zijn 

waargenomen.  

Wel dient opgemerkt dat voor het opstellen van deze leefgebiedenkaart (naaldhout)bossen niet 

werden opgekleurd maar bij voorbaat niet kan worden uitgesloten dat deze lokaal een rol hebben 

binnen het populatienetwerk voor de Bijlage IV soort Gladde slang. Dit wordt ruim ondervangen door 

de zandige inrichting op en langs tunnel die een hogere geschiktheid heeft als leefgebied dan het 

naaldbos dat verdwijnt. 

Van bijzonder belang is hier wel het over beperkte oppervlakte aansnijden van (te realiseren) open 

plekken doorheen het landgoed Hoeverheide. Dat deze zone niet gelegen is binnen 

habitatrichtlijngebied doet in deze niet terzake. Leefgebieden van Bijlage IV soorten zijn in Vlaanderen 

overal beschermd. Deze open plekken op de landduinen zouden van betekenis kunnen zijn voor 

soorten als Rugstreeppad of Gladde slang alhoewel zulks tot op heden niet is bevestigd middels 

terreinwaarnemingen.  Ook hier geldt dat de zandige herinrichting op en langs de tunnels wel degelijk 

een ecologische ontwikkeling toelaten die leefgebieden kunnen creëren voor soorten als Gladde slang 

en Rugstreeppad.   

 

We schatten in dat effecten op vleermuissoorten (Bijlage IV) zeer beperkt zullen zijn omdat het 

momenteel hoofdzakelijk gesloten naaldbosgebieden betreft met een beperkte waarde voor 

vleermuizen. 

In de omgeving van de Vallei van de Mangelbeek en de Sonnisbeek-Broekbeek kan aangenomen 

worden dat verlies van kleinschalige agrarisch gebied en ruigte een lokaal verlies van jaaggebieden 
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kan genereren voor bepaalde vleermuissoorten. De inrichting van restanten van kadastrale percelen in 

functie van landschapsinkleding (bosranden, KLE, bosjes, …) kan dan weer het jachtgebied voor 

vleermuissoorten vergroten. 

 

14.1.3.2.1.6 Besluit 

Basisalternatief 

Als besluit kan er gesteld worden dat er door de realisatie van het omleidingstracé aanzienlijke 

hoeveelheden bosvegetaties (maximaal ca. 45ha) kunnen verloren gaan. Daarnaast kan, afhankelijk 

van de definitieve ligging van de weg, ook een belangrijke inname van kleine landschapselementen 

(maximaal ca. 7ha), verboden te wijzigen vegetaties (ca. 8ha), regionaal belangrijke biotopen (ca. 2ha) 

en Europees beschermde habitats (maximaal ca. 14 ha buiten SBZ; ca. 0,29 binnen SBZ) optreden. 

De globale impact inzake ruimtebeslag wordt daarom als significant negatief effect beoordeeld.  

In het licht van de zorgplicht en het stand-still-principe is een compensatie van het verlies aan 

waardevolle vegetaties aangewezen. Juridisch gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de 

uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is voor het verlies aan 

bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in het kader van de zorgplicht en het 

stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats op 

regionaal en Vlaams niveau te compenseren. Belangrijk hierbij is dat dit geen compensatiemaatregel 

betreft in het kader van Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet. 

Wat betreft het verlies aan bosvegetaties (maximaal ca. 45ha) is een compensatie juridisch gezien wel 

noodzakelijk, op basis van artikel 90bis van het Bosdecreet.  

Een overzicht van de maximaal te compenseren vegetaties, wordt beschreven in § 14.1.9.2.5. 

Compensatie moet echter als een laatste redmiddel aanzien worden. Algemeen geldt vanuit natuur 

dat zo weinig mogelijk natuurwaarden en locaties met potentiële natuurwaarden verloren dienen te 

gaan. Daarvoor zou er overal aandacht moeten besteed worden om het direct verlies zo beperkt 

mogelijk te houden. In het bijzonder zijn natte gronden en de bijhorende ecotopen het meest gevoelig 

voor bodemverdichting als gevolg van het werfverkeer.  

Een mildering van dit verlies dient te bestaan uit het nastreven van een maximaal behoud van de 

waardevolle en zeer waardevolle vegetaties, o.a. binnen de werfzones, binnen de zone voor 

landschappelijke inpassing van de weg, enz. Voor een visualisatie van deze vegetaties waardevolle 

vegetaties kan verwezen worden naar de Biologische waarderingskaart. Speciale aandacht dient 

hierbij uit te gaan naar het hetzij maximaal behoud van bomenrijen en houtkanten dan wel het 

bijkomend creëren ervan i.f.v. de landschappelijke inpassing. Deze bomenrijen en houtkanten zijn 

namelijk belangrijke habitats voor vleermuizen. Dergelijke maatregelen zijn overigens ook 

voorgeschreven vanuit het vermijden van netwerkeffecten op vleermuizen.  

Daarnaast dienen de volgende algemene maatregelen aangewend te worden om de ruimte-inname en 

ecotoopverlies te beperken: 

 goed overwogen breedte van de werfzone, zo smal mogelijk; 

 gebruik van vaste rijroutes tijdens de aanlegfase die door weinig kwetsbare/waardevolle ecotopen 

lopen. 

Voor de terreinen met bestemming en nabestemming natuur dient compactatie van de bodem 

vermeden te worden. Indien dit onvermijdelijk is, dient het nodige herstel gerealiseerd te worden zo 

dat (eventuele latere) natuurontwikkeling niet gehypothekeerd wordt.  

In het bijzonder zouden volgende zones maximaal moeten worden gespaard door enkel een zeer 

smalle strook naast de aan te leggen weg te betreden: 

 de vallei van de Broekbeek;  

 de vallei van de Mangelbeek/Echelbeek; 
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 de omgeving van de Laambroekvijvers; 

 de omgeving van Kolveren. 

Op de bodemkaart zijn deze zones te herkennen door de aanwezigheid van veen en/of nat zand. 

Het is aangewezen om op perceelsrestanden en overhoeken die sowieso in het kader van het project 

dienen te worden onteigend aan natuurontwikkeling en –creatie te doen. Percelen die toch tijdelijk 

ingenomen werden voor de aanleg van de weg, dienen nadien opnieuw ingericht te worden.  

Vegetaties die permanent verloren gaan, zoals vegetaties ter hoogte van de wegzate zelf, kunnen het 

beste gecompenseerd worden in de onmiddellijke nabijheid van de weg, zoals binnen de zone van 

landschappelijke inpassing.  

Rekening houdend met een aantal aanbevelingen (o.a. inrichting tunneldaken), wordt het verlies aan 

leefgebieden voor de Europees beschermde soorten als niet significant negatief beoordeeld. 

Milderende en/of compenserende dwingende maatregelen dringen zich hier niet op. Voor het verlies 

aan kleine landschapselementen als verbindingsassen voor vleermuizen, wordt verwezen naar de 

tekst hiervoor.  

 

Varianten ter hoogte van de KMO-zone 

De varianten verschillen ten opzichte van het basistracé ter hoogte van de KMO-zone en aansluitende 

noordelijke (zwak ontwikkelde) habitats. Doordat de varianten gebruik maken van de huidige wegzate 

van de N715 is het direct verlies in dat geval nog iets kleiner (geschat op 3,5 à 4 ha).  

Met betrekking tot de impact op de leefgebieden, verschillen de varianten van het basistracé doordat 

de houtkant/bomenrij langs de huidige N74 t.h.v. de KMO-zone in de varianten in mindere mate kan 

worden behouden. Theoretisch zou deze houtkant/bomenrij een rol kunnen hebben voor 

vleermuissoorten (zomerverblijfplaatsen) maar terreinsurvey in het kader van voorstudies bracht geen 

indicaties in die zin. Ten gronde zijn er volgens onze inschatting geen verschillen ten opzichte van het 

basistracé. 

 

14.1.3.2.2 Netwerkeffecten 

Voor een situering van de (gewenste) ecologische verbindingen wordt verwezen naar Kaart 14.1-4.  

Huidige situatie 

De impact op ecologische verbindingen dient in de huidige situatie vooral beschouwd te worden m.b.t. 

de momenteel reeds in min of meerdere mate functionele natuurverbindingen. Het betreft: 

 Natuurverbinding 1: vanuit Militair Domein Helchteren-Meeuwen via Mangelbeekvallei naar 

Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg (droog  nat): ecologische verbinding met een 

knelpunt ter hoogte van de bestaande N715, die als ecologische barrière optreedt 

 Natuurverbinding 5: vanuit Militair Domein Helchteren-Meeuwen via Mangelbeekvallei naar Militair 

Domein Leopoldsburg (droog  nat  droog): ecologische verbinding met een knelpunt ter hoogte 

van de bestaande N715, die als ecologische barrière optreedt 

 Natuurverbinding 3: Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-

Limburg (nat  nat) 

 

Omleidingstracé 

Natuurverbinding 1. Effecten op natuurverbinding Militair Domein Helchteren-Meeuwen via 

Mangelbeekvallei naar Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg (droog nat) 

De Mangelbeekvallei vormt een belangrijke ecologische verbinding, vooral in de natte sfeer en voor 

soorten als Ree, Bunzing, vleermuizen en amfibieën. Momenteel is deze vallei onderbroken ter hoogte 

van het kruispunt (rondpunt) van de Lillo Steenweg met de Guldensporenlaan. Dit is ook het punt waar 
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de Broekbeek uitmondt in de Mangelbeek. Dit betekent dat de natuurverbindingsfunctie hier 

momenteel in de huidige situatie niet optimaal is.  

Dit deel van de Mangelbeekvallei (parallel aan de Lillo Steenweg) vormt bijgevolg nu reeds een 

knelpunt tussen weginfrastructuur, wonen en ecologie. Daarom is er voor dit deel van het 

omleidingstracé gekozen om de omleidingsweg op pijlers aan te leggen, zodat de Mangelbeekvallei 

onder de nieuwe weg verder kan ontwikkelen. Op die manier wordt de ecologische verbindingsfunctie 

van deze vallei niet op een significant negatieve manier doorbroken. De soorten die de vallei van de 

Mangelbeek gebruiken als corridor, zullen niet gehinderd worden. Het is uiteraard wenselijk dat de 

aanzienlijke oppervlaktes natte ecotopen aan weerszijden van het tracé met elkaar in verbinding 

blijven.  

In een apart onderzoek heeft ARCADIS (Aubroeck et al. 2009) bekeken hoe in dit knelpunt voor 

natuur kan worden gemilderd en hoe de Mangel- en Broekbeekvallei als ecologische verbinding kan 

geoptimaliseerd worden. Daartoe werden drie mogelijke alternatieven voorgesteld en de pro’s en 

contra’s in functie van de ecologische versterking van de Mangelbeekvallei in relatie tot het 

omleidingstracé, geanalyseerd. 

Volgende 3 alternatieven worden geëvalueerd, waarbij inzake uitvoering (inrichtingswerken) alternatief 

1 het minst ingrijpend is en alternatief 3 het meest: 

 ecologisch opwaarderen van de bestaande hydrografische structuren (Mangelbeek en monding 

Broekbeek); 

 verleggen en ecologisch inrichten van de Mangelbeek(-vallei) naar het zuidoosten van de Lillo 

Steenweg (N719) met behoud van de huidige loop van de Mangelbeek voor het water afkomstig 

van de Broekbeek; 

 verleggen en ecologisch inrichten van de Mangelbeek(-vallei) naar het zuidoosten van de Lillo 

Steenweg (N719), het dempen van de huidige loop tussen de 2 kruisingen met de Lillo Steenweg 

en het heraanleggen van de monding van de Broekbeek. 

In relatie tot de omleidingsweg en alle daarmee gepaard gaande ingrepen, gaat de voorkeur uit naar 

alternatief 3 onder volgende voorwaarden: 

 Niet enkel de waterloop wordt verlegd, maar er wordt een brede langszone ecologisch ingericht 

zodat effectief een ecologische verbinding tot stand komt met een nat-droog gradiënt; 

 Er is voldoende ruimte om de nieuwe kruising van de Broekbeek met de Lillo Steenweg in te 

richten volgens de principes van NTMB en hetzelfde geldt voor de nieuwe kruising van de 

Mangelbeek met de Guldensporenlaan; 

 De huidige loop van de Mangelbeek, tussen de 2 kruisingen met de Lillo Steenweg, wordt 

(gedeeltelijk) behouden i.f.v. andere dan ecologische doelstellingen. Ondermeer afwatering van de 

aanpalende woningen; als hemelwaterbuffer voor de nieuwe weginfrastructuur en/of gescheiden 

rioleringsstelsel langsheen Lillo Steenweg; 

 De huidige loop van de Mangelbeek tussen de Lillo Steenweg en het Mispad krijgt een 

zuiveringsfunctie voor het overstortwater dat momenteel van de Lillo Steenweg in de Mangelbeek 

komt. 

Dit alternatief wordt als meest geschikt bevonden omdat op deze manier de Mangel- en 

Broekbeekvallei als ecologische verbindingen geoptimaliseerd kunnen worden. In dit scenario wordt 

omheen de verlegde waterloop een brede natuurzone voorzien als ecologische corridor. Hierdoor 

wordt niet enkel migratie mogelijk voor soorten die gebonden zijn aan de waterloop (bv. vissen) maar 

ook voor soorten die zich kunnen verspreiden langs de brede natuurzone rondom de waterloop. Voor 

een visualisatie van dit voorstel wordt verwezen naar Figuur 14.1.6.  
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Figuur 14.1.6: Lengteprofiel van het nieuwe (lichtblauw) en het huidige (donkerblauw) traject van de Mangelbeek 

ten ZO van Lillo, met aanduiding van de natuurzone omheen de verlegde Mangel- en Broekbeek (groene lijn) en 

een situering in relatie tot het omleidingstracé. 

 

Rekening houdend met voormelde milderende maatregel, wordt het effect van het omleidingstracé op 

deze regionale ecologische verbinding hier als niet significant negatief effect beoordeeld. Een verdere 

uitwerking van deze milderende maatregel zoals noodzakelijke waterloopkarakteristieken, bijkomende 

duikers waar de verlegde Mangelbeek de weginfrastructuur dwarst, ontwikkeling van een natuurzone 

rondom de omgelegde Mangelbeek etc. dient verder op projectniveau te worden uitgewerkt. 

Bijkomend dient wel aangehaald dat een ontsnippering ter hoogte van de N715 bijkomend gewenst is. 

Dit betreft echter geen maatregel die volgt uit de effectbespreking en –beoordeling van het 

omleidingstracé, maar betreft een facultatieve maatregel. Deze maatregel is bijgevolg niet 

noodzakelijk om tot niet significantie van het project te komen.  
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Enkele bijkomende ecologische verbindingen die bindend zijn ten zuiden van Lillo en die verder op 

projectniveau kunnen uitgewerkt worden, zijn de volgende: 

 Tussen de viaduct van Lillo en het Mispad (afstand ca. 570 m): tussen het begin van de viaduct en 

het Mispad zijn nog 2 faunapassages wenselijk, dus om de 200 m. Doelsoorten zijn hier: 

amfibieën, kleine landgebonden zoogdieren (Egel), landgebonden roofdieren (Vos, Das, 

marterachtigen) en vleermuizen.  

 Mispad: het fietspad wordt in tunnel gestoken onder de snelweg. Dit kan gecombineerd worden 

met een ecotunnel. 

 Tussen het Mispad en de Echelbeek (afstand ca. 550 m): tussen de tunnel van het Mispad en het 

viaduct over de Echelbeek zijn nog twee faunapassages wenselijk. Doelsoorten zijn hier: 

amfibieën, kleine landgebonden zoogdieren (Egel), landgebonden roofdieren (Vos, Das, 

marterachtigen) en vleermuizen.  

 Echelbeek: op de plaats van kruising met het tracé is dit een sterk meanderende beek, omgeven 

door oud elzenhakhout. Zowel de Echelbeek zelf als de bomenrij heeft een sterk geleidende functie 

voor fauna en dienen maximaal behouden te blijven.  

 

Natuurverbinding 2. Effecten op natuurverbinding Militair Domein Helchteren-Meeuwen – 

heidegebieden Vlaams natuurreservaat Teut & Ten Haagdoorn (droog  droog) 

Op de natuurverbinding 2, relevant voor het studiegebied als geheel, zijn geen effecten te verwachten 

van het omleidingstracé aangezien dat tracé niet in de buurt komt van de verbinding. 

 

Natuurverbinding 3.  Effecten op natuurverbinding Laambeekvallei van brongebied tot 

Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg (nat  nat) 

Beperkte effecten kunnen worden verwacht t.h.v. de verknoping van de N74 met de E314. Aangezien 

de werkzaamheden en de uiteindelijke verknopingsstructuur niet fundamenteel zullen afwijken van het 

huidige wegennet kan aangenomen worden dat de impact niet significant is. 

In het zuidelijk deel van het omleidingstracé wordt een natte corridoras rond de Laambeek 

aangesneden. De kruising van de N74 met de Laambeek verloopt momenteel via een duiker. Ten 

gevolge van de nieuwe verkeerswisselaar zal het aantal rijstroken hier toenemen en de versnippering 

bestendigd worden.  

Het getroffen gedeelte van de Laambeekvallei is niet gelegen in NATURA 2000 gebied maar speelt 

een rol bij het verbinden van SBZ-gebieden (valleigebieden langs de bovenloop van de Laambeek en 

vijvergebied Midden-Limburg). Deze verbinding functioneert momenteel slecht door de aanwezigheid 

van infrastructuur en komt bijkomend onder druk te staan als gevolg van het op- en afrittencomplex en 

de aansluiting met de E314 indien er geen rekening gehouden wordt met de ecologische verbindende 

functie.  

Hoe deze verbindende functie er moet gaan uitzien, kan verder op projectniveau worden uitgewerkt. 

De meest aangewezen ingreep om de verbinding in de Laambeekvallei te verbeteren situeert zich 

wellicht in de fysieke ontsnippering van de kruising Laambeek – N74. De algemene voorwaarden 

waaraan de kruising dient te voldoen worden hierna wel reeds toegelicht en zijn sterk gelijkend aan de 

andere ecotunnels: 

 Minimum hoogte is 4 m volgens de leidraad faunavoorzieningen; 

 Verhouding van breedte x hoogte / lengte (openheid) van de onderdoorgang moet tenminste 1 zijn.  

 De Laambeek dient vrij centraal in de tunnel te liggen; 

 Maximaliseren van de lichtinval: ‘opening’ tussen rijstroken: lichtinval vermindert ‘tunneleffect’ en 

bevordert plantengroei die voor veel soorten essentieel is om de passage mogelijk te maken; 
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 De constructie dient ‘langs de zijkant’ zo ‘open’ mogelijk te zijn, m.a.w. zo aantrekkelijk mogelijk 

voor dieren door een maximale natuurlijke lichtinval; 

 Geen kunstmatige verlichting: voor passage van kritische vleermuissoorten moet het viaduct strikt 

donker zijn.  

 Voor vleermuizen is het noodzakelijk dat in deze zone een verbinding gerealiseerd wordt doorheen 

de ecotunnels naar de andere zijde van het complex; 

 De bodem van de volledige onderdoorgang moet onverhard blijven; 

 Onder de onderdoorgangen wordt verstoring van fauna door recreatie (o.a. fietsers) niet toegelaten 

 Aanleg van een takkenril tegen de landhoofden; 

 

Indien rekening gehouden wordt met deze milderende maatregel, worden er als gevolg van het project 

geen significant negatieve effecten verwacht inzake versnippering en barrièrewerking. Integendeel, 

er zal door deze milderende maatregelen een verbetering van de huidige situatie optreden.  

Natuurverbinding 4 Effecten op natuurverbinding Militair Domein Helchteren-Meeuwen – Militair 

Domein Kamp van Beverlo (droogdroog) 

Zoals reeds beschreven bij de effectbespreking en beoordeling van het doortochttracé kan er op basis 

van de S-IHD’s gesteld worden dat er een ecologische verbinding dient gerealiseerd te worden tussen 

de grote heideterreinen Militair Domein Leopoldsburg en het Militair Domein Helchteren-Meeuwen. 

Om deze ecologische verbinding te realiseren, zal ondermeer het gebied Molenheide omgevormd en 

verder ecologisch ingericht worden als heidestapsteen. Hoe de verdere verbinding zal gebeuren staat 

niet duidelijk vermeld in de S-IHD’s. Een mogelijke verbinding loopt via de Bolisserbeek en/of het 

landbouwgebied ten zuidoosten van Molenheide.  

De realisatie van de omleidingsweg zal in vergelijking met de huidige situatie een bijkomende barrière 

vormen tussen het HRL Zwarte Beek die aan beide zijden van de huidige N715 gesitueerd is. In 

vergelijking met de huidige situatie zal tevens de oversteekbaarheid van de weg moeilijker worden, 

gezien de hogere snelheid en de toename van het aantal voertuigen ten opzichte van de huidige 

situatie. Ook de voorziene geluidsschermen of -bermen langsheen de westelijke zijde van de weg 

kunnen dit barrière-effect versterken.  

Daarom is als projectkenmerk van het omleidingstracé de aanleg van een fauna-passage, met 

voldoende geleiding en afscherming, ter hoogte van de KMO-zone, voorzien. Om een goed 

functionerende verbinding te realiseren is het namelijk van groot belang dat er voldoene groenbuffer 

en geleiding voorzien wordt aan beide zijden van de ecoduct. Voor meer randvoorwaarden en 

kenmerken van deze ecoduct wordt verwezen naar onderstaande “Kadertekst: Fauna-passage 

(ecoduct) ter hoogte van de Witte Bergen”. De herontwikkeling van de volledige KMO-zone, wat een 

flankerend projectkenmerk betreft, laat toe om voldoende afscherming en geleiding te voorzien, zodat 

de fauna-passage optimaal kan aangelegd worden. Rekening houdend met dit projectkenmerk (fauna-

passage met afscherming en geleiding) zal de aanleg van de omleidingsweg met fauna-passage 

inzake versnippering en barrièrewerking als niet significant negatief effect beoordeeld worden.  

 

Kadertekst: Fauna-passage (ecoduct) ter hoogte van de Witte Bergen 

Een ecoduct of natuurbrug is een als natuur ingerichte brug, waardoor het landschap en de leefgebieden 

van planten en dieren aan weerszijden van een weg met elkaar verbonden worden (Alterra 2001; 

Tillmannn 2005).  

Om de relevantie van de aanleg van het ecoduct te evalueren en om een goede locatiekeuze en 

inrichtingsvoorwaarden aan te geven, is het van belang om vegetatietypen en ecosystemen in de 

omgeving te bekijken en om aan te halen voor welke soorten de faunapassage functioneel dient te zijn 

(Reijen et al. 2001). 
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Om een goed ecologisch functionerende en landschappelijk ingepaste fauna-passage te realiseren, is het 

bijgevolg belangrijk om een antwoord te geven op volgende vragen: 

 In welke zone dient de ecoduct te liggen? 

 Welke afmetingen dient het te hebben (minimale breedte, evt maximale lengte)? 

 Zijn er specifieke eisen aan de inrichting op het ecoduct en in de omgeving van het ecoduct? 

 

1. Ecosysteemdoelen in de omgeving 

De aanleg van het ecoduct moet ervoor zorgen dat de realisatie van een ecologische verbinding tussen 

twee grote heideterreinen het Militair domein Kamp van Beverlo en het Militair domein Houthalen-

Helchteren, zoals deze voorop gesteld wordt in de S-IHD’s niet gehypothekeerd wordt. Tussen beide 

gebieden moet het natuurgebied Molenheide als heidestapsteen dienen. Hoe de ecologische verbinding 

verder zuidoostwaarts naar het militair domein Houthalen-Helchteren zal gerealiseerd worden staat niet 

duidelijk vermeld in de S-IHD rapporten. De aanleg van ecologische verbindingen is vooral wenselijk in 

een van de volgende situaties (Opdam et al. 2003): 

• Het landschap tussen leefgebieden is ongeschikt. De uitwisseling wordt belemmerd door 

bijvoorbeeld barrières zoals wegen, spoorwegen, stuwen,…. Ook kan het landgebruik in de matrix de 

uitwisseling bemoeilijken; 

• Afzonderlijke gebieden zijn te klein voor de duurzame bescherming van een soort. Verbindingen zijn 

dan nodig om uitwisseling tussen leefgebieden binnen een netwerk mogelijk te maken; 

• De afstanden tussen leefgebieden zijn te groot om te overbruggen. 

 

Tussen beide gebieden moet het natuurgebied Molenheide als heidestapsteen dienen. Hoe de 

ecologische verbinding verder zuidoostwaarts naar het militair domein Houthalen-Helchteren zal 

gerealiseerd worden staat niet duidelijk vermeld in de S-IHD rapporten.  

 

Volgende vegetatietypen komen voor op beide militaire domeinen:  

 Landduinen; 

 Droge en natte heidegebieden; 

 Vennen en moerassige depressies. 

Men streeft met andere woorden naar een verbinding tussen open, voedselarme en overwegend droge 

gebieden, met plaatselijk ook natte terreindelen met heidevennen en brongebieden. 

 

2. Doelsoortengroepen ecoduct 

De locatiekeuze en inrichtingsvoorwaarden van een ecoduct zijn afhankelijk van soorten die dienen 

gebruik te maken van het ecoduct (Reijen et al. 2001). Hiervoor worden in eerste instantie relevante 

soorten opgelijst die vanuit het beleid of de wetgeving speciale aandacht krijgen in het gebied (ligging in 

Habitatrichtlijngebied). 

Om het aantal soorten te beperken en om het geheel overzichtelijk te houden worden uiteindelijk 

soortgroepen vastgesteld, waarbij een aantal soorten worden gegroepeerd op basis van een gelijkaardig 

eisenpakket. Een belangrijke inspiratiebron hierbij is de methodiek die gebruikt werd in het `Handboek 

voor het ontwerp van robuuste verbindingen’ (Alterra 2001). Samengevat moet een corridor vlot 

doorlaatbaar zijn voor specifieke doelsoorten die aan bepaalde eisen voldoen en representatief zijn voor 

meerdere soorten die voorkomen in het gebied. Dit veronderstelt een inrichting met een afwisseling aan 

biotopen die deze soorten als geschikt leefgebied ervaren.  

 

In onderstaande analyse werden geen vogels opgenomen in de bespreking, omdat we er vanuit gaan dat 
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vogels met minder problemen de nieuwe weg zullen kunnen overvliegen (Vercayie et al. 2012).  

 

Doelsoorten 

Soorten die vanuit beleid of wetgeving speciale aandacht krijgen, zijn in eerste instantie de aangemelde 

soorten voor het SBZ-H “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide 

en vengebieden”: 

 1096 Beekprik (Lampetra planeri) 

 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus) 

 1042 Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) 

In tweede instantie zijn dat soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn die in de omgeving voorkomen:  

 Rugstreeppad (Bufo calamita) 

 Heikikker (Rana arvalis) 

 Gladde slang (Coronella austriaca) 

 Poelkikker (Rana lessonae) 

 Vleermuizen (vb. Franjestaart; Myotis nattereri) 

 Heivlinder (Hipparchia semele) 

 Heideblauwtje (Plebejus argus) 

 Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon) 

 

Doelsoortgroepen 

Wanneer een eerste lijst is ontstaan van soorten waarvoor ontsnipperende maatregelen nodig en effectief 

zijn, is een verdere inperking van het aantal soorten meestal noodzakelijk. Hierbij worden de 

verschillende soorten onderverdeeld in soortgroepen op basis van hun eisenpakket. 

In het `Handboek voor het ontwerp van robuuste verbindingen (Alterra 2001) worden op basis van 

gewenste ecosysteemtypen, ecoprofielen aangeduid. De ruimtelijke compositie is van belang aangezien 

een soort bepaalde eisen stelt aan het oppervlak van het leefgebied en de gebieden waardoor hij zich 

verplaatst (Zie Handboek voor Robuuste Verbindingen, Alterra 2001). Deze eisen zijn inzichtelijk gemaakt 

voor specifieke soorten met een vergelijkbare dispersie-afstand, wijze van dispersie en de oppervlakte 

eisen, beter bekend als ‘ecoprofielen’. Een ecoprofiel is vaak gebaseerd op een specifieke soort terwijl 

het wel degelijk representatief kan staan voor de meerdere soorten in kwestie. Samengevat is een 

ecoprofiel een denkbeeldige soort die symbool staat voor een groep soorten, die sterk overeen komen in 

eisen die ze aan ruimtelijke samenhang stellen en aan het type ecosysteem waarin ze voorkomen 

(Pouwels et al. 2002).  

Deze ecoprofielen worden dan als doelsoorten gebruikt waarvoor het ecoduct functioneel moet worden 

ingericht. Een aantal relevante soorten die in kader van de aanleg van dit ecoduct worden onderzocht, 

rekening houdend met de te verbinden ecosysteemtypen worden in tabel A aangegeven (Alterra 2001). 

Voor de huidige inplanning van de faunapassage is af te lezen dat veel soorten enkel een 15 meter brede 

passage nodig hebben. Echter door de grote variëteit in biotoopeisen zullen er veel verschillende stroken 

van 15 meter breed moeten worden ingericht. Aannemend dat sommige doelsoorten gemeenschappelijk 

gebruik kunnen maken van de passage zal er daarom minimaal een breedte nodig zijn van 50 meter (wat 

een veel gebruikte maat is voor faunapassage; bv. Oord 2010). Ook is door de aanwezigheid van 

verstoringsgevoelige soorten het mede gebruik door recreatie uitgesloten (Alterra 2001; van der Grift 

2010). Hierbij is het belangrijk aan te geven dat onderstaande biotoopeisen deze zijn voor de volledige 

ecologische verbinding tussen twee gebieden en dus niet noodzakelijk voor een ecoduct als dusdanig. 

Onderstaande gegevens geven echter wel een beeld van de biotoopeisen van de soort, hun 

ecosysteemtype en gewenste inrichting wat maximaal vertaald moet worden in de inrichting van een 

ecoduct, die een onderdeel moet vormen van een ecologische verbinding.  
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Tabel A: Biotoopeisen en gewenste minimale breedte van de verbinding voor enkele relevante doelsoorten 

(Alterra, 2001). 

 

 doelsoort Ecosysteem-

type 

Gewenste 

minimum-

breedte 

corridor/dis-

persie 

corridor/fauna

passage 

Biotoopeisen Gewenste 

inrichting 

Reptielen 

en 

Amfibieën 

Gladde slang Droge heide, 

Struweel en 

zoomvegetatie 

(zandgrond) 

500 m/25 m/15 

m 

Laagblijvende, 

schrale, eventueel 

vochtige vegetatie 

(heide, schraal 

grasland) 

Aaneengeslot

en corridor 

Heikikker 

(Poelkikker, 

Rugstreeppad) 

Natte heide 

met ven 

25 m/25 m/15 

m  

Greppel / sloot, 

droge ruigte, 

struweel Heide / 

schrale vegetatie 

Vochtig 

milieu 

Vinpootsalamande

r 

(Alpenwatersalam

ander) 

Natte heide 

met ven 

70 m /25 m/15 

m  

Natte heide met 

ven 

Leefgebied 

corridor 

Vliegende 

insecten 

Heivlinder Droge heide 25 m/25 m/15 

m 

Struweel, 

kruidenrijke, 

bloemrijke 

vegetatie, heide / 

schrale vegetatie 

 

Gentiaanblauwtje  Natte heide 

met ven 

70 m/25 m/15 

m 

Natte heide met 

ven 

Leefgebied 

corridor 

Heideblauwtje Natte heide 

met ven 

25 m/25 m/15 

m 

Kruidenrijke/bloemr

ijke vegetatie. 

Heide / schrale 

vegetatie 

Leefgebied 

corridor 

 

Het is op te merken dat er geen doelsoorten voor vleermuizen zijn gepresenteerd in tabel A. Dit komt 

doordat vleermuizen faunapassages als lijnvormige elementen gebruiken in het landschap om zich langs 

te verplaatsen. Zo zijn er veel verschillende soorten vleermuizen waargenomen bij soortgelijke ecoducten 
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(Lambrechts 2011; 2013). De specifieke inrichting vereisten zijn echter minimaal. Zo is een bomenrij, 

struiken of houtkanten al voldoende om te fungeren als passage.  

 

 

3. Situering 

Het ecoduct wordt vanuit ecologische overwegingen best aangelegd ter hoogte van de huidige KMO-

zone (zie Carkens et al. 2010). Hierbij wordt gekozen voor een zone waarbij de bodem reeds erg 

verstoord is zodat er geen natuurlijke ecotopen verdwijnen bij aanleg. Er zal voor de aanleg veel 

ophoging nodig zijn omdat de weg hier op maaiveldniveau wordt aangelegd omwille van de hoge 

grondwaterstand. Hierdoor dient het ecoduct op ca. 7 m boven maaiveld te worden aangelegd (vrije 

doorrijhoogte van 5,10 m), rekening houdend met het feit dat er uitzonderlijke transporten onderdoor 

moeten kunnen passeren.  

Volgens de ‘Leidraad faunavoorzieningen bij wegen (Kruidering et al., 2005) mag de helling van de 

aanlooptaluds niet groter zijn dan 16% dus er zal een lange aanloop nodig zijn. Ter hoogte van de KMO-

zone zal er hiervoor minder ecologisch waardevol ecotoop moeten verdwijnen dan als men het ecoduct 

verder noordwaarts zou aanleggen. 

De aanleg van het ecoduct op KMO-zone voorzien van voldoende geleiding en afscherming (schraal, 

open tot halfopen, heidesfeer) zorgt voor een verbinding met Molenheide en het brongebied van de 

Zwarte beek. 

De exacte ligging op de KMO-zone wordt verder verduidelijkt op Figuur 14.1.8. 

 

4. Belangrijke technische kenmerken 

Dimensionering 

 Hoogte: Er zal voor de aanleg van het ecoduct ter hoogte van de KMO-site veel ophoging nodig 

zijn. De weg zou hier immers op maaiveldniveau worden aangelegd omwille van de hoge 

grondwaterstand. Hierdoor dient het ecoduct op ca. 7 m boven maaiveld te worden aangelegd 

(vrije doorrijhoogte van 5,10 m), rekening houdend met het feit dat er uitzonderlijke transporten 

onderdoor moeten kunnen passeren.  

 Breedte: de standaardbreedte voor een ecoduct varieert tussen 40 en 60 m (bv. Bandjes et al. 

2006; Oord 2010). Als algemene regel geldt dat de verhouding van de minimumbreedte tot de 

lengte niet kleiner mag zijn dan 0,8 (Carlens et al. 2010). Om ook passage mogelijk te maken van 

de meest kritische soorten wordt geopteerd om hier een ecoduct met een breedte van 50 m (voor 

fauna benutbare breedte) aan te leggen (Alterra 2001). De minimale (visuele) breedte van de 

faunapassage, te meten tussen de toppen van de aarden wallen op het ecoduct bedraagt 

minstens 55m.  

 Lengte: Dieren die gebruik maken van het ecoduct dienen een goed zicht te hebben overheen 

het ecoduct. Het bovenvlak van het ecoduct dient bijgevolg minimaal 5m achter de landhoofden 

aan te sluiten op de aanloophellingen van de natuurverbinding. 

 

Inrichting 

Figuur 14.1.9 toont een schets van de inrichting van het ecoduct van de Kikbeek (overgenomen uit 

Lambrechts et al. 2008). Deze inrichting kan als belangrijke inspiratiebron dienen voor de aanleg van dit 

ecoduct, omdat beide ecoducten gelijkaardige ecosysteemtypen (droge heide + natte heide met vennen) 

wensen te verbinden. Hiernaast kan de inrichting van De Warande ook helpen (Lambrechts et al. 2013). 

Voor een gedetailleerde beschrijving van methodieken om de inrichting en compositie van ecoducten te 

toetsen kan er worden verwezen naar van der Grift (2005).  
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1. Ecoduct 

A. Biotopen: Afwisseling van verschillende vegetatietypen die doorlopen in de aanlooptaluds. Van 

belang hierbij zijn: 

 struweelzones van Brem, Spork, Lijsterbes, kleine eikjes en Grove dennen die gekapt worden 

zodra ze te fors worden (ca. 20% van de oppervlakte); deze worden niet aangeplant maar laat 

men spontaan ontwikkelen; 

 zones met bloemrijke schraalgrasland vegetatie (ca. 20 % van de oppervlakte); 

 zones met heide afgewisseld met kale bodem (ca. 60 %). Ervaringen op het ecoduct Kikbeek 

leren ons dat zones waar de beheerder (ANB) heidemaaisel uit het aanpalend gebied heeft 

uitgestrooid, er veel heide kiemt. Op zones die men spontaan laat evolueren, domineert opslag 

van dennen. Met andere woorden: het is aangewezen om over de volledige oppervlakte van het 

ecoduct na de aanleg heidemaaisel uit te strooien. In het aanpalend militair domein ‘Kamp van 

Beverlo’ wordt door ANB geregeld ‘gechopperd’ en dat ‘maaisel’ is zeer geschikt voor deze 

doeleinden. Heidemaaisel zou over minimaal 80% van de oppervlakte moeten aangebracht 

worden; 

 behoud van zones met kale bodem: dit is de taak van de beheerder en absoluut noodzakelijk; 

 ‘vennen’: op het ecoduct Kikbeek is een laagte gecreëerd waar de grindbodem met opzet hard is 

aangereden. Hierdoor is een ondoordringbare laag gevormd waar regenwater op natuurlijke wijze 

stagneert. Er is een grote waterplas met ‘ven-karakter’ ontstaan. Deze heeft een enorme 

aantrekking op diersoorten en werkt dus als ecoverbinding voor natte soorten. Er zijn het eerste 

jaar na aanleg niet minder dan 7 amfibieënsoorten waargenomen, met onder andere een grote 

populatie Rugstreeppad en 3 soorten salamanders (o.a. Vinpootsalamander), evenals 20 soorten 

libellen waarvan van 14 soorten voortplanting in de plas is waargenomen (Lambrechts et al., 

2008). Op minstens 3 plaatsen is zo een ‘ven’ aangewezen: bovenop het ecoduct en aan de voet 

ervan, zowel ten oosten als ten westen van de N74. De grondafdekking dient op 

natuurtechnische wijze te worden aangebracht waardoor de gewenste verdichting en het 

gewenste microreliëf ontstaat.  

B. Om dekking te bieden voor bepaalde soorten, zoals amfibieën, reptielen, knaagdieren en 

marterachtigen, is de aanleg van een stobbenwal en/of takkenril noodzakelijk (Figuur 14.1.7). 

C. Bodem brugdek : voedselarme grond (zand, grind; geen humus, strooisel of dergelijke). met een 

dikte van 50 cm voor zone met grazige vegetatie en 60 cm voor zone met struweel. Dit is de geschikte 

bodem voor de gewenste vegetatietypes van voedselarme grond. 

D. Grondwallen als licht- en geluidswerende constructie (2,50 m hoog). Gebruik van een licht materiaal 

(bv EPS-blokken) voor gewichtsreductie onder geluidswal is aangewezen.  

 

Figuur 14.1.7: Een forse takkenril biedt optimale dekking voor tal van dieren. Dit is noodzakelijk omdat een 
ecoduct de eerste jaren na aanleg nog erg kaal is, vermits we kiezen voor spontane vegetatie-ontwikkeling 
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(wel aanbrengen van heidemaaisel). 

Uit verschillende monitoringsonderzoeken, waarvan een aantal resultaten hierboven zijn aangehaald, 

blijkt dat de boven beschreven inrichting wel degelijk effectief blijkt voor de doelsoorten. Zo laat het 

rapport van Lambrechts et al. (2011) zien dat op het ecoduct Kikbeek meerdere doelsoorten zijn 

waargenomen waaronder soorten relevant voor de studie (Tabel A). De verdere ontwikkeling van een 

ecologische verbinding in oostelijke richting van het doortochttracé & omleidingstracé en de inrichting 

van Molenheide als heidestapsteen zijn hier natuurlijk wel van cruciaal belang.  

 

2. Aanlooptaluds 

De hellingsgraad van de aanlooptaluds hebben preferentieel een maximumhelling van 16% (Leidraad 

faunavoorzieningen; Kruidering et al. 2005). Bij voorkeur wordt het talud ingezet op ca 5 meter van de 

rand van het ecoduct. Dit betekent dus een aanzienlijke afstand voor de aanlooptaluds.  

Het streefbeeld op termijn voor de aanloophellingen bevat verschillende vegetatietypen, meer bepaald 

struweelzones (ca. 20%), bloemrijke schrale graslanden (ca. 20%) en heide afgewisseld met kale 

bodem (ca. 60%). Deze vegetatie dient zich spontaan te ontwikkelen. 

Aan de randen van de aanloophellingen dient een houtwal aangebracht te worden teneinde de visuele 

hinder van het verkeer voor fauna te beperken. Hiervoor wordt best aangeplante met inheemse soorten 

als Lijsterbes, Zomereik, Spork en Grove den. Hiervoor dient gebiedseigen plantgoed gebruikt te 

worden. 

 

3. Landschappelijke inrichting directe omgeving 

De landschappelijke inrichting van de omgeving van de ecoduct (KMO-zone) zou volledig dienen te 

worden afgestemd op de functionaliteit van het ecoduct. Dit impliceert: 

 Maximale afscherming van de weg naar geluidseffecten naar het ecoduct; 

 Maximale afscherming van de weg om lichtverstrooiing naar het ecoduct uit te sluiten. Verlichting 

nabij het ecoduct is uit den boze; 

 Maximale afscherming van de weg in functie van toegang voor fauna (geen verkeersslachtoffers); 

 Inrichting ex-KMO-zone met ecotopen net als op het ecoduct (zie hoger) 

Momenteel is het militair domein, deelzone ‘Achter de witte Bergen’ door een dichte gordel natuurlijke 

bosopslag (Eiken-berkenbos) afgesloten van de N715. Deze natuurlijke afscherming dient behouden te 

blijven, behalve over een zone van 50 tot 100 m ter hoogte van waar het ecoduct komt; zo ontstaat er 

zeer gerichte uitwisseling waar men dit wenst, en niet op andere plaatsen waar dit geen zin heeft en 

enkel dieren ‘verloren’ worden (‘sink’ effect). 

Ter hoogte van de KMO-zone wordt (enkel in geval van de omleidingsweg) de huidige N74/N715 

omgevormd tot een brandweg. Om verstoring van de werking van het ecoduct door passanten en 

nieuwsgierigen te vermijden, dient deze weg afgesloten te worden met een poort met slot.  
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Figuur 14.1.8. Meest wenselijke ligging van het ecoduct met inpassing ervan in het landschap. H = heide, B = 
bos (Carlens et al. 2010).  

 

Geleiding en schermen 

Geleidende maatregelen naar het ecoduct kunnen bestaan uit reliëf, raster, beplanting of geluidsschermen.  

Voor vleermuizen dienen landschapsstructuren met opgaande vegetatie (houtkanten, dreef,…) op het 

ecoduct aan te sluiten en dient het ecoduct langs beide kanten te worden afgeschermd van de rijweg om 

lichtverstrooiing tegen te gaan. Dit kan door panelen of door een berm aan te leggen. Deze structuur dient 

dan meteen als geleidend element voor de vleermuizen. Een berm begroeid met een houtkant verdient de 

voorkeur.  

De combinatie van een raster (meest efficiënt als faunakering) met beplanting (landschappelijke inkleding) 

wordt het meest toegepast. Een ecoraster heeft een hoogte van 1,80 m of 2 m (gecombineerd type, 

fijnmaziger onderaan: zie Vademecum Natuurtechniek). 

 

 

Figuur 14.1.9. Inrichting Ecoduct Kikbeek ter hoogte van de E314. Op de schets ziet men de waterplas en de 
takkenril. De foto toont onder andere het raster en de geluidswallen.  
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Natuurverbinding 5.  Effecten op natuurverbinding Militair Domein Helchteren-Meeuwen via 

Mangelbeekvallei naar Militair Domein Kamp van Beverlo (droog  nat  droog) 

Ter hoogte van deze verbinding wordt de omleidingsweg grotendeels ondergronds voorzien, 

bestaande uit twee tunnels gescheiden door een open sleuf. Door de aanleg in tunnel wordt rekening 

gehouden met de rol van de bosgebieden Kraanberg-Hoeverheide-Helchterenbos als stapsteen 

tussen het Militair Domein Leopoldsburg en het Miliair Domein Helchteren Meeuwen. De ingetunnelde 

delen fungeren als het ware als zeer ruim bemeten ecoducten. Relevante soorten waarvoor 

natuurverbindingen in deze zone geoptimaliseerd dienen te worden, zijn in dit deel van het tracé 

dezelfde als deze voor het ecoduct ter hoogte van de KMO-zone. Voorts dient ook rekening gehouden 

te worden met Ree en andere zoogdieren die niet op Rode lijsten staan maar wel gevoelig zijn voor 

versnippering zoals Bunzing. 

De negatieve effecten op deze verbinding worden in hoofdzaak veroorzaakt door de aanwezigheid 

van de open sleuf ter hoogte van Hoeverheide/Kraanberg. De zone in open sleuf situeert zich ten 

oosten van de Loerstraat en de Weg naar Spikkelspade. Ten oosten van de Loerstraat en de Weg 

naar Spikkelspade situeren zich vrij monotone naaldbossen op vlak terrein. De ecologische waarde en 

potentie is geringer dan die van de duinengordel en dat geldt in het bijzonder voor de doelsoorten (de 

Europees beschermde Gladde slang, Rugstreeppad, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik).  

De kwaliteit van de verbinding zou beïnvloed kunnen worden door bepaalde verstoringseffecten of 

door het optreden van verkeersslachtoffers. Voor het vermijden van verkeersslachtoffers dienen bij de 

inrichting wildrasters (zoogdieren) en schermen (amfibieën) te worden voorzien. Er worden geen 

significant negatieve effecten op deze verbinding verwacht gezien, rekening houdend met volgende 

aspecten: 

 Er worden tunnels voorzien ter hoogte van de ecologisch meest waardevolle gebieden; 

 De ligging van de sleuf is voorzien in ecologisch minder waardevol gebied; 

 De tunneldaken kunnen blijvend fungeren als ecologische verbindingsassen, mits een goede 

inrichting ervan.  

 

Hierna wordt per deelzone in deze natuurverbinding, meer in het bijzonder in de zone tussen de KMO-

zone en Lillo, dieper ingegaan op de verbindingsfunctie van de zones en de noodzakelijke milderende 

maatregelen en randvoorwaarden.  

 

1. Tunnel in de omgeving van de Heerkensweg 

In de omgeving van de Heerkensweg wordt de omleidingsweg in een tunnel aangelegd omdat 

uitwisseling tussen fauna van het Kamp van Beverlo ten noorden van het tracé en de ecologisch 

waardevolle beekvalleien van de Grote winterbeek en de Sonnisbeek ten zuiden van het tracé 

noodzakelijk moet blijven.  

Doelsoorten zijn hier vooral amfibieën, maar ten zuiden van het tracé liggen ook nog interessante 

droge schraallandjes met o.a. populaties Veldkrekel. Dus ook voor de hele reeks doelsoorten van 

droge heide / schraalland is ontsnippering hier vereist. 

Aangezien het voorzien van deze tunnels een projectkenmerk betreft, die sowieso zal gerealiseerd 

worden en waar een ecologische verbinding behouden blijft, wordt de impact inzake versnippering en 

barrièrewerking hier als gering negatief effect beoordeeld. Bepaalde vuistregels dienen wel in acht te 

worden genomen bij de inrichting van het tunneldak. Het betreft eigenlijk gelijkaardige vuistregels 

zoals bij de inrichting van de ecoduct: 

 voedselarm bodemmateriaal gebruiken: zand, al dan niet met bijmenging grind. Er mag géén 

organisch materiaal in de bijmenging zitten; 

 dikte aan te brengen bodemlaag op tunneldak: minstens 30 cm; 
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 in de mate van het mogelijke naar glooiende hellingen streven. De optimale helling bedraagt 10 %. 

Dit kan wellicht niet over het ganse traject wegens ruimtebeslag. Maximaal mag de helling 16 % 

bedragen. Variatie in hellingsgraad is interessant voor fauna. Minstens één zone van 100 m lang 

aan beide zijden van de weg dient te voldoen aan het optimale scenario (glooiende hellingen van 

10%: dit is een voor fauna geschikte passage). Deze zone dient halfweg dit tunneltracé te liggen, 

weg van bebouwing die faunapassage bemoeilijkt of verhindert. 

 Inzaai van de taluds en het tunneldak met heidemaaisel; 

 Aanleg poelen/’vennen’ in de onteigende strook langs de tunnel; 

 Overheen elke tunnel dienen een minimum van drie takkenrils op evenredige afstand aangelegd te 

worden om fauna over de tunnels te geleiden (zie hoger en Figuur 14.1.7); 

 

In het algemeen zijn dezelfde vuistregels als bij de inrichting van het ecoduct van toepassing voor wat 

betreft de hellingsgraad en de inrichting van het tunneldak: 

Een goed beheer van dit ecotoop na aanleg blijft uiteraard noodzakelijk, in het bijzonder om 

verbossing tegen te gaan, zowel vanuit ecologisch oogpunt als omwille van het feit dat boomgroei op 

het tunneldak niet aangewezen is voor de constructie. 

 

 

 

2. Zone in open sleuf ten oosten van de Loerstraat en de Weg naar Spikkelspade  

Ten oosten van de Loerstraat en de Weg naar Spikkelspade situeren zich vrij monotone naaldbossen 

op vlak terrein. De ecologische waarde en potentie is geringer dan die van de duinengordel en dat 

geldt in het bijzonder voor de doelsoorten (de Europees beschermde Gladde slang, Rugstreeppad, 

Nachtzwaluw en Boomleeuwerik). Vandaar dat het in deze zone het minst relevant is de weg in tunnel 

te leggen. Ter hoogte van deze locatie wordt de impact inzake versnippering en barrièrewerking als 

gering negatief effect beoordeeld, indien rekening wordt gehouden met de volgende aanbevelingen: 

 Maximale afscherming van de weg naar geluidseffecten op de omgeving; 

 Maximale afscherming van de weg naar lichtverstrooiing op de omgeving; 

 Maximale afscherming van de snelweg in functie van toegankelijkheid voor fauna (om 

verkeersslachtoffers en ongelukken te vermijden). Dit geldt niet enkel in functie van de Europees 

beschermde soorten, maar ook voor de grote populaties Ree en Everzwijn die in het hele gebied 

voorkomen. Een goede afscherming voor het wild is bovenal ook absoluut noodzakelijk in functie 

van de verkeersveiligheid. Het ecoraster is van het type combinatieraster zoals gedefinieerd in het 

Vademecum Natuurtechniek, met een minimale hoogte van 2m. 

 Om ook de amfibieën te verhinderen de weg over te steken dienen schermen te worden voorzien. 

Dergelijke schermen bestaan meestal uit plastiek folie met een dikte van 0,2 m en een totale 

hoogte van 50 cm. De hoogte boven de grond bedraagt 40 cm; de onderste 10 cm moet 

ingegraven worden.  De aanleg van dit raster is ook van belang om amfibieën te geleiden naar de 

tunneldaken.  Ook tijdens de aanlegfase van de tunnels dient tijdelijk dergelijk scherm te worden 

voorzien. 

Een afscherming van de weg naar geluidseffecten en lichtverstrooiing op de omgeving wordt reeds 

voorzien aangezien over de volledige lengte van het omleidingstracé geluidsschermen van 3m worden 

voorzien.  

 

3. Tunnel ter hoogte van duinengordel ‘Kraanberg’ = zone ten noorden van Vijfeindestraat 

Het omleidingstracé van de N74 is deels doorheen de duinengordel ‘Kraanberg’ gepland. 
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Landduinen zijn vanuit een landschappelijk en ecologisch oogpunt erg bijzonder. Open landduinen, 

zowel in niet-gefixeerde toestand (‘stuifzand’) als recent gefixeerd (‘buntgrasvegetaties’, 

‘korstmosvegetaties’) als langere tijd gefixeerd (structuurrijke heide met plekken kale bodem, oude 

struikheidevegetatie én breed uitgegroeide Wintereiken) zijn faunistisch uitzonderlijk rijk.  

Helaas zijn landduinen vaak beplant met Corsicaanse of Grove den waardoor een groot deel van hun 

ecologische waarde niet tot uiting komt. In het studiegebied zijn echter nog open stukken landduin 

aanwezig. Stuivende duinen komen in het binnenland zo goed als niet meer voor, zelfs niet op 

plaatsen waar men dit via herstelmaatregelen nastreeft.  

Het is vanuit ecologisch oogpunt dus essentieel dat de omleidingsweg hier in een tunnel komt. 

Vandaar dat de aanleg van een tunnel hier als projectkenmerk is opgenomen, zodat de versnippering 

van dit ecologisch zeer waardevol ecosysteem niet zal optreden.  

Op het dak van de tunnel kan namelijk ‘relatief makkelijk’ het ecotoop ‘open duin’ of 

‘buntgrasvegetatie’ gecreëerd worden, zodat de snelweg hier niet enkel makkelijk kan overbrugd 

worden door de genoemde fauna, maar dat zelfs geschikt leefgebied voor soorten zoals 

Rugstreeppad, Gladde slang, … kunnen ontstaat. Geologisch gezien kan dergelijke inrichting niet 

gezien worden als herstel van duinen, maar ecologisch gezien kan dergelijke inrichting (indien deze 

op een correcte manier gebeurt) wel waarde hebben voor de vooropgestelde doelsoorten (als 

leefgebied of corridor).  

Enkele randvoorwaarden voor de aanleg van de tunneldaken zijn de volgende: 

 Aanbrengen van voedselarm substraat (zand), uiteraard bij voorkeur van ter plaatse (of eventueel) 

uit de directe omgeving (i.e. zand van het Kempisch plateau in Limburg) 

 De dikte van de zandlaag op het tunneldak dient hier aanzienlijk te zijn. Dikker dan 2 m hoeft het 

niet te zijn vanuit ecologische overwegingen, maar minimaal 1 m is absoluut vereist. Dit moet 

verhinderen dat het tunneldak al te snel bloot stuift. Daarom wordt een variatie tussen 1 en 2 m dik 

over het hele traject van deze tunnel voorgesteld. Monitoring van het vrij komen te liggen van de 

tunneldaken aan de hand van peillatten is aangewezen.  

Een goed beheer van dit ecotoop na aanleg blijft uiteraard noodzakelijk, in het bijzonder om 

verbossing tegen te gaan, zowel vanuit ecologisch oogpunt als omwille van het feit dat boomgroei op 

het tunneldak niet aangewezen is voor de constructie. 

 

4. Ecotunnels ten zuiden van de tunnel van ‘Kraanberg’ en ten noorden van het viaduct van 

Lillo (ca. 600 m) “Lilloschans” 

Tussen de noordrand van het viaduct van Lillo en de zuidrand van de tunnel van Kraanberg ligt het 

tracé over een afstand van ca. 600 m op een grondlichaam. Het tracé gaat hier door een ecologisch 

zeer waardevol gebied en ontsnipperingsmaatregelen zijn vereist.  

Doelsoorten zijn hier: amfibieën, kleine landgebonden zoogdieren (Egel), landgebonden roofdieren 

(Vos, Das, marterachtigen) en vleermuizen.  

 

Er zijn minstens twee kleine faunatunnels vereist, om de 200 m, dus op ca. 200 m en op ca. 400 m 

van de zuidrand van de tunnel van Kraanberg. 

Deze twee ecotunnels dienen aan volgende randvoorwaarden te voldoen: 

 Een kleine faunatunnel; minimum 1 m breed en 0,75 m hoog; streven naar ca. 2 m breed en 2 m 

hoog; 

 Goed aansluiten op omliggend landschap; 

 Maximaliseren van de lichtinval: dit is vooral voor amfibieën belangrijk; opening in middenberm 

snelweg (bv. Een inspectieput met lichtdoorlatend deksel); 

 De bodem van de tunnel moet uit grond bestaan (minstens 5 cm); 
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 Stagnatie van water in de tunnel moet voorkomen worden door aanleg met een kleine hellingshoek 

(1 %); 

 De ingang dient vlot toegankelijk te zijn en blijven voor kleine dieren. Een horizontale betonnen 

plaat voor de in- en uitgang voorkomt het dichtgroeien van deze ingangen.  

 

14.1.3.2.2.1 Besluit 

Basisalternatief 

Als besluit kan er gesteld worden dat er door de realisatie van het omleidingstracé geen significant 

negatieve effecten te verwachten zijn inzake versnippering en barrièrewerking. De effecten inzake 

versnippering en barrièrewerking worden als gering negatief effect beoordeeld. Als onderdeel van 

het project worden reeds een groot aantal ontsnipperingsmaatregelen voorzien, zoals een brug op 

peilers ter hoogte van de Mangelbeek, een ecoduct ter hoogte van het Kamp van Beverlo, enz. Door 

deze maatregelen blijft, binnen de aaneengesloten natuurbeschermingsgebieden een ecologische 

verbinding bestaan of is er zelfs een verbetering t.o.v. de huidige situatie zoals ter hoogte van het 

Kamp van Beverlo. Echter blijft er lokaal een doorsnijding van het open landschap, wat in relatie tot de 

huidige situatie en in vergelijking met het doortochttracé minder positief wordt beoordeeld.  
 

Varianten 

De varianten zijn minder goed combineerbaar met het projectkenmerk waarbij een ecoduct wordt voorzien ter 

hoogte van de huidige KMO-zon, omwille van volgende redenen:: 

 Een noordelijke verschuiving van het ecoduct die noodzakelijk zou zijn bij behoud van de KMO-zone zal 

dit ecoduct duidelijk minder efficiënt maakt : 

 Ecoduct zal minder eenvoudig functioneel inpasbaar zijn aangezien een grote en hoge overspanning 

nodig wordt om over de 6 rijstroken te raken (N74 + N715 gebundeld op maaiveld gelegen) 

 Ecoduct wordt meer verstoord door de activiteiten bij het behoud KMO-zone 

 Corridorfunctie van het ecoduct zal lager zijn doordat de omliggende gebieden minder fungeren als 

leefgebied en als aantrekkingsgebied voor het ecoduct. 

 

14.1.3.2.3 Verstoring 

14.1.3.2.3.1 Geluidsverstoring 

Analoog als voor het doortochttracé werd op basis van de leefgebiedenkaarten voor avifauna voor 

zowel de referentiesituatie als de toekomstige situatie (met het omleidingstracé) bepaald over welke 

oppervlakte zich binnen de verschillende habitattypen (bossen, heide, moeras) meer dan 45 dB(A) en 

50 dB(A) voordoet. De berekende waarden worden samengevat in onderstaande tabel. Ook hier werd 

i.f.v. de beoordeling voor het Vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ 

(BE2218311) afzonderlijk nagegaan welke wijzigingen zich binnen het SBZ-V voordoen.  

Tabel 14.1.30: Oppervlakten natuur (ha) blootgesteld aan geluidsniveaus boven de drempelwaarden van 45 

dB(A) en 50 dB(A) voor het omleidingstracé 

 
 

Bos Heide Heide/moeras Moeras Open 

 
 

ref. toek. ref. toek. ref. toek. ref. toek. ref. toek. 

Overschrijding 
45 dB(A) 

SBZ-V  255 304 74 55 30 19 9 11 93 126 

buiten SBZ-V 652 791 235 267 19 20 44 53 461 523 

totaal 906 1096 309 322 49 39 54 64 554 649 

            

Overschrijding 
50 dB(A) 

SBZ-V  149 173 23 18 8 5 8 8 41 71 

buiten SBZ-V 328 422 144 156 14 15 27 32 250 302 

totaal 477 594 168 174 22 20 36 40 291 373 
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Uit de vergelijking tussen de referentiesituatie en het omleidingstracé blijkt dat het omleidingstracé, net 

als het doortochttracé, algemeen resulteert in een verhoging van de oppervlakte met 

geluidsverstoring. Door de voorziening van geluidsschermen over de ganse lengte van het 

omleidingstracé, treedt evenwel ter hoogte van het zeer kwetsbare heidegebied Witte Bergen in het 

SBZ-V Zwarte beek (omgeving van segment 1) een duidelijke verbetering op van de rustverstoring 

binnen heide en heide/moeras (i.e. natte heide). Net zoals bij het doortochttracé wordt de beïnvloede 

oppervlakte heide en heide/moeras (i.e. natte heide) gereduceerd met meer dan 1/3, en ook ter 

hoogte van de strook loofbos gelegen ten westen van segment 1 treedt een sterke daling van het 

geluidsniveau op. Aan de oostelijke zijde van segment 1 is de wijziging van het geluidsklimaat ten 

opzichte van de referentiesituatie beperkt gezien bij het omleidingstracé in dit segment aan beide 

zijden van de weg geluidsschermen voorzien zijn (ondanks het feit dat het omleidingstracé hier meer 

oostelijk gelegen is van de huidige N715/N74).  

 

In de zone waar segment 2 van het omleidingstracé het SBZ-V Zwarte beek kruist, treedt een stijging 

van de geluidsverstoring op. Dit doet zich voor in een gebied met voornamelijk naaldbos en een kleine 

zone grasland. Met betrekking tot bossen zijn Zwarte specht en Wespendief relevante soorten. Zwarte 

specht is weinig gevoelig voor geluidsverstoring (score 2 op een schaal van 5), terwijl Wespendief 

gevoelig is voor geluidsverstoring (score 4 op een schaal van 5) (zie effectbespreking rustverstoring 

voor het doortochttracé). Voor Zwarte specht wordt bijgevolg het gebied binnen de 50 dB(A) 

geluidscontour beschouwd als de zone die minder geschikt wordt als leefgebied, terwijl voor 

Wespendief de 45 dB(A) geluidscontour gehanteerd wordt. Voor Zwarte specht en Wespendief 

bedraagt het verlies aan (potentieel) geschikt habitat respectievelijk ca. 15 ha en 35 ha (rekening 

houdend met de oppervlakte aan leefgebied dat reeds verloren gaat ten gevolge van direct 

ruimteverlies).  

In de richtinggevende doelstellingen die door het INBO opgesteld werden (Sterckx & De Blust, 2008) 

staat vermeld dat voor een goede instandhouding van de Zwarte specht een oppervlakte bos nodig is 

van 950 à 1900 ha. Tevens staat vermeld dat er actueel ca. 3000 ha droog bos is waarvan de 

oppervlakte globaal mag dalen. Er kan dan ook aangenomen worden dat het verlies van ca. 15 ha 

naaldhout geen grote impact zal hebben omdat de oppervlakte resterend bos ruim voldoende is voor 

de soort.  

Wespendief is een vogelsoort die meer gebonden is aan de combinatie van loofbos en open terreinen 

(zoals heiden). Deze soort is niet gekend als broedvogel uit de omgeving van deze naaldbossen, 

waardoor er dus geconcludeerd kan worden dat voor deze soort geen grote impact zal optreden als 

gevolg van rustverstoring binnen naaldbos. 

Bij de overgang van segment 2 en 3 van het omleidingstracé worden volgens de kwetsbaarheidskaart 

voor geluidsverstoring nog enkele zeer kwetsbare gebieden gekruist, ter hoogte van de vallei van de 

Winterbeek. Het betreft hier voornamelijk grasland waar geen vogelsoorten van bijzonder belang 

voorkomen die verstoord kunnen worden. 

Nog verder naar het zuiden kruist het omleidingstracé (segment 3) SBZ-H Mangelbeek, dat 

gekenmerkt wordt door een complex van zeer kwetsbare en kwetsbare zones voor geluidsverstoring. 

Het deelgebied Mangelbeek is van belang voor IJsvogel. Doordat het omleidingstracé hier op peilers 

wordt aangelegd, zal de IJsvogel zich onder de weg door kunnen begeven. Volgens Aeolus & Lisec 

(2001) is de IJsvogel niet gevoelig voor geluidsverstoring (score  1 op schaal van 5). Daarom wordt 

geen impact verwacht op deze soort op vlak van rustverstoring ten gevolge van het omleidingstracé.  
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Besluit 

De realisatie van de N74 volgens het omleidingstracé resulteert algemeen in een verhoging van de 

oppervlakte met geluidsverstoring. Ter hoogte van het waardevolle heidegebied Witte Bergen in het 

SBZ-V Zwarte beek (zeer kwetsbaar gebied voor geluidsverstoring) heeft het plan een belangrijke 

lagere geluidsbelasting tot gevolg door de voorziening van geluidsschermen.  

Ter hoogte van overige kwetsbare gebieden langsheen het omleidingstracé treedt wel een verhoging 

van het omgevingsgeluid op, ondermeer tussen de twee tunnels waar de weg in open sleuf ligt. 

Aangezien dit gebied in de huidige situatie weinig onderhevig is aan geluidsverstoring, wordt dit als 

een matig negatief effect voor avifauna beoordeeld. 

Gezien ter hoogte van de meest kwetsbare gebieden langsheen het tracé reeds geluidsschermen 

voorzien zijn, en gezien geen significant negatieve effecten verwacht worden, is het onnodig 

milderende maatregelen voor te stellen ten behoeve van een verdere reductie van de 

geluidsverstoring.  

 

14.1.3.2.3.2 Verstoring door verzurende en vermestende depositie 

Verzurende depositie 

Voor een uitgebreide effectbeschrijving van het aspect verzurende depositie, wordt verwezen naar het 

§ 14.1.3.1.3.2. Tabel 14.1.7 in § 14.1.3.1.3.2 geeft een overzicht van de berekende bijdragen tot de 

verzurende depositie door de emissies gerelateerd aan de weg, en dit voor de huidige situatie, 

referentiesituatie, doortochttracé en omleidingstracé. Uit deze tabel blijkt dat de bijdragen tot 

verzurende heel hoog zijn in de huidige situatie.  

Zoals eerder vermeld, wordt er een vermindering van de bijdrage tot verzurende depositie verwacht bij 

de referentiesituatie 2020 ten opzichte van de huidige situatie. 

De bijdrage tot de verzurende depositie ten gevolge van de realisatie van het omleidingstracé wordt 

ook als niet significant beschouwd. De maximale berekende toename van de bijdrage tot de 

verzurende depositie bedraagt 1,82%, ten opzichte van de referentiesituatie (jaar 2020). Ter hoogte 

van sommige receptoren wordt er geen toename maar een daling van de bijdrage tot de verzurende 

depositie verwacht.  

Het effect als gevolg van verzurende depositie, wordt bijgevolg als niet significant negatief effect 

beoordeeld. Er is daarnaast geen significant verschil tussen de bijdragen tot verzurende depositie 

berekend voor het doortochttracé en het omleidingstracé. 

 

Vermestende depositie 

Voor een uitgebreide effectbeschrijving van het aspect verzurende depositie, wordt verwezen naar het 

§ 14.1.3.1.3.2. Tabel 14.1.8 in § 14.1.3.1.3.2 geeft een overzicht van de berekende bijdragen tot 

vermestende depositie, en dit voor de huidige situatie, referentiesituatie en geplande situatie (voor 

beide het doortochttracé en het omleidingstracé). In de huidige situatie zijn de berekende bijdragen tot 

vermestende depositie redelijk hoog. 

Uit Tabel 14.1.8 blijkt dat er in de referentiesituatie (2020) een vermindering verwacht wordt van de 

bijdragen tot vermestende depositie ten opzichte van de huidige situatie. Ter hoogte van sommige 

receptoren wordt een lichte daling verwacht. 

De bijdrage tot de vermestende depositie ten gevolge van de realisatie van het omleidingstracé wordt 

ook als niet significant beschouwd. De berekende toename van de bijdrage blijft onder 1%. Ter hoogte 

van sommige receptoren wordt er geen toename verwacht maar een lichte daling van de bijdrage tot 

de vermestende depositie.  
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Het effect als gevolg van vermestende depositie, wordt bijgevolg als niet significant negatief effect 

beoordeeld. Uit de berekende bijdragen tot de vermestende depositie blijkt dat er geen significante 

verschil te verwachten is tussen beide alternatieven, zijnde het doortochttracé en het omleidingstracé. 

 

14.1.3.2.3.3 Verstoring door impact op de waterhuishouding 

In het deel grondwater werd gerapporteerd over de hydrologische en ecohydrologische effecten van 

de aanleg en/of aanwezigheid/exploitatie van tunnels en dit zowel voor omleidingstracé als voor 

doortochttracé (zie hoofdstuk 13.3).  

Daarbij werden de onzekerheidsmarges aangegeven van de effectvoorspelling. Hieruit bleek enerzijds 

dat deze onzekerheden niet van die aard zijn dat de besluitvorming op planniveau in het gedrang 

komt.   

Meer zelfs, er werd aangegeven dat via het toepassen van een cascade van maatregelen voor beide 

tracés en dit zowel voor aanleg als voor aanwezigheid/exploitatie een niveau van niet-significantie mbt 

ecohydrologische effecten kan worden bereikt. Voor een omschrijving van het cascademodel wordt 

verwezen naar § 13.3.19.  

Het is op dit planniveau reeds voldoende duidelijk dat een niet-significantie effectief zal kunnen 

worden bereikt. Op projectniveau zal de niet-significantie na toepassing van dit cascademodel en met 

een verfijnd grondwatermodel worden aangetoond binnen de project-MER. 

Voor de tunnel De Standaard is het cascademodel reeds in het plan-MER toegepast en hiermee is 

geïllustreerd dat niet-significantie (minder dan 5cm grondwaterverlaging) op deze plaats inderdaad 

wordt bereikt voor een uitvoeringstechniek met gestaffelde ondiepe secanspalen, onderwaterbeton 

(zodat bemaling niet noodzakelijk is) en met drains.  

Aangezien voor het referentie-ontwerp (en uiteraard ook het finaal verkozen DBFM-ontwerp) als 

voorwaarde gesteld kan worden dat het geen significante ecohydrologische effecten op kwetsbare 

natuur mag hebben (en dat dit ook realistisch geacht wordt vanuit het onderzoek in de discipline 

grondwater), worden er inzake “impact op de waterhuishouding” geen significant negatieve effecten 

verwacht ten aanzien van de grondwatergevoelige vegetaties langsheen het doortochttracé.  

De belangrijkste conclusies van het deel grondwater van dit plan-MER worden ter illustratie hierna 

toch aangehaald.  

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gemodelleerde situaties en van de 

belangrijkste projectkenmerken voor het omleidingstracé die een invloed hebben op de 

grondwatertafel. 

Tabel 14.1.31 : Projectkenmerken met invloed op grondwatertafel voor gemodelleerde situaties omleidingstracé 

Gemodelleerde 

situatie 

Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnels 

Hoeverheide/Kraanberg 

Zonder secanspalen Bemaling open bouwput 

in 3 fasen 

Tunnel De Standaard 4 scenario’s met 

toenemende graad van 

remediëring : 

-Gestaffelde diepe 

secanspalen + 

onderwaterbeton 

-Gestaffelde ondiepe 

secanspalen + 

onderwaterbeton  

-Gestaffelde ondiepe 

Niet gemodelleerd : 

bemaling niet 

noodzakelijk o.w.v. 

onderwaterbeton 
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Gemodelleerde 

situatie 

Exploitatiefase  Aanlegfase  

secanspalen + 

onderwaterbeton + 10 drains 

 

Onderstaande tabel geeft per gemodelleerde situatie de conclusie weer. Voor een onderbouwing van 

deze conclusies wordt verwezen naar de discipline grondwater. 

Tabel 14.1.32: Effectbeoordeling voor gemodelleerde situaties omleidingstracé 

Gemodelleerde 

situatie 

Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnels 

Hoeverheide/Kraanberg 

Geen significant negatief 

effect 

Mogelijk significant 

negatief effect 

MM (bv retourbemaling 

voor zuidelijke tunnel) 

noodzakelijk – te 

onderzoeken op 

projectniveau 

Tunnel De Standaard Beperkt negatief effect 

maar niet significant 

Voor het gemodelleerde 

scenario met gestaffelde 

ondiepe secanspalen, 

onderwaterbeton én 10 

drains reikt de 

invloedsstraal voor 

grondwaterverlaging nog 

wel tot in het 

Habitatrichtlijngebied, 

maar is de invloed op 

habitats die zeer gevoelig 

zijn voor 

standplaatsverdroging 

(91E0 Broekbossen) 

verwaarloosbaar.   

Geen significant 

negatief effect 

Globaal kan voor het omleidingstracé worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van de tunnels 

volgens basistracé (met ver doorgevoerde graad van remediëring voor tunnel De Standaard) niet tot 

significant negatieve effecten leidt. 

Voor de aanlegfase is door de uitvoeringstechniek van onderwaterbeton34  een significant negatief 

effect t.h.v. de tunnel De Standaard uitgesloten. Voor de tunnels Hoeverheide/Kraanberg kunnen bij 

bemaling wel significant negatieve effecten optreden zodat op projectniveau zal worden onderzocht 

welke milderende maatregelen moeten worden toegepast om tot niet-significantie te leiden. 

Voor het gemodelleerde scenario met gestaffelde ondiepe secanspalen, onderwaterbeton én 10 

drains35 reikt de invloedsstraal voor grondwaterverlaging nog wel tot in het Habitatrichtlijngebied, maar 

                                                      
34

 Onderwaterbetontechniek: er wordt tussen de secanspalenwanden zonder bemaling (nat) uitgegraven en er worden 
trekankers in de vloer geslagen. Een waterdicht onderwaterbeton wordt op de bodem van de bouwput gegoten. De bouwkuip is 
waterdicht en wordt leeggepompt Drains : evenwichtsleidingen die aan de zijkanten van de tunnel worden geplaatst om 
doorstroming vanuit de opwaartse zijde (opstuwing) naar de afwaartse zijde (stijghoogtedaling) toe te laten. 
35

 Drains : evenwichtsleidingen die aan de zijkanten van de tunnel worden geplaatst om doorstroming vanuit de opwaartse zijde 
(opstuwing) naar de afwaartse zijde (stijghoogtedaling) toe te laten. 
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is de invloed op habitats die zeer gevoelig zijn voor standplaatsverdroging (91E0 Broekbossen) 

verwaarloosbaar. Bijgevolg worden de effecten op de Natura 2000 habitats als niet significant negatief 

effect beoordeeld.  

Vanuit de voorwaarde dat het project geen significante ecohydrologische effecten op kwetsbare natuur 

mag hebben, wordt voorgesteld om een ecohydrologische monitoring op te starten.  

Het doel hiervan is éénduidig te kunnen vaststellen/verklaren of eventuele wijzigingen het gevolg zijn 

van de aanleg van de N74 of dat deze een andere oorzaak kennen.  

Hiervoor dienen enerzijds de vegetaties (kwetsbare en/of Europese habitats) en 

grondwaterafhankelijke, plantensoorten (kensoorten) opgevolgd te worden in de tijd en dient 

anderzijds de hydrologie opgevolgd te worden. Op basis van deze twee kunnen vaststellingen 

gebeuren van eventuele wijzigingen in soortensamenstellling. 

Een concreet monitoringsvoorstel zal worden uitgewerkt binnen de Project-MER.   

De monitoring van de reeds bestaande peilbuizen dient uiteraard te worden verdergezet om op niveau 

van het project-MER te kunnen beschikken over calibratiegegevens voor het grondwatermodel. 

 

14.1.3.2.3.4 Lichtverstoring 

De impactbepaling voor lichthinder wordt uitgevoerd op basis van bovenstaand literatuuronderzoek in 

combinatie met de verwachte kwetsbaarheid van een gebied voor lichtverstoring. De belangrijkste 

wetenschappelijke bronnen hierbij zijn de Molenaar et al. (2003), Kuyper et al (2008), Lefevre (2010) 

en de Molenaar (2000). Tevens wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de kenmerken van de 

weg (ondertunneling, brug op peilers, …) en het feit dat er langsheen het volledige tracé van de 

omleidingsweg geluidsschermen of bermen voorzien worden.  

De Speciale beschermingszones en VEN-gebieden kunnen als kwetsbare zones voor lichthinder 

aangeduid worden. Binnen deze gebieden komen een aantal gevoelige soorten voor, zoals 

vleermuizen ter hoogte van de Mangelbeekvallei. In de SBZ-gebieden werden wel geen winter en/of 

zomerverblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Op basis van de vliegbewegingen, die in detail 

onderzocht zijn door Verkem (2009, 2010) is er eveneens geen reden om aan te nemen dat er zich 

verblijfplaatsen van vleermuizen op het omleidingstracé bevinden. Verblijfplaatsen van vleermuizen 

zijn namelijk zeer kwetsbaar voor lichthinder.  

In de S-IHD-rapporten (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012a, Agentschap voor Natuur en Bos, 

2012b, Agentschap voor Natuur en Bos, 2011) wordt het aspect lichthinder als een van de knelpunten 

aangehaald. Aangezien door realisatie van het omleidingstracé bepaalde gebieden worden 

doorsneden waar momenteel geen weginfrastructuur voorkomt (bv. Kraanberg) is het van cruciaal 

belang om deze impact maximaal tegen te gaan en tot een minimum te beperken.  

Binnen de SBZ-V en SBZ-H zal er geen relevante toename van lichthinder optreden, doordat de weg 

enkel verlicht wordt waar nodig (knopen en tunnels) en doordat langsheen het volledige traject, dus 

ook ter hoogte van de kwetsbare gebieden  (Kamp van Beverlo, Mangelbeekvallei) afschermende 

maatregelen worden voorzien. Over de ganse lengte van de omleidingsweg worden geluidsschermen 

of –bermen voorzien, die de impact door lichthinder tegengaan. 

De N715 blijft wel over het hele traject verlicht, maar hier wordt er vooropgesteld dat dit dient te 

gebeuren conform de principes van goed verlichten. Er kan dus vanuit gegaan worden dat de 

verlichting op de N715 zal verminderen in vergelijking met de huidige situatie. Ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei zal bij realisatie van het omleidingstracé dit een positief effect hebben, daar dit 

gebied momenteel wel verlicht is. Ook ter hoogte van de KMO-zone zal de lichthinder die in huidige 

situatie aanwezig is, volledig verdwijnen.  

Lichtverstoring door koplampen van voorbijrijdende auto’s zullen volledig gemilderd worden door de 

aanwezigheid van jerseys en geluidsschermen langs de weg. Op sommige plaatsen worden conform 
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de ontwerpspecificaties voor ruimtelijke kwaliteit transparante geluidsschermen voorgesteld, meer 

bepaald in het valleigebied van de Mangelbeek. In dit gebied werden vanuit het vleermuizenonderzoek 

milderende maatregelen voorgesteld voor de inrichting opgaand groen in functie van vliegroutes en 

hop-overs. Om op deze vliegroutes effecten door lichthinder te beperken worden volgende 

randvoorwaarden aan geluidsschermen opgelegd. Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor 

vleermuizen dienen ondoorzichtige geluidsschermen voorzien te worden. Ter hoogte van hop-overs 

dienen deze ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 50m doorgetrokken te worden 

(mondelinge mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

Om hinder door schaduw van viaducten op natuur te beperken, zoals ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei, wordt als randvoorwaarde voorgesteld om onder de viaducten voldoende 

natuurlijke lichtinval te voorzien.  

Om de impact op de vleermuizensoorten te milderen, wordt het principe van goed verlichten noodzakelijk geacht. 

Verder worden in het valleigebied van de Mangelbeek vanuit het vleermuizenonderzoek (Verkem, 2009, 2010) 

milderende maatregelen voorgesteld voor de inrichting van het opgaand groen in functie van vliegroutes en hop-

overs. Om op deze vliegroutes effecten door lichthinder te beperken worden volgende randvoorwaarden aan 

geluidsschermen opgelegd: 

 Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor vleermuizen dienen ondoorzichtige geluidsschermen voorzien 

te worden.  

 Ter hoogte van hop-overs dienen deze ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 50m 

doorgetrokken te worden. (mondelinge mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

De principes van goed verlichten kunnen als volgt worden samengevat: 

 Enkel verlichten waar nodig 

 Enkel neerwaartse verlichting 

 Enkel verlichten wanneer nodig 

 Geen onnodig sterke lichtbronnen 

 Geen verblindende richtingen gebruiken. 

Om er bijkomend voor te zorgen dat enkel datgene verlicht wordt wat moet verlicht worden, wordt als bijkomende 

eis vooropgesteld dat de armaturen zo laag mogelijk gehouden dienen te worden. Daarnaast dienen de 

armaturen te voldoen aan de strengste klasse volgens CEN (European Committee for Standardization) (klasse 

G6), welke de mate verstorende verblinding en/of onderdrukking van hinderlijk strooilicht (verblindingsgraad) 

zoveel mogelijk beperken. Klasse G6 betekent volgende maximale lichtsterktes, bij de gegeven richtingen: 

 Bij 70°: 350 cd/klm 

 Bij 80°: 100cd/klm 

 Bij 90°: 0 cd/klm 

 Boven 90°: 0 cd/klm 

Onder de richting van de lichtsterkte wordt verstaan: de hoek met de neerwaartse verticaal, waarbij het armatuur 

is geïnstalleerd zoals hij zal worden gebruikt. 

 

Rekening houdend met bovenvermelde randvoorwaarden, het feit dat er enkel verlicht wordt waar 

nodig, dat er afschermende maatregelen voorzien worden langsheen het volledige tracé en dus ook 

t.h.v. de Mangelbeekvallei en het Kamp van Beverlo, wordt de impact van de lichthinder als gering 

negatief beoordeeld. Ter hoogte van de N715 zal er in vergelijking met de huidige situatie een 

positief effect optreden.  

 

14.1.3.2.3.5 Visuele verstoring 

In het omleidingstracé wordt de (dynamische) visuele verstoring van natuur beperkt als gevolg van 

verstoringsbeperkende kenmerken van het plan: namelijk het voorzien van tunnels ter hoogte van het 
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Kraanbergbos, het aanleggen van de weg op peilers ter hoogte van de Mangelbeekvallei, de aanleg 

van geluidschermen op de viaduct, geluidschermen of -wallen in andere delen en door de 

landschappelijke inpassing van het tracé.  

Hierna wordt per deelzone, rekening houdend met deze voorziene maatregelen en projectkenmerken, 

de verwachte visuele impact beschreven en beoordeeld. Indien noodzakelijk, worden bijkomende 

milderende maatregelen en aanbevelingen voorgesteld. 

 

1. Miltair domein Kamp van Beverlo 

De zone ter hoogte van het militair domein Kamp van Beverlo, is zonder twijfel het meest gevoelige 

gebied voor visuele verstoring. In de huidige situatie is de visuele verstoring ter hoogte van de 

kwetsbare heide- en vengebieden weinig tot niet aanwezig, daar er tussen de huidige N715 en deze 

open gebieden een bufferbosvegetatie aanwezig is van 50 tot 100m. De huidige N715 is bijgevolg niet 

zichtbaar vanaf de meest kwetsbare zones. 

Bij de aanleg van het omleidingstracé dient de nieuwe weg maximaal afgeschermd te worden zodat ze 

niet zichtbaar is vanuit het militair domein. Dit zal echter het geval zijn, aangezien er langsheen het 

volledige tracé geluidswerende maatregelen (bermen of niet-doorzichtige schermen) worden voorzien. 

Een direct zicht op de nieuwe weg vanuit het Kamp van Beverlo zal bijgevolg niet aanwezig zijn. Naast 

deze geluidswerende maatregelen langsheen de weg, wordt als onderdeel van de ecoduct bijkomend 

afschermend en geleidend groen voorzien ter hoogte van de KMO-zone om een optimale werking van 

de ecoduct te garanderen (zie ook functie voor ecoduct). 

Waar de huidige N715 over de nieuwe N74 zal gaan (ten noorden van Helchteren) is er kans op 

visuele verstoring t.a.v. de vogels in het Vogelrichtlijngebied van het Militair domein en Vallei van de 

Zwarte Beek.  

De creatie van een vista, kan niet alleen de zichtbaarheid voor de weggebruiker verhogen, maar 

zorgen voor een hogere zichtbaarheid van de weggebruiker voor fauna in het militair domein. Om de 

impact op fauna als gevolg hiervan minimaal te houden, dient bij de landschappelijke inpassing van de 

weg enerzijds en bij de realisatie van geleiding en afscherming van de ecoduct maximaal rekening 

gehouden worden met mogelijke visuele hinder ter hoogte van de brug van de N715 over de N74.   

Gaan we er van uit dat geluidsverstoring ter hoogte van het militair domein, lager zal zijn dan 

momenteel het geval is en dat er op de brug geen verlichting wordt aangebracht, dan verwachten we 

voornamelijk een lichte visuele verstoring en mogelijk wat lichtverstoring door koplampen. Het 

aanbrengen van new-jerseys langsheen de weg kan hier lichthinder door koplampen tegengaan. 

Bijkomend dient aangehaald dat de N715 in vergelijking met de huidige situatie door veel minder 

verkeersbewegingen zal gekenmerkt worden, wat eveneens bijdraagt tot een niet significantie. 

De zones ‘Achter de Witte Bergen’ en ‘Hoeverheide’ vormen een topgebied voor niet alleen de 

vogelrichtlijnsoorten Nachtzwaluw (RL “kwetsbaar”), Boomleeuwerik (RL “kwetsbaar”), en 

Blauwborst, maar ook voor Boompieper (RL “Bedreigd”), Wulp, Graspieper (RL “Bedreigd”), 

Veldleeuwerik (RL “kwetsbaar”), Rietgors (RL “Bedreigd”), Kneu (RL “achteruitgaand”) en Geelgors 

(RL “Bedreigd”) die hier broeden.  

De vogelrichtlijnsoort Korhoen (RL “uitgestorven”) is omwille van habitatverlies uitgestorven in 

Vlaanderen. Ook Roerdomp (RL “met uitsterven bedreigd) en Zwartkopmeeuw die hier vroeger als 

broedvogel voorkwamen, zijn momenteel verdwenen.  

Andere vogelrichtlijnsoorten als Porseleinhoen, Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief en Duinpieper 

en de Rode lijst-soorten Klapekster, Tapuit, Watersnip (mogelijk opnieuw broedend), Zomertaling 

(mogelijk opnieuw broedend), Tureluur komen nog voor, maar niet meer als broedvogel. Tot slot 

komen Kraanvogel, Blauwe kiekendief, Smelleken, Rode wouw, Visarend, Zwarte stern, Grote 
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zilverreiger, Slechtvalk, Rode en Zwarte wouw, Goudplevier en Bosruiter (allen vogelrichtlijnsoorten) 

voor als pleisteraar of doortrekker. 

De constructie van een vista op de brug kan een effect hebben op hoger vermelde soorten. In het 

bijzonder Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Klapekster en Wulp worden als zeer verstoringsgevoelige 

soorten tijdens broedseizoen beschouwd (Krijgsveld et al., 2008). Echter deze sterke 

verstoringsgevoeligheid betreft een verstoringsgevoeligheid ten aanzien van recreanten. Er kan 

aangenomen worden dat de aanwezigheid van een weg niet gelijk kan gesteld worden als verstoring 

door recreanten. Bovendien bevinden de broedlocaties van deze soorten zich op zo’n afstand van de 

toekomstige vista dat er geen significant negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van die 

verstoringsgevoelige soorten. 

 

2. Kraanberg en omgeving 

Naast vogels (zie deel geluidsverstoring), is dit momenteel grotendeels onverstoorde gebied ook 

belangrijk voor soorten als Ree en kleine zoogdieren, die gevoelig kunnen zijn voor visuele verstoring.  

Door de aanleg van tunnels zal dit effect grotendeels gemilderd zijn. Bovendien ligt het niet-

ingetunnelde deel in een ‘open sleuf’ met geluidsschermen, dus lager dan het maaiveld en veel 

minder zichtbaar. Het strekt tot aanbeveling om als onderdeel van de landschappelijke inpassing een 

groenscherm aan te brengen rond deze open sleuf teneinde dit effect volledig uit te sluiten.Dit betreft 

een facultatieve maatregel, en geen maatregel om tot niet significantie te komen.  

 

3. Mangelbeekvallei 

Bij het omleidingstracé wordt ter hoogte van de Mangelbeekvallei een weg op peilers voorzien. 

Aangezien deze weg op een hoge hoogte aanwezig zal zijn, wordt de visuele hinder hier als gering 

negatief effect beoordeeld. Het gebruik van doorzichtige geluidsschermen vormt hier vanuit het aspect 

visuele hinder een minder groot probleem.  Echter vanuit het aspect netwerkeffecten, waar gevreesd 

wordt voor een verhoogde mortaliteit van vogels & vleermuizen, wordt hier aangeraden om niet 

doorzichtige geluidsschermen te voorzien ter hoogte van hop-overs en gekende vliegzones 

(ingeschatte breedte: 50m).  

 

Besluit 

De meest kwetsbare zone voor visuele hinder langsheen het omleidingstracé is het Kamp van 

Beverlo. Ter hoogte van het gebied Kraanberg ligt de weg grotendeels ondergronds, waardoor de 

effecten hier minder uitgesproken zijn. Indien rekening gehouden wordt met de randvoorwaarde 

waarbij geen doorzichtige geluidsschermen ter hoogte van de Mangelbeek en het Kamp van Beverlo 

aangebracht worden, wordt het effect van visuele hinder voor het omleidingstracé als gering negatief 

beoordeeld.  

 

14.1.3.2.3.6 Besluit 

Basisalternatief 

Voor de verschillende effectgroepen inzake “verstoring” worden er door de realisatie van het 

omleidingstracé geen significant negatieve effecten verwacht. Het in acht nemen van de milderende 

maatregelen, aangaande (grond)waterverontreiniging, lichtverstoring en visuele verstoring, wordt hier 

als een bindende bepaling geacht. Inzake verzurende depositie dient aangehaald dat de meest 

kwetsbare vegetaties, zijnde de vennen en heidevegetaties, momenteel reeds in sterke mate worden 

beïnvloed door de luchtemissies afkomstig van het verkeer. Echter door realisatie van het 
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omleidingstracé zal de verzurende depositie ter hoogte van deze gebieden afnemen in vergelijking 

met de huidige situatie.  

Varianten 

In vergelijking met de basisalternatief zijn de varianten t.h.v. de KMO-zone duidelijk minder wenselijk. 

In beide gevallen blijft het huidige wegtraject voor de N74/N715 t.h.v. de KMO-zone (niet het geval in 

basisalternatief). Dit leidt in principe (niet gemodelleerd) tot een verstoringsperimeter die (iets) verder 

reikt binnen het Militair domein van Leopoldsburg en alleszins niet tot de kwaliteisverbetering waarvan 

de kwetsbare zone Witte Bergen profiteert bij de basisalternatief. 

Voor de variant met achterwaartse ontsluiting KMO-zone geldt bovendien een minder goede 

bundeling van het wegennet met een ruimer brongebied voor geluid als gevolg. Om dit tegen te gaan 

kunnen geluidsschermen voorzien worden langsheen de oostzijde van de lokale weg. 

Betreffende visuele verstoring geldt hetgeen is beschreven voor de basisalternatief. 
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14.1.4 Toetsing aan de soortenbescherming 

Deze paragraaf doet een toetsing van de aanwezigheid van beschermde soorten cf het Soortenbesluit (B.S. 

13/08/2009) en de mogelijke gevolgen van het plan.  

Voor een beschrijving van de soorten die voorkomen binnen het plangebied wordt verwezen naar § 14.1.1.6.  

Wat de soorten van categorie 1 betreft, geldt de bescherming niet indien de handeling in overeenstemming 

is met de geldende bestemming. De uitvoering van het plan zal een uitvoering worden op basis van een 

geldend RUP zodat de bescherming voor de soorten van categorie 1 niet van toepassing is. 

Voor het voorliggende MER dienen dus enkel de soorten van categorie 2 en 3 beschouwd te worden.  

 

Zoals uit de beschrijving in de referentiesituatie blijkt zijn enkel vogels van de categorie 2 waargenomen en 

geen planten of andere diersoorten.  

Voor deze soorten dient getoetst te worden of er in het kader van het project individuen (incl eieren) 

opzettelijk gedood, gevangen of betekenisvol verstoord zullen worden. Voor al deze acties geldt uiteraard 

dat deze niet de bedoeling zijn van het project en dat er dus per definitie geen sprake is van het opzettelijk 

doden/vangen/betekenisvol verstoren.  

Wel kan het zijn dat dit onopzettelijk het geval zal zijn (hetgeen voor deze categorie toegestaan is cf het 

soortenbesluit). Om ook het onopzettelijk doden (en verwijderen van nesten) en betekenisvol verstoren te 

vermijden kan op projectniveau voorgesteld worden om met de werken te starten vóór het broedseizoen. 

Daarnaast zorgen de voorgestelde milderende maatregelen voor o.m. geluid er voor dat de resterende 

verstoring beperkt blijft. 

 

Zoals blijkt uit de beschrijving in de referentiesituatie betreffen de aanwezige soorten van categorie 3 

vleermuizen en enkele amfibiën (Heikikker, Kamsalamander, Rugstreeppad, Poelkikker) en Gladde slang. 

Naast het opzettelijk doden, vangen of betekenisvol verstoren is voor de diersoorten in deze categorie ook 

het onopzettelijk vernielen of beschadigen van de voortplantingsplaatsen of de rustplaatsen verboden. 

Ook hier geldt dat de vermelde acties geen doel van het project zijn, i.e. niet opzettelijk ondernomen worden. 

Verstoring (met name op vlak van lichthinder en op vlak van connectiviteit) wordt maximaal vermeden door 

middel van milderende maatregelen zoals een minimale verlichting en de aanleg van bv hop-overs/tunnels.  

 

In functie van de mogelijke onopzettelijke impact op voortplantings- en rustplaatsen werd binnen het 

vleermuizenonderzoek voor de vleermuizen een inventarisatie uitgevoerd waarbij dergelijke locaties 

gezocht werden (Verkem, 2009, 2010).  

Er werden tijdens het onderzoek geen vleermuisverblijven in gebouwen aangetroffen in de mogelijk te 

slopen gebouwen, ondanks de intensieve onderzoeksinspanning. 

Ook werden tijdens het onderzoek geen kolonies of paarverblijven in holle bomen aangetroffen. Wel werden 

tijdens de inventarisatie of in de zoogdierdatabank wel boombewonende vleermuizen waargenomen en blijkt 

uit de dagverkenning dat in het gebied aan Centrum-Zuid verschillende oude loofbomen aanwezig zijn die 

kunnen dienen als kolonieverblijf voor vleermuizen. Het is dus waarschijnlijk dat een of meerdere van de 

aanwezige oudere bomen gebruikt wordt als voortplantings-/rustplaats.  

Om de effecten minimaal te houden is het aanbevolen tijdstip voor de velling, in het bijzonder van 

loofbomen, het najaar en meer specifiek de maand september. De dieren zijn dan nog niet in winterslaap en 

de kraamkolonies zijn ontbonden. Ook dient getracht te worden de oude bomen maximaal te behouden en 

de werfzone te leggen in een zone die het minste oude bomen bevat. Dit dient verder bekeken te worden op 

projectniveau.  
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Met betrekking tot de Heikikker: deze werd waargenomen in een gemengd bos dat bestaat uit een menging 

van eiken-berkenbos met naaldhout (Grove den, Corsicaanse den en Lork) ter hoogte van de kruising van 

de Weg-naar –Sikkelspade en de Heerkensweg.  

Deze waarnemingen zijn gelegen op ruim 300 m van het tracé. Een impact op de voortplantingsplaats wordt 

dus niet verwacht.  

De landactieve dieren zijn gebonden aan vochtige biotopen (vochtige heiden, vochtige bossen, heischrale 

graslanden) waar ze verspreid in aanwezig zijn. Individuen zijn aan te treffen in deze biotopen in de 

omgeving van de voortplantingsplaats. (Schops, 1999 en De Cleer et al, 2007). Ter hoogte van de 

Heerkensweg, waar de soort waargenomen is, is op de bodemkaart een uitloper van de valleibodems waar 

te nemen. Hier komt lokaal natte tot matig natte bodem voor (Segz en Zdg). Verder noordwaarts daalt de 

vochtigheid van de bodem snel naar matig droge en droge gronden (Zcgt en Zbg). De zone waar het tracé 

aangelegd zal worden is dus qua vochttoestand geen goed landhabitat voor de Heikikker. Een impact op de 

rustplaatsen voor de Heikikker wordt dus niet verwacht.  

 

14.1.5 Toetsing t.o.v. de waarden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 

Hierna wordt per planalternatief een analyse van de impact op VEN-gebied en mogelijke schadebeperkende 

en compenserende maatregelen gegeven.  

Doortochttracé 

De huidige N74 dwarst het GEN-gebied “De Mangel- en Winterbeek”. Ter hoogte van de huidige weg is er 

echter geen inkleuring als VEN-gebied. Bij realisatie van het doortochttracé treedt er geen directe impact op 

ter hoogte van dit VEN-gebied.  

Zoals beschreven binnen de effectgroep “netwerkeffecten en versnippering” is in kader van de realisatie van 

het doortochttracé een ecopassage noodzakelijk ter hoogte van de Mangelbeek. Dit kan als 

schadebeperkende maatregel worden beschouwd. Voor verdere beschrijving van deze maatregel wordt 

verwezen naar hoofdstuk 14.1.3.1.2.  

Ten zuiden van de Kievitwijk wordt een strook langsheen de Sonnisbeek aangeduid als VEN-gebied. Door 

de realisatie van het doortochttracé zal er ca. 0,04 ha VEN-gebied worden ingenomen. Het betreft een zone 

“struweelopslag van allerlei aard” (BWK-eenheid: sz) die op de BWK als biologisch waardevol is ingekleurd. 

Aangezien deze zone aan de buitenzijde van het tracé gesitueerd is, is de kans groot dat het hier om een 

tijdelijke impact zal gaan en niet om een permanente impact. Er kan ook reeds aangehaald worden dat het 

ontbossen van deze zone sowieso dient gecompenseerd te worden in het kader van het Bosdecreet.   

 

Omleidingstracé 

Van noord naar zuid bevinden zich volgende VEN-gebieden langsheen het omleidingstracé: 

 Een deel van het GEN-gebied “De Terril Heusen-Zolder” bevindt zich ten westen van het tracé. Hier 

treedt geen directe invloed als gevolg van het plan op.  

 Ter hoogte van Kraanberg wordt het omleidingstracé aan beide zijde omringd door het GEN-gebied “De 

Mangel- en Winterbeek”. De zone waar de weg voorzien is, is niet als VEN-gebied ingekleurd. Er treedt 

bijgevolg geen ruimteverlies op binnen het VEN-gebied. Een ecologische verbinding tussen beide VEN-

gebieden zal op deze plaats gegarandeerd worden, daar de weg hier in tunnel komt te liggen en een 

migratie van soorten over de tunneldaken zal kunnen plaatsvinden.  

 Ter hoogte van de vallei van de Mangelbeek gaat de omleidingsweg over een lengte van ca. 1,2 km door 

het VEN-gebied. De weg wordt hier als een viaduct aangelegd, waardoor een migratie van soorten 

mogelijk blijft. In het kader van het GRUP zal hier wel wellicht een opheffing van het VEN-gebied dienen 

te gebeuren. Als compensatie voor de opheffing van deze zone als VEN-gebied, kan eventueel de zone 

ten zuidwesten van het tracé, die nu niet als VEN-gebied is aangeduid, maar wel deel uitmaakt van de 

vallei van de Mangelbeek, aangeduid worden als VEN-gebied. Voor een beschrijving van de 
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verzachtende maatregelen in deze zone, wordt verwezen naar het hoofdstuk 14.1.9. Bijkomende 

verzachtende maatregelen in relatie tot het VEN-gebied s.s. zijn niet noodzakelijk.  

 

14.1.6 Varianten 

14.1.6.1 Variant doortochttracé: KMO-zone 

De effectbeschrijving en –beoordeling aangaande het direct ruimtebeslag is voor de variant waarbij de KMO-

zone langs de achterzijde wordt ontsloten gelijkaardig als de basisalternatief. De verliezen van ecotopen 

verschillen niet wezenlijk t.o.v. de basisalternatief.  

De lokale weg langsheen de achterzijde wordt binnen de KMO-zone voorzien, zodat tov het basisscenario 

geen bijkomend direct ruimteverlies van leefgebieden voor heide- en moerasvogels optreedt en evenmin 

ruimteverlies van leefgebieden voor amfibieën en reptielen van de heide- en moerasgroep.  

Evenmin wordt, door de versmalde uitvoering aan de voorzijde van de KMO-zone, winst geboekt wat betreft 

het verlies aan leefgebieden.  

De lijnvormige groenstrook langsheen de oude spoorlijn (fietspad) heeft potentieel een functie voor 

vleermuizen. De effectieve waarde en aanwezigheid van vleermuizen is echter niet gekend. Bovendien is het 

behoud van het lijnvormige groen mogelijk.  

De impact van deze variant op het directe ruimteverlies van Europees beschermde soorten is dan ook 

vergelijkbaar met het basisscenario. 

 

14.1.6.2 Variant omleidingstracé: KMO-zone 

Variant KMO-zone langs achterzijde ontsloten 

De variant met ontsluitingsweg van de KMO-zone langs de oostzijde is minder interessant dan het 

basistracé voor de doortocht gezien deze een nieuwe locale ontsluitingsweg vereist ten noorden en oosten 

van de KMO-zone met negatieve impact (akoestisch, visueel, lichthinder) op de voorgestelde ecoduct en de 

hierbij horende zones voor geleiding en afscherming en op het gebied Molenheide dat als heidestapsteen is 

aangeduid in het S-IHD rapport voor de SBZ-H Zwarte beek.  

Bijkomende geluidsschermen langsheen Molenheide kunnen dit negatieve effect milderen.  

 

14.1.7 Cumulatie met Spartacusproject 

In het kader van de discipline fauna en flora worden de cumulatieve effecten besproken met het 

Spartacusproject.  

 

14.1.7.1 Algemeen 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 10, zijn ten aanzien van de discipline fauna en flora enkel cumulatieve 

geluidseffecten relevant. De cumulatieve geluidseffecten van de N74 met de Spartacus-sneltramlijn worden 

op volgende wijze meegenomen in het Plan-MER: 

 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in omleiding;  

 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in doortocht; 

 Spartacus in doortocht en N74 in omleiding. 

 

14.1.7.2 Cumulatieve rustverstoring a.g.v. Spartacus-sneltramlijn 

Voor de inschatting van de geluidsbelasting van de sneltramlijn wordt verwezen naar de discipline geluid. De 

inschatting van de cumulatieve effecten gebeurt op een kwalitatieve wijze, daar geen 45 dBA en 50 dBA 



 610/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

contouren bepaald zijn voor de scenario’s waarbij Spartacus en N74 (omleiding en doortocht) naast elkaar 

voorkomen. De focus wordt gelegd op de speciale beschermingszones en de aangemelde soorten.  

 

14.1.7.2.1 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in omleiding 

Wanneer de Spartacustramlijn wordt aangelegd ter hoogte van de oude spoorlijn en de N74 het 

omleidingstracé volgt, kunnen cumulatieve geluidseffecten optreden in de volgende gebieden: SBZ-H 

‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’, 

‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ en ‘Vallei- en brongebieden van de 

Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ en SBZ-V ‘Militair domein en de vallei 

van de Zwarte Beek’.  

Cumulatieve effecten kunnen optreden daar waar het omleidingstracé op maaiveld of in open sleuf wordt 

voorzien. Daar waar het omleidingstracé wordt aangelegd in tunnels wordt het geluid afkomstig van het 

wegverkeer immers reeds gebufferd en zullen geen cumulatieve effecten optreden.  

Vooral in de delen van de SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ die zich tussen het 

omleidingstracé, de huidige N74 en de oude spoorlijn bevinden, worden cumulatieve effecten relevant 

geacht. Ook in de zone van de SBZ-H ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 

Gruitrode’ tussen het omleidingstracé en de oude spoorlijn kunnen cumulatieve effecten optreden. Naast 

geluidseffecten ten gevolge van het wegverkeer kunnen hier ook verstoringseffecten, zoals visuele 

verstoring, optreden ten gevolge van het tramverkeer. Deze gebieden zijn aangeduid als beperkt tot zeer 

kwetsbaar voor geluidsverstoring op de kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring.   

Wat betreft het gebied ten noorden van de KMO zone kan het volgende gezegd worden. Dit gebied bestaat 

voornamelijk uit een strook naaldbos, gekapt populierenbos en landbouwgrond. Bij de bespreking van de 

rustverstoring voor vogels ten gevolge van het doortochttracé werd reeds aangehaald dat dit gebied qua 

waarde van beperkt belang is voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V ‘Militair domein en Vallei 

van de Zwarte Beek’. Additionele geluidsverstoring ten gevolge van de Spartacustramlijn zal daarom een 

beperkte bijkomende impact hebben.  

Bij de overige zones binnen het SBZ-V ‘Militair domein en Vallei van de Zwarte Beek’ waar cumulatieve 

effecten kunnen optreden, zijn enkel potentiële effecten op soorten gerelateerd aan bos van belang, i.e. 

Zwarte specht en Wespendief. Zoals reeds eerder aangegeven, is Wespendief (gevoelig voor rustverstoring) 

niet gekend als broedvogel in de omgeving van de impactzone. Zwarte specht is slechts matig gevoelig voor 

rustverstoring. Bovendien wordt voor deze soort verwacht dat er voldoende oppervlakte bos beschikbaar 

blijft. Daarom wordt voor beide soorten geen belangrijke cumulatieve impact optreden.   

Ter hoogte van SBZ-H Mangelbeek is de IJsvogel van belang. Volgens Aeolus & Lisec (2001) is de IJsvogel 

echter niet gevoelig voor geluidsverstoring. Daarom wordt verwacht dat de cumulatieve verstoringsimpact 

beperkt zal zijn voor deze soort.  
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Figuur 14.1.1: Cumulatieve geluidseffecten tav avifauna bij Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in omleiding 

 

14.1.7.2.2 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in doortocht 

Met de Spartacustramlijn over de oude spoorlijn en de N74 volgens het doortochttracé/omleidingstracé, 

kunnen cumulatieve geluidseffecten optreden in het SBZ-H ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ en het SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van de 

Zwarte Beek’. Geluidseffecten van het tram- en wegverkeer kunnen optreden in de delen van deze SBZ-

gebieden die gelegen zijn tussen de oude spoorlijn en het doortochttracé.  

Volgens de kwetsbaarheidskaarten voor geluidsverstoring zijn de zones die op de onderstaande figuur zijn 

aangeduid weinig tot zeer kwetsbaar voor geluidsverstoring. Qua waarde zijn deze gebieden evenwel van 

beperkt belang voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V ‘Militair domein en Vallei van de Zwarte 

Beek’. Additionele geluidsverstoring ten gevolge van de Spartacustramlijn zal daarom een beperkte 

bijkomende impact hebben.  
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Figuur 14.1.2: Cumulatieve geluidseffecten tav avifauna bij Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in doortocht 

 

14.1.7.2.3 Spartacus in doortocht en N74 in omleiding 

Wanneer dit scenario gevolgd wordt, kunnen cumulatieve geluidseffecten optreden in het SBZ-H ‘Vallei- en 

brongebieden van de Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ en het SBZ-V 

‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’. Cumulatieve effecten van het geluid afkomstig van het 

tram- en wegverkeer worden vooral verwacht daar waar het omleidingstracé en tramtracé dicht bij mekaar 

liggen.  

Volgens de kwetsbaarheidskaarten voor geluidsverstoring zijn de zones die op de onderstaande figuur zijn 

aangeduid kwetsbaar voor geluidsverstoring. Qua waarde zijn deze zones aan de rand van het SBZ-H van 

beperkt belang voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V ‘Militair domein en Vallei van de Zwarte 

Beek’. Additionele geluidsverstoring ten gevolge van de Spartacustramlijn zal een beperkte bijkomende 

impact hebben.  
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Figuur 14.1.3: Cumulatieve geluidseffecten tav avifauna bij Spartacus in doortocht en N74 in omleiding 

 

14.1.7.3 Cumulatief barrière-effect a.g.v. Spartacus-sneltram 

Een cumulatief barrière-effect a.g.v. de Spartacus-sneltram zal enkel optreden bij het alternatief waarbij 

Spartacus over de oude spoorlijn gaat en de N74 in omleiding ligt.  

Binnen het SBZ-Zwarte Beek zullen de N74 en de sneltram ter hoogte van het Kraanbergbos ca. 750-500m 

van elkaar verwijderd zijn. Ter hoogte van de bestaande N715 komen beide tracé’s dichter bij elkaar te 

liggen. Ter hoogte van het Kraanbergbos wordt de N74 in twee tunnels met tussenin een open sleuf 

aangelegd. Door de realisatie van deze tunnels die een ecologische inrichting en tunneldaken krijgen, blijft 

een vrije migratie van organismen mogelijk. Vanuit het project N74 worden bijgevolg geen cumulatieve 

effecten verwacht. Het is hierbij echter belangrijk dat er geen bijkomende barrières worden gevormd ter 

hoogte van de Spartacus-sneltram. De sneltramsporen op zich vormen niet onmiddellijk een barrière, maar 

het voorzien van afscherming kan wel een barrière vormen. Hierbij is het belangrijk dat binnen het Spartacus 

project voldoende oversteekplaatsen worden voorzien, zodat een vrije migratie in de zone ten westen van de 

huidige N715 gegarandeerd blijft. Indien met deze maatregel rekening wordt gehouden, zullen er in deze 

zone geen significant negatieve effecten optreden.  

Ter hoogte van segment 1, op de oostelijke grens van de KMO-zone, dient er zowel bij het doortochttracé- 

als het omleidingstracé op gewaakt dat een vrije migratie niet gehypothekeerd worden door de realisatie van 

de Spartacus-sneltram. Door de realisatie van de N74 (zowel omleiding als doortocht) wordt hier een 

ecoduct voorzien om een ecologische verbinding te realiseren tussen enerzijds het militair domein 

Hoeverheide en de toekomstige heidestapsteen van Molenheide. Verdere verspreiding naar het zuidelijk 

gelegen militair domein Houthalen-Helchteren is hierbij mogelijk. Door de realisatie van deze ecoduct over 

de N74, wordt een vrije migratie mogelijk gemaakt. Vanuit het project N74 zullen bijgevolg geen cumulatieve 

effecten optreden. Net zoals ter hoogte van het Kraanbergbos is het wel van cruciaal belang dat er geen 

bijkomend barrières worden gecreëerd door aanleg van de sneltram.  

Ter hoogte van de Mangelbeekvallei wordt de N74 op peilers aangelegd. Een cumulatief effect met de 

sneltram treedt hier bijgevolg niet op.  
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14.1.7.4 Conclusie 

Uit de kwalitatieve inschatting van de geluidsbelasting t.g.v. Spartacuslijn kan geconcludeerd worden dat er 

op het SBZ-H ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 

vengebieden’ en het SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ een eerder beperkte 

bijkomende geluidsimpact verwacht kan worden.  

Bij de realisatie van het omleidingstracé en de sneltram over de oude spoorlijn is het belangrijk dat er geen 

bijkomende barrières worden gevormd ter hoogte van het Kraanbergbos en ter hoogte van Molenheide. Het 

voorzien van voldoende oversteekplaatsen is hierbij cruciaal.   

 

14.1.8 Conclusie 

De algemene conclusie is dat globaal gezien de effecten op fauna en flora minder groot zijn bij het 

doortochttracé in vergelijking met het omleidingstracé. De voorkeur vanuit de discipline fauna en flora gaat 

dan ook uit naar het doortochttracé. Mits het in acht nemen van een reeks van milderende en 

compenserende maatregelen36, waarvan een groot aantal nu reeds als projectkenmerk zijn opgenomen, kan 

het omleidingstracé vanuit de aspecten fauna en flora als aanvaardbaar worden beschouwd.  Op basis van 

de passende beoordeling worden ten aanzien van de aangemelde habitats en soorten enerzijds en de 

natuurlijke kenmerken van de SBZ-gebieden anderzijds, zowel voor het doortochttracé als voor het 

omleidingstracé geen significant negatieve effecten verwacht.  

Inzake ruimtebeslag wordt het maximale totale verlies aan Natura 2000 habitats (ca. 14, 10ha)  bij het 

omleidingstracé als significant negatief effect beoordeeld. Hiervan bevindt zich slechts 0,2 ha binnen SBZ, 

wat in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen en natuurlijke kenmerken van de SBZ-gebieden in de 

passende beoordeling als niet significant negatief wordt beoordeeld. Deze beoordeling van significant 

negatief effect is enkel gebaseerd op het verlies aan Natura 2000 habitats buiten SBZ’s, wat significant 

negatief is op een regionaal niveau. Bij het doortochttracé wordt dit als matig negatief effect beoordeeld, 

voornamelijk omwille van de kleinere omvang (2,37 ha t.o.v. 14,10 ha) en de ligging van deze habitats. Voor 

het verlies aan bosvegetaties wordt zowel bij de omleiding als bij de doortocht het effect als significant 

negatief beoordeeld, er gaat respectievelijk 7 (doortocht) en 45 ha (omleiding) bos verloren. Hierbij dient wel 

de kanttekening worden gemaakt dat een deel zich binnen de bestaande aansluitingscomplexen bevinden 

en het bijgevolg nog niet volledig duidelijk is of dit bos volledig moet verdwijnen. Het verlies aan kleine 

landschapselementen wordt voor beide alternatieven als matig negatief effect beoordeeld. Een compensatie 

voor het verlies van bovenvermelde vegetaties is vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 

Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het 

tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare natuurschade (algemene natuurtoets) voor beide 

alternatieven noodzakelijk. Dit betreft echter geen compensatiemaatregel in het kader van Artikel 36ter, §5 

van het Natuurdecreet.  

Voor het aspect “versnippering en barrièrewerking”, de zogenaamde netwerkeffecten, zal de realisatie van 

het doortochttracé mits het in acht nemen van enkele milderende maatregelen tot een significant positief 

effect leiden. Het voorzien van een faunapassage ter hoogte van de Mangelbeek vormt reeds een 

projectkenmerk; het voorzien van een ecoduct ter hoogte van het Kamp van Beverlo vormt voor het 

doortochttracé een bindende maatregel. Voor het omleidingstracé worden de effecten inzake versnippering 

en barrièrewerking als gering negatief effect beoordeeld. Als onderdeel van het project worden reeds een 

groot aantal ontsnipperingsmaatregelen voorzien, zoals een brug op peilers ter hoogte van de Mangelbeek, 

een ecoduct ter hoogte van het Kamp van Beverlo, enz. Door deze maatregelen blijft, binnen de 

aaneengesloten natuurbeschermingsgebieden een ecologische verbinding bestaan. Echter blijft er lokaal 

een doorsnijding van het open landschap, wat in relatie tot de huidige situatie en in vergelijking met het 

doortochttracé minder positief wordt beoordeeld.  

                                                      
36

 Dit betreft geen compensatiemaatregel in het kader van Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet  
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De visuele verstoring wordt voor beide alternatieven als gering negatief effect beoordeeld. Het 

omleidingstracé wordt over de volledige lengte omringd door 3m hoge geluidsschermen of -bermen, die voor 

een bijkomende afscherming naar de omgeving zorgen. Dit is ook het geval ter hoogte van de twee 

kwetsbare zones langsheen het doortochttracé, zijnde de Mangelbeekvallei en het Kamp van Beverlo.  

Op vlak van verzurende depositie zijn er geen significante verschillen tussen beide tracé’s. Sowieso wordt 

er een verbetering verwacht in de referentiesituatie 2020 in vergelijking met de huidige situatie. De bijdrage 

van het doortochttracé en het omleidingstracé kan als niet significant worden beoordeeld. De effecten zullen 

vooral in de onmiddellijke nabijheid van de weg optreden.  

Door het feit dat er zowel ter hoogte van de Mangelbeekvallei als ter hoogte van het Kamp van Beverlo in 

het doortochttracé geluidsschermen worden voorzien, wordt de impact van rustverstoring als significant 

positief beoordeeld. Er treedt namelijk een vermindering op van het omgevingsgeluid ter hoogte van 

bovenvermelde kwetsbare gebieden. Voor het omleidingstracé wordt het effect als matig negatief 

beoordeeld. Langsheen het ganse tracé worden geluidsschermen voorzien. Echter op bepaalde locaties o.a. 

tussen beide tunnelmonden aan Kraanbergbos, zal de rustverstoring hoger zijn in vergelijking met de huidige 

situatie. 

Voor het referentie-ontwerp zal zowel voor de doortocht als de omleiding als voorwaarde gesteld worden dat 

het geen significante ecohydrologische effecten op kwetsbare natuur mag hebben. Op basis van reeds 

uitgevoerd onderzoek is het op dit planniveau voldoende duidelijk dat zowel voor de omleiding als voor de 

doortocht een niet-significantie effectief zal kunnen worden bereikt. Op projectniveau zal de niet-significantie 

na toepassing van het cascademodel en met een verfijnd grondwatermodel worden aangetoond binnen de 

project-MER.  

 

14.1.9 Milderende en compenserende maatregelen 

14.1.9.1 Doortochttracé 

14.1.9.1.1 Milderende maatregelen die het ruimtebeslag verzachten 

Een mildering van het verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle vegetaties dient te bestaan uit 

het nastreven van een maximaal behoud van de waardevolle en zeer waardevolle vegetaties, o.a. binnen de 

werfzones, binnen de zone voor landschappelijke inpassing van de weg, enz. Voor een visualisatie van deze 

vegetaties waardevolle vegetaties kan verwezen worden naar de Biologische waarderingskaart. Speciale 

aandacht dient hierbij uit te gaan naar het hetzij maximaal behoud van bomenrijen en houtkanten dan wel 

het bijkomend creëren ervan i.f.v. de landschappelijke inpassing. Deze bomenrijen en houtkanten zijn 

namelijk belangrijke habitats voor vleermuizen. Dergelijke maatregelen zijn overigens ook voorgeschreven 

vanuit het vermijden van netwerkeffecten op vleermuizen.  

Daarnaast dienen de volgende algemene maatregelen aangewend te worden om de ruimte-inname en 

ecotoopverlies te beperken: 

 goed overwogen breedte van de werfzone, zo smal mogelijk; 

 gebruik van vaste rijroutes tijdens de aanlegfase die door weinig kwetsbare/waardevolle ecotopen lopen. 

Voor de terreinen met bestemming en nabestemming natuur dient compactatie van de bodem vermeden te 

worden. Indien dit onvermijdelijk is, dient het nodige herstel gerealiseerd te worden zo dat (eventuele latere) 

natuurontwikkeling niet gehypothekeerd wordt.  

Het is aangewezen om op perceelsrestanden en overhoeken die sowieso in het kader van het project dienen 

te worden onteigend aan natuurontwikkeling en –creatie te doen. Percelen die toch tijdelijk ingenomen 

werden voor de aanleg van de weg, dienen nadien opnieuw ingericht te worden. Bij definiëring van de 

werfzones dient het verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle habitats minimaal te worden 

gehouden.Vegetaties die permanent verloren gaan, zoals vegetaties ter hoogte van de wegzate zelf, kunnen 

het beste gecompenseerd worden in de onmiddellijke nabijheid van de weg, zoals binnen de zone van 
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landschappelijke inpassing. Het heraanplanten van kleine landschapselementen langsheen de weg is 

aangewezen.  

Rekening houdend met een aantal aanbevelingen (o.a. inrichting tunneldaken), wordt het verlies aan 

leefgebieden voor de Europees beschermde soorten als niet significant negatief beoordeeld. Milderende 

en/of compenserende dwingende maatregelen dringen zich hier niet op. Voor het verlies aan kleine 

landschapselementen als verbindingsassen voor vleermuizen, wordt verwezen naar de tekst hiervoor.  

Bovenvermelde milderende maatregelen kunnen als bindend beschouwd worden, rekening houdend met de 

technische haalbaarheid ervan. Vegetaties (kleine landschapselementen, verboden te wijzigen vegetaties, 

…) die niet behouden kunnen blijven, omdat ze bijvoorbeeld ter hoogte van de wegzate zelf voorkomen of 

binnen de noodzakelijke werfzone voorkomen, dienen gecompenseerd te worden (zie hoofdstuk 

compenserende maatregelen). Dit betreft geen compensatie in het kader van Artikel 36ter, §5 van het 

Natuurdecreet. 

 

14.1.9.1.2 Milderende maatregelen in relatie tot netwerkeffecten 

Als projectkenmerk wordt ter hoogte van de Mangelbeekvallei een ontsnippering voorzien. Volgende 

randvoorwaarden, die gedefinieerd zijn op basis van twee standaardwerken aangaande ontsnippering 

(Europese handboek “Habitat fragmentation due to transportation infrastructure”, Luell et al., 2003 en de 

Leidraad voor fauna-voorzieningen, Kruidering et al., 2005) zijn van belang voor de realisatie van deze 

faunapassage: 

 Doelsoorten en –habitats: zowel een natte en een permanente droge verbinding minimaal voor 

aquatische fauna, amfibieën en kleine zoogdieren; 

 Afmetingen: breedte van ca. 15m en een hoogte van 3-4 m, zodat ook grote tot middelgrote dieren de 

faunapassage kunnen gebruiken (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005, Luell et al., 2003 ). 

 Openheid index (breedte x hoogte / lengte) moet groter zijn dan 1,5 (Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 2005). 

 Geleiding en buffering: voorzien van schermen langs weerzijden van het wegtraject. Deze geleiding en 

buffering moet leiden tot 

- vermijden van verkeersslachtoffers; 

- beperken van geluids- en visuele verstoring, door het plaatsen van geluidsschermen; 

- geleiding van soorten naar de faunapassage 

Het bouwen van een fauna-passage met voldoende geleiding en afscherming ter hoogte van het Kamp van 

Beverlo wordt als een bindende milderende maatregel voorop gesteld. Het voorzien van deze fauna-

passage dient dan ook op planniveau in het kader van de opmaak van het GRUP te worden opgelegd. Voor 

een beschrijving van de aanbevelingen en randvoorwaarden voor de aanleg van deze fauna-passage wordt 

verwezen naar de kadertekst in hoofdstuk 14.1.3.2.2.  

 

14.1.9.1.3 Milderende maatregelen die de verstoring verzachten 

Aangezien ter hoogte van de meest kwetsbare gebieden, zijnde de Mangelbeekvallei en het Kamp van 

Beverlo geluidswerende maatregelen (vb. geluidswanden van 3m hoogte) voorzien worden en er geen 

significant negatieve effecten verwacht worden aangaande geluidsverstoring, zijn er geen bijkomende 

milderende maatregelen noodzakelijk.  

Om de impact op de vleermuizensoorten te milderen, wordt het principe van goed verlichten in beide 

alternatieven (doortocht en omleiding) noodzakelijk geacht. Dit wordt als een bindende maatregel 

beschouwd. Verder worden in het valleigebied van de Mangelbeek vanuit het vleermuizenonderzoek 

(Verkem, 2009, 2010) milderende maatregelen voorgesteld voor de inrichting van het opgaand groen in 

functie van vliegroutes en hop-overs. Om op deze vliegroutes effecten door lichthinder te beperken worden 
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volgende randvoorwaarden aan geluidsschermen, die als bindende milderende maatregel kunnen 

beschouwd worden, opgelegd: 

 Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor vleermuizen dienen ondoorzichtige geluidsschermen 

voorzien te worden.  

 Ter hoogte van hop-overs dienen deze ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 50m 

doorgetrokken te worden. (mondelinge mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

 

14.1.9.1.4 Milderende maatregelen die de impact op de waterhuishouding verzachten 

Om significant negatieve ecohydrologische effecten uit te sluiten voor de variant met verlengde tunnel in 

Helchteren wordt een verlenging van de tunnel met maximaal 500 m voorgesteld. Dit wordt als een bindende 

maatregel aanzien. 

Voor de aanlegfase kunnen bij bemaling significant negatieve effecten optreden ter hoogte van 

grondwaterafhankelijke vegetaties.  Op projectniveau zal daarom een verdere verfijning onderzocht moeten 

worden welke milderende maatregelen moeten worden toegepast in welke deelzones (afhankelijk van 

diepteligging tunnel, uitvoeringstechniek van de tunnel, plaatselijke grondwaterstand en kwetsbaarheid voor 

verdroging van de omgeving) om tot niet-significantie te leiden. Het staat echter wel vast dat er voldoende 

technische maatregelen voorhanden zijn om deze significante effecten teniet te doen. Het gebruik van 

retourbemaling,  de onderwaterbetontechniek  (waarbij bemaling buiten de bouwput niet nodig is)  en het 

voorzien van drains  kunnen als mogelijkheid worden aangehaald.  

De randvoorwaarde dat de effecten niet meer dan 5cm grondwaterverlaging met zich mee mogen brengen, 

wordt als een bindende milderende maatregel beschouwd. Monitoring is hier noodzakelijk.  

 

14.1.9.1.5 Compenserende maatregelen 

Vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen 

van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare 

natuurschade (algemene natuurtoets) dient het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle vegetatie 

zoveel mogelijk te worden voorkomen of beperkt en indien dit niet mogelijk is te worden gecompenseerd. Dit 

betreft geen compensatiemaatregel in het kader van Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet. Juridisch 

gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, 

zoals wel het geval is voor het verlies aan bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in 

het kader van de zorgplicht en het stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer 

waardevolle habitats op regionaal en Vlaams niveau te compenseren.  

In Tabel 14.1.33 wordt een overzicht gegeven van de verboden te wijzigen vegetaties en bosvegetaties en 

Natura 2000 habitats die rekening houdend met de visie vanuit het Natuurdecreet en het Bosdecreet 

minstens noodzakelijk geacht worden om te compenseren. Het verlies aan bosvegetaties (qb, qs, n, …) 

dient sowieso wettelijk gezien gecompenseerd te worden in het kader van de bepalingen van Artikel 90bis 

van het Bosdecreet.  

Een detailuitwerking aangaande deze compensatie dient verder op projectniveau te gebeuren, onderstaande 

cijfers betreffen worst-case-aantallen. Bomenrijen die ter hoogte van de werfzone verdwijnen kunnen 

bijvoorbeeld makkelijk opnieuw worden aangeplant. Bij het voorzien van een ecoduct ter hoogte van het 

Kamp van Beverlo, wat als bindende milderende maatregel wordt vooropgesteld voor het doortochttracé, zal 

ook een buffering, geleiding en afscherming noodzakelijk zijn en ook daar kan een compensatie van loofhout 

voorzien worden. Een deel van de bosvegetaties in de zuidelijk gelegen verkeersknoop kan misschien 

behouden blijven, etc. Heidevegetaties verdwijnen niet als gevolg van het doortochttracé.  
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Tabel 14.1.33: Compensatie doortochttracé 

 Type Totale 
oppervlakte 

(ha) 

Compensatiefactor 
bos37 

Totaal te 
compenseren 

(ha) 

Verboden te 
wijzigen 
vegetatie 

Kleine 
landschapselementen 

2,80 / 2,80 

 Historisch permanent 
grasland (hp+) en 
natte ruigte met 
moerasspirea (hf) 

0,56 / 0,56 

Natura 2000 
habitat 

6430_rbbhf 1,76 / 1,76 

 9120, 9120_qb, 
9120_qb,gh, 
9190_doel, 91E0_vm 

0,61 / 0,61 

Bos Populier 0,48 1 0,48 

 Loofhout (exclusief 
populier) 

6,02 2 12,04 

 Naaldhout 0,51 1 0,51 

Totaal    18,77 

 

14.1.9.2 Omleidingstracé 

14.1.9.2.1 Milderende maatregelen die het direct ruimtebeslag verzachten 

Een mildering van het verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle vegetaties dient te bestaan uit 

het nastreven van een maximaal behoud van de waardevolle en zeer waardevolle vegetaties, o.a. binnen de 

werfzones, binnen de zone voor landschappelijke inpassing van de weg, enz. Voor een visualisatie van deze 

vegetaties waardevolle vegetaties kan verwezen worden naar de Biologische waarderingskaart. Speciale 

aandacht dient hierbij uit te gaan naar het hetzij maximaal behoud van bomenrijen en houtkanten dan wel 

het bijkomend creëren ervan i.f.v. de landschappelijke inpassing. Deze bomenrijen en houtkanten zijn 

namelijk belangrijke habitats voor vleermuizen. Dergelijke maatregelen zijn overigens ook voorgeschreven 

vanuit het vermijden van netwerkeffecten op vleermuizen.  

Daarnaast dienen de volgende algemene maatregelen aangewend te worden om de ruimte-inname en 

ecotoopverlies te beperken: 

 goed overwogen breedte van de werfzone, zo smal mogelijk; 

 gebruik van vaste rijroutes tijdens de aanlegfase die door weinig kwetsbare/waardevolle ecotopen lopen. 

Voor de terreinen met bestemming en nabestemming natuur dient compactatie van de bodem vermeden te 

worden. Indien dit onvermijdelijk is, dient het nodige herstel gerealiseerd te worden zo dat (eventuele latere) 

natuurontwikkeling niet gehypothekeerd wordt.  

Het is aangewezen om op perceelsrestanden en overhoeken die sowieso in het kader van het project dienen 

te worden onteigend aan natuurontwikkeling en –creatie te doen. Dit is o.a. het geval ter hoogte van de 

tunneldaken.  

Percelen die toch tijdelijk ingenomen werden voor de aanleg van de weg, dienen nadien opnieuw ingericht te 

worden. Bij definiëring van de werfzones dient het verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle 

habitats minimaal te worden gehouden. 

Vegetaties die permanent verloren gaan, zoals vegetaties ter hoogte van de wegzate zelf, kunnen het beste 

gecompenseerd worden in de onmiddellijke nabijheid van de weg, zoals binnen de zone van 

                                                      
37

 Voor het verlies aan verboden te wijzigen vegetaties en Natura 2000 habitats bestaan, in tegenstelling tot de bosvegetaties, wettelijk 
gezien geen compensatiefactoren. Er wordt een compensatiefactor 1 toegepast.  
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landschappelijke inpassing. Het heraanplanten van kleine landschapselementen langsheen de weg is 

aangewezen.  

Rekening houdend met een aantal aanbevelingen (o.a. inrichting tunneldaken), wordt het verlies aan 

leefgebieden voor de Europees beschermde soorten als niet significant negatief beoordeeld. Milderende 

en/of compenserende dwingende maatregelen dringen zich hier niet op. Voor het verlies aan kleine 

landschapselementen als verbindingsassen voor vleermuizen, wordt verwezen naar de tekst hiervoor. Het is 

aangewezen om op perceelsrestanden en overhoeken die sowieso in het kader van het project dienen te 

worden onteigend aan natuurontwikkeling en –creatie te doen.  

Bovenvermelde milderende maatregelen kunnen als bindend beschouwd worden, rekening houdend met de 

technische haalbaarheid ervan. Vegetaties (kleine landschapselementen, verboden te wijzigen vegetaties, 

…) die niet behouden kunnen blijven, omdat ze bijvoorbeeld ter hoogte van de wegzate zelf voorkomen of 

binnen de noodzakelijke werfzone voorkomen, dienen gecompenseerd te worden (zie hoofdstuk 

compenserende maatregelen). Dit betreft geen compensatie in het kader van Artikel 36ter, §5 van het 

Natuurdecreet. 

 

14.1.9.2.2 Maatregelen die de impact op de waterhuishouding verzachten 

Globaal kan voor het omleidingstracé worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van de tunnels volgens 

basistracé (met ver doorgevoerde graad van remediëring voor tunnel De Standaard) niet tot significant 

negatieve effecten leidt. 

Voor de aanlegfase is door de uitvoeringstechniek van onderwaterbeton een significant negatief effect t.h.v. 

de tunnel De Standaard uitgesloten. Voor de tunnels Hoeverheide/Kraanberg kunnen bij bemaling wel 

significant negatieve effecten optreden zodat op projectniveau zal worden onderzocht welke milderende 

maatregelen moeten worden toegepast om tot niet-significantie te leiden. . Het staat echter wel vast dat er 

voldoende technische maatregelen voorhanden zijn om deze significante effecten teniet te doen.  

De randvoorwaarde dat de effecten niet meer dan 5cm grondwaterverlaging met zich mee mogen brengen, 

wordt als een bindende milderende maatregel beschouwd. Monitoring is hier noodzakelijk. 

 

14.1.9.2.3 Milderende maatregelen in relatie tot netwerkeffecten 

Hierna worden per natuurverbinding een aantal bindende milderende maatregelen en aanbevelingen 

beschreven.  

 

14.1.9.2.3.1 Ter hoogte van de tunnels Kraanberg – Hoeverheide (omleidingstracé) 

Tunneldaken 

Ter hoogte van Kraanberg worden twee tunnels voorzien, met tussenin een open sleuf. Ter hoogte van deze 

tunnels zal een vrije migratie mogelijk zijn. Om de ecologische waarde en potentie maximaal te houden, 

worden enkele inrichtingsprincipes voor het tunneldak opgenomen. Deze maatregelen kunnen opgenomen 

worden in het Plan van Eisen: 

 voedselarm bodemmateriaal gebruiken: zand, al dan niet met bijmenging grind. Er mag géén organisch 

materiaal in de bijmenging zitten; 

 dikte aan te brengen bodemlaag op tunneldak: minstens 1m met het aanbrengen van peillatten om het 

uitstuiven te kunnen monitoren; 

 in de mate van het mogelijke naar glooiende hellingen streven. De optimale helling bedraagt 10 %. Dit 

kan wellicht niet over het ganse traject wegens ruimtebeslag. Maximaal mag de helling 16 % bedragen. 

Variatie in hellingsgraad is interessant voor fauna. Minstens één zone van 100 m lang aan beide zijden 

van de weg dient te voldoen aan het optimale scenario (glooiende hellingen van 10%: dit is een voor 
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fauna geschikte passage). Deze zone dient halfweg dit tunneltracé te liggen, weg van bebouwing die 

faunapassage bemoeilijkt of verhindert. 

 Inzaai van de taluds en het tunneldak met heidemaaisel; 

 Aanleg poelen/’vennen’ in de onteigende strook langs de tunnel; 

 Overheen elke tunnel dienen een minimum van drie takkenrils op evenredige afstand aangelegd te 

worden om fauna over de tunnels te geleiden 

Een goed beheer van dit ecotoop na aanleg blijft noodzakelijk, in het bijzonder om verbossing bovenop het 

tunneldak tegen te gaan.  

 

Open sleuf 

Volgende algemene maatregelen gelden aan de zone in open sleuf ten oosten van de Loerstraat en de Weg 

naar Spikkelspade. Voor rust- en lichtverstoring zijn geen bijkomende maatregelen nodig, aangezien hier 

reeds geluidsschermen voorzien worden.  

 Maximale afscherming van de snelweg in functie van toegankelijkheid voor fauna (om 

verkeersslachtoffers en ongelukken te vermijden). Dit geldt niet enkel in functie van de Europees 

beschermde soorten, maar ook voor de grote populaties Ree en Everzwijn die in het hele gebied 

voorkomen. Een goede afscherming voor het wild is bovenal ook absoluut noodzakelijk in functie van de 

verkeersveiligheid. Het ecoraster is van het type combinatieraster zoals gedefinieerd in het Vademecum 

Natuurtechniek, met een minimale hoogte van 2m.  

 Om ook de amfibieën te verhinderen de weg over te steken dienen schermen te worden voorzien. 

Dergelijke schermen bestaan meestal uit plastiek folie met een dikte van 0,2 m en een totale hoogte van 

50 cm. De hoogte boven de grond bedraagt 40 cm; de onderste 10 cm moet ingegraven worden.  De 

aanleg van dit raster is ook van belang om amfibieën te geleiden naar de tunneldaken.  Ook tijdens de 

aanlegfase van de tunnels dient tijdelijk dergelijk scherm te worden voorzien. 

 

Ecotunnels 

Het is aangewezen om 2 ecotunnels om de 200m te voorzien in het grondlichaam ten zuiden van de tunnel 

van ‘Kraanberg’ en ten noorden van het viaduct van Lillo. Deze twee ecotunnels dienen aan volgende 

randvoorwaarden te voldoen: 

 Een kleine faunatunnel; minimum 1 m breed en 0,75 m hoog; streven naar ca. 2 m breed en 2 m hoog; 

 Goed aansluiten op omliggend landschap; 

 Maximaliseren van de lichtinval: dit is vooral voor amfibieën belangrijk; opening in middenberm snelweg 

(bv. Een inspectieput met lichtdoorlatend deksel); 

 De bodem van de tunnel moet uit grond bestaan (minstens 5 cm); 

 Stagnatie van water in de tunnel moet voorkomen worden door aanleg met een kleine hellingshoek (1 %); 

 De ingang dient vlot toegankelijk te zijn en blijven voor kleine dieren. Een horizontale betonnen plaat voor 

de in- en uitgang voorkomt het dichtgroeien van deze ingangen; 

 

14.1.9.2.3.2 Ter hoogte van de vallei van de Mangelbeek 

Randvoorwaarden voor brug op peilers (omleidingstracé) 

Zonder vergaande ontsnipperende maatregelen zou sprake zou van aanzienlijke effecten ter hoogte van de 

Mangelbeek en bijgevolg ook op de natuurverbindingsas (nrs. 1 en 5) die grote natuurkernen ten oosten en 

ten westen van de N74 met elkaar verbindt.  

Door het aanleggen van een brug op peilers in het omleidingstracé, wordt het ontsnipperend effect hier 

volledig teniet gedaan.  

Volgende randvoorwaarden kunnen worden opgesomd: 
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 Om ecologische redenen moet de voet van het viaduct ten minste 30 m ten noorden van de Broekbeek 

reiken  

 Natuurlijke lichtinval onder het viaduct dient gemaximaliseerd te worden. Tussen beide rijrichtingen een 

opening van enkele m breed zodat er veel meer lichtinval is; 

 Er dient minimaal 5 m vrije doorrijhoogte te zijn; 

 De Mangelbeek moet onder het viaduct vrij kunnen meanderen.  

 Het is belangrijk om voor zowel soorten van natte ecotopen, hier ook voor soorten van droog terrein een 

geschikte faunapassage te creëren. Daarom dient de voet van het viaduct te reiken tot ten minste 30 m 

ten zuiden van de 2 vijvers. 

Algemeen geldt: hoe westelijker het viaduct ligt hoe minder impact het zal veroorzaken op natte biotopen.  

 

Verlegging Mangelbeek (omleidingstracé) 

Het is aangewezen om een verbetering van het hydrografisch netwerk ter hoogte van Lillo te realiseren. Dit 

impliceert verhoogde kansen voor de verspreiding van aquatisch gebonden fauna langsheen de 

Mangelbeekvallei (vissen, libellen, amfibieën, …).  

Volgende randvoorwaarden gelden hierbij 

 Verleggen en ecologisch inrichten van de Mangelbeek(-vallei) naar het zuidoosten van de Lillo Steenweg 

(N719), het dempen van de huidige loop tussen de 2 kruisingen met de Lillo Steenweg en het 

heraanleggen van de monding van de Broekbeek. Volgende voorwaarden worden opgelegd (DPVE): 

 Niet enkel de waterloop wordt verlegd, maar er wordt een brede langszone ecologisch ingericht zodat 

effectief een ecologische verbinding tot stand komt met een nat-droog gradiënt; 

 Er is voldoende ruimte om de nieuwe kruising van de Broekbeek met de Lillo Steenweg in te richten 

volgens de principes van NTMB en hetzelfde geldt voor de nieuwe kruising van de Mangelbeek met de 

Guldensporenlaan; 

 De huidige loop van de Mangelbeek, tussen de 2 kruisingen met de Lillo Steenweg, wordt (gedeeltelijk) 

behouden i.f.v. andere dan ecologische doelstellingen. Ondermeer afwatering van de aanpalende 

woningen; als hemelwaterbuffer voor de nieuwe weginfrastructuur en/of gescheiden rioleringsstelsel 

langsheen Lillo Steenweg; 

 De huidige loop van de Mangelbeek tussen de Lillo Steenweg en het Mispad krijgt een zuiveringsfunctie 

voor het overstortwater dat momenteel van de Lillo Steenweg in de Mangelbeek komt. 

 Waterloopkarakteristieken moeten voldoen aan het rapport van Aubroek et al. (2009) aangepast met 

volgende maatregelen:  

- Broekbeek opwaarts Guldensporenlaan tot aan de Helzholdstraat: de huidige loop van de 

Mangelbeek, wat de Broekbeek moet worden, is aanzienlijk breder dan de opwaartse loop van de 

Broekbeek. Door stroomdeflectoren te gebruiken zal de loop smaller worden en meer afgestemd op 

dimensies van Broekbeek. De deflectoren zorgen ook voor een opstuwend effect.  

- Mangelbeek opwaarts Guldensporenlaan tot aan de kruising met het fietspad: ook hier zouden 

stroomdeflectoren een opstuwend effect kunnen realiseren. Dit deel van de Mangelbeek is recht en 

kunstmatig en dus met geringe structuur en habitatkwaliteit. Door deflectoren zal op termijn ook dat 

verbeteren.  

- Broekbeek afwaarts Guldensporenlaan in Mijnverzakkingsgebied (tot vijver die nieuwe loop wordt): 

nieuwe loop van 1-1,5 m diep en zelfde bodembreedte. Bovenbreedte van 5 tot 7,5 m voor de 

symmetrische rechte stukken; uitgaande van taluds van 8/4. 

- Hoger gelegen zone tot aansluiting met huidige loop: nieuwe loop van 1,5-2 m diep en zelfde 

bodembreedte. Bovenbreedte van 7,5 tot 9 m. Op basis hiervan dient omliggend maaiveld te worden 

afgegraven tot een microvallei met zachte helling. 

- Meanderbochten moeten steeds asymmetrisch worden aangelegd: buitenbocht 4/4 en binnenbocht 

16/4 en bodembreedte 1-1,5 m. 
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14.1.9.2.3.3 Ter hoogte van het Kamp van Beverlo en de KMO-zone 

Ecoduct 

Voor een bespreking van de randvoorwaarden en aanbevelingen van de ecoduct, wordt verwezen naar de 

kader de kadertekst in § 14.1.3.2.2.  

 

14.1.9.2.3.4 Ter hoogte van de Laambeekvallei 

De detailuitwerking van hoe deze verbindende functie van de Laambeekvallei er moet gaan uitzien, kan 

verder op projectniveau worden uitgewerkt. De meest aangewezen ingreep om de verbinding in de 

Laambeekvallei te verbeteren situeert zich wellicht in de fysieke ontsnippering van de kruising Laambeek – 

N74.  

De algemene voorwaarden waaraan de kruising dient te voldoen worden hierna wel reeds toegelicht en zijn 

sterk gelijkend aan de andere ecotunnels: 

 Minimum hoogte is 4 m volgens de leidraad faunavoorzieningen; 

 Verhouding van breedte x hoogte / lengte (openheid) van de onderdoorgang moet tenminste 1 zijn.  

 De Laambeek dient vrij centraal in de tunnel te liggen; 

 Maximaliseren van de lichtinval: ‘opening’ tussen rijstroken: lichtinval vermindert ‘tunneleffect’ en 

bevordert plantengroei die voor veel soorten essentieel is om de passage mogelijk te maken; 

 De constructie dient ‘langs de zijkant’ zo ‘open’ mogelijk te zijn, m.a.w. zo aantrekkelijk mogelijk voor 

dieren door een maximale natuurlijke lichtinval; 

 Geen kunstmatige verlichting: voor passage van kritische vleermuissoorten moet het viaduct strikt donker 

zijn.  

 Voor vleermuizen is het noodzakelijk dat in deze zone een verbinding gerealiseerd wordt doorheen de 

ecotunnels naar de andere zijde van het complex; 

 De bodem van de volledige onderdoorgang moet onverhard blijven; 

 Onder de onderdoorgangen wordt verstoring van fauna door recreatie (o.a. fietsers) niet toegelaten 

 Aanleg van een takkenril tegen de landhoofden; 

 

14.1.9.2.4 Maatregelen die de verstoring verzachten 

Aangezien langsheen het volledige omleidingstracé geluidswanden of -schermen van 3m hoogte voorzien 

worden en er geen significant negatieve effecten verwacht worden aangaande geluidsverstoring, zijn er 

geen bijkomende milderende maatregelen noodzakelijk.  

Om hinder door schaduw van viaducten op natuur te beperken, zoals ter hoogte van de Mangelbeekvallei, 

wordt als randvoorwaarde voorgesteld om onder de viaducten voldoende natuurlijke lichtinval te voorzien.  

Rekening houdend met het feit dat er enkel verlicht wordt waar nodig en dat er afschermende maatregelen 

voorzien worden t.h.v. de Mangelbeekvallei en het Kamp van Beverlo voor het doortochttracé en langsheen 

het ganse traject voor het omleidingstracé, wordt de impact van lichthinder voor het doortochttracé en 

omleidingstracé gering negatief beoordeeld. Er dringen zich geen bijkomende milderende maatregelen op.   

 

14.1.9.2.5 Compenserende maatregelen 

Vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen 

van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare 

natuurschade (algemene natuurtoets) dient het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle vegetatie 

zoveel mogelijk te worden voorkomen of beperkt en indien dit niet mogelijk is te worden gecompenseerd. Dit 

betreft geen compensatiemaatregel in het kader van Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet. Juridisch 

gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, 

zoals wel het geval is voor het verlies aan bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in 
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het kader van de zorgplicht en het stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer 

waardevolle habitats op regionaal en Vlaams niveau te compenseren.  

In Tabel 14.1.34 wordt een overzicht gegeven van de verboden te wijzigen vegetaties en bosvegetaties en 

Natura 2000 habitats die rekening houdend met de visie vanuit het Natuurdecreet en het Bosdecreet 

minstens noodzakelijk geacht worden om te compenseren. Het verlies aan bosvegetaties (qb, qs, n, …) 

dient sowieso wettelijk gezien gecompenseerd te worden in het kader van de bepalingen van Artikel 90bis 

van het Bosdecreet.  

Een detailuitwerking aangaande deze compensatie dient verder op projectniveau en in overleg met de 

adviesverlenende instantie te gebeuren. Bomenrijen die ter hoogte van de werfzone verdwijnen kunnen 

bijvoorbeeld makkelijk opnieuw worden aangeplant. Door het opheffen van de KMO-zone komt een zone 

van ca. 15 ha vrij voor compensatie van heide- en loofbosvegetaties. Daarnaast kan er op de tunneldaken 

ook een ontwikkeling van heidevegetaties gerealiseerd worden. Een deel van de bosvegetaties in de 

zuidelijk gelegen verkeersknoop kan misschien behouden blijven, etc.  

Tevens kan er verwezen worden naar de beheerplannen en S-IHD rapporten waarin de omvorming van 

naaldbos naar heidevegetaties wordt vooropgesteld als doelstelling. In hoeverre dus een volledige 

boscompensatie dient te worden gerealiseerd of er gronden verwerven worden waar aan omvormingsbeheer 

wordt gedaan, dient nog verder te worden bekeken.  

Tabel 14.1.34: Compensatie omleidingstracé 

 Type Totale 
oppervlakte 

(ha) 

Compensatiefactor 
bos 

Totaal te 
compenseren 

(ha) 

Verboden te wijzigen 
vegetatie 

Kleine 
landschapselementen 

7,17 / 7,17 

 Andere 8,06 / 8,06 

Natura 2000 habitats  14,10 / 14,10 

Bos Populier 2,47 1 2,47 

 Loofhout (exclusief 
populier) 

32,30 2 64,60 

 Naaldhout 10,60 1 10,60 

Totaal    107,00 

 

14.1.10 Monitoring 

Vanuit de voorwaarde dat het project geen significante ecohydrologische effecten op kwetsbare natuur mag 

hebben, wordt voorgesteld om een ecohydrologische monitoring op te starten.  

Het doel hiervan is éénduidig te kunnen vaststellen/verklaren of eventuele wijzigingen het gevolg zijn van de 

aanleg/omvorming van de N74 of dat deze een andere oorzaak kennen.  

Hiervoor dienen enerzijds de vegetaties (kwetsbare en/of Europese habitats) en grondwaterafhankelijke, 

plantensoorten (kensoorten) opgevolgd te worden in de tijd en dient anderzijds de hydrologie opgevolgd te 

worden. Op basis van deze twee kunnen vaststellingen gebeuren van eventuele wijzigingen in 

soortensamenstellling. Een concreet monitoringsvoorstel zal worden uitgewerkt binnen de Project-MER.   

De monitoring van de reeds bestaande peilbuizen dient uiteraard te worden verdergezet om op niveau van 

het project-MER te kunnen beschikken over calibratiegegevens voor het grondwatermodel. 

Indien het omleidingstracé wordt gerealiseerd is tevens een monitoring van de eventuele verstuiving van de 

zandlaag op de tunneldaken van de tunnels te Hoeverheide noodzakelijk. Deze monitoring kan makkelijk 

uitgevoerd worden door het voorzien van peillatten op de tunnels. Indien blijkt dat de tunneldaken dreigen 

kaal te stuiven dient de bedekkingsgraad van de vegetatie verhoogd te worden. 
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14.2 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Kaart 14.2-1: Landschapsatlas 

Kaart 14.2-2: Landschap op mesoniveau – beschermd erfgoed  

Kaart 14.2-3: Landschap op mesoniveau – niet-beschermd (geïnventariseerd) erfgoed 

Kaart 14.2-4-a: Landschapskenmerkenkaart botanisch 

Kaart 14.2.4-b: Landschapskenmerkenkaart bovenlokaal 

Kaart 14.2.4-c: Landschapskenmerkenkaart fysisch 

Kaart 14.2.4-d: Landschapskenmerkenkaart mens 

Kaart 14.2-5: Open en gesloten landschappen 

Kaart 14.2-6: Aandachtsgebieden 

 

14.2.1 Referentiesituatie 

14.2.1.1 Studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie zal globaal genomen 

overeenkomen met het gebied waarbinnen zich voor de receptor landschap een effect zal (kunnen) 

voordoen. Hieruit volgend bestaat het studiegebied minstens uit het volledige plangebied, uitgebreid met 

zones die variëren per effectgroep; 

 Direct ruimtebeslag is te situeren in het plangebied, ten gevolge van rechtstreekse inname van 

waardevolle landschappen, bouwkundig erfgoed,... . 

 Verstoringseffecten op het landschap als receptor kunnen gesitueerd worden zowel binnen als tot ver 

buiten het plangebied, en worden veroorzaakt door wijzigingen in luchtkwaliteit, bodem, waterkwaliteit en 

-kwantiteit, lichtvervuiling, visuele verstoring… . De perimeter van het studiegebied voor deze effectgroep 

wordt daarom gelijkgesteld aan deze van de verstoringseffecten. 

 Wat betreft de impact op landschappelijke relaties, beperkt het studiegebied zich niet tot het plangebied; 

omwille van de impact op landschappelijke structuren kunnen de effecten zich potentieel ver uitstrekken. 

Globaal wordt het studiegebied bijgevolg bepaald door de grootste van al deze perimeters, waarin zich 

potentieel effecten op het landschap als receptor kunnen voordoen. Onderstaande figuur geeft aan welke 

perimeter gehanteerd wordt. 



 625/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

 

Figuur 14.2.1: Studiegebied Landschap 
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14.2.1.2 Huidige situatie 

Methodiek 

In eerste instantie wordt de huidige situatie besproken op mesoniveau. 

1. Aan de hand van de orthofoto en de topografische kaart wordt een globaal beeld gegeven van de 

ruime omgeving. 

2. Op basis van onderstaande bronnen worden vervolgens traditionele en nieuwe structuren en 

elementen in het landschap aangeduid en kort besproken; 

 de orthofoto en topografische kaart van het gebied 

 

 de traditionele landschappen van Vlaanderen 

De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen dateert van 1985 en was een eerste poging 

om de regionale verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen op kaart voor te 

stellen in hun situatie van voor de grote veranderingen.  

De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op 

cultuurlandschappelijke kenmerken zoals bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype. 

 

 de landschapsatlas 

De landschapsatlas is een inventaris van alle landschapskenmerken met erfgoedwaarde die op 

mesoniveau (1/50.000) relevant zijn. Zowel puntvormige, lijnvormige als vlakvormige relicten van 

bovenlokaal belang werden gebiedsdekkend gekarteerd. Samenhangende gehelen met belangrijke 

erfgoedwaarden en een vrij hoge gaafheid werden gewaardeerd via aanduiding als relictzone met 

bijbehorende beschrijvingsfiche. De meest waardevolle ensembles werden ankerplaatsen genoemd. Voor 

ankerplaatsen en relictzones, kortom gave landschappen, worden specifieke beleidswenselijkheden 

geformuleerd. 

 

 beschermingen 

Het onroerend erfgoed wordt in Vlaanderen beschermd via een aantal ruimtelijke sporen: er is het spoor 

van de beschermde landschappen, dorpsgezichten, archeologische monumenten, archeolo-gische 

zones, monumenten en het spoor van de tandem ankerplaatsen en erfgoedlandschappen. 

 

 inventaris van niet-beschermd bouwkundig erfgoed 

 

 de landschapskenmerkenkaart 

De landschapskenmerkenkaart is het resultaat van de aanvullende inventaris van de ruimtelijke 

landschapskenmerken van bovenlokaal belang in Vlaanderen. De geïnventariseerde ruimtelijk 

structurerende landschapselementen en -kenmerken zijn zowel van fysische (reliëf, hydrografie,...), 

biotische (planten, struiken, bomen, cultuurgewassen,...) of menselijke (nederzettingsgeografie, 

landname en kolonisatie, wonen en werken, landbouw en industrie, verkeer en transport,...) aard. De 

term "ruimtelijk structurerend landschapskenmerk" is geoperationaliseerd op basis van 3 criteria: het 

kenmerk heeft door zijn aanwezigheid een invloed op de opbouw, ruimtelijke configuratie; het is visueel 

dominant aanwezig en het heeft een bakenfunctie; het is typisch oriënterend voor een bepaalde streek. 

De kartering van de belangrijke landschapskenmerken is uitgevoerd op kaartschaal 1: 50 000. 

 

3. Tot slot worden aandachtsgebieden geselecteerd die op microniveau meer in detail bekeken worden 

op het vlak van bodemgebruik, landschapsecologische en cultuurhistorische waarde en 

landschapsstructuur. 
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Huidige situatie – mesoniveau  

Globale beschrijving 

Het studiegebied ligt aan de versneden zuidwestelijke rand van het Kempens Plateau. Kenmerkend voor 

dit gebied zijn de terreinen van de vroegere steenkoolontginning met uitgestrekte verstedelijkte gemeenten 

en nieuwe industrieterreinen en een compartimentlandschap van bebouwing en vegetatie.   

Op de luchtfoto zijn de woonkernen van Houthalen en Helchteren duidelijk herkenbaar. Aan de rand ervan 

bevinden zich op enkele plaatsen bedrijventerreinen. De woonkernen van Houthalen en Helchteren worden 

van elkaar gescheiden door de Mangelbeekvallei. Ten noorden en westen van Helchteren onderscheidt zich 

ook duidelijk de Winterbeekvallei. De orthofoto toon ook enkele uitgestrekte groengebieden: het militair 

domein, het Groot Schietveld en een groot groengebied van en rond Tenhaagdoornheide. 

Landbouwgebieden bevinden zich deels ten westen van de woonkernen, deels ten noorden. Ten noorden 

zijn de landbouwoppervlakken meer aaneengesloten. Het landschap op mesoniveau wordt gevormd door 

een combinatie van traditionele en nieuwe elementen en structuren (zie kaart 16.2.1). We lichten deze 

hieronder nader toe. 

 

Traditionele elementen in het landschap 

Als traditionele landschapselementen onderscheiden we; 

 Traditionele landschappen; 

 Elementen uit de landschapsatlas (relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten, puntvormige relicten); 

 Beschermd onroerend erfgoed (landschappen, stads- of dorpsgezichten, archeologische zones en 

momumenten) en (aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen); 

 Geïnventariseerd bouwkundig erfgoed (bouwkundige gehelen en bouwkundige relicten); 

 Geïnventariseerd archeologisch erfgoed; 

 Cultuurhistorische bakens. 

 

1. Traditionele landschappen 

In het studiegebied bevinden zich verschillende traditionele landschappen. Van noord naar zuid worden 

volgende landschappen doorkruist; 

 340040 Limburgs heide- en bosgebied 

 921046 Vallei van de Mangelbeek 

 340050 Mijngebied van Genk-Waterschei 

 330010 Demerland 

 

2. Elementen uit de landschapsatlas 

Relictzones 

In het studiegebied bevinden zich verschillende relictzones. Van noord naar zuid onderscheiden we 

volgende relictzones; 

 R70026 Bovenloop van de Zwarte Beek 

 R70029 Militair domein Koersel-Hechtel 

 R70037 Mijn Zolder 

 R70034 Groot Schietveld 

 R70047 Vijvergebied Midden-Limburg 

 R70045 Bossen en heide van Midden-Limburg 
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Ankerplaatsen
38

 

In het studiegebied bevinden zich 2 ankerplaatsen; 

 A70006 Heide- en stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren met vallei van de Zwarte Beek 

 A70054 Heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek 

 De ankerplaats A70054 is definitief aangeduid als ankerplaats op 12 december 201339. 

 

Lijnrelicten 

 In het studiegebied bevinden zich 3 lijnrelicten; 

 L70062 Zwarte Beek 

 L70052 Steenweg Luik – Den Bosch (overlapt met het basistracé) 

 L70070 Mangelbeek 

 

Puntrelicten 

 In het studiegebied bevinden zich verschillende puntrelicten: 

 P70174 Kasteel Dool 

 P70186 De Schans van Lillo 

 P70193 Hoeve Claes (Kempense langgevelboerderij – 18
e
 eeuw) 

 P70196 Sint-Katarina kapel 

 P70200 Steenkoolmijn Zolder 

 P70205 Hoeveneinde Schans 

 P70206 Kapel van OLV met sacristie 

 P70208 Sint-Martinuskerk 

 P70215 Omwalling van de pastorie (met twee dwarsschuren) 

 P70217 Domherenhuis 

 P 70226 Genaderse molen, Molen van Tenhaagdoorn 

 P 70235 Kapel ter Eyken 

 

3. Beschermd onroerend erfgoed (landschappen, stads- en dorpsgezichten en monumenten, 

archeologische zones – vastgestelde ankerplaatsen en erfgoedlandschappen) 

Beschermde landschappen 

De omgeving van de hoeve Ter dolen is een beschermd landschap (Besluit 30 juni 1982). Ter Dolen is een 

middeleeuws kasteel met kasteelhoeve, park en dreven. Het kasteeldomein Ter Dolen is overigens 

opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed “Bouwen door de eeuwen heen” kanton Peer, deel 

19n3. Dit omwille van de aanwezigheid van bouwkundige erfgoedwaarden, i.e. het kasteel. 

De omgeving van de Galgenberg is tevens erkend als beschermd landschap (Besluit 22 juni 1984). 

Tot slot is in het zuiden van het studiegebied de kapel ‘Ter Eyken’ met omgeving beschermd als 

landschap (8 september 1971). 

 

Beschermde stads- en dorpsgezichten 

                                                      
38

 Er worden 3 categorieën van ankerplaatsen onderscheiden; voorstellen vanuit de landschapsatlas, voorlopig vastgestelde en definitief vastgestelde 
ankerplaatsen. 

 
39

 Definitief aangeduide ankerplaatsen; voor betrokken overheden betekent dit dat de zorgplicht van toepassing is. De zorgplicht heeft 
als doel schade aan eht landschap te voorkomen door onder andere het landschap te onderhouden, schadebeperkende maatregelen te 
nemen waar nodig of de schade te herstellen. Als er werken nodig zijn wordt er een motiveringsnota opgesteld. Daarnaast wordt de 
ankerplaats steeds meegenomen in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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Aan de westelijke rand van het studiegebied bevindt zich een beschermd dorspsgezicht, namelijk de 

pastorie, twee dwarsschuren en omwalling met onmiddellijke omgeving ter hoogte van Zolder (Besluit 

6 november 1985). 

Daarnaast worden twee beschermde stadsgezichten aangetroffen, het betreft de omgeving van de pastorie 

in het centrum van Houthalen (Besluit 8 juli 1996) en de Heilige Catharinakapel en onmiddellijke 

omgeving met inbegrip van hoeve Claes ter hoogte van Lillo (Besluit 17 februari 1997). 

 

Beschermde monumenten 

Een belangrijk aantal beschermde monumenten is aanwezig binnen het studiegebied; 

 Steenkoolmijn: schachtblok 2 met ontvangstgebouw 

 Hoofdgebouw van de mijn 

 Sint-Martinuskerk 

 De omwalling van de pastorie 

 voormalig Hotel de l'industrie: 1910-1914 

 Steenkoolmijn: schoorsteen van het Monnoyer-type 

 Kasteel Ter Dolen 

 Kapel "Ter Eyken" 

 O.L.V.-Van-Laak-Kapel met sacristie 

 Domherenhuis en park 

 Steenkoolmijn: bureelgebouw 

 Steenkoolmijn: watertoren 

 H. Catharinakapel 

 Kleuterschool - mijncité Meulenberg 

 Pastorie met twee dwarsschuren 

 Gesloopt: kolenwasserij (het synoptisch bord dat hier stond is overgebracht naar het Vlaams 

Mijnmuseum in Beringen) 

 Steenkoolmijn: elektrische centrale 

 Pastorie 

 Casino van Houthalen 

 Schachtbok nr.2 

 Schachtbok nr. 1 

 Mijnwerkersschool van Isia Isgour 

Onroerend Erfgoed geeft aan dat de bescherming als monument (houtig erfgoed) van de thujadreef 

(onderdeel van het domein Hoeverheide) gepland is. 

 

Beschermde archeologische sites 

 In het zuiden van het studiegebied situeert zich één beschermde archeologische site. Het betreft ‘De 

Kolverschans’ (Besluit 13 september 2012), gelegen ter hoogte van de Koverenschansweg in Zonhoven. 

 De Kolverenschans werd omstreeks 1604 door de lokale boerenbevolking opgericht om zich te 

beschermen tegen rondtrekkende bendes en legers tijdens de tachtigjarige oorlog. De schans bleef in 

gebruik tot na 1713 en is een goed bewaarde archeologische site die nog steeds waarneembaar is in het 

landschap. Het aanwezige archeologische bodemarchief bevat nog waardevolle informatie over het leven 

op de schans en over het leven van de lokale plattelandsbevolking in de 17
de

 en 18
de

 eeuw. De 

Kolverenschans werd beschermd als archeologische zone met het oog op behoud enerzijds en 

toekomstig onderzoek anderzijds. 
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Vastgestelde ankerplaatsen en erfgoedlandschappen 

 Ankerplaatsen en erfgoedlandschappen vormen een onderdeel van een vernieuwd landschapsbeleid. Er 

kunnen 3 categorieën van ankerplaatsen worden onderscheiden; voorstellen vanuit de landschapsatlas, 

voorlopig vastgestelde en definitief vastgestelde ankerplaatsen. Definitief vastgestelde ankerplaatsen 

kunnen worden omgezet in erfgoedlandschappen. Erfgoedlandschappen worden aangeduid in de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen. Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de ankerplaatsen, de meest 

waardevolle landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen 

(naast landschappelijke ook monumentale of archeologische) voorkomt. 

 

 Er komt binnen het studiegebied een definitief vastgestelde ankerplaats voor. Ankerplaats A70054 

‘Heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ is definitief aangeduid als ankerplaats op 13 

december 2013. Er komen geen erfgoedlandschappen voor. 

 

4. Niet-beschermd bouwkundig erfgoed 

Bouwkundige gehelen 

Volgende niet-beschermde bouwkundige gehelen bevinden zich binnen het studiegebied: 

 Steenkoolmijn van Houthalen: Bediendenwoningen 

 Steenkoolmijn van Helchteren-Zolder 

 Steenkoolmijn van Houthalen 

 Steenkoolmijn van Houthalen: Cité Meulenberg 

 Steenkoolmijn van Helchteren-Zolder: Tuinwijk De Lindeman 

 Steenkoolmijn van Houthalen: Oude Cité 

 Steenkoolmijn van Houthalen: betonnen prefab blokken van 1950 

 

Bouwkundige relicten 

Daarnaast bevindt zich een groot aantal niet-beschermde bouwkundige relicten binnen het studiegebied 

(geïnventariseerd erfgoed). Er bevinden zich geen bouwkundige relicten binnen het plangebied zelf. 

Wel bevinden zich een belangrijk aantal bouwkundige relicten in de nabije omgeving van het plangebied. Zo 

bevindt de omgeving van de villa van senator Léon Leirens - Eliaert (ID 80607) zich in het plangebied (de 

villa zelf niet). De omgeving is bekend als het domein Hoeverheide (toponiem Kraanberg) en kan beschouwd 

worden als een historisch landgoed. Om deze reden wordt hier specifiek verder op ingegaan. 
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Figuur 14.2.2: Villa aan de Heerkensweg 2 (bron Schlusmans, Frieda, 13-09-2002, ©Vlaamse Gemeenschap) 

 

 

 

Domein Hoeverheide 

De benaderende perimeter ervan is weergegeven op onderstaande figuur. Het landgoed heeft een 

oppervlakte van 70 ha. Daar een groot gedeelte van het domein wordt aangesneden door het plangebied 

(omleidingstracé), wordt het domein hieronder uitgebreid beschreven voor wat de landschapsgeschiedenis 

en erfgoedwaarden betreft.  
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Figuur 14.2.3: Domein Hoeverheide 
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Tot het Ancien Régime behoorden de heidevlakten, waarop later Hoeverheide zou ontstaan, aan de 

Benedictijnen te St-Truiden. Op de Ferrariskaart staat dit uitgestrekte gebied aangeduid als de “Bruyère de 

Helchteren” die aansluit bij de Bruyère de Hauteel in het zuiden en de Bruyère de Hechtel in het noorden.  

Op de Ferrariskaart staan de stuifduinen die tijdens de ijstijden gevormd werden ingetekend ter hoogte van 

waar thans het domein Hoeverheide voorkomt. Vooral op recente topografische kaarten (Figuur 14.2.3: ) zijn 

deze stuifduinen over een oppervlakte van ca 20 ha goed herkenbaar centraal binnen het domein 

Hoeverheide (zie ook Foto 1.1). Deze stuifduinen zijn momenteel bebost met naaldhout (zie onder) maar zijn 

op het terrein bijzonder goed herkenbaar als paraboolduinen en landschappelijk aantrekkelijk. Een 

programma om ze, plaatselijk blijvend, plaatselijk tijdelijk, open te kappen om ecologische redenen (o.a. ook 

kaderend binnen natuurcompensatieafspraken voor Remo) is in uitvoering. 

Foto 1.1: Zicht op landduinen: links paraboolduin / rechts open plek met landduin vanaf de Kraanberg 

 

In de onmiddellijke nabijheid van het domein ligt de Lilloschans die tijdens de 17
e
-eeuwse 

godsdienstoorlogen diende om de bevolking te beveiligen tegen plunderende troepen. Het gaat om een 

rechthoekig met grachten omringd stuk land dat vandaag beplant is met oude eiken.   

De Kraanberg - een hogergelegen duin die de zuid- en oostzijde van het landgoed vormt en de overgang 

naar de vallei vormt zou volgens overlevering een Galgenberg zijn geweest waar veroordeelden werden 

terechtgesteld (oorspronkelijk was de naam overigens Kraaienberg en vroeger werd de duin ook 

Smekersberg genoemd).  

Net zoals op andere plekken in de Kempen gebeurde de ontginning van de woeste gronden, i.c. de 

bebossing met naaldhout vanaf de zogenaamde gemeentewet die de gemeente belastte op niet ontgonnen 

land. Dit gebeurde vanaf 1850 doch versneld na de ontdekking van steenkool in het Kempens bekken vanaf 

de 20e eeuw. 

De Aalsterse senator Léon Leirens - Eliaert kocht (in 1860) 550 hectaren van de gemeente Helchteren en 

bouwde, op een hogergelegen plek, een vakantiewoning in de vorm van neorenaissance kasteeltje, 

geïnspireerd door de Toscaanse bouwstijl. Deze villa werd geïnventariseerd als niet-beschermd bouwkundig 

erfgoed. Daarnaast werden er een boswachterswoning, stallingen en een wagenschuur gebouwd. 

Senator Leirens legde ook een klein Engels park aan met Sequoia (ca 1875), een 450 m lange thuyadreef, 

meerdere paardekastanjes, rode en groene beuken, Picea orientalis, … evenals een groenten- en fruittuin, 

afgeboord door twee buxushagen. Hij plantte een voor die tijd nieuwe soort, de Amerikaanse eik, waarvan 

gezegd werd dat deze op korte termijn uitstekend productiehout zou leveren. 
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Van dit Engels landschapspark zijn tot op vandaag bijzonder herkenbaar en waardevol: 

 De werkelijk monumentale Thuyadreef (zie foto’s onder) over een lengte van 450 m als 

beschermenswaardig natuurmonument40 

Foto 1.2 : zichten op de monumentale Thuyadreef 

 

 De monumentale Mammoetboom (omtrek 5,2 m, ca 130 jaar oud) 

 De restanten van de moestuin met in het bijzonder de hoge oude Buxushagen langs weerszijden 

 Merkwaardige bomen verspreid over het domein.  

In 1896 ging het domein over naar de schoonzoon van de senator, nl. Charles-Anne Lienart (1847 - 1921) 

die de eerste grove dennenbossen (Pinus sylvestris) op de heidepercelen plantte rond 1919. Deze oude 

dennenbestanden komen thans voor in de noordoostelijke hoek van het landgoed en bevinden zich in een 

eerste stadium van omvorming naar gemengd zomereikenberkenbos.  

Vanaf de jaren 1940 - 1950 werd een nieuwe - exotische - soort, Pinus nigra of Corsicaanse den, geplant 

eveneens met het oog op de productie van mijnhout. Deze productiebossen komen voor in de zuidwesthoek 

van het landgoed zoals aangegeven op Figuur 14.2.3: . 

Het landgoed werd in 1951 eigendom van de familie Coolens die het goed tot op vandaag bezit en beheert.  

Het domein Hoeverheide is zoals hoger vermeld opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 

“Bouwen door de eeuwen heen” kanton Peer, deel 19n3. Dit omwille van de aanwezigheid van bouwkundige 

erfgoedwaarden, i.e. het kasteeltje. 
 

5. Geïnventariseerd archeologisch erfgoed 

Tot slot bevinden zich een belangrijk aantal archeologische vindplaatsen binnen het studiegebied (bron 

databank van de CAI). 

De afwezigheid van een groter aantal gekende archeologische waarden in deze omgeving kan niet verklaard 

worden door een lage aanwezigheid van archeologica, maar is veeleer een gevolg van de afwezigheid van 

rapportage. De potentie in de omgeving is immers hoog. Dit kan afgeleid worden uit volgende aspecten: 

 de bodemkaart, geomorfologie en hydrografie geven aan dat het gebied een grenszone is met droge 

gronden en ruggen tussen natte beekvalleien. Dergelijke gebieden kennen van oudsher menselijke 

activiteiten. Deze eigenschappen verklaren onder meer de aanwezigheid en ligging van de dorpskernen 

van Houthalen, Helchteren en Zonhoven. De valleien kennen een typisch (recent-)historische 

opeenvolging van landgebruiksvormen: bossen op de ruggen, akkers in de overgangszone en weilanden 

en broekbossen in de vallei. 

 globaal gezien is bijgevolg de archeologische potentie hoog, met uitzondering van het terrein Centrum-

Zuid (gelegen op een mijnterril) en de door industrie verstoorde zones. 

 

 
 

                                                      
40

 Onroerend Erfgoed geeft aan dat de bescherming als monument (houtig erfgoed) van de thujadreef (onderdeel van het domein 
Hoeverheide) gepland is. 
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6. Nieuwe elementen in het landschap 

Nieuwe elementen in het landschap zijn terug te brengen tot wijzigingen in het landschap ten gevolge van de 

grote ruimtelijke ontwikkelingen die dateren van de vorige eeuw.  

Volgende landschapselementen kunnen we hier onderscheiden: nieuwe landbouwlandschappen, 

bedrijvenlandschappen, recreatielandschappen en ontginningslandschappen. Daarnaast zijn er 

natuurlijk ook recente bakens. Waar historische landschapselementen meestal een positieve waarde hebben 

in het landschap, al is het maar omdat ze vandaag nog getuigen van het verleden, kunnen de recentere 

elementen die het landschap(sbeeld) bepalen zowel positieve als eerder negatieve landschapsdragers zijn. 
 

 Nieuwe landbouwlandschappen 

Vroeger werden landbouwlandschappen vaak getypeerd door een compartimentenlandschap. Door het 

grootschaliger worden van de landbouw zijn de KLE in landbouwgebieden vaak sterk verminderd of 

verdwenen. Hierdoor ontstaan grootschaliger uniforme landbouwlandschappen. Een dergelijk landschap 

bevindt zich onder andere ter hoogte van Grote Heide in het noorden van de gemeente.   

Een open landbouwlandschap kan zowel eerder negatief (omwille van de eentonigheid door het ontbreken 

van KLE) als positief (omwille van de open ruimte en vergezichten) ervaren worden. 
 

 Bedrijvenlandschap 

Binnen het studiegebied onderscheiden we de grotere bedrijvenzones Centrum-zuid en Europark. Over het 

algemeen worden bedrijvenlandschappen eerder als negatieve landschapselementen ervaren. Met name 

het terrein Centrum-Zuid wordt gekenmerkt door weinig landschappelijke waarde. 

Ten noorden van de woonkern van Helchteren is een kleinere bedrijvenzone aanwezig langsheen de N715. 

Deze KMO-zone versterkt in belangrijke mate het barrière-effect dat de N715 hier heeft op de verbinding 

tussen het open, natuurlijke landschap van het militair domein aan de westelijke zijde van de N715 en het 

meer gesloten beboste landschap in de omgeving van Molenheide ten oosten. Visueel is deze zone een 

amalgaam van uiteenlopende activiteiten. 
 

 Recreatielandschappen  

Recreatielandschappen zijn ontstaan door de aanleg van vakantieparken en recreatievoorzieningen. In 

Houthalen-Helchteren bevinden zich de parken Molenheide, Kelchterhoef, Hengelhoef. De 

landschapswaarde wordt bepaald door de landschappelijke inkleding van de desbetreffende gebieden. 
 

 Ontginningslandschappen 

Ontginningslandschappen ontstaan door de winning van grondstoffen uit de ondergrond.   

Enerzijds kunnen we hier het landschap ontstaan door de winning van zand en grind beschouwen. Een 

dergelijk landschap bevindt zich ter hoogte van Remo. Het nieuwe landschap dat gecreëerd is, is er één met 

putten, plassen, ophogingen en dichte naaldhoutbestanden met een geometrisch brandgangenpatroon.  

Anderzijds hebben ook de mijnactiviteiten voor de creatie van een nieuw ontginningslandschap gezorgd. Tot 

het patrimonium van het mijnverleden kunnen zowel mijnterreinen, mijncités als de ten behoeve van de 

mijnbouw aangeplante naaldbossen gerekend worden. Dergelijke naaldhoutbestanden aangeplant ten 

behoeve van de mijnbouw vinden we onder andere terug in Helchterenbos, Domein Hoeverheide en 

Kraanberg.  

Tijdens de ontginningsfase hebben ontginningsgebieden vaak een eerder negatieve connotatie. Met de 

nabestemmming is het alvast de bedoeling om de negatieve landschapswaarde teniet te doen. 
 

 Recente bakens 
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De schachtbokken op het voormalig mijnterrein kunnen als een recente baken beschouwd worden. Door de 

functie als baken en hun fungeren als cultuurhistorisch relict krijgen dergelijke elementen vaak een eerder 

positieve waarde in het landschap.  

Een overzicht van de voornaamste landschappelijk structurerende elementen op mesoniveau is 

weergegeven op de landschapskenmerkenkaart (Kaart 16.2.4). Kaart 16.2.5 geeft een beeld van het 

voorkomen van open en gesloten landschappen. 

 

Huidige situatie – microniveau  

Op basis van de beschrijving van de landschapsstructuur op mesoniveau en de situering van de te 

onderzoeken alternatieven, kunnen (van noord naar zuid) de volgende landschappelijke aandachtsgebieden 

geselecteerd worden:  

 Zone militair domein nabij N715; 

 Bossen van Helchterenbos en Kraanberg (met het domein Hoeverheide als onderdeel ervan); 

 Kleinschalig landbouwgebied Helchteren; 

 Vallei van de Grote Winterbeek-Broekbeek; 

 Vallei van de Mangelbeek; 

 Vallei van de Echelbeek-Winterbeek; 

 Kleinschalig landbouwgebied Kolveren/Ten Eikenen 

Deze gebieden hebben momenteel een hoge landschappelijke waarde. De gebieden zijn gesitueerd op kaart 

16.2.6 en worden hieronder nader besproken op microniveau. De volgorde waarin ze zijn besproken hangt 

niet samen met de belangrijkheid of waarde van deze gebieden, maar met de ligging van de gebieden 

(noord-zuid).  
 

Zone militair domein nabij N715 

Het militair domein is gesitueerd in het noorden van de gemeente, ten westen van de N715. Het militair 

domein wordt gekenmerkt door heide, vennen en duinen. Deze laatste liggen geconcentreerd aan de 

oostzijde van het domein, aansluitend op de N715.  

Ten westen van de N715 is een brede bosgordel aanwezig van een 50-tal m in het zuiden tot meer dan 

100 m in het noorden. Deze bosstrook vormt een buffer tussen het natuurgebied en de drukke verkeersweg. 

De bosbuffer bestaat hoofdzakelijk uit loofhout. Net achter deze bosgordel ligt een zone met veel 

landduinen. Door de bomen heen heeft men op verschillende plaatsen een doorkijk op dit duinenlandschap 

enerzijds en open natuurgebied van het militaire domein anderzijds.   

Ten oosten van de N715 bevindt zich een KMO-zone (Helchteren-Noord) die deels ingenomen is. Deze 

KMO-zone staat landschappelijk in schril contrast met het natuurlijke landschap aan de overkant van de 

weg.  

De N715 zelf is geflankeerd door oude laanbomen (Amerikaanse eik). De landschappelijke kwaliteiten van 

de KMO-zone zijn laag door de veelheid aan verschillende activiteiten. 
 

Bossen van Helchterenbos en Kraanberg 

De drogere randen van het valleigebied van de Winterbeek kennen een asymmetrische structuur. Aan de 

westzijde bevinden zich uitgestrekte naaldbossen (oostzijde: bebouwing van de kern van Helchteren). De 

naaldbossen van de Kraanberg en Domein Hoeveheide vormen een gordel die de landschappelijke 

overgang bepaalt tussen de heidegebieden van het park Lage Kempen en het valleigebied van de 

Winterbeek.  

In Helchterenbos en Kraanberg is het naaldhout vrij dicht. De naaldhoutbestanden werden aangeplant in 

functie van de mijnbouw (stutpalen). Richting Winterbeekvallei gaan de naaldhoutbestanden over in meer 

open loofbos met hier en daar graslanden. Vooral het noordelijk gedeelte van de bosgordel wordt 

gekenmerkt door een orthogonale (brand)wegenstructuur.  
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Aan de zuidzijde van het bebost gebied (net ten noorden van Vijfeindenstraat) is een duinengebied 

aanwezig. De duinen zijn zeer uitgesproken aanwezig (tot 5 à 6 m hoog).  

Het Domein Hoeverheidebos is in deze zone gelegen en werd hierboven reeds uitgebreid besproken. 

Kleinschalig landbouwgebied Helchteren 

Tussen het valleigebied van de Grote Winterbeek-Broekbeek en de bosbestanden ten noordwesten bevindt 

zich een langgerekt kleinschalig landbouwgebied. Het gebied kent een afwisseling van gesloten, halfopen en 

dan weer meer open landschappen. Waar KLE ontbreken ontstaan doorkijken, die plaatselijk enkele 

honderden meters ver reiken. Waar de KLE bestaan uit een smalle buffer loofhout ontstaan ook seizoenale 

doorkijken.   

In het landbouwgebied vinden we zowel grasland als akkerland terug. Niet alle graslanden zijn 

cultuurgraslanden.  

In het noordelijk gedeelte van deze aandachtszone liggen enkele ruimtelijk-visueel geïsoleerde 

deelgebiedjes van dit openruimtegebied. Het betreft de open percelen ten noorden van de Heerkensweg. De 

perceelsrandbegroeiing en aanpalende bospercelen zorgen ervoor dat deze percelen visueel-ruimtelijk 

enigszins afgescheiden zijn van het aanpalende landbouwgebied. Ten zuiden van de Heerkensweg ligt een 

mooi kleinschalig landbouwgebied met onder andere een boerderij op de rand van het valleigebied. In het 

landschap begrepen tussen de Heerkensweg en het fietspad op de oude spoorlijn zijn heel wat KLE (hagen, 

houtkanten, bomenrijen…) aanwezig. Het gebied is relatief reliëfrijk, waarbij de topografie eerst daalt van 

aan de Heerkensweg in zuidelijke en oostelijke richting, en dan verder in die richting opnieuw stijgt.  

In het meest zuidelijke deel van dit aandachtsgebied zit een open agrarisch landbouwgebied geprangd 

tussen de bosgordel en het valleigebied van de Broekbeek en Mangelbeek. Het gaat hier voornamelijk om 

paardenweiden.  
 

Vallei van de Grote Winterbeek-Broekbeek 

De Broekbeek ontspringt ten noorden van Sonnis en mondt ten zuidwesten van de kern van Helchteren, 

nabij het rond punt Lillosteenweg-Guldensporenlaan-Helzoldstraat uit in de Mangelbeek. Voornamelijk het 

valleigedeelte ten westen van de N715 is hier van belang. De Grote Winterbeek ontspringt ten westen van 

de N715 en stroomt ruim anderhalve kilometer parallel aan de Broekbeek, alvorens er in uit te monden. In de 

vallei wisselen beboste en open percelen elkaar af.   

De vallei wordt aan de oostzijde (linkeroever) begrensd door bebouwing van de kern van Helchteren en de 

Kievitwijk. Dwars doorheen het valleigebied loopt de oude spoorlijn die momenteel als fietspad in gebruik is. 

Het fietspad is aan beide zijden afgeboord met een houtkant, zodat het een groen lint vormt in de vallei. Het 

fietspad scheidt beide waterlopen van elkaar tot een 250-tal meters van de samenvloeiing.  

Aan de westzijde is de vallei begrensd door het Helchterenbos en de Kraanberg, die op hun beurt aan de 

noordwestzijde begrensd zijn door de terreinen van Remo.  

Aan de noordzijde van de Grote Winterbeek bevindt zich een meer open cultuurlandschap. Een aantal 

woonhuizen/boerderijen bevinden zich hier verspreid over het landschap. Op de perceelsranden in het 

gebied zijn vaak KLE aangeplant. Het landbouwlandschap is hier kleinschaliger dan in het landbouwgebied 

ten noordoosten van de gemeente, aansluitend bij het landbouwgebied van Peer. Waar perceelsbegroeiing 

ontbreekt ontstaan plaatselijk vergezichten.  
 

Vallei van de Mangelbeek 

De woonkernen van Houthalen en Helchteren worden ruimtelijk van elkaar gescheiden door de vallei van de 

Mangelbeek. De vallei is duidelijk aanwezig in het landschap door de topografie. Beide woonkernen reiken 

tot meer dan 10 m boven de vallei uit. De waterloop ligt hier niet helemaal centraal: de vallei op de 

linkeroever (kant Houthalen) is ongeveer twee maal zo breed als de vallei op de rechteroever (kant 

Helchteren).   

De vallei van de Mangelbeek is tussen beide woonkernen eerder gesloten en wordt hoofdzakelijk 
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gekenmerkt door natuurlijke zeer waardevolle broekbossen. Door de natte bodems is dit gebied moeilijk 

toegankelijk. Ter hoogte van de N715 wordt de vallei gedwarst door de brede verkeersweg (4 rijstroken). 

Doordat de weg op een talud is aangelegd, wordt de vallei lokaal weggedrukt in het landschap.   

Stroomafwaarts van de samenvloeiing met de Grote Winterbeek tot aan de gemeentegrens is het landschap 

in de vallei meer open. De beek stroomt hier eerder aan de rand van een cultuurlandschap-jachtlandschap 

(zie verder vallei van de Echelbeek-Winterbeek, waarmee de vallei van de Mangelbeek ten oosten van Lillo 

één landschap vormt). 
 

Vallei van de Echelbeek-Winterbeek 

De Echelbeek-Winterbeek stroomt samen met de Mangelbeek door het openruimtelandschap tussen de 

woonkern van Houthalen en Lillo. Stroomopwaarts van haar loop is de beek langs het fietspad op de oude 

spoorlijn gelegen. Het landschap is hier gesloten, de langsliggende percelen zijn bebost. Richting 

Mangelbeek is de begroeiing minder dicht en is het landschap plaatselijk halfopen tot open. Op verschillende 

plaatsen is er een doorkijk van aan de bebouwing van de Hortelstraat tot aan de beboste percelen langs het 

fietspad (> 200 à 300 m). Centraal tussen beide waterlopen treffen we verruigde graslanden met houtige 

opslag aan, maar ook gras- en akkerland. Her en der in het halfopen landschap staan jachttorens.  
 

Kleinschalig landbouwgebied Zonhoven 

Het landbouwgebied Kolveren/Ten Eikenen ten zuiden van de E314 (grondgebied Zonhoven) is een nog 

relatief open gebied langsheen de Laambeek, waarvan de landbouwgronden voornamelijk in gebruik zijn als 

permanent grasland. Het gebied is rijk aan kleine landschapselementen en heeft ook binnen de natuurlijke 

structuur nog een belangrijke rol; het verbindt de natuurgebieden De Teut en de Geelberg. Op de 

landbouwtyperingskaart zijn deze landbouwgronden laag gewaardeerd.  

Naast deze aandachtsgebieden met een huidige hoge landschappelijke waarde, komen nog een aantal 

meer bebouwde gebieden voor waarvan de landschappelijke kwaliteiten beïnvloed kunnen worden door de 

twee alternatieven: 

 De kern van Helchteren 

 De kern van Houthalen 

 De zone Centrum-Zuid 

Deze gebieden worden momenteel niet gekenmerkt door een hoge landschappelijke waarde. De effecten op 

deze landschappen worden omwille van hun sterke binding met de mens (en in het bijzonder de visuele en 

belevingsaspecten) binnen de receptor mens besproken. 
 

De bebouwde kernen van Helchteren en Houthalen 

De oostzijde van de bebouwde kern van Houthalen bestaat overwegend uit gesloten bebouwing, vaak met 

een economische functie. Vooral ten noorden van Ringlaan is er redelijk wat leegstand, wat het stedelijk 

landschap plaatselijk een verloederde indruk geeft. De westzijde heeft een meer open en functioneel 

sterk gemengd karakter.  

Ter hoogte van het gemeentehuis Bevinden zich aan beide zijden pleinen met een parkeerfunctie. Mede 

doordat het centrum door de drukke N715 doormidden gesneden wordt, heeft dit ‘centrum’ vanuit 

landschappelijk oogpunt weinig centrumkarakter.  

In de bebouwde kern van Helchteren domineert duidelijk halfopen bebouwing, hoofdzakelijk met 

woonfunctie. In het centrum bevindt zich het Begijnenplein en aansluitend een grasveld dat deze kom eerder 

een open karakter verleent.  
 

De omgeving Centrum-Zuid 

In het zuiden van het studiegebied bevindt zich de bedrijvenzone Centrum-Zuid. Deze bedrijvenzone bevindt 

zich op de vroegere mijnterril en is hoger gelegen dan de omgeving.   

Het oostelijk gedeelte van deze bedrijvenzone is grotendeels ingenomen door grote bedrijfsgebouwen. Aan 
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de westzijde van het hoger gelegen terrein bevindt zich een NW-ZO-georiënteerde braakliggende strook 

(reservatiestrook op het gewestplan) die de bedrijvenzone plaatselijk een nog vrij open karakter geeft.   

Ten (noord)westen, tussen de bedrijvenzone en de bestaande spoorlijn, bevindt zich een nat, grotendeels 

bebost gebied.  

14.2.1.3 Toekomstige situatie 

Gewenste landschapsstructuur volgens de gemeentelijke structuurplannen  

Ontwerp structuurplan Houthalen-Helchteren  

De gemeente Houthalen-Helchteren wenst de landschappelijke kwaliteiten te behouden en waar nodig de 

herkenbaarheid en diversiteit te versterken. Het ruimtelijk beleid streeft naar een landschappelijk 

samenhangend raamwerk. Zichtbare beekvalleien kunnen hierin als dragers fungeren. Open 

ruimteverbindingen blijven gevrijwaard. Erfgoedelementen moeten gevrijwaard blijven.  

De figuur hieronder geeft de gewenste landschappelijke structuur volgens het structuurplan van Houthalen-

Helchteren.  

De gemeente wenst de openruimteverbindingen (gesitueerd langs de beekvalleien) te behouden. Bebouwing 

moet hier maximaal geweerd worden.  

Voor wat de mijngerelateerde gebieden betreft wil de gemeente: 

 Het mijnterrein herbestemmen met het oog op het verbinden van het erfgoed met de rest van het 

toeristisch-recreatieve aanbod; 

 Het in stand houden van de mijncités en het realiseren van een kwalitatieve verbinding met het 

mijnterrein; 

 de naaldbossen als cultuurhistorisch erfgoed waarderen. 

 

Figuur 14.2.4: Gewenste landschappelijke structuur (structuurplan Houthalen-

Helchteren) 

In haar ruimtelijk beleid wil de gemeente bakens en puntrelicten met een zekere cultuurhistorische of 

architecturale waarde behouden en in stand houden. Onder andere de acties m.b.t. het mijnterrein zijn een 

invulling van deze intentie. 
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Voor het landbouwgebied in het noorden van de gemeente stelt het structuurplan dat het gebied aansluit op 

het landbouwgebied van Peer waarmee het een geheel vormt. Het structuurplan acht het wenselijk dat deze 

samenhang ook in de toekomst bewaard blijft. Het ruimtelijk beleid zal zich hier richten op het versterken van 

lineaire groenstructuren. 

De naaldbossen ten westen van de Winterbeek vormen een onderdeel van het mijnpatrimonium. Het is 

wenselijk om een aantal gebieden te selecteren waarbij men deze beplanting wil behouden. Het 

structuurplan noemt Helchterenbos en Kraanberg als mogelijke plaatsen waar het naaldhout behouden kan 

blijven. 
 

Structuurplan Zonhoven 

Vanuit de ruimtelijke structuurplannen wordt voor het landbouwgebied Kolveren/Ten Eikenen te Zonhoven 

de natuurwaarde, landschappelijke kwaliteit en verbindende functie voor natuur benadrukt. 

 

Wijzigingen huidige situatie op basis van geldende bestemmingsplannen 

Op basis van geldende bestemmingsplannen worden geen grote wijzigingen verwacht voor wat de 

landschappelijke structuur betreft. 

In maart 2008 is een rapport verschenen met betrekking tot de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en 

bos voor de regio Limburgse Kempen en Maasland, dat de gewenste ruimtelijke structuur weergeeft (zie 

kaart 7.2).   

Het studiegebied overlapt met de deelgebieden Noordelijk Demerland, Bekken van de Warmbeek en 

Dommel en Hoge Kempen.  

Voor de valleigebieden van Winterbeek/Helderbeek en Mangelbeek geeft het rapport aan dat ze 

structuurbepalend zijn voor de natuurlijke en ruimtelijke structuur op bovenlokaal niveau. Voor de zone ten 

noordwesten ervan zijn het behoud en de versterking van ecologisch waardevolle complexen van heiden, 

landduinen, vennen en bossen als wenselijk beleid aangegeven (zie kaart 7.2). 

Het landbouwgebied Kolveren/Ten Eikenen te Zonhoven wordt binnen het afbakeningsproces van het 

buitengebied aangeduid als vallei waarbinnen de uitgesproken natuurwaarden behouden en versterkt 

moeten worden. Intensivering van landbouw of ontwikkelingen andere dan versterking van de natuurlijke 

structuur worden in deze zone dan ook niet verwacht.  

In het noordwesten van Helchteren, grenzend aan het militair domein, ligt de Remo-site. Op deze site zijn 

een zandontginning, gevolgd door een exploitatie als stortplaats van toepassing. Op een aantal stortplaatsen 

wordt biogas opgevangen in functie van een alternatieve energievoorziening. Het structuurplan van de 

gemeente stelt voor om de terreinen tijdelijk te ontwikkelen als LET-park
41

 met behoud van een beperkte 

ruimte voor het storten van restfracties. Na beëindiging van de activiteiten is een afwerking van het terrein ifv 

een nabestemming natuur voorzien. 
 

Gewenste landschapecologische structuur – ecologisch streefbeeld 

Onder de discipline fauna en flora werd een ecologisch streefbeeld voor het studiegebied gepresenteerd. Dit 

streefbeeld werd opgesteld op basis van diverse beschikbare documenten (beheersplannen e.d.). 

Onderstaande bespreking geeft hiervan kort de essentie weer met betrekking tot de aspecten die op 

landschappelijk vlak relevant zijn. 

Agrarische gebieden met ecologische waarden  

Op meerdere plaatsen binnen het studiegebied zijn agrarische gebieden aanwezig die opgenomen zijn 

binnen de perimeters van beheerplannen of in ecologische visiestudies. In het kader van deze studie zijn 

van belang:  

 Landbouwgebied ten zuidoosten van Lillo; 

                                                      
41

 LET: Limburg Environmental Technology 
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 Delen van de Vallei van de Winterbeek. 
 

Openbeeklandschap 

Een openbeeklandschap in combinatie met agrarisch gebied wordt beoogd in de Winterbeekvallei ten 

westen van Helchteren, aansluitend bij Helchterenbos. 
 

Moerasbossen 

De Mangelbeekvallei tussen de woonkernen van Houthalen en Helchteren herbergen in het 

natuurstreefbeeld belangrijke arealen moerasbossen. 
 

Droge bossen  

Grote aaneengesloten entiteiten van natuurlijke Kempense bossen in de droge sfeer worden binnen het 

ecologisch streefbeeld onder andere voorzien in de omgeving van Helchterenbos en de Kraanberg. Deels is 

hier een combinatie met droge heide voorzien. 
 

Landschapsecologische verbindingen  

Landschapsecologische verbindingen die vooropgesteld worden zijn:  

 De beekvallei van de Mangelbeek, als verbinding tussen militair domein Meeuwen en Vogelzangbos & 

Vijvergebied Midden-Limburg 

 Militair domein Meeuwen met de heidegebieden Teut en Tenhaagdoornheide 

 De beekvallei van de Laambeek van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg 

 Militair domein Meeuwen met militair domein Koersel-Hechtel 

 Verbindingen tussen Vallei van de Helderbeek / terril van Zolder – Militair domein Koersel-Hechtel – 

Vallei van de Winterbeek & de Mangelbeek: alhoewel de drie genoemde te verbinden entiteiten 

uiteenlopende natuurtypen beogen zijn verbindingen via het centraal gelegen bosgebied aangewezen. 

Een afwisseling van open en gesloten natuurtypen binnen dit gebied lijkt aangewezen met het oog op het 

vergroten van de natuurverbindende waarde van dit gebied. 

 

Geplande situatie Domein Hoeverheide 

Het landgoed wordt thans beheerd door de familie Coolens met een belangrijk accent op natuurontwikkeling 

en duurzaamheid. Abstractie gemaakt van het perceel met Corsicaanse den waar de opbrengsfunctie 

primeert, werd in de rest van het landgoed een omvorming aan de gang gezet die de ecologische; 

geomorfologische en cultuurhistorische waarden van de stuifduinen zal valoriseren en dit met inbreng en 

medewerking van de lokale gemeenschap en verenigingen. 

De waarde van het landgoed zal hierdoor in landschapsecologisch en landschapshistorisch opzicht verder 

stijgen. 

 

14.2.2 Methodiek effectbepaling en -beoordeling 

Volgende effectgroepen worden onderscheiden:  

 Structuurverlies en wijziging landschappelijke relaties 

 Verlies erfgoedwaarden (landschappelijk, bouwkundig of archeologisch) 

 Visuele verstoring (wijziging van perceptieve kenmerken) 

 

14.2.2.1 Structuurverlies en wijziging landschappelijke relaties 

Deze effectgroep wordt behandeld op basis van de effecten ten aanzien van het verwijderen of verstoren 

van geomorfologische elementen/-eenheden en -processen. 
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Op basis van de referentiesituatie op mesoniveau en confrontatie met de kenmerken van het plan, wordt 

nagegaan of en in welke mate bestaande landschappelijke relaties worden gewijzigd. Dit zowel in positieve 

als negatieve zin.  

Voor de toekomstige situatie wordt in beeld gebracht in hoeverre deze voorziet in het versterken/vernieuwen 

van landschappelijke relaties. Op basis hiervan wordt nagegaan of de realisatie van de primaire weg de 

verwezenlijking van deze geplande relaties al dan niet in het gedrang brengt.  

 

14.2.2.2 Verlies erfgoedwaarden (landschappelijk, bouwkundig of archeologisch) 

Deze effectgroep wordt besproken ten opzichte van de huidige situatie en bestaat uit: 

Direct verlies door: 

 Het verdwijnen van historisch-geografische structuren 

 Vernietiging en beïnvloeding van de ensemblewaarde en beïnvloeding van de context van bouwkundig 

erfgoed 

 Fysieke aantasting van archeologisch erfgoed door vergraving en bodemtechnische ingrepen 

Indirect verlies door: 

 Verstoring van historisch-geografische elementen en structuren 

 Effecten op bouwkundig erfgoed via grondwater, bodem, lucht, trillingen, licht, ... 

 Effecten op archeologisch erfgoed via grondwater, bodem, trillingen, ... 

Via een GIS-overlay met de beschermde stads- en dorpsgezichten of monumenten en ander niet-beschermd 

erfgoed met cultuurhistorische - of maatschappelijke waarde worden de effecten op het erfgoed bepaald. 

Direct verlies kan kwantitatief uitgedrukt worden, terwijl de beoordeling van de aantasting kwalitatief zal 

gebeuren. 

Op basis van een overlay in GIS worden bovendien de aangesneden oppervlaktes binnen de 

aandachtsgebieden kwantitatief bepaald. Deze waarden worden aangevuld met een kwalitatieve beoordeling 

van de verloren gaande waarden. De effecten op het landschap in de bebouwde kernen en Centrum-Zuid 

worden kort en enkel op kwalitatieve wijze aangehaald. 

 

14.2.2.3 Visuele verstoring (wijziging van perceptieve kenmerken) 

De visuele verstoring komt voor onder twee vormen: 

 Statische verstoring: de verstoring gecreëerd door de aanwezigheid van de weginfrastructuur zelf en door 

het verdwijnen of toevoegen van visuele, structuurdragende landschapselementen. 

 Dynamische verstoring: de verstoring die tijdens de aanlegfase wordt veroorzaakt samen met de 

verstoring van de voertuigen tijdens de exploitatiefase. 

De bepaling van deze effecten gebeurt ten opzichte van de huidige situatie, voor zover de toekomstige 

situatie niet afwijkt. Indien de toekomstige situatie afwijkt van de huidige situatie, is eveneens aangegeven 

welke visuele verstoring kan verwacht worden De effecten van de visuele verstoring worden geschat op 

basis van een expertenoordeel. De volgende vier criteria worden gehanteerd bij de effectbepaling: 

 Het bepalen van het aantal absolute, visueel-ruimtelijke effecten (verwijderen of toevoegen van 

landschapselementen 

 De inpasbaarheid van de ingrepen in het landschap 

 Bepalen van veranderingen in het landschap 

 Bepalen van de zichtbaarheid van de ingrepen 
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14.2.2.4 Beoordeling 

Op basis van de effectinschatting voor de drie afzonderlijke effectgroepen, wordt de impact van het plan op 

de landschapskwaliteit globaal beoordeeld. Hierbij is volgend beoordelingskader gehanteerd:  

 Sterk negatief effect: Ingeschat wordt dat de landschappelijke waarden in sterke mate worden aangetast. 

Dit kan in eerste instantie veroorzaakt worden door het verlies van een grote oppervlakte aan waardevol 

landschap of waardevolle landschapselementen. In tweede instantie kan de aanleg van de infrastructuur 

dermate negatieve landschapselementen inbrengen dat de landschappelijke beeldkwaliteit van grote 

oppervlakten verloren gaan. In derde instantie kunnen de waarden aangetast worden door het verlies van 

sterk positieve structurele of visuele relaties (of de creatie van nieuwe negatieve) wat kan leiden tot een 

versnippering waardoor de resterende oppervlakte onvoldoende waarde heeft an sich.  

 Matig negatief effect: Ingeschat wordt dat de landschappelijke waarden in beperkte mate worden 

aangetast. Dit kan in eerste instantie veroorzaakt worden door het verlies van een beperkte oppervlakte 

aan waardevol landschap of waardevolle landschapselementen. In tweede instantie kan de aanleg van 

de infrastructuur dermate negatieve landschapselementen inbrengen dat de landschappelijke 

beeldkwaliteit van beperkte oppervlakten verloren gaan. In derde instantie kunnen de waarden aangetast 

worden door het verlies van beperkt positieve structurele of visuele relaties (of de creatie van nieuwe 

negatieve) wat kan leiden tot een versnippering waardoor de resterende oppervlakte een beperking van 

zijn waarde heeft.  

 Licht negatief effect: Ingeschat wordt dat de landschappelijke waarden in zeer beperkte mate worden 

aangetast. Dit kan in eerste instantie veroorzaakt worden door het verlies van een zeer beperkte 

oppervlakte aan waardevol landschap of waardevolle landschapselementen. In tweede instantie kan de 

aanleg van de infrastructuur dermate negatieve landschapselementen inbrengen dat de landschappelijke 

beeldkwaliteit van zeer beperkte oppervlakten verloren gaan. In derde instantie kunnen de waarden 

aangetast worden door het verlies van zeer beperkt positieve structurele of visuele relaties (of de creatie 

van nieuwe negatieve) wat kan leiden tot een versnippering waardoor de resterende oppervlakte een 

lichte beperking van zijn waarde heeft.  

 Verwaarloosbaar effect: de eventuele wijziging van de landschapskwaliteit is verwaarloosbaar. 
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14.2.3 Effecten van het doortochttracé 

Geplande ontwikkelingen houden op landschappelijk vlak geen significante wijzigingen in voor de situatie ter 

hoogte van het doortochttracé. Onderstaande effectbespreking is dan ook niet opgedeeld in een bespreking 

van de impact ten opzichte van de huidige en ten opzichte van de geplande situatie en geldt voor beide 

situaties. 

 

14.2.3.1 Structuurverlies en wijziging landschappelijke relaties 

Impact basistracé ten opzichte van de huidige situatie 

Ter hoogte van de Mangelbeekvallei is de impact op bestaande landschappelijke relaties licht negatief; de 

verbreding van de weg is hier immers beperkt.  

De versnippering ter hoogte van de Broekbeekvallei zal licht versterkt worden door een verbreding van de 

weg (zie ook discipline fauna en flora). Een belangrijke wijziging van de landschappelijke relaties wordt 

hierdoor echter niet verwacht. Het effect is licht negatief. 

Het kleinschalig landbouwgebied Kolveren/Ten Eikenen wordt aan de rand aangesneden. De bestaande 

landschappelijke relaties worden hierdoor weinig tot niet gewijzigd. Het effect is licht negatief. 

 

Impact varianten ten opzichte van de huidige situatie 

Variant N715 en ontsluiting bedrijvenzone langs achterzijde 

De ligging van de 2x1-weg voor het lokale verkeer wordt hierbij voorschoven naar de oostzijde van de KMO-

zone waarbij deze dan ook de KMO-zone langs de achterzijde ontsluit. Deze variant heeft als doel dat er 

minder inname van bedrijfsgebouwen is. De lokale weg loopt hierbij volledig rond de KMO-zone. In de 

basisalternatief wordt, door het verdwijnen van de KMO-zone de mogelijkheid gecreëerd om, over de nieuwe 

weg, de verbinding tussen deze twee gebieden te herstellen/versterken. Bij keuze voor deze variant wordt 

deze mogelijkheid niet gecreëerd. 

Het basistracé van de omleidingsweg krijgt in ieder geval vanuit landschappelijk oogpunt de voorkeur. 

 

Verlengde tunnel Helchteren 

Een verlengde tunnel heeft minder impact op structuurverlies en krijgt bijgevolg de voorkeur ten opzichte van 

het basistracé. 

 

14.2.3.2 Verlies erfgoedwaarden (landschappelijk, bouwkundig of archeologisch) 

Impact basistracé ten opzichte van de huidige situatie 

1. Landschappelijk erfgoed 

Het plangebied grenst aan het beschermde landschap ‘Waterslot Ter Dolen’. De directe impact is licht 

negatief tot verwaarloosbaar. 

Het plangebied grenst aan de ankerplaatsen ‘Heide- en stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren met 

vallei van de Zwarte Beek’ en ‘Heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’. Deze laatste 

ankerplaats is voorlopig vastgesteld. De directe impact is licht negatief tot verwaarloosbaar. 

Er worden geen relictzones gekruist. Het lijnrelict ‘Mangelbeek’ wordt gekruist op maaiveldniveau, dit is in 

de huidige situatie eveneens het geval waardoor het effect licht negatief tot verwaarloosbaar is. 

 

2. Bouwkundig erfgoed 

Er bevindt zich geen beschermd of niet-beschermd bouwkundig erfgoed binnen de contour van het 

plangebied. Er treedt bijgevolg geen direct verlies van bouwkundige erfgoedwaarden op. 
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Langsheen het plangebied situeren zich (voornamelijk geconcentreerd ter hoogte van de dorpskernen) 

echter wel een belangrijk aantal beschermde monumenten (ter hoogte van de mijncité), alsook een 

belangrijk aantal niet-beschermde bouwkundige gehelen en relicten. Gezien de wegstructuur hier historisch 

reeds aanwezig was en deze erfgoedelementen actueel ook reeds beïnvloed worden (contextverlies) door 

de N715 die in het doortochttracé gevolgd wordt, wordt het indirecte effect als licht negatief beoordeeld. 

 

3. Archeologisch erfgoed 

Er zijn geen beschermde archeologische sites aanwezig binnen het plangebied van het doortochttracé. In de 

nabije omgeving van het plangebied komen echter wel archeologische vindplaatsen voor (CAI). 

De afwezigheid van een groter aantal gekende archeologische vindplaatsen, kan niet verklaard worden door 

een lage aanwezigheid van archeologica, maar is een gevolg van de afwezigheid van rapportage. De 

potentie in de omgeving is immers hoog (zie referentietoestand).  

 Het doortochttracé volgt het tracé van de huidige N715. Er kan aangenomen worden dat eventuele 

archeologische vindplaatsen hier reeds verloren zijn gegaan, waardoor het effect geringer is; 

 Anderzijds moet voor de realisatie van de tunnels dieper gegraven wordt dan de verstoring van de 

huidige weg reikt. Op deze plaatsen blijft de aantasting van eventueel archeologisch erfgoed mogelijk. 

Hierbij is het belangrijk om te weten dat de kernen van zowel Houthalen als Helchteren gelegen zijn op 

positieve reliëfelementen tussen de beekvalleien van de Mangelbeek, Sonnisbeek, Laambeek, … 

Dergelijke locaties zijn van oudsher vestigingsplaatsen voor bewoning geweest. 

 

Het effect wordt gezien de aanwezigheid van de huidige infrastructuur als matig negatief beoordeeld. 

 

Uit de beschrijving van de bestaande toestand en de effectbespreking kan besloten worden dat het 

plangebied potentieel waardevol is en dat nieuwe ontwikkelingen schade kunnen berokkenen aan het 

ongekend archeologisch patrimonium. Volgend voorschrift (of gelijkwaardig) wordt opgenomen in het RUP: 

“Voorafgaand aan de bouwvergunning in het kader van de wegaanleg dient een archeologische prospectie 

met ingreep in de bodem te gebeuren door een archeoloog. Op deze manier kan worden uitgemaakt of er 

archeologische sporen in de bodem aanwezig zijn en kan hun belang worden bepaald. Zo kan worden 

uitgemaakt of deze sporen een archeologische opgraving rechtvaardigen. Indien een archeologische 

opgraving noodzakelijk is, dient daar voldoende tijd voor te worden vrijgemaakt, in overleg met de bevoegde 

entiteit die door de Vlaamse Regering belast wordt met taken van beleidsuitvoering inzake onroerend 

erfgoed.” 

 

4. Aandachtsgebieden 

Ter hoogte van het militair domein wordt enkel in oostelijke richting (KMO-zone) bijkomend ruimte 

ingenomen. Er is dus geen bijkomend ruimtebeslag binnen dit aandachtsgebied. Door de inname van ruimte 

in de KMO-zone dienen een aantal gebouwen te verdwijnen (zie bespreking binnen de receptor mens). Dit 

verdwijnen heeft een positief effect op de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving door het wegvallen 

van negatieve landschappelijke elementen. Deze kunnen weliswaar achteruitgeschoven herbouwd worden. 

Hierbij zijn er echter goede perspectieven voor een betere landschappelijke inkleding van de KMO-zone dan 

momenteel het geval is. Anderzijds gaat wel de beeldbepalende bomenrij/laan van (voornamelijk) 

Amerikaanse eik verloren. 

In de Mangelbeekvallei wordt geen extra ruimte ingenomen. De nieuwe weg zal aan beide zijden ongeveer 

5 m breder zijn dan de huidige weg, maar blijft binnen de bestaande talud. Er treedt dus geen bijkomend 

ruimtebeslag op in de vallei.  

Ter hoogte van de Broekbeekvallei is de bestaande rijweg slechts 2 rijstroken en 2 fietspaden breed. De 

vallei zal door de verbreding van de weg teruggedrongen worden. Hierbij gaat een oppervlakte van ongeveer 
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1 ha aan onbebouwde oppervlakte in de vallei verloren. Bovendien zullen langs de bestaande weg in de 

vallei ook een 5-tal laanbomen (1 beuk, 4 Amerikaanse eiken) verdwijnen.  

In het valleigebied van de Broekbeek vormt de bestaande weg de grens van het beschermd landschap van 

Ter Dolen. De bosstrook die hier moet gekapt worden, heeft een oppervlakte van ongeveer 0,2 ha. Aan de 

vijver wordt niet geraakt. 

 

Op ontwerpniveau dient te worden nagegaan hoe de aansnijding van het beschermde landschap van Ter 

Dolen landschappelijk het best wordt ingepast.  

 

In het kleinschalig landbouwgebied Kolveren/Ten Eikenen ten zuiden van de E314 wordt in de 

zuidwestelijke oksel van het bestaande verkeersknooppunt extra ruimte ingenomen (ongeveer 2 ha). Het 

betreft hier gras- en akkerlandpercelen omgeven door KLE.  

 

Impact varianten ten opzichte van huidige en toekomstige situatie 

Variant N715 en ontsluiting bedrijvenzone langs achterzijde 

De ligging van de 2x1-weg voor het lokale verkeer wordt hierbij voorschoven naar de oostzijde van de KMO-

zone waarbij deze dan ook de KMO-zone langs de achterzijde ontsluit. Deze variant heeft als doel dat er 

minder inname van bedrijfsgebouwen is. De lokale weg loopt hierbij volledig rond de KMO-zone. Het 

ontwerp van deze variant is zodanig opgevat dat ruimtebeslag telkens in de KMO-zone plaatsvindt, waarbij 

deze toch maximaal gespaard blijft. Zoals eerder aangegeven, vormt de KMO-zone op landschappelijk vlak 

een baken waaraan een negatieve waardering is gekoppeld. Ruimteverlies in deze zone wordt dan ook niet 

als negatief ervaren. Wel kan opgemerkt worden dat het basisscenario het volledige verlies van de KMO-

zone inhoudt, terwijl de variant een behoud (mits herstructurering) van deze zone beoogt. Vanuit 

landschappelijk oogpunt is er dus een duidelijke voorkeur voor de basisalternatief, gezien deze de 

versterking van de bestaande erfgoedwaarden (ankerplaats en relictzone militair domein) mogelijk maakt. 

 

Verlengde tunnel Helchteren 

Een verlengde tunnel heeft minder impact op landschappelijke erfgoedwaarden en krijgt bijgevolg de 

voorkeur ten opzichte van het basistracé. 

 

14.2.3.3 Visuele verstoring (wijziging van perceptieve kenmerken) 

Impact basistracé ten opzichte van huidige situatie 

Ten opzichte van de huidige toestand, waarin het wegtracé van de N715 volledig op het maaiveldniveau 

gesitueerd is, treedt een verbetering op gezien belangrijke delen van het plangebied van het doortochttracé 

in tunnel worden aangelegd. Ter hoogte van enkele landschappelijk waardevolle zones treedt echter een 

verhoogde zichtbaarheid van de weginfrastructuur op. Het effect wordt daarom als matig tot licht negatief 

beoordeeld. Onderstaand wordt de visuele verstoring of wijziging nader besproken voor enkele specifieke 

zones. 

De beboste strook die het militaire domein in het noorden (ten westen van de KMO-zone) visueel 

afschermt blijft behouden (bijkomende ruimte-inname is expliciet voorzien langs de oostelijke zijde van de 

bestaande weg), waardoor de zichtbaarheid van de weg en de KMO-zone vanuit het achterliggende open 

landschap beperkt blijft. De beeldbepalende laanbomenrij langsheen de KMO-zone gaat hierbij verloren. Het 

effect is matig negatief. 

De landschappelijke impact van de verbreding van de weg (die relatief beperkt is in breedte en binnen het 

bestaande talud blijft) ter hoogte van de Mangelbeekvallei blijft beperkt, daar het valleigebied hier vrij 
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gesloten is. Vanuit de vallei zal de eigenlijke weg minder zichtbaar zijn door de geplande geluidsschermen of 

-bermen. Het effect is verwaarloosbaar. 

Doordat de beboste zone op de grens van het beschermde landschap Ter Dolen (Broekbeekvallei) 

verdwijnt, zal de zichtbaarheid van de weg vanuit de westelijke zone van dit landschap verhogen. De 

verhoogde zichtbaarheid blijft echter beperkt tot de zone rondom de bestaande vijver door de aanwezige 

begroeiing in de omgeving. Het effect is licht negatief. 

 

Op ontwerpniveau dient te worden nagegaan hoe de aansnijding van het beschermde landschap van Ter 

Dolen landschappelijk het best wordt ingepast. 

 

Op de E314 wordt het knooppunt aangepast. Ook aan de westzijde van de N74 zullen lussen voorzien 

worden. Deze snijden het kleinschalig landbouwlandschap Kolveren/Ten Eikenen aan ten zuiden van de 

snelweg. De zichtbaarheid van het knooppunt vanuit het landbouwgebied zal vergroten. Door de 

aanwezigheid van KLE en beboste percelen zal de afstand van de visuele impact enigszins ingeperkt 

worden, waardoor het effect als matig tot licht negatief beschouwd wordt. 

 

Als milderende maatregel dient hier gedacht te worden aan een groene afscherming van de 

weginfrastructuur. 

 

Ter hoogte van de kernen van Houthalen en Helchteren, in de zone waar het tracé van de N74 volledig 

ondertunneld zal zijn, zal de visuele kwaliteit toenemen. Er ontstaat immers de mogelijkheid tot een 

kwalitatieve inrichting van het openbare domein met onder andere ruimte voor een groene inrichting en 

onverharde zones. Dit is een matig positief effect. Ter hoogte van de tunnelmonden geldt dit echter niet. De 

stedelijkheid stijgt hier door de zichtbaarheid van de typisch stedelijke tunnelmonden. Hier rest weinig tot 

geen mogelijkheid voor een landschappelijk kwalitatieve inpassing van de infrastructuur en treedt een matig 

negatief effect op. 

 

Impact varianten ten opzichte van de huidige situatie 

KMO-zone 

De ligging van de 2x1-weg voor het lokale verkeer wordt hierbij voorschoven naar de oostzijde van de KMO-

zone waarbij deze dan ook de KMO-zone langs de achterzijde ontsluit. Deze variant heeft als doel dat er 

minder inname van bedrijfsgebouwen is. De lokale weg loopt hierbij volledig rond de KMO-zone. Het 

ontwerp van deze variant is zodanig opgevat dat ruimtebeslag telkens in de KMO-zone plaatsvindt, waarbij 

deze toch maximaal gespaard blijft. In de basisalternatief wordt, door het verdwijnen van de KMO-zone de 

mogelijkheid gecreëerd om, over de nieuwe weg, de verbinding tussen deze twee gebieden te 

herstellen/versterken. Bij keuze voor deze variant wordt deze mogelijkheid niet gecreëerd en is bijgevolg 

geen dergelijke landschappelijke integratie mogelijk. 

Het basistracé van de omleidingsweg krijgt in daarom vanuit landschappelijk-visueel oogpunt de voorkeur. 

 

Verlengde tunnel Helchteren 

Een verlengde tunnel heeft minder visuele impact en krijgt bijgevolg de voorkeur ten opzichte van het 

basistracé. 
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14.2.3.4 Beoordeling 

De landschappelijke waarden worden in geringe mate aangetast. De oppervlakte die wordt ingenomen aan 

vanuit landschap waardevolle gebieden, is beperkt. De landschappelijke beeldkwaliteit vermindert over het 

algemeen in geringe mate. Ter hoogte van het militair domein verbetert deze door de verdwijning van enkele 

gebouwen in de KMO-zone. Er is een beperkte versterking van de versnippering in de vallei van de 

Broekbeek en ook het verdwijnen van enkele oude laanbomen betekent vanuit landschap een verlies. Voor 

de aanpassing van het knooppunt op de E314 wordt extra ruimte ingenomen in de rand van een kleinschalig 

landbouwgebied. Postief is echter de mogelijkheid tot een landschappelijke opwaardering van de 

dorpskernen, als gevolg van de ondertunneling. 

We kunnen aldus stellen dat het doortochttracé in een licht negatief effect op het landschap resulteert. 

  

Dat het effect beperkt blijft kan verklaard worden door het feit dat in het ontwerp onder andere rekening werd 

gehouden met het minimaliseren van de impact in een aantal ecologisch waardevolle gebieden, waaronder 

het militair domein, de Mangelbeekvallei en het kleinschalig landbouwgebied Kolveren/Ten Eikenen. De 

aandachtsgebieden vanuit landschap overlappen in belangrijke mate met deze ecologisch waardevolle 

gebieden, zodat ook de landschappelijke impact via het ontwerp in belangrijke mate werd beperkt.  

Samenvattend overzicht milderende maatregelen en randvoorwaarden voor de uitwerking in functie van het 

beperken landschappelijke impact. 

 Archeologisch vooronderzoek waar graafwerken noodzakelijk zijn 

 Landschappelijke inpassing ter hoogte van Ter Dolen uit te werken op ontwerpniveau 

 Groene afscherming van de weginfrastructuur ter hoogte van Kolveren 

Ook mits uitvoering van de voorgestelde maatregelen blijft een residueel licht negatief effect op het 

landschap aanwezig.  
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14.2.4 Effecten van het omleidingstracé 

14.2.4.1 Structuurverlies en wijziging landschappelijke relaties 

Impact basistracé ten opzichte van huidige situatie 

Het omleidingstracé doorsnijdt de volgende landschappelijke relaties:  

 De bosgordel ten westen van Helchteren wordt in de lengterichting doormidden gesneden; 

 Openruimtegebieden worden gedwarst (bv. kleinschalige landbouwgebied nabij de Broekbeekvallei, open 

landschap tussen Echelbeek/Winterbeek en Mangelbeek; 

 Een deel van het kleinschalig landbouwlandschap ten zuiden van de E314 dat dienst doet als 

natuurverbindingsgebied wordt aangesneden.  

Globaal dwarst het omleidingstracé in belangrijke mate de natuurlijke structuur van het landschap met de 

oost-west georiënteerde valleien. 

 

Dwarsing bosgordel 

De bosgordel ten westen van Helchteren wordt in de lengterichting gekruist. Het grootste deel van de weg 

wordt hier door middel van een combinatie van 2 tunnels gescheiden door een open sleuf aangelegd, deze 

tunnels bevinden zich slechts voor een beperkt deel onder de grond waardoor de tunnel bovengronds toch 

een langgerekte ‘barrière’ vormt in het landschap. Domein Hoeverheide, dat deel uit maakt van deze 

bossengordel, wordt op deze manier overlangs in twee delen gesneden. 

Hoewel de aanwezigheid van tunnels de impact op de landschapsstructuur beperkt, zullen deze toch de 

aanwezige relaties verbreken gezien ze als een barrière in het landschap te zien blijven. Het effect wordt als 

matig negatief beoordeeld. 

 

Doorsnijden openruimtegebieden 

Een aantal zones in de omgeving van het omleidingstracé worden gekenmerkt door de open ruimte. Op 

enkele plaatsen doorkruist het omleidingstracé dergelijke openruimtegebieden, waardoor deze open 

gebieden gecompartimenteerd worden. Dit is het geval in het gebied ten noorden van de Mangelbeek en in 

het gebied tussen de Mangelbeek en de Winterbeek/Echelbeek. Dit resulteert in een bijkomende 

versnippering, wat als matig negatief beoordeeld wordt. 

De vallei van de Mangelbeek zelf wordt gekruist door middel van een brug, zodat de vallei in zekere mate 

verbonden blijft.  

 

Aantasting kleinschalig landbouwlandschap Kolveren 

Dit kleinschalige landschap wordt in de rand (langsrichting) aangesneden. Hierdoor versmalt het 

verbindingsgebied. De overblijvende ruimte is voldoende om als louter landschappelijke verbinding te 

functioneren. Of de ecologische verbindingsfunctie die dit gebied eveneens heeft kan behouden blijven, 

wordt in de discipline fauna-flora toegelicht. Gezien de verbinding louter landschappelijk-functioneel 

behouden blijft, maar de aantasting toch relevant is, wordt het effect als matig negatief beoordeeld. 

 

Kansen voor versterking landschappelijke verbindingen 

In de noordelijke zone, oostwaarts van het aandachtsgebied ‘Militair domein’ zal ten gevolge van de bocht 

die genomen wordt door het tracé, de KMO-zone verdwijnen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de 

landschappelijke verbinding tussen het oostelijke gebied rond Molenheide en het westelijke gebied van het 

Militair domein te versterken. Dit wordt als een matig postief effect beschouwd. 
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Impact basistracé ten opzichte van de toekomstige situatie  

De gewenste toekomstige ontwikkelingen in het gebied (ruimtelijk en natuurbeleid) gaan uit van een 

behouden en versterken van de aanwezige landschappelijke en ecologische verbindingen. In dit opzicht 

zullen de hoger besproken effecten in de toekomstige situatie minstens gelijk of nog sterker doorwegen dan 

in de huidige situatie. 

 

Impact varianten ten opzichte van de huidige en toekomstige situatie 

KMO-zone 

In het noordelijke tracédeel zijn er, naast de basisalternatief, twee varianten van tracéligging mogelijk: 

 Variant 1: voorzijde KMO-zone 

 Variant 2: achterzijde KMO-zone 

In de huidige situatie wordt de verbinding tussen het oostelijk gelegen gebied rondom het domein 

Molenheide en het westelijk gelegen gebied van het Militair domein verstoord door de aanwezigheid van de 

N715/N74 en de KMO-zone. In de basisalternatief wordt, door het verdwijnen van de KMO-zone de 

mogelijkheid gecreëerd om, over de nieuwe weg, de verbinding tussen deze twee gebieden te 

herstellen/versterken. Bij keuze voor de alternatieve scenario’s wordt deze mogelijkheid niet gecreëerd. 

Gezien de KMO-zone actueel een barrière vormt, is er weinig verschil in beoordeling tussen beide varianten. 

Het basistracé van de omleidingsweg krijgt in ieder geval vanuit landschappelijk oogpunt de voorkeur. 

 

Mangelbeekvallei 

De kruising met de Lillosteenweg gebeurt via een brug op niveau +1. Na deze brug blijft het niveau +1 

aangehouden (in tegenstelling tot het basistracé van de omleidingsweg, waarin het niveau van de brug 

geleidelijk zakt tot een hoogte van 2m boven het maaiveld). De weg wordt volledig op pijlers gebouwd om 

bestaande ecologische en natuurlijke relaties te behouden in dit valleigebied. Deze variant heeft als voordeel 

dat de landschappelijke relaties in dit openruimtegebied beter behouden kunnen worden. 

 

Knoop Zuid 

Voor de verknoping door middel van een verkeerswisselaar werd tijdens de verkeerskundige analyse (Cfr 

Hoofdstuk 10 en 11) een variant ontworpen die een beperktere infrastructuuringreep vergt. Deze variant gaat 

uit van een maximaal behoud van bestaande infrastructuur. 

Het kleinschalig landbouwlandschap (Kolveren) wordt ter hoogte van de zuidwestelijke lus van de 

verkeersknoop verder aangesneden ten opzichte van het basistracé van de omleidingsweg. De 

landschappelijke relaties worden hierdoor nog bijkomend aangetast waardoor het basistracé de voorkeur 

geniet. 

 

14.2.4.2 Verlies erfgoedwaarden (landschappelijk, bouwkundig of archeologisch) 

Impact basistracé ten opzichte van huidige situatie 

1. Landschappelijk erfgoed 

Het plangebied grenst niet aan beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten. 

Het omleidingstracé doorkruist wel de westelijke rand van de ankerplaats ‘Heide- en stuifzandcomplex van 

Hechtel-Helchteren met vallei van de Zwarte Beek’, die hier overlapt met de relictzone ‘Militair domein 

Koersel-Hechtel’. Ter hoogte van deze zone bevindt zich binnen de ankerplaats en relictzone een open 

weiland en beboste zones die deel uitmaken van de buffer rond het militair domein (in het noorden) en het 

Helchterenbos. Deze natuurlijke landschapselementen, die tevens kenmerkend zijn voor de ankerplaats, 

zullen als gevolg van de nieuwe infrastructuur verdwijnen, wat als sterk negatief beoordeeld wordt. 
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2. Bouwkundig erfgoed 

Er bevindt zich geen beschermd of niet-beschermd bouwkundig erfgoed binnen de contour van het 

plangebied. Er treedt bijgevolg geen direct verlies van bouwkundige erfgoedwaarden op. 

Langsheen het plangebied situeren zich (voornamelijk ter hoogte van de meest zuidelijke tunnel aan de wijk 

Standaard) echter wel een beschermd monument (voormalig Hotel de l’industrie: 1910-1914), alsook een 

niet-beschermde bouwkundige relict (ID 80567, voormalig café, woonst). Ter hoogte van dit bouwkundig 

erfgoed wordt de infrastructuur in tunnel aangelegd, zodat geen contextverlies optreedt en het effect te 

verwaarlozen is. 

 

3. Archeologisch erfgoed 

Er zijn geen beschermde archeologische sites aanwezig binnen het plangebied van het omleidingstracé. In 

de nabije omgeving van het plangebied komen echter wel archeologische vindplaatsen voor (CAI). 

De afwezigheid van een groter aantal gekende archeologische vindplaatsen, kan niet verklaard worden door 

een lage aanwezigheid van archeologica, maar is een gevolg van de afwezigheid van rapportage. De 

potentie in de omgeving is immers hoog (zie referentietoestand) en het gebied is grotendeels onverstoord. 

Het effect wordt bijgevolg als sterk negatief beoordeeld.  

 

Uit de beschrijving van de bestaande toestand en de effectbespreking kan besloten worden dat het 

plangebied potentieel waardevol is en dat nieuwe ontwikkelingen schade kunnen berokkenen aan het 

ongekend archeologisch patrimonium. Volgend voorschrift (of gelijkwaardig) wordt opgenomen in het RUP: 

“Voorafgaand aan de bouwvergunning in het kader van de wegaanleg dient een archeologische prospectie 

met ingreep in de bodem te gebeuren door een archeoloog. Op deze manier kan worden uitgemaakt of er 

archeologische sporen in de bodem aanwezig zijn en kan hun belang worden bepaald. Zo kan worden 

uitgemaakt of deze sporen een archeologische opgraving rechtvaardigen. Indien een archeologische 

opgraving noodzakelijk is, dient daar voldoende tijd voor te worden vrijgemaakt, in overleg met de bevoegde 

entiteit die door de Vlaamse Regering belast wordt met taken van beleidsuitvoering inzake onroerend 

erfgoed.” 

 

4. Aandachtsgebieden 

Het omleidingstracé gaat dwars doorheen openruimtegebied ten westen van de woonkernen van Houthalen 

en Helchteren. Nagenoeg heel dit openruimtegebied valt binnen de aandachtsgebieden die binnen de 

discipline landschap geselecteerd werden.  

 

Zone militair domein nabij N715 

De verbreding van de N715 en de aantakking op de lokale weg is voorzien in de bedrijvenzone ten oosten 

van het aandachtsgebied. Hier wordt aldus niet aan het aandachtsgebied geraakt.   

Het verlies van de KMO-zone wordt vanuit landschappelijk oogpunt als positief beoordeeld. Deze zone staat 

immers in contrast met het natuurlijke landschap van het aangrenzende aandachtsgebied van het militair 

domein.  

Ten westen van de N715 wordt de relictzone en ankerplaats van het Militaire domein deels aangesneden. 

Het betreft hier een stuk gemengd bos dat door de weg naar Remo enigszins is afgesneden van het 

eigenlijke natuurgebied van het militaire domein. De aangesneden zone bevindt zich op een verboste 

landduin. 
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Kleinschalig landbouwgebied Helchteren 

Tussen het valleigebied van de Grote Winterbeek-Broekbeek en de drogere bossen buiten de vallei bevindt 

zich een smalle strook met kleinschalige landbouw.   

Ten noorden van de Koerselsedijk doorkruist het tracé een hooiland en een cultuurgrasland. Het betreft hier 

een eerder geïsoleerd openruimtegebied.   

Tussen de Koerselsedijk en de Heerkensweg wordt een grasland doorsneden waarin plaatselijk enige 

opslag van bomen en struiken optreedt. Dit grasland is niet in cultuur gebracht.De Houtkant langs de 

Heerkensweg blijft bespaard.   

Vervolgens wordt ook een kleine hoek van een meer open landbouwlandschap aangesneden: in de 

zuidoostelijke hoek die de Heerkensweg maakt: De oppervlakte die hier ingenomen wordt is beperkt 

(grootteorde 300 m²). In de zuidelijke zone van het aandachtsgebied worden enkele paardenweiden 

gekruist.  

 

Bossen van Helchterenbos en Kraanberg – Domein Hoeverheide 

Het omleidingstracé doorsnijdt het aandachtsgebied van de bosgordel van Helchterenbos en Kraanberg in 

de lengterichting. De weg wordt hier in twee tunneldelen aangelegd, die gescheiden worden door een open 

sleuf. Het tunneldek van de tweede tunnel, ter hoogte van de Kraanberg en het landgoed Hoeverheide, zal 

lokaal boven het maaiveld uitsteken en wordt landschappelijk ingepast in een glooiing. Dit duinherstel 

neutraliseert echter op geen enkele wijze het verlies van dit erfgoed (geomorfologisch, archeologisch, 

natuurhistorisch …) 

 

Vallei van de Grote Winterbeek-Broekbeek en Mangelbeekvallei 

Het omleidingstracé doorsnijdt de vallei van de Broekbeek over ruim 500 m. Het minst natte deel van de 

vallei (noorden) wordt aangelegd op talud. Het nattere gedeelte (samenvloeiing Broekbeek en Mangelbeek) 

en hierop aansluitende bebouwing, wordt doorsneden door middel van een brug.   

In het noordelijke gedeelte (weg op talud) worden soortenrijke en natte graslanden aangesneden. Op de 

grens tussen weg in ophoging en brug gaat het tracé over een landduin (1 à 2 m hoog) met houtwal. Deze 

zal deels aangesneden worden.   

Het meer zuidelijke gedeelte (brug) gaat over natte graslanden en doorheen natte broekbossen. Het betreft 

hier telkens openruimtegebied dat wordt ingenomen.  

 

Vallei van de Echelbeek-Winterbeek 

De vallei van de Echelbeek-Winterbeek wordt doorsneden in lichte ophoging met talud. Het tracé dwarst 

beboste ecotopen, verruigde graslanden en akkerland. 

Het meest zuidelijke gedeelte in deze zone wordt gekruist via een tunnel (ter hoogte van de wijk Standaard), 

zodat hier geen effecten optreden.  

 

Kleinschalig landbouwgebied Kolveren (Zonhoven) 

Een gedeelte van het kleinschalig landbouwlandschap tussen de autosnelweg en de bewonerskern van 

Zonhoven wordt aangesneden voor de realisatie van een nieuw knooppunt op de snelweg en aantakking op 

het bestaande knooppunt.  

Impact basistracé ten opzichte van toekomstige situatie  

Valleigebieden 

In de gewenste landschappelijke structuur zijn de valleien van de Mangelbeek en de Broekbeek 

voorgedragen als openruimteverbindingen. In het omleidingstracé worden deze gedwarst door een 
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brugverbinding waardoor de functie als landschappelijke en ecologische corridor in zekere mate behouden 

blijft.  

 

Bossen van Helchterenbos en Kraanberg 

De naaldbossen ten westen van de Winterbeek vormen een onderdeel van het mijnpatrimonium. De 

gemeente wenst een aantal gebieden te selecteren waarbij men deze beplanting wil behouden. Het 

structuurplan noemt Helchterenbos en Kraanberg als mogelijke plaatsen waar het naaldhout behouden kan 

blijven.  

Het omleidingstracé doorsnijdt het aandachtsgebied van de bosgordel van Helchterenbos en Kraanberg in 

de lengterichting. De weg wordt hier in twee tunneldelen aangelegd, die gescheiden worden door een open 

sleuf. Het tunneldek zal lokaal boven het maaiveld uitsteken en wordt landschappelijk ingepast in een 

glooiing. Kappingen zijn bijgevolg nodig, waardoor een deel van het naaldhout zal verdwijnen 

 

Impact varianten ten opzichte van huidige en toekomstige situatie 

KMO-zone 

In het noordelijke tracédeel zijn er, naast de basisalternatief, twee varianten van tracéligging mogelijk: 

 Variant 1: voorzijde KMO-zone 

 Variant 2: achterzijde KMO-zone 

Het ontwerp van deze varianten is zodanig opgevat dat ruimtebeslag telkens in de KMO-zone plaatsvindt, 

waarbij deze toch maximaal gespaard blijft. Zoals eerder aangegeven, vormt de KMO-zone op 

landschappelijk vlak een baken waaraan een negatieve waardering is gekoppeld. Ruimteverlies in deze 

zone wordt dan ook niet als negatief ervaren, voor geen enkel van de voorgestelde varianten. Wel kan 

opgemerkt worden dat het basisscenario het volledige verlies van de KMO-zone inhoudt, terwijl de varianten 

een behoud (mits herstructurering) van deze zone beogen. Vanuit landschappelijk oogpunt is er dus een 

duidelijke voorkeur voor de basisalternatief, gezien deze de versterking van de bestaande erfgoedwaarden 

(ankerplaats en relictzone militair domein) mogelijk maakt. 

 

Knoop Zuid 

Voor de verknoping door middel van een verkeerswisselaar werd tijdens de verkeerskundige analyse (Cfr 

Hoofdstuk 10 en 11) een variant ontworpen die een beperktere infrastructuuringreep vergt. Deze variant gaat 

uit van een maximaal behoud van bestaande infrastructuur. 

De alternatieve aansluiting met de E314 houdt in dat westwaarts (ten zuiden van de E314) minder 

ruimtebeslag zal optreden binnen het kleinschalig landbouwgebied Kolveren, maar dat ter hoogte van de 

bestaande verkeerswisselaar (zuidwestelijke lus) meer ruimte van het gebied wordt ingenomen. Er worden 

bij deze variant geen bijkomende beschermde of niet-beschermde erfgoedwaarden van het landschap of het 

bouwkundig erfgoed beïnvloed. Het is bovendien positief dat de vanuit archeologisch oogpunt potentierijke 

zone rond de beschermde archeologische site ‘De Kolverschans’ (ten zuiden van de E314) minder dicht 

benaderd wordt. 

 

14.2.4.3 Visuele verstoring (wijziging perceptieve kenmerken) 

Voor het bespreken van de visuele impact wordt het tracé van noord naar zuid doorlopen volgens de 

segmenten die in de planbeschrijving werden gehanteerd. 
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Impact basistracé ten opzichte van de huidige situatie 

Segment 1 

De verbreding van de N715 en de aantakking op de lokale weg is voorzien in de bedrijvenzone ten oosten 

van het aandachtsgebied. De lokale weg wordt hier boven maaiveld voorzien, waardoor de zichtbaarheid 

vanuit de omgeving vergroot ten opzichte van de huidige ligging op maaiveldniveau. De beboste buffer aan 

de oostzijde van het militaire domein blijft echter bewaard. De nieuwe infrastructuur blijft dan ook enigszins 

aan het zicht onttrokken vanuit het waardevolle gebied. Het effect is licht negatief. 

Ter hoogte van de huidige KMO-zone zal de nieuwe infrastructuur in open sleuf komen te liggen, de 

grondbermen langs de nieuwe infrastructuur liggen boven het huidige maaiveld waardoor ze (mits goede 

landschappelijke inkleding) de infrastructuur aan het zicht onttrekken. Het effect is licht negatief. 

 

Het lengteprofiel op deze locatie laat toe een meerwaarde te creëren in het landschap. Zo kunnen de 

momenteel door de KMO-zone gescheiden natuurzones boven de open sleuf plaatselijk verbonden worden 

om landschappelijke verbindingen te herstellen. Dit heeft ook visueel een positief effect. 

 

Enkel in de zuidoostelijke grens van het aandachtsgebied (ten westen van het huidige tracé van de N715) 

ontstaat vanuit het militaire domein een verslechtering van het zicht op de nieuwe infrastructuur. Hier wordt 

immers een stuk gemengd bos aangesneden. Dit bos is door de weg naar Remo enigszins afgesneden van 

het eigenlijke natuurgebied van het militaire domein. Het bosje vormt evenwel een visuele buffer naar het 

militaire domein. Het effect is daarom sterk tot matig negatief. 

 

In deze zone zijn maatregelen, aansluitend op de landschapsherstelmaatregelen langsheen het meer 

zuidelijke tracé (zie volgende paragraaf) of aansluitend op de mogelijke maatregelen ter hoogte van de 

KMO-zone, noodzakelijk zodat het zicht op de nieuwe infrastructuur vanuit het militaire domein maximaal 

beperkt wordt.  

 

Segment 2 

Het omleidingstracé doorsnijdt het aandachtsgebied van de bosgordel van Helchterenbos en Kraanberg in 

de lengterichting. De weg wordt hier in twee tunneldelen, gescheiden door een gedeelte in open sleuf, 

aangelegd. Het tunneldek van de tunnels zal lokaal boven het maaiveld uitsteken en wordt landschappelijk 

ingepast in een glooiing (bv. creatie van nieuwe ‘landduinen’ over de tunnels heen ter hoogte van de 

bestaande locatie met landduinen). De mogelijkheden tot herstel in de vorm van nieuwe reliëfelementen zijn 

echter enigszins beperkt; extreme niveauverschillen zoals in de huidige situatie aanwezig zijn, kunnen enkel 

in dwarsrichting op de tunnels voorzien worden. In de lengterichting kunnen dergelijke hoogteverschillen in 

veel mindere mate gerealiseerd worden.   

Ondanks de herstelmaatregelen zal de weg dus onrechtstreeks zichtbaar blijven onder de vorm van een 

langgerekte ophoging doorheen het gebied. Door de ligging in bebost gebied zal de zichtbaarheid vanuit de 

ruimere omgeving evenwel beperkt zijn. Het effect wordt als matig tot licht negatief beschouwd. 

 

De tunneldaken dienen landschappelijk ingekleed worden; afhankelijk van het omliggende landschap hetzij 

door spontane verbossing, hetzij door de realisatie van meer open ecotopen (heide, landduinen). Hierdoor 

zal het landschap boven de tunnels (op het eerder onnatuurlijk reliëf van de grotendeels bovengrondse 

tunnel na), opnieuw een semi-natuurlijk karakter krijgen. Er dient vermeden te worden dat enkel het 

lijnelement een specifieke begroeiing krijgt; de vegetatie dient ruimer toegepast te worden dan technisch 

strikt noodzakelijk om de visuele impact te beperken. 
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Binnen dit segment komen ook sporadisch delen van het kleinschalig landbouwgebied voor. Gezien het 

tracé in het noordelijk deel in open sleuf of tunnel wordt aangelegd, is de visuele impact binnen de 

fragmenten met kleinschalige landbouw hier echter gering. Ten zuiden van de Helchterenbossen bevinden 

zich eveneens fragmenten van het kleinschalige landbouwlandschap. In deze zone (dit is ten zuiden van de 

tweede tunnel), ligt de weg in ophoging in aanloop naar het viaduct boven de valleigebieden van de Grote 

Winterbeek-Broekbeek en de Mangelbeek en de Lillosteenweg (zie segment 3). Plaatselijk is de weg lokaal 

van op grotere afstand waarneembaar in dit halfopen landschap. Het effect wordt als sterk tot matig negatief 

beschouwd. 
 

Een landschappelijke integratie van de taluds met elementen van het omringende kleinschalige 

landbouwlandschap is essentieel om de landschappelijke inpassing mogelijk te maken. 

 

Segment 3 

In de beekvalleien van de Grote Winterbeek, Broekbeek, Mangelbeek en Echelbeek wordt een viaduct 

(lengte ongeveer 500 m) voorzien om een verdere versnippering van de beekvalleien te beperken. De 

infrastructuur zal lokaal van op grote afstand zichtbaar zijn, door het halfopen karakter van het landschap. 

De visuele impact aan de Echelbeek ten zuiden van het Mispad zal voornamelijk in noordwestelijke richting 

ver reiken, dit wordt als sterk negatief beoordeeld. 

Ten zuiden van het viaduct ligt het tracé opnieuw ligt in ophoging. De weg loopt min of meer op de grens van 

de beboste zone en halfopen zone (tussen de valleien van de Mangelbeek en de Echelbeek). De kruising 

van de Echelbeek gebeurt zuidelijker via een viaduct op pijlers. Vooral vanuit noordwestelijke richting zal de 

nieuwe infrastructuur een visuele impact hebben. 
 

Een landschappelijke integratie van de taluds met elementen van het omringende kleinschalige 

landbouwlandschap is essentieel om de landschappelijke inpassing mogelijk te maken. Onderstaande figuur 

geeft een schets van de landschappelijke visie voor dit segment weer. 

 

Figuur 14.2.5: schets landschappelijke visie segment 3 (bron: Arcadis) 
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Segment 4 

Ter hoogte van de wijk ‘Standaard’ wordt een tunnel voorzien, de visuele impact is hier gering. Ter hoogte 

van de aansluiting met de E314, ten westen van het bedrijventerrein Centrum-Zuid, ligt het tracé opnieuw in 

ophoging. Een visuele impact vanuit de westelijk gelegen woonzones en het halfopen landbouwlandschap 

wordt als matig negatief beschouwd. 

 

Segment 5 

Segment 5 betreft het aansluitingscomplex met de E314. Het visueel effect is hier, gezien de ligging van de 

aansluitingen binnen de KMO-zone, eerder beperkt. Vanuit zuidelijke richting is een licht negatief effect 

mogelijk. 

 

Segment 6 

Segment 6 betreft de zone ten zuiden van de E314. Een zone wordt aangesneden voor de realisatie van een 

nieuw knooppunt op de snelweg en aantakking op het bestaande knooppunt. Het visueel effect in het 

kleinschalig landbouwlandschap dat zich bevindt tussen de autosnelweg en de bewonerskern van Zonhoven 

wordt enigszins ingeperkt door de KLE’s die deel zijn van het halfopen landschap. Het visueel effect wordt 

daardoor als matig tot beperkt negatief beoordeeld. 

De discipline geluid geeft aan dat geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn, deze milderende 

maatregelen kunnen bijvoorbeeld aan de hand van geluidsschermen of -bermen gerealiseerd worden. Indien 

geopteerd wordt voor geluidsschermen zal de ruimte-iname (echter steeds binnen de contouren van het 

plangebied) groter zijn dan bij de keuze voor geluidsschermen. Geluidsbermen bieden echter de 

mogelijkheid tot een betere landschappelijke integratie (vegetatie is mogelijk). 

 

Een landschappelijke integratie van zowel geluidsschermen of -bermen (of overige visuele 

geluidsbeperkende maatregelen) is essentieel om de visuele impact op het landschap te beperken. 

 

Impact ten opzichte van de toekomstige situatie 

De effecten zijn gelijk aan deze van de huidige situatie; er zijn immers geen ontwikkelingen voorzien die de 

openheid of geslotenheid van het huidige landschap zodanig zullen wijzigen dat de visuele impact van de 

aanwezige infrastructuur versterkt / beperkt wordt.  

 

Impact varianten ten opzichte van huidige en toekomstige situatie 

KMO-zone 

In het noordelijke tracédeel zijn er, naast de basisalternatief, twee varianten van tracéligging mogelijk: 

 Variant 1: voorzijde KMO-zone 

 Variant 2: achterzijde KMO-zone 

In de huidige situatie wordt de verbinding tussen het oostelijk gelegen gebied rondom het domein 

Molenheide en het westelijk gelegen gebied van het Militair domein verstoord door de aanwezigheid van de 

N715/N74 en de KMO-zone. In de basisalternatief wordt, door het verdwijnen van de KMO-zone de 

mogelijkheid gecreëerd om, over de nieuwe weg, de verbinding tussen deze twee gebieden te 

herstellen/versterken. Bij keuze voor de alternatieve scenario’s wordt deze mogelijkheid niet gecreëerd en is 

bijgevolg geen dergelijke landschappelijke integratie mogelijk. 

Het basistracé van de omleidingsweg krijgt in daarom vanuit landschappelijk-visueel oogpunt de voorkeur. 

 

 



 658/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

Knoop Zuid 

Voor de verknoping door middel van een verkeerswisselaar werd tijdens de verkeerskundige analyse (Cfr 

Hoofdstuk 10 en 11) een variant ontworpen die een beperktere infrastructuuringreep vergt. Deze variant gaat 

uit van een maximaal behoud van bestaande infrastructuur. 

Het kleinschalig landbouwlandschap (Kolveren) wordt ter hoogte van de zuidwestelijke lus van de 

verkeersknoop verder aangesneden ten opzichte van het basistracé van de omleidingsweg. De negatieve 

visuele impact vanuit het kleinschalige landbouwlandschap ten zuiden wordt hierdoor nog beperkt vergroot. 

Het basistracé van de omleidingsweg krijgt hier een beperkte voorkeur. 

 

Impact ter hoogte van de N715 

Door een daling van de verkeersintensiteiten op de N715 (doorgaande verkeer wordt naar de N74 geleid), 

ontstaat de mogelijkheid voor een herinrichting van de N715. Hierbij kan voor een smaller wegprofiel 

gekozen worden, waarbij meer ruimte ontstaat voor parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, openbare ruimte, 

… De visuele kwaliteit zal door dergelijke herinrichting sterk verbeteren. Bovendien kan de weg, aangeduid 

als lijnrelict (oudste verharde rechte steenweg in de omgeving, ten tijde van Ferraris geflankeerd door 

bomenrijen), op positieve wijze als structurerend element in beeld gebracht worden.   

Deze verbeteringen langsheen het bestaande tracé van de N715 worden zeer positief beoordeeld.  

 

14.2.4.4 Beoordeling 

Beoordeling basistracé ten opzichte van huidige situatie 

Het omleidingstracé zorgt voor een sterke tot matige, bijkomende landschappelijke versnippering van de 

open ruimte. Algemeen kan gesteld dat de landschappelijke beeldkwaliteit op heel wat plaatsen sterk 

vermindert doordat de omleidingsweg zich door een afwisselend bosrijk, halfopen, bebouwd,… landschap 

begeeft en vaak qua schaligheid botst met de eerder kleinschalige omgeving. Bijkomend zal het 

omleidingstracé de natuurlijke structuur van het landschap met de oost-west georiënteerde valleien dwarsen. 

We kunnen aldus stellen dat het omleidingstracé resulteert in een sterk tot matig negatief effect op het 

landschap.  

 

Beoordeling basistracé ten opzichte van de toekomstige situatie  

Ten opzichte van de toekomstige situatie is het effect minstens even negatief, daar net voor die toekomstige 

situatie behoud en versterking van bestaande landschappelijke verbindingen benadrukt wordt.  

 

Impact varianten ten opzichte van de huidige en toekomstige situatie 

KMO-zone 

In de huidige situatie wordt de verbinding tussen het oostelijk gelegen gebied rondom het domein 

Molenheide en het westelijk gelegen gebied van het Militair domein verstoord door de aanwezigheid van de 

N715/N74 en de KMO-zone. In de basisalternatief wordt, door het verdwijnen van de KMO-zone de 

mogelijkheid gecreëerd om, over de nieuwe weg, de verbinding tussen deze twee gebieden te versterken. 

Bij keuze voor de alternatieve scenario’s wordt deze mogelijkheid niet gecreëerd. Vandaar krijgt de 

basisalternatief vanuit landschappelijk oogpunt de voorkeur. 

 

Knoop Zuid 

Ten opzichte van het basisscenario neemt deze variant geen bijkomende ruimte in parallel aan de E314, 

maar wel ter hoogte van het bestaande complex. Op landschappelijk niveau zijn de verschillen tussen beide 

varianten echter zo beperkt dat beiden vergelijkbaar beoordeeld kunnen worden. 
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Samenvattend overzicht milderende maatregelen en randvoorwaarden voor de uitwerking in functie 

van beperken landschappelijke impact 

 Archeologisch vooronderzoek waar graafwerken noodzakelijk zijn 

 Meerwaarde creëren ter hoogte van de KMO-zone; gescheiden natuurzones boven de open sleuf kunnen 

plaatselijk verbonden worden om landschappelijke verbindingen te herstellen. 

 Landschapsherstelmaatregelen ter beperking van de visuele impact vanuit het militaire domein. 

 Tunneldaken landschappelijk inkleden. 

Deze maatregelen beperken de landschappelijke impact, maar rekening houdend met de permanente 

wijziging van het bestaande landschap in de valleigebieden, blijft het een sterk tot matig negatief 

landschappelijk effect.  

 

14.2.5 Varianten 

Voor de discipline landschap werd het volgende gesteld met betrekking tot de beschouwde varianten voor 

het omleidingstracé: 

KMO-varianten 1 & 2 

De basisalternatief voor het omleidingstracé krijgt vanuit landschappelijk oogpunt de voorkeur, daar hierbij 

de volledige KMO-zone zal verdwijnen waardoor maximaal landschaps(ecologisch) herstel mogelijk is. 

 

Knoop Zuid  

Op landschappelijk niveau zijn de verschillen tussen beide varianten zo beperkt dat beide vergelijkbaar 

beoordeeld kunnen worden. 

 

14.2.6 Cumulatie met Spartacusproject 

Zoals in hoofdstuk 10 aangegeven, zijn cumulatieve effecten van het voorgestelde plan en het Spartacus-

project hoofdzakelijk van belang voor de effectgroepen geluid en netwerkeffecten voor mens. Binnen de 

receptordiscipline landschap wordt dan ook niet verder ingegaan op eventueel cumulatieve aspecten.  

 

14.2.7 Conclusie 

De effecten voor beide alternatieven zijn negatief. Voor het doortochttracé zijn deze relatief beperkt en 

worden deze als licht negatief beoordeeld. Voor het omleidingstracé treden ernstige effecten op en dient het 

geheel als ernstig negatief beoordeeld te worden. Vanuit de receptor landschap is er dus een duidelijke 

voorkeur voor het doortochttracé. 

Voor beide alternatieven zijn diverse milderende maatregelen voorgesteld om de effecten te verminderen. 

Deze kunnen de effecten lokaal sterk doen afnemen doch geen wijziging realiseren in de globale 

beoordelingen. 

Met betrekking tot de varianten is er enkel bij het omleidingstracé een duidelijke voorkeur voor de 

basisalternatief ter hoogte van de KMO-zone. Voor alle overige varianten is er geen wezenlijk onderscheid. 
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14.2.8 Milderende maatregelen, randvoorwaarden en onderzoekstopics ifv verdere 

procesverloop 

Volgende dwingende maatregelen worden in het MER voorzien:  

Voor het doortochttracé 

 Archeologisch vooronderzoek waar graafwerken noodzakelijk zijn 

 Landschappelijke inpassing ter hoogte van Ter Dolen uit te werken op ontwerpniveau. Hiervoor dient in 

het GRUP de nodige ruimte voorzien te worden. 

 Groene afscherming van de weginfrastructuur ter hoogte van Kolveren. Hiervoor dient in het GRUP de 

nodige ruimte voorzien te worden. 

 

Voor het omleidingstracé 

 Archeologisch vooronderzoek waar graafwerken noodzakelijk zijn 

 Meerwaarde creëren ter hoogte van de KMO-zone; gescheiden natuurzones boven de open sleuf kunnen 

plaatselijk verbonden worden om landschappelijke verbindingen te herstellen. 

 Landschapsherstelmaatregelen ter beperking van de visuele impact vanuit het militaire domein. Hiervoor 

dient in het RUP de nodige ruimte voorzien te worden. 

 Tunneldaken landschappelijk inkleden. Hiervoor dient in het RUP de nodige ruimte voorzien te worden.. 
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14.3 Mens - socio-organisatorische aspecten, hinder, gezondheid 

14.3.1 Methodiek 

14.3.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Als referentie wordt in eerste instantie de huidige situatie beschreven. Waar relevant is deze informatie 

aangevuld met wijzigingen die op termijn gepland zijn, o.a. op basis van de bepalingen van de 

(ontwerp)structuurplannen van de gemeenten. Wanneer deze geplande situatie volledig gerealiseerd zal zijn 

kan niet éénduidig vastgelegd worden. Voor het aspect mens-gezondheid, wordt naar analogie met de 

disciplines mobiliteit, lucht en geluid ook een toekomstige referentiesituatie (=referentiesituatie 2020) 

beschreven. 

Algemeen wordt de ruimtelijk-functionele opbouw van de omgeving van Houthalen-Helchteren ontleed:  

 Beschrijving van de ruimtelijke structuur. De bespreking van de huidige situatie gaat uit van het 

bodemgebruik van het gebied. Op die manier wordt voor iedere omgeving de relevantie voor de mens 

geduid. In eerste instantie wordt Houthalen-Helchteren gepositioneerd in de omgeving en besproken op 

mesoniveau. In de waardevollere zones wordt ingezoomd tot op microniveau, waarbij de 

nederzettingsstructuur is toegelicht.  

 Situering en beschrijving van de verschillende functies in de omgeving van Houthalen-Helchteren. Eén 

van de evaluatiecriteria vormt het functioneren en de bereikbaarheid van deze functies (bijvoorbeeld 

onderlinge relaties tussen de verschillende functies, waaronder omliggende (bebouwings)gebieden.  

 De gegevens van de abiotische disciplines (vnl geluid en lucht) met betrekking tot de bestaande 

omgevingskwaliteit. Deze informatie wordt bij de beschrijving van de verschillende functies in de mate 

van relevantie toegevoegd.  

Functionele indeling   

Het huidige bodemgebruik wordt in beeld gebracht aan de hand van de biologische waarderingskaart, 

waarvan de inventarisatiecodes zijn vertaald naar de onderscheiden functionele gebruiken (wonen, werken, 

dienstverlening en recreatie). Het resultaat hiervan is weergegeven op kaart 2.5-2. Waar nodig en relevant 

ifv de effectbespreking, wordt deze informatie aangevuld met terreinwaarnemingen.  

 Functie wonen  

Inventarisatie van de referentiesituatie met betrekking tot het ‘wonen’ vertrekt vanuit de 

bodembestemmingen zoals vastgelegd in geldende plannen op gemeentelijk of hoger niveau en de 

realisatiegraad van deze plannen van aanleg. De relevante elementen van het nederzettingspatroon zijn 

in hun diverse verschijningsvormen (morfologie, gebruik) en met hun kenmerken opgenomen.   

In functie van de effectbespreking, is de aanwezigheid van bebouwde percelen globaal in beeld gebracht 

aan de hand van de kadasterkaarten (kadvec), aangevuld met een snelsurvey op het terrein langsheen 

de voorgestelde tracés.  

 Functie werken  

Binnen ‘werken’ worden volgende aspecten onderscheiden: landbouw, industrie & KMO en 

kleinhandelszaken.  

Voor het landbouwkundige aspect is vertrokken vanuit de bodembestemmingen zoals vastgelegd in de 

geldende plannen en nagegaan in hoeverre deze zijn gerealiseerd (analoog aan functie wonen). De 

kwaliteit is in beeld gebracht aan de hand van de landbouwtyperingskaart, aangevuld met 

terreinwaarnemingen.   

Aanwezige industrie- en KMO-zones zijn in eerste instantie gekarteerd aan de hand van de 

bodembestemmingen zoals vastgelegd in de geldende plannen waarbij is nagegaan in hoeverre deze zijn 

gerealiseerd (analoog aan functie wonen).   

Wat betreft kleinhandelszaken wordt niet in detail nagegaan waar deze aanwezig zijn, maar wordt een 

globaal beeld geschetst van hun aanwezigheid binnen de verscheidene woonkernen.  



 662/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

 Diensten-functie  

Hieronder wordt de aanwezigheid van scholen, ziekenhuizen, containerparken, … begrepen. Hiervan is 

niet in detail (perceelsniveau) nagegaan waar welke functies precies aanwezig zijn, maar is een 

algemene toelichting opgenomen mbt de verscheidene diensten die in de omgeving aanwezig zijn.   

Op basis van een snelsurvey zijn de handelsactiviteiten en diensten langs de tracés aanvullend in beeld 

gebracht.  

 Recreatieve functie  

Op basis van de functionele bodemgebruikskaart, aangevuld met het fietsroutenetwerk, wordt een beeld 

geschetst van recreatieve functies die in de omgeving aanwezig zijn.   

 Functionele relaties  

Gezien de aard van het project, vormt mobiliteit een belangrijk aspect binnen het MER. Een algemene 

beschrijving van de huidige situatie is binnen de beschrijving van de referentiesituatie daarom in een 

afzonderlijk hoofdstuk opgenomen. Meer specifieke informatie mbt het modelmatig verkeersonderzoek 

dat is uitgevoerd, is opgenomen in hoofdstuk 13.1.  

 Kwetsbare groepen  

De meest relevante kwetsbare locaties (scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en rust- en 

verzorgingstehuizen) worden in kaart gebracht 

 

14.3.1.2 Effectbeschrijving en –beoordeling 

Om de impact op de menselijke leefomgeving in beeld te brengen worden volgende aspecten bestudeerd:  

 Direct verlies of winst van menselijke functies 

 Wijziging functionele relaties (verkeersafwikkeling)gezondheidseffecten van blootstelling aan 

luchtverontreiniging 

 gezondheidseffecten van blootstelling aan geluid 

 Wijziging van de waterhuishouding 

Combinatie van deze verlies- en verstoringsfactoren samen bepalen de leefbaarheid van de omgeving. 

Leefbaarheid wordt hier ruim beschouwd en omvat zowel de woonkwaliteit als leefbaarheid van landbouw, 

handel, …  

 

14.3.1.2.1 Verlies menselijke functies 

Binnen deze effectgroep onderscheiden we het areaalverlies van de volgende functies: 

 Woonfunctie 

 Commerciële en industriële functie 

 Landbouwfunctie 

 Recreatieve functie (incl. toegankelijke natuurgebieden) 

Het areaalverlies kan zowel een direct verlies als een kwaliteitsafname zijn. Voor de kwaliteitsafname 

denken we bijvoorbeeld aan verdichting van gronden onder tijdelijke rijroutes e.d. of door 

(bodem/grondwater)vervuilingen die aangebracht of verspreid worden door de aanleg van het project. Ook 

kan het verlies zowel een huidig verlies als een verlies van de potentie tot ontwikkeling zijn zoals 

bijvoorbeeld het verlies van potentieel woongebied (bv goedgekeurde onbebouwde verkavelingen).   

Het indirecte verlies wordt op dit planniveau in belangrijke mate opgenomen in de beoordeling van de impact 

op de leefbaarheid. Indirecte effecten tgv bijvoorbeeld bodemverdichting op werflocaties zal op projectniveau 

besproken worden.  

Op basis van het bodemgebruik wordt een bepaling gemaakt van de mate waarin een bepaalde oppervlakte 

“functionele grond” verloren gaat.   

Het bodemgebruik is in beeld gebracht op basis van een omzetting van karteringseenheden van de 

Biologische Waarderingskaart naar bodemgebruiksfuncties (zie kaart 2.5-2). Deze informatie is aangevuld 
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met de lokalisatie van woningen ahv het Kadvec-bestand en aan de hand van terreinwaarnemingen 

langsheen locatie voor omleiding- en doortochttracé.  

Het directe verlies van woon- en handelsfuncties is ingeschat op basis van een confrontatie van de 

hypothese in de toelichting van het plan (zie hoofdstuk 11) met terreinwaarnemingen langsheen de 

tracélocaties.   

Voor andere directe functionele verliezen is de verloren oppervlakte ingeschat (grootte-orde) op basis van 

een analyse van de bodemgebruikskaart.  

 

14.3.1.2.2 Impact op menselijk functionele relaties (verkeersafwikkeling) 

In het hoofdstuk rond het verkeerskundig onderzoek zijn de mobiliteitseffecten van de Noord-Zuidverbinding 

reeds aan bod gekomen. In deze effectbespreking zullen een aantal extra effecten aan de orde komen.  

Volgende effectgroepen worden behandeld : 

 Effect van de barrièrewerking, waaronder : 

- Op niveau van de relaties van het wegverkeer  

- Op niveau van de oversteekbaarheid van de weginfrastructuur voor de zachte weggebruiker 

 Effecten op de doorstroming van het openbaar vervoer 

 Effecten op de verkeersveiligheid 

 Effecten op de verkeersleefbaarheid 

 Effecten op recreatieve relaties 

Onderstaand wordt een korte omschrijving gegeven van hoe deze themas in de effectbespreking zullen 

worden opgenomen.   
 

Barrière-werking  

Barrièrewerking treedt op wanneer een nieuwe weg relaties voor wegverkeer doorsnijdt of de relaties 

moeilijker maakt (bv. hellingen, verhoging verkeersintensiteiten). Dit geldt in principe voor alle modi (auto, 

vracht, openbaar vervoer, fiets en voetgangers).  Het kan ook zijn dat onderbroken relaties hersteld worden, 

maar waarbij de directheid van een relatie vervalt; in die situatie kan dan sprake zijn van een afgenomen 

attractiviteit van de relatie.   

Voor de gewijzigde (onderbroken, verlegde, …) relaties zal aangegeven worden welke wijziging er zal 

optreden, wat de waarde/functie van de relatie is en hoe het effect ingeschat wordt.   

Voor het langzaam verkeer worden de effecten van de realisatie van de primaire weg op het huidige en 

gewenste fietsroute- en voetgangersnetwerk kwalitatief besproken. Ook de  barrièrewerking van de 

heringerichte lokale weg doorheen de centra van Houthalen en Helchteren wordt hierin beschouwd. Daarbij 

wordt in eerste instantie een kwalitatieve toets gedaan naar de oversteekbaarheid voor langzame 

weggebruikers.  
 

Doorstroming van het openbaar vervoer  

De effecten op vlak van doorstroming en bereikbaarheid van en met het openbaar vervoer (via de 

heraangelegde N715) wordt kwalitatief beoordeeld, en dit op basis van de globale inrichting van de 

kruispunten, verzadigingsgraden van de kruispunten, de restcapaciteit en gewenste rol van de wegen.  

Verkeersveiligheid   

De effecten inzake verkeersveiligheid worden eveneens kwalitatief beoordeeld, op basis van mogelijke 

conflicten (en conflictintensiteiten) tussen verschillende weggebruikers; het gaat hier in het bijzonder over 

autoverkeer en langzaam verkeer.  Hierbij gaat zowel aandacht naar de verkeersveiligheid op de primaire 

weg, ter hoogte van de verknopingen als op de heringerichte lokale weg.  
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Verkeersleefbaarheid  

M.b.t. de verkeersleefbaarheid wordt nagegaan of, door eventuele toename van verkeersintensiteiten, de 

maximale capaciteit in functie van de leefbaarheid overschreden wordt. Aansluitend op de bespreking van 

de verkeersdruk in de kernen van Houthalen en Helchteren, wordt eveneens aandacht geschonken aan de 

potentiële ontsluitingen van verscheidene activiteiten in de omgeving.   

Bij de beoordeling van de verkeersleefbaarheid wordt gebruik gemaakt van de verkeersintensiteitsniveaus 

uit het macroscopisch model, nl. de gegevens van het referentiescenario BAU 2020, en het planscenario 

2020 met respectievelijk het doortochttracé met tunnel, en het omleidingstracé  (bron : Vlaams 

verkeerscentrum, 2013).   

Tabel 14.3.1 geeft een overzicht van de indeling van de wegtypes en de hiermee samenhangende 

indicatieve capaciteitswaarden.  Hierbij dient opgemerkt dat vooral deze capaciteitswaarden vanuit het 

leefbaarheidsaspect als ‘benaderende waarden’ dienen gehanteerd te worden.  Elke weg kent vanuit zijn 

ruimtelijk opbouw en vormgeving, alsook vanuit de interactie met de aangelanden, steeds een specifieke 

situatie.  Het is dan ook eerder aangewezen om de globale beoordeling te maken vanuit zekere marges die 

aan de orde zijn.  

Vooral op het niveau van de bestaande wegsegmenten met een 2x1-profiel , waar de interactie met de 

aangelanden in principe het grootst is, en waar fietsvoorzieningen segmentsgewijs variatie kennen, moet het 

capaciteitsaspect voorzichtig benaderd/beoordeeld  worden.   

Deze opmerking dient zeker meegegeven te worden voor de N715-segmenten die in het toekomstscenario 

(doortochttracé of omleidingstracé) voorzien worden . Over de lay-out van de her in te richten N715 (bv. uit 

te bouwen bovengrondse segmenten  i.f.v. het benutbaar ruimteprofiel) bestaan momenteel nog maar eerste 

ideëen over mogelijke profielopbouw (zie hoofdstuk projectbeschrijving).  Het is in de beoordeling dan ook 

het meest zinvol om voor die segmenten te werken met capaciteitsmarges, bv. dat voor een lokaal 2x1-

segment de leefbaarheidscapaciteit varieert tussen de 650 en 1000 pae/u/richting. 
 

Tabel 14.3.1: Wegcategorisering en indicatieve capaciteit vanuit verkeersleefbaarheid 

Wegcategorie en verkeerscapaciteit
42

 

Theoretische 
capaciteit (in 
pae/uur per 
rijrichting) 
 

Indicatieve 
capaciteit 
vanuit 
verkeers- 
leefbaarheid 
(in pae/uur  
per richting) 
 

Type wegcategorie   omschrijving 
Volgens 
beleidsplannen

43
 

Primaire weg - 
doorstroomweg 

Omlegging 2x2 beperkt 
aantak kruispunten scheiding 
van verkeer 
 

Primaire weg I 
Primaire weg II 

3600 3600 

Secundaire weg - 
hoofdinvalsweg 

2x2-weg in bebouwde kom 
groot aantal kruispunten 
 

Primaire weg II 2400 2000 

2x1-weg met weinig tot geen 
kruispunten en scheiding 
verkeersdeel-nemers 
 

Primaire weg II 
Secundaire weg I 
Secundaire weg III 

1800 1800 

Stedelijke 
hoofdstraat  
(ruim profiel) 

2x1-weg groot aantal 
kruispunten en scheiding 
verkeersdeelnemers 
 

Primaire weg II 
Secundaire weg II 
Secundaire weg III 
Lokale I 
 

1200 1000 

Lokale weg -  
verbindingsweg 
(beperkter profiel) 
 

2x1-weg groot aantal 
kruispunten 

Lokale I 
 

1000 650 

Lokale weg -  2x1-weg groot aantal Lokale II 1000 400 

                                                      
42

 Indicatieve kengetallen rond verkeersleefbaarheidscapaciteit (bron : Groep Swartenbroekx, opmaak verkeersmodel Noord-Limburg, 
1991) 
43

 Eigen interpretatie van de omschrijving in kolom 1 i.f.v. de gangbare terminologie wat betreft categorisering 
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wijkverzamelweg  
(beperkt profiel) 
 

kruispunten 

Woonstraat  
2x1-weg geen scheiding 
verkeersdeelnemers 
 

Lokale III 1000 250 

 

Recreatieve relaties   

Binnen de recreatieve netwerken zal op kwalitatieve wijze aandacht geschonken worden aan de wijze 

waarop het project weerslag heeft op de bestaande functionaliteit/continuïteit van het netwerk, en de 

effecten voor de gebruiker/recreant.  Vanwege haar uitzonderlijk belang in de provincie/regio, wordt hierbij 

gewerkt via het bovenlokaal fietsroutenetwerk van de provincie. 

 

14.3.1.2.3 Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging 

Er wordt nagegaan of de gemodelleerde luchtkwaliteit aanleiding kan geven tot gezondheidseffecten en dit 

in relatie tot de betreffende, wettelijke normering, WHO-richtwaarden en wetenschappelijk onderzoek. De 

Vlarem-normen worden weergegeven in Tabel 13.5.1 in de discipline lucht. Deze Vlarem-normen zijn de 

wettelijke normen.  

De WHO-richtwaarden en beschikbare literatuur rond effecten van luchtverontreiniging worden ook 

besproken. De WHO-richtwaarden kunnen beschouwd worden als wetenschappelijke advieswaarden. 

Tabel 14.3.2: WHO-richtwaarden voor NO2, PM10, PM2,5 en benzeen (jaargrenswaarden) 

Parameter WHO-richtwaarde 

(wetenschappelijke advieswaarde) 

NO2 40 µg/m³ 

PM10 20 µg/m³ 

PM2,5 10 µg/m³ 

benzeen 0,17 µg/m³  

Voor een overzicht van de wettelijke normen en wetenschappelijke advieswaarden waarmee in dit plan-MER 

rekening wordt gehouden, wordt verwezen naar onderstaande tabel. Er kan vastgesteld worden dat de 

richtwaarden van de WHO beduidend strenger dan de overeenkomstige Vlarem-normen, behalve voor NO2.  

Tabel 14.3.3: Overzicht wettelijke normen en wetenschappelijke advieswaarden NO2, PM10, PM2,5 en benzeen 

(jaargrenswaarden) 

Parameter Wettelijke norm 

(Vlarem II) 

Wetenschappelijke advieswaarde 
(WHO) 

NO2 40 µg/m³  40 µg/m³ 

PM10 40 µg/m³ 20 µg/m³ 

PM2,5 25 µg/m³ 10 µg/m³ 

benzeen 5 µg/m³ 0,17 µg/m³ * -1,7 µg/m³ ** 

* risico 1 op 10
-6
 / ** risico 1 op 10

-5
 

De WHO Air Quality Guidelines for Europe geven voor benzeen een eenheidsrisico bij blootstelling via inhalatie van 6.10
-6
 (µg/m³)

-1
. Op 

basis van dit eenheidsrisico kan een richtwaarde voor levenslange blootstelling aan een concentratie van 0,17 µg/m³ afgeleid worden. 

Rekening houdend met een gezondheidskundig niet verwaarloosbaar, maar maatschappelijk aanvaardbaar risico (cf. Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid)  van 1.10
-5
 (naar analogie met het Nederlands beleid) is een levenslange blootstelling aan 1,7 µg/m³ 

aanvaardbaar. 

Om de impact van het plan te bepalen, wordt voor de relevante parameters (NO2, PM10 en PM2,5) het 

aantal inwoners binnen bepaalde klassen van luchtverontreiniging berekend en wordt nagegaan aan welke 
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concentratiewijzigingen bewoners binnen het studiegebied worden blootgesteld. Hiervoor worden het 

omleidingstracé en het doortochttracé vergeleken met de referentiesituatie 2020. 

De laatste jaren wordt ook meer en meer de aandacht gevestigd op de fractie zwarte/elementaire koolstof 

(black carbon of BC/EC). Ze bestaat uit de fractie van fijne stofdeeltjes die bestaan uit koolstof met een 

donkere kleur die specifiek gevormd worden bij onvolledige verbrandingsreacties. Deze fracties worden 

vrijwel uitsluitend door menselijke activiteiten veroorzaakt. Beiden zijn een maat voor kankerverwekkende 

roetdeeltjes in de lucht. EC wordt niet gemodelleerd met IFDM Traffic. Uit metingen blijkt dat EC en NO2 

concentraties, afkomstig van lokaal verkeer, een sterke correlatie vertonen en dat de EC-bijdrage tot de 

omgevingsconcentratie ongeveer 10% is van die van NO2. Voor EC bestaan geen normen. 

DALY-berekeningen werden niet uitgevoerd aangezien deze pas zinvol zijn wanneer de blootstelling wijzigt 

voor een populatie in de grootteorde van 500.000 mensen. 

 

14.3.1.2.4 Effecten van geluidshinder 

Om de effecten van geluidshinder te bepalen, gebeurt een berekening van het aantal blootgestelden binnen 

verschillende geluidsniveauklassen van Lden en Lnight. Uitgaande hiervan wordt het aantal potentieel 

(ernstig) gehinderden en het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden berekend op basis van dosis-

effectrelaties. Hiervoor wordt, conform het richtlijnenboek geluid, gebruik gemaakt van de methode van 

Miedema.  

Voor wegverkeer worden de volgende formules gehanteerd: 

 % potentieel gehinderden = 1,795*10
-4

 (Lden-37)3 + 2,110*10
-2

 (Lden-37)
2
 + 0,5353 (Lden-37) 

 % potentieel ernstig gehinderden = 9,868*10
-4

 (Lden-42)
3
 – 1,436*10

-2
 (Lden-42)

2
 + 0, 5118 (Lden-42) 

 % ernstig slaapverstoorden = 20,8 – 1,05 Lnight + 0,01486Lnight² 

De effecten van blootstelling aan verschillende geluidsniveaus worden beschreven aan de hand van de EEA 

‘Good practice guide on noise exposure and potential health effects’ (zie Tabel 14.3-4) en de WHO-

richtwaarden (zie Tabel 14.3-5). 

Tabel 14.3.4 : Effecten van geluid op gezondheid en welbevinden waarvoor er voldoende bewijzen zijn (EEA, Good 

practice guide on noise exposure and potential health effects, 2010) 

Effect  Akoestische 
indicator* 

Drempel** 
dB(A) 

 

Hinder, verstoring Psychosociaal, 
levenskwaliteit 

Lden 42 chronisch 

Zelf gerapporteerde 
slaapverstoring 

Levenskwaliteit, somatische 
gezondheid 

Lnight 42 Chronisch 

Leren, geheugen Prestaties Lden 50 Acuut, 
chronisch 

Stresshormonen Stressindicator Lden NA Acuut, 
chronisch 

Slaap Opwinding, beweeglijkheid, 
slaapkwaliteit 

Lmax                    
Leq 

32 Acuut, 
chronisch 

Gerapporteerd 
ontwaken 

Slaap  SELindoors 53 Acuut 

Gerapporteerde 
gezondheidseffecten 

Welbevinden                 
klinische gezondheid 

Lden 50 Chronisch 

Verhoogde bloeddruk Fysiologie Lden 50 Chronisch 
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Effect  Akoestische 
indicator* 

Drempel** 
dB(A) 

 

Ischemische hartziekte Klinische gezondheid Lden 60 Chronisch 

* Lden en Lnight zijn gedefinieerd als blootstellingsniveau buitenshuis. Lmax kan zowel binnenshuis als buitenshuis zijn, naargelang de 

aanduiding in de tabel 

** Niveau waarboven effecten beginnen optreden of groter worden dan achtergrondwaarden 

 

Tabel 14.3.5 : Gezondheidseffecten bij verschillende niveaus van nachtlawaai (WHO, Night noise guidelines for Europe) 

Lnight, outside       

(jaargemiddelde waarde) 
Gezondheidseffecten 

tot 30 dB Hoewel individuele gevoeligheden en omstandigheden kunnen 
verschillen, worden er tot dit niveau geen substantiële 
gezondheidseffecten vastgesteld. De Lnight, outside waarde van 30 dB 
kan beschouwd worden als de ‘no observed effect level’ (NOEL) voor 
nachtlawaai 

30 tot 40 dB Vanaf dit geluidsniveau worden een aantal gezondheidseffecten 
vastgesteld: lichaamsbewegingen, ontwaken, zelf gerapporteerde 
slaapverstoring. De intensiteit van het effect hangt af van de aard 
van de geluidsbron en het aantal gebeurtenissen. Kwetsbare 
groepen (zoals kinderen, chronisch zieken en ouderen) zijn meer 
vatbaar. Niettemin lijken de effecten ook in de ergste gevallen 
aanvaardbaar. De Lnight, outside waarde van 40 dB kan beschouwd 
worden als de ‘lowest observed adverse effect level’ (LOAEL) voor 
nachtlawaai 

40 tot 55 dB Er worden nadelige gezondheidseffecten vastgesteld in de 
blootgestelde populatie. Veel mensen moeten hun leven aanpassen 
aan het nachtlawaai. Kwetsbare groepen worden zwaarder getroffen. 

boven 55 dB Deze situatie wordt gevaarlijker voor de volksgezondheid. Nadelige 
gezondheidseffecten komen frequent voor, een behoorlijk deel van 
de bevolking ondervindt ernstige hinder en slaapverstoring. Er zijn 
aanwijzingen dat het risico op cardiovasculaire aandoeningen stijgt 

 

14.3.1.2.5 Verstoring van de leefomgeving via water 

De grondwaterstandswijziging kan diverse effecten hebben voor de mens: 

 Effecten op grondwaterwinningen 

 Effecten op gewasgroei; dit zowel voor landbouwpercelen als voor bijvoorbeeld tuinen 

 Effecten op gebouwen door zettingen 

 Effecten op watergebonden recreatie  

Volgende methodiek werd in de kennisgeving voorgesteld:   

“Via GIS-analyses wordt op kwalitatieve wijze bepaald of binnen de invloedszone voor 

grondwaterstandswijziging menselijke functies worden beïnvloed: 

 Op basis van een kaart die de vergunde grondwaterwinningen situeert binnen de berekende 

invloedszone wordt afgeleid of grondwaterwinningen getroffen kunnen worden door een verminderde 

grondwatertoevoer zodat de capaciteit daalt. Hierbij is de laag waaruit grondwater wordt gewonnen 

uiteraard bepalend voor het effect. 
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 Op basis van de landbouwgebruikspercelenkaart wordt nagegaan of binnen de berekende invloedszone 

landbouwpercelen zijn gelegen. Aan de hand van het gebruikstype zal de kwetsbaarheid van de 

aanwezige landbouw voor grondwaterstandswijziging worden besproken.  

 Op basis van een kaart die de bebouwing weergeeft in combinatie met de bodemkaart wordt afgeleid of 

schade mogelijk is aan gebouwen door zettingen. Het betreft slechts een kwalitatieve benadering.  

 Door bemaling of permanente drainage kunnen recreatievijvers droogvallen. Een kwalitatieve bespreking 

van dit effect gebeurt door overlay van de invloedszone voor grondwaterstandswijziging met de plassen 

in de omgeving van het project. 

De mate waarin de menselijke functies die binnen de invloedszone gelegen zijn hinder zullen ondervinden, 

wordt door een expertenbeoordeling bepaald.” 

Uit de beschrijving van de grondwatereffecten (cfr hoofdstuk 15.2) blijkt dat de effecten tijdens de 

exploitatiefase (i.e. de effecten ten gevolge van de aanwezigheid van de weg) niet significant zullen zijn voor 

doortochttracé noch omleidingstracé (voor tunnel De Standaard met gestaffelde ondiepe secanspalen, 

onderwaterbeton en drains). Een doorvertaling hiervan op de mens blijkt dan ook niet relevant te zijn. 

De effecten tijdens de aanlegfase zullen tijdens de opmaak van de project-MER afgestemd worden om geen 

significante effecten te veroorzaken op grondwaterafhankelijke natuurwaarden. Dit kan leiden tot 

maatregelen (retourbemaling, gesloten bouwput, drains) die grondwatereffecten beperken aan:  

Doortochttracé : 

 de rotonde Peersedijk,  

 de noordelijke rand van de tunnel te Helchteren,  

 de zuidelijke rand van de tunnel te Houthalen, 

 de tunnel Souwstraat.  

Omleidingstracé 

 de tunnels in Hoeverheide/Kraanberg, 

 de tunnel De Standaard. 

De exacte residuele effecten na beperking van de effecten in functie van natuurwaarden zullen bijgevolg pas 

bekend zijn na gedetailleerde studie tijdens de project-MER.  

Een overlay met de invloedszones kan daarom momenteel niet gemaakt worden. Voor de inschatting van de 

effecten wordt daarom gesteund op de gemodelleerde contouren zonder reducerende maatregelen voor alle 

tunnels behalve voor de tunnel De Standaard (hiervoor zal de invloedszone tijdens exploitatiefase worden 

gebruikt), de ligging van natuurwaarden waar geen effecten mogen voorkomen na reducerende maatregelen 

en expertenkennis. 

 

14.3.1.2.6 Beoordeling – impact op de leefbaarheid 

Voor de beoordeling van gezondheidseffecten door luchtverontreiniging wordt gebruikt gemaakt van 

onderstaand significantiekader. 

Tabel 14.3.6: Beoordelingskader gezondheidseffecten luchtverontreiniging 

Beoordelingscriterium Beoordeling 

  NO2 /PM10 concentratiewijziging  

  (x)  t.o.v. referentiescenario 
 

   x ≤  -1,2 µg/m³  Sterk positief effect 

  -1,2 µg/m³ < x ≤ -0,4 µg/m³ Matig positief effect 

  -0,4 µg/m³  < x ≤ -0,12 µg/m³ Licht positief effect 
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Beoordelingscriterium Beoordeling 

  -0,12 µg/m³ < x ≤ +0,12 µg/m³ Verwaarloosbaar effect 

  +0,12 µg/m³ < x ≤ +0,4 µg/m³ Licht negatief effect 

  +0,4 µg/m³ <  x ≤ +1,2 µg/m³ Matig negatief effect 

  x > +1,2 µg/m³ Sterk negatief effect 

  PM2.5: concentratiewijziging  

  (x)  t.o.v. referentiescenario 
 

   x ≤  -0,6 µg/m³  Sterk positief effect 

  -0,6 µg/m³ < x ≤ -0,2 µg/m³ Matig positief effect 

  -0,2 µg/m³  < x ≤ -0,06 µg/m³ Licht positief effect 

  -0,06 µg/m³ < x ≤ +0,06 µg/m³ Verwaarloosbaar effect 

 +0,06 µg/m³ < x ≤ +0,2 µg/m³ Licht negatief effect 

 +0,2 µg/m³ <  x ≤ +0,6µg/m³ Matig negatief effect 

  x > +0,6 µg/m³ Sterk negatief effect 

 

Met betrekking tot effecten door blootstelling aan geluid wordt de impact zoals reeds eerder werd 

aangehaald, besproken op basis van de EEA ‘Good practice guide on noise exposure and potential health 

effects’ (zie Tabel 14.3-4) en de WHO-richtwaarden (zie Tabel 14.3-5). 

Het aantal ernstig gehinderden getoetst aan de langetermijn-doelstelling in het MINA-plan 3 om het 

percentage potentieel ernstig gehinderden door geluid te verminderen tot maximaal 10 % van de totale 

bevolking in Vlaanderen. Hierbij wordt rekening gehouden met het verschil in hinder veroorzaakt door 

verschillende types geluidsbronnen. Als doelstelling voor 2010 (plandoelstelling) was voorzien dat het aantal 

potentieel ernstig gehinderden door geluid niet hoger mocht zijn dan 15 % van de bevolking. In het MINA-

plan 4 worden deze indicatoren vervangen door een indicator specifiek voor wegverkeer nl. het aantal 

Vlamingen ernstig gehinderd door verkeerslawaai daalt tegen 2020 met 15 % t.o.v. 2010.  
 

Voor de receptor mens zijn er een aantal problemen bij het bepalen van een integrale beoordeling: 

 De doelstelling is gericht op menselijke receptoren. Er zijn dus duidelijke positieve effecten voor de mens 

ten gevolge van de aanleg van de infrastructuur. Deze voordelen worden echter gespreid over een groot 

gebied, over het gehele transportnetwerk, en komen niet alleen aan de bevolking binnen het studiegebied 

ten goede. In bepaalde zones is het mogelijk dat de voordelen nauwelijks of niet merkbaar zijn voor de 

bevolking in het projectgebied. Gewoonlijk dient hier dus een afweging gemaakt te worden tussen de 

voordelen voor het algemeen nut en de nadelen die de bevolking in het studiegebied ondervindt.  

 Niet alleen is er een belangenverschil tussen de bevolking binnen en buiten het projectgebied maar er 

zijn ook belangrijke verschillen binnen de groep van bevolking die in het studiegebied een of meerdere 

activiteiten uitoefent. Dit wordt veroorzaakt door de zeer diverse functies die aan het gebied toegekend 

kunnen worden.  

Een eerste stap in de richting van een integrale beoordeling is de bepaling van de “leefbaarheid” binnen het 

studiegebied. De “leefbaarheid” kan beschouwd worden als de resultante van het gezamenlijk voorkomen 

van de verschillende besproken effectgroepen. Afhankelijk van de functie zullen bepaalde effectgroepen 

belangrijker zijn in de beoordeling en deze beoordeling dient dan ook afzonderlijk te gebeuren voor de 

verschillende functies. De verschillende functies die onderscheiden worden zijn: 
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 Landbouwfunctie 

 Woonfunctie 

 Industriële functie 

 Handels- en horecafunctie 

 Recreatieve functie (incl. toegankelijke natuurgebieden) 

De beoordeling op het niveau van één functie is in zeer grote mate een expertbeoordeling.  

Een voorstel van algemeen beoordelingskader dat per functie gebruikt kan worden is het volgende:  

 Sterk negatief effect: de functie wordt zeer sterk gehinderd en/of verdwijnt nagenoeg volledig uit het 

gebied; 

 Matig negatief effect: de functie ondervindt sterke hinder en verdwijnt over delen van het gebied; 

 Licht negatief effect: de functie ondervindt hinder door het plan/project maar dit is slechts in beperkte 

mate; 

 Verwaarloosbaar effect: er zijn geen significante wijzigingen te verwachten voor de functie; 

 Licht positief effect: de functie ondervindt een stimulans of verbetering door het plan/project maar dit doet 

zich slechts in beperkte mate voor; 

 Matig positief effect: de functie ondervindt een duidelijk positief effect en kan zich uitbreiden of verbeteren 

maar de ruimtelijke uitbreiding blijft beperkt;  

 Sterk positief effect: de functie krijgt een sterke ontwikkeling ten gevolge van het plan/project en neemt 

grote delen van het gebied in. 

Een dergelijk beoordelingskader is steeds schaalafhankelijk. Daarom dient duidelijk aangegeven te worden 

ten opzichte van welke schaal men de beoordeling uitvoert. Bijvoorbeeld: het verlies van een bepaalde 

oppervlakte aan landbouw, dus een verdwijning van de functie, kan op microschaal sterk negatief zijn door 

het verloren gaan van een landbouwbedrijf; kan terzelfder tijd matig negatief zijn op een mesoschaal door de 

afname van een deel van het landbouwgebied; en kan tevens op macroschaal verwaarloosbaar zijn.  

Voor de beoordelingen in het kader van dit MER wordt normaal de mesoschaal gebruikt, i.e. de schaal van 

het studiegebied. 
 

Voor de afweging van de “globale leefbaarheid” dient een synthese van leefbaarheid van de verschillende 

functies opgemaakt te worden. Een dergelijke afweging is per definitie geen volledig objectieve beoordeling, 

wat de reden is van het afzonderlijk beoordelen van de functies.  

Omdat –zeker wat betreft het doortochttracé–, de aanleg van het tracé een belangrijke impact op de 

leefbaarheid kan veroorzaken, wordt in de bespreking een onderscheid gemaakt tussen de leefbaarheid 

tijdens aanleg en leefbaarheid tijdens exploitatie (dit is aanwezigheid en gebruik van de weg).  

 

14.3.2 Referentiesituatie 

14.3.2.1 Bestaande toestand 

14.3.2.1.1 Ruimtelijke structuur en samenhang (macroniveau)  

 

Kaart 14.3-1 : Ruimtelijke samenhang 
 

Voor een situering op macroniveau verwijzen we naar kaart 14.3-1 voor de ruimtelijke samenhang en kaart 

2.5-2 voor het functioneel bodemgebruik.  

Volgende beschrijving is gebaseerd op informatie van de functionele bodemgebruikskaart (kaart 2.5-2) in 

combinatie met informatie die in (het ontwerp van) de ruimtelijke structuurplannen van Houthalen-

Helchteren, Heusden-Zolder en Zonhoven zijn opgenomen.   

Omdat het doortochttracé de gemeente Houthalen-Helchteren volledig dwarst en ook het omleidingtracé 

bijna volledig op grondgebied van deze gemeente is gelegen, is in volgende beschrijving steeds de situatie 
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in de volledige gemeente Houthalen-Helchteren toegelicht. Ter illustratie is in de tekst telkens de situatie in 

de gemeente Houthalen-Helchteren weergegeven op figuur. Voor een voorstelling van de situatie ter hoogte 

van de aangrenzende gemeenten wordt verwezen naar kaart 2.5-2.  

Het studiegebied is gelegen tussen het verstedelijkt gebied rond de kernen van Lommel, Neerpelt en 

Overpelt in het noorden en het regionaal-stedelijk gebied Hasselt-Genk. De N74 (N715 ter hoogte van 

Houthalen-Helchteren) vormt de belangrijkste noord-zuidverbinding tussen deze gebieden. Ten oosten en 

ten westen van deze noord-zuidas zijn respectievelijk de autonome kleine steden Bree en Leopoldsburg 

gelegen.   

De gemeente Houthalen-Helchteren bevindt zich in een gebied onder verstedelijkingsdruk. Ten noorden van 

de gemeente ligt een gebied met kerndorpen en verspreide bebouwing, al dan niet langs steenweglinten. 

 

Nederzettingenstructuur 

De topografie en daarmee gepaard gaande bodemgesteldheid (rand Kempens plateau en parallelle 

beekvalleien) zijn sterk bepalend geweest voor de nederzettingenstructuur in Houthalen-Helchteren en 

Heusden-Zolder. Op het grondgebied van de gemeente Houthalen-Helchteren zelf zijn er momenteel 

2 onderscheiden duidelijk afgebakende kernen te herkennen, namelijk Houthalen en Helchteren. Deze 

kernen hebben hun duidelijke begrenzing verkregen door de aanwezige omringende grote aaneengesloten 

groengebieden, open ruimten en beekvalleien.  

In Houthalen heeft het APA (KB 23-10-1957)44 een grote impact gehad op de sturing van de bebouwing. 

Beide deelkernen hebben een goed voorzieningenniveau uitgebouwd. Houthalen is de grootste kern en 

vervult naast een eigen lokaal verzorgende functie eveneens een verzorgende rol ten opzichte van de 

andere kerkdorpen. Globaal gezien betekent dit dat verschillende deelkernen binnen de invloedssfeer van 

Houthalen liggen voor voorzieningen op gemeentelijke en voor sommige ook op regionaal niveau. De totale 

gemeente bevindt zich evenwel eveneens binnen de invloedssferen van nabijgelegen steden Hasselt en 

Genk.  

In het kader van het geselecteerde omleidingstracé is de woonkern Lillo van belang. Lillo is een apart 

gehuchtje ten westen van de kernen van Houthalen en Helchteren, doch morfologisch volledig vervlochten 

met Voort (Heusden-Zolder).   

De woonkern van Zolder bevindt zich op iets grotere afstand ten westen van Houthalen.  

In noordoostelijke richting vanuit Helchteren is de ‘nederzettingenstructuur’ van Sonnis gelegen. In het 

zuidwestelijk kwadrant van de kruising tussen de Grote Baan en de oude spoorweg (recreatieve fietsroute) 

ligt de enigszins geïsoleerde ‘Kievitwijk‘.  

Verder noordwaarts is het gehucht Hoef, dat deel uitmaakt van de gemeente Hechtel-Eksel, langsheen de 

N715 gelegen.  

Ten zuiden van de E314 (grondgebied Zonhoven) bevindt zich het verstrengeld woonlint Eikenen-Kolveren-

Berkenen dat aansluit op de sterk verstedelijkte structuur van de kern van Zonhoven.  

 

In Figuur 14.3.1 is de nederzettingenstructuur in de gemeente Houthalen-Helchteren weergegeven (bron: 

ontwerp gemeentelijk structuurplan Houthalen-Helchteren) 

                                                      
44

 Dit plan bezit ongeveer dezelfde zoneringen als de gewestplannen. De contouren uitgetekend in het APA van Houthalen zijn dan ook 
grotendeels in het latere gewestplan overgenomen. 
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Figuur 14.3.1: Nederzettingstructuur Houthalen-Helchteren 

 

Ruimtelijk-economische structuur 

De ruimtelijk-economische structuur omvat de landbouwzones, de bedrijventerreinen, de handel- en 

diensten en de Remo-site (zie Figuur 14.3.2). 

Landbouwactiviteiten zijn slechts in relatief beperkte mate aanwezig:  

 Het aaneengesloten landbouwgebied Sonnisheide-Grote heide ten noordoosten van Helchteren, 

aansluitend op het landbouwgebied van de vlakte van Peer; 

 Een langgerekte landbouwzone in Houthalen-Oost, langsheen het militair domein en aansluitend op het 

landbouwgebied van Meeuwen-Gruitrode; 

 De versnipperde landbouwpercelen in de valleigebieden. 

 Het kleinschalig landbouwlandschap ‘Kolveren’ ten zuiden van de E314 (grondgebied Zonhoven) 

Op het grondgebied van de gemeente Houthalen-Helchteren zijn er 3 grote bedrijventerreinen gesitueerd en 

2 kleinere kmo-zones. Met uitzondering van een geïsoleerd bedrijventerrein te Helchteren, zijn ze allemaal 

aangesloten bij de bebouwde ruimte. We onderscheiden op het grondgebied van Houthalen-Helchteren: 

 Bedrijventerrein Centrum-Zuid; 

 Bedrijventerrein Europark 

 Bedrijventerrein Helchteren-Noord  

 Kmo-zone nabij watertoren Helchteren 

 Kmo-zone Houthalen-Oost (buiten studiegebied) 

 

 

Bron figuur: ontwerp gemeentelijk structuurplan 

Houthalen-Helchteren

Bron figuur: ontwerp gemeentelijk structuurplan 

Houthalen-Helchteren

Bron figuur: ontwerp gemeentelijk structuurplan 

Houthalen-Helchteren
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Figuur 14.3.2: Ruimtelijk-economische structuur in 

Houthalen-Helchteren 

 

Westwaarts van het omleidingtracé zijn (op 

grondgebied van de gemeente Heusden-

Zolder) volgende bedrijventerreinen 

aanwezig:  

 het industrieterrein De Schacht. Bij de 

uitwerking van de verknopingen op de N74 

werd rekening gehouden met de 

mogelijkheden om dit terrein te laten 

aansluiten op de primaire weg (zie 

hoofdstuk 11).  

 De ambachtelijke zone Zoliken, die 

aansluit bij de woonstrook Zolder-Boekt, 

bevindt zich ten westen van de spoorlijn 

langs Centrum Zuid. Dit terrein is niet 

afhankelijk van een aansluiting op de 

primaire weg, zodat aan dit terrein in de 

verdere bespreking weinig aandacht zal 

geschonken worden.  

Het industrieterrein Colverenheide ten zuiden 

van de E314 (grondgebied Zonhoven) is op 

relatief grote afstand van de voorgestelde 

tracés gelegen en is qua ontsluiting niet 

afhankelijk van de aanpassing van de 

N715/N74. Aan dit terrein wordt dan ook geen 

verdere aandacht geschonken.  

In het noordwesten van Helchteren, grenzend 

aan het militair domein, ligt de Remo-site. Op 

deze site is zandontginning, gevolgd door exploitatie als stortplaats aanwezig.  

 

In de woonkernen van Houthalen, Helchteren, Zonhoven en Zolder bevindt zich een concentratie van handel 

en diensten. In de overige woonkernen/gehuchten is het aanbod beperkter.  

 

Toeristisch-recreatieve structuur 

Houthalen-Helchteren is een goed uitgeruste toeristisch-recreatieve gemeente. Zo zijn er een aantal 

toeristisch-recreatieve en –verblijfsparken in de gemeente: 

 Vakantiecentrum De Bosberg 

 Verblijfsattractiepark Kelchterhoef 

 Recreatiepark Hengelhoef 

 Park Molenheide 

 Wild- en wandelpark Molenheide 

In de gemeente is ook een golfterrein gelegen. Er is een uitgebreide sportinfrastructuur in de bebouwde 

omgeving, een goed uitgerust fietspadennetwerk en verschillende wandelroutes.  

Daarnaast zijn er diverse logiesmogelijkheden.  

Bron figuur: ontwerp gemeentelijk structuurplan 

Houthalen-Helchteren

Bron figuur: ontwerp gemeentelijk structuurplan 

Houthalen-Helchteren
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In Figuur 14.3.3 is de toeristisch-recreatieve 

structuur binnen de gemeente geschetst 

(bron: ontwerp gemeentelijk structuurplan 

Houthalen-Helchteren).  

 

In de omliggende gemeenten zijn geen 

toeristisch-recreatieve voorzieningen 

aanwezig waarvan hun aanwezigheid 

relevant is voor het omleiding- of 

doortochttracé.  

 

Figuur 14.3.3: Toeristisch-recreatieve structuur 

Houthalen-Helchteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeers- en vervoerinfrastructuur 

Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 14.3.2.1.10 (Functionele relaties – mobiliteit) verder in 

dit hoofdstuk.  

 

14.3.2.1.2 Ruimtelijke structuur en functionele indeling (mesoniveau) 

Kaart 2.2 geeft een beeld van het functioneel bodemgebruik in het studiegebied.  

Per functie is onder deze paragraaf in eerste instantie een beschrijving opgenomen van de huidige situatie. 

Daarnaast is, per besproken zone, aangegeven welke ontwikkelingen vanuit juridische en beleidsmatige 

context worden voorgesteld. Deze beschrijving geeft een beeld van de toekomstige situatie, ten opzichte van 

dewelke het voorgestelde plan (doortocht of omleiding) wordt afgetoetst.   

De beschrijving van de te verwachten geplande situatie is voor de ruimtelijke structuur en functionele 

indeling verspreid in de tekst in kleur weergegeven ipv in een samenvattende paragraaf op het einde van dit 

hoofdstuk.  

Op deze manier wordt een duidelijk samenhangende beschrijving gegeven van huidige en geplande situatie 

per deelzone.  

Daar verschillende functies vaak verweven voorkomen illustreren de figuren op deze en volgende bladzijden 

schematisch de bestaande ruimtelijke structuur en de ruimtelijke situering van verschillende functies binnen 

het studiegebied (bron: ontwerp gemeentelijk structuurplan Houthalen-Helchteren).  

 

Bron figuur: ontwerp gemeentelijk structuurplan 

Houthalen-Helchteren

Bron figuur: ontwerp gemeentelijk structuurplan 

Houthalen-Helchteren
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Figuur 14-3-4, Figuur 14.3.5, 14.3-6 en Figuur 14.3.7 schetsen de ruimtelijke structuur in respectievelijk 

Houthalen, Helchteren, het westelijk deel van de gemeente (zone Lage Kempen) en Lillo-Voort..  

 

Figuur 14.3.4: Ruimtelijke structuur 

Houthalen (bron: ontwerp 

gemeentelijk structuurplan Houthalen-

Helchteren) 

  



 676/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

Figuur 14.3.5: Ruimtelijke structuur Helchteren (bron: ontwerp gemeentelijk structuurplan Houthalen-Helchteren) 

 

Figuur 14.3.6: Ruimtelijke structuur zone Lage Kempen (bron: ontwerp gemeentelijk structuurplan Houthalen-Helchteren) 
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Figuur 14.3.7: Ruimtelijke structuur Lillo (bron: ontwerp gemeentelijk structuurplan Houthalen-Helchteren) 

 

Woonfunctie 

Houthalen-Helchteren telt ongeveer 30.000 inwoners en is daarmee een van de grotere gemeenten in 

Limburg. Zowel de natuurlijke aangroei als de aangroei door immigratie nemen momenteel af, waardoor de 

bevolkingsaangroei stagneert of zelfs terugloopt.   

Op 1 januari 2004  telde de gemeente Houthalen ongeveer 10.700 woningen (meest recente beschikbare 

informatie zoals opgenomen in het ontwerpRSP). Het gaat hierbij overwegend (87,2 %) om 

eengezinswoningen. Het aantal huurwoningen, appartementen en rijwoningen ligt in nagenoeg alle kernen 

vrij laag. Enkel Meulenberg  kent een vrij hoog percentage aan huurappartementen (sociale woningen).  

De laatste decennia is het aantal woningen sterk toegenomen. Tussen 1991 en 2001 nam het 

woningenbestand toe met 21 %.   

Leegstaande woningen situeren zich hoofdzakelijk in Houthalen-centrum langs de Grote baan en langsheen 

de Lillosteenweg.   

Het ontwerp van ruimtelijk structuurplan van de gemeente haalt aan dat de vraag naar toenemende 

verkaveling van binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden in Houthalen-Helchteren en een opdeling van 

grotere in kleinere delen sterk toeneemt. Dit kan er toe leiden dat in de toekomst aan inbreiding wordt 

gedaan en woonuitbreidingsgebieden effectief ingenomen worden.   

De woonbehoeftestudie toont aan dat er voor de periode 2008-2012 nood is aan 770 bijkomende woningen. 

De gemeente telt 3 hoofdkernen, nl. Houthalen, Helchteren en Houthalen-Oost (deze laatste bevindt zich 

buiten het studiegebied en wordt daarom niet nader besproken).  Daarrond komen enkele kleinere kernen 

voor, m.b. Lillo en Sonnis. Deze laatste is veeleer een woonlint dan een dorp. Lillo is dan weer ruimtelijk 

vergroeid met Voort (Zolder). 

Ten oosten van de kern van Helchteren bevindt zich nog de kleine woonkern (landelijk wonen) van de 

Kievitwijk (ten westen van de N715, in de hoek gevormd tussen de oude spoorlijn en N715). 
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Woonkernen Houthalen en Helchteren 

De woonkern van Houthalen ligt centraal in de gemeente. Het dorp Laak en de tuinwijk Meulenberg hebben 

een eigen herkenbare identiteit maar zijn ruimtelijk vergroeid met de woonkern van Houthalen.   

Het centrum van Houthalen heeft zich ontwikkeld vanuit de oksel van het vroegere bebouwingslint 

langsheen de Stationsstraat en de Grote Baan, waarlangs ondertussen een echt handelscentrum ligt met 

een groot marktplein en een bouwblok met winkelstraten Dorpsstraat en Vredelaan. De westzijde van het 

centrum wordt geflankeerd door een zeer groene residentiële woonwijk, met particuliere kavels. De 

voormalige stationsomgeving langsheen lijn 18 sluit de westzijde van het centrum af. De noordzijde van het 

centrum is, naast het sportpark en het St-Pauluscollege, grotendeels samengesteld uit een aantal kleine 

wijken of verkavelingen. Eigenlijk bakent de Herebaan-West – zelf bebouwd met grote residentiële kavels in 

het groen – het noordelijk randgebied van Houthalen af. Niettemin liggen ook ten noorden ervan een aantal 

woonstraten die eerder moeten opgevat worden als woningen in de uitlopers van het groen. Het oostelijk en 

zuidelijk deel van de kern van Houthalen wordt gekenmerkt door kleine private, sociale en gemeentelijke 

verkavelingen en sociale woonwijken. Vanaf de Groenstraatbeek versmelt de bebouwing van de kern 

Houthalen, met deze van de Meulenberg.  

De N74 doorkruist de woonkern. Omwille van de reeds aangetaste woon- en leefkwaliteit langs deze drukke 

weg, keren heel wat functies gerelateerd aan de woonfunctie zich van de weg af. De woonwijk aan de Rode 

kruislaan is zo reeds door een wal gescheiden van de N74. Daarnaast is er langs de N74 heel wat leegstand 

en verwaarlozing van gebouwen. Niettemin worden op verschillende plaatsen woningen gerenoveerd langs 

de Grote Baan. Op enkele plaatsen is er nieuwbouw. Ten noorden van Helchteren worden momenteel 

enkele nieuwe appartementcomplexen gebouwd.  

De kern van Helchteren is een vrij compacte kern. De N74 doorkruist de kern van noord naar zuid; de N719 

van oost naar west. Beide verkeersassen bepalen het beeld en het functioneren van de dorpskern. Het 

uitrustingsniveau van dit kerndorp is zeer goed (zie verder – diensten).  

Het bebouwingspatroon bestaat in hoofdzaak uit vrij recente vrijstaande eengezinswoningen. De gesloten 

bebouwing bevindt zich uitsluitend langs de invalswegen.  

In beide woonkernen (Houthalen en Helchteren) bevinden zich nog een aantal woonuitbreidingsgebieden die 

nog niet zijn ingenomen. Deze gebieden kunnen in de toekomst wel ingevuld worden (zie gewestplan op 

kaart 7.1-1). 

 

Kleine woonkernen, -wijken of linten + verspreide bebouwing 

Het oorspronkelijke straatdorp Lillo is in de breedte ontwikkeld tot een kleine kern, ruimtelijk gescheiden van 

de kern Houthalen, maar vergroeid met de kern van Voort (Heusden-Zolder). De kern heeft het dorpse 

karakter behouden. Dit uit zich in de beperkte bouwdichtheid, de beperkte bouwhoogte, de aanwezigheid 

van historische patronen (wegenis, gebouwen schans) en het beperkte aantal voorzieningen. Wat betreft 

voorzieningen is de woonkern hoofdzakelijk gericht op de commerciële centra van Houthalen en Berkenbos

  

De gewenste ontwikkeling van Lillo is gericht op het behoud van de compacte woonkern met een sterk 

landelijk karakter, behouden en versterken van (zicht)relaties met de natuurlijke omgeving en behouden van 

de lage bouwdichtheid. Nieuwe woonontwikkelingen worden dan ook beperkt. Ook een verdere uitdeining 

van de kern is niet gewenst; wel wordt een uitbouw van een ‘herkenbaar’ centrum vooropgesteld. Aanvullend 

zijn in de ruimtelijke visie het creëren van ruimte voor de Mangelbeek, het versterken van de relatie met 

Houthalen-centrum en een herstructurering van de N719 opgenomen.  

 

Sonnis is veeleer een woonlint dan een dorp en bevindt zich ten noordoosten van Helchteren.   

Aan het woonlint van Sonnis is een woonuitbreidingsgebied gehecht, zodat de bebouwing hier in de 

toekomst mogelijks kan toenemen.  
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Ten noorden van de kern van Helchteren bevindt zich nog de Kievitwijk die aansluit op de Grote Baan. 

Deze zone is aangeduid als woongebied met landelijk karakter, dat reeds volledig is ingenomen. De 

geplande situatie voor deze locatie is dan ook vergelijkbaar met de huidige situatie. 

 

De woonkern van Lillo gaat in zuidwestelijke richting over in de woonkern van Voort (grondgebied Heusden-

Zolder). Via de Lillosteenweg en de Guldensporenlaan reiken de woonclusters van Houthalen en Lillo elkaar 

bijna. Beide worden gescheiden door de vallei van de Echelbeek. Ter hoogte van kruispunt Lillosteenweg, 

Helzoldlaan en Guldensporenlaan is een rotonde aangelegd. Ter hoogte van de rotonde zijn verschillende 

recent gebouwde woonhuizen gelegen..   

Vanuit de gemeentelijke structuurplannen wordt voor dit woongebied geen wijziging tov het gewestplan 

voorgesteld; uitgezonderd voor een zone aangeduid als woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Voort. 

Hiervoor is in het RSP Heusden-Zolder aangegeven dat woonuitbreiding hier niet wenselijk is.   

 

Naast de eigenlijke woonkernen, -wijken of –linten is er ook her en der in de gemeente verspreide bewoning 

aanwezig. In de bedrijvenzone Helchteren-noord bevinden zich een 4-tal huizen, waarvan er 2 leegstaan. In 

de landbouwzone ten westen en noordwesten van Helchteren komen verschillende huizen voor verspreid in 

het landbouwgebied. 

Ten zuiden van de autosnelweg (grondgebied Zonhoven), in zuidelijke richting aansluitend op het centrum 

van Zonhoven, zijn volgende woongebieden gelegen:  

 Kolveren-Berkenen: een aaneenschakeling van woonlinten en gehuchten in een kleinschalig ruraal 

landschap dat de overgang vormt tussen de bebouwde zone ten zuiden en het landschappelijk waardevol 

landbouwgebied ten noorden.  

 Eikenen-Timmerveld: residentieel wonen in groene omgeving.  

 Halveweg: wonen met landelijk accent.   

Vanuit het afbakeningsproces van het buitengebied is deze zone aangeduid als een versnipperd residentieel 

landschap waarbinnen het behoud van kleine open ruimte kamers met landbouwgebruik en lokale 

natuurwaarden wordt vooropgesteld. In het RSP Zonhoven wordt het behoud en verdere invulling van de 

gebieden voorzien binnen de geldende bestemmingsplannen. Deze visies geven duidelijk aan dat bewoning 

in deze omgeving niet wordt afgebouwd, maar evenmin dat een ruimtelijke uitbreiding wordt vooropgesteld. 

De geplande situatie voor deze locatie is dan ook vergelijkbaar met de huidige situatie.  

 

Werkfunctie 

Landbouw 

Slechts 17,35 % van het grondgebied van de gemeenten Houthalen-Helchteren is ingenomen door 

landbouwactiviteiten. De belangrijkste landbouwgebieden zijn: 

 Het aaneengesloten landbouwgebied Sonnisheide-Grote heide aansluitend op het landbouwgebied van 

de vlakte van Peer; 

 Een langgerekte landbouwzone in Houthalen-Oost, langsheen het miilitair domein en aansluitend op het 

landbouwgebied van Meeuwen-Gruitrode; 

 De versnipperde landbouwpercelen in de valleigebieden. 

In de gemeente zijn een 30-tal bedrijven gevestigd. De grootste concentratie van landbouwbedrijven bevindt 

zich in Sonnis en Grote Heide. De gronden in Grote Heide worden voornamelijk gebruikt voor maïs en 

groenteteelt. In Sonnisheide wordt akkerbouw afgewisseld met graslanden.   

Volgens de landbouwtyperingskaart zijn de landbouwgronden in de valleigebieden ten westen van de N715 

en in de Mangelbeekvallei tussen de woonkernen van Houthalen en Helchteren weinig waardevol voor de 

landbouw. De landbouwgronden te Sonnisheide krijgen overwegend een matige waardering en te Grote 

Heide een hoge waardering.   
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Vanuit het afbakeningsproces van het buitengebied wordt voor het landbouwgebied ten noordoosten van het 

centrum van Helchteren een maximale vrijwaring van dit gebied voor de beroepslandbouw voorgesteld, wat 

betekent dat hier ifv de toekomstige situatie uitgegaan kan worden van een behoud van 

landbouwactiviteiten.   

Het ontwerp van ruimtelijk structuurplan van Houthalen-Helchteren selecteert de landbouwgebieden ten 

noordoosten van Helchteren, het valleigebied van de Winterbeek ten oosten van de kern van Helchteren en 

een zone ten zuiden van de N719 aan de gemeentegrens met Zolder als ‘te behouden en versterken 

landbouwkamers’.  

In het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Heusden-Zolder worden voor de vallei van de Mangelbeek, 

aansluitend op oa het woongebied van Voort, stedelijke vormen van landbouw, kleinschalige landbouw en 

een verweving met recreatie vooropgesteld.  

 

Het landbouwgebied Kolveren/Ten Eikenen ten zuiden van de E314 (grondgebied Zonhoven) is een nog 

relatief open gebied waarvan de landbouwgronden voornamelijk in gebruik zijn als permanent grasland. Het 

gebied is rijk aan kleine landschapselementen en heeft ook binnen de natuurlijke structuur nog een 

belangrijke rol; het verbindt de natuurgebieden De Teut en de Geelberg. Op de landbouwtyperingskaart zijn 

deze landbouwgronden laag gewaardeerd.  

Vanuit de ruimtelijke structuurplannen (provinciaal en gemeentelijk) wordt de natuurwaarde, 

landschappelijke kwaliteit en verbindende functie voor natuur benadrukt. Ook binnen het afbakeningsproces 

van het buitengebied is deze zone aangeduid als vallei waarbinnen de uitgesproken natuurwaarden 

behouden en versterkt moeten worden. Intensivering van landbouw of ontwikkelingen andere dan 

versterking van de natuurlijke structuur worden in deze zone dan ook niet verwacht.  

 

Industrie & KMO 

Op het grondgebied van de gemeente Houthalen-Helchteren zijn er 3 grote bedrijventerreinen gelegen en 2 

kleinere kmo-zones. Met uitzondering van een geïsoleerd bedrijventerrein te Helchteren, zijn ze allemaal 

aangesloten bij de bebouwde ruimte. Verder is ifv het plan de aanwezigheid van het industrieterrein de 

Schacht op grondgebied van de gemeente Heusden-Zolder van belang en worden kort de bedrijventerreinen 

Zoliken (Heusden-Zolder) en Colverheide (Zonhoven) vermeld.  

Bedrijventerrein Centrum-Zuid is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Houthalen. Het 

bedrijventerrein is in 1979 ontwikkeld op de platgeduwde terril van het voormalige mijnterrein van Houthalen-

Helchteren. De ligging in het centrum van Limburg en aan de autoweg en een primaire weg I, levert een 

goede locatie op voor transport via de weg en voor autobereikbaarheid. Spoorlijn 18, die niet meer actief is, 

loopt ten westen van het bedrijventerrein. Het terrein is 228 ha groot, waarvan 154 ha reeds verkocht en 

nagenoeg volledig ingevuld is. De 74 ha nog niet aangesneden bedrijventerrein bestaat uit 3 delen: 

 Het mijnterrein met de vroegere mijngebouwen (ca. 25 ha): dit gebied krijgt volgens het in opmaak zijnde 

BPA Mijnterrein eerder een centrumbestemming met slechts een kleine bedrijvenzone op de overgang. 

Op deze bedrijvenzone (5 ha) kunnen, gezien de visuele locatie ervan t.o.v. het centrum, enkel 

hoogwaardige bedrijven ingeplant worden. 

 De zone Hoevereinde (ca. 25 ha) die volgens de visie in de deelruimte Houthalen best ingevuld wordt 

door een combinatie van kleine KMO’s en woningen. Deze zone wordt momenteel nog voor een groot 

deel gehypothekeerd door de reservatiestrook van omleidingsweg op het gewestplan 

 De westzone van Centrum-Zuid (25 ha): dit gebied is voor het grootste deel ingekleurd als 

reservatiestrook voor de omleidingsweg. Uiterst westelijk liggen de afvalverbrandingsoven van de 

Regionale Milieuzorg en het waterzuiveringsstation van Aquafin; het resterende deel kent geen effectieve 

invulling. Volgens het ruimtelijk structuurplan van de gemeente kan het ingericht worden als gemengd 

regionaal bedrijventerrein waar ook bedrijven in productie-, logistieke en transportsector kunnen worden 

gevestigd. 
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Op het terrein liggen zowel grote bedrijven als kleine KMO’s. Er wordt een trend waargenomen van het als 

maar verder verkavelen van grotere percelen en wegtrekken van middelgrote tot grote bedrijven wegens 

gebrek aan uitbreidingsruimte. 

De ontwikkeling van de nog niet aangesneden delen van het bedrijventerrein is momenteel juridische 

onmogelijk door de aanwezigheid van de reservatiestrook.  

Het ontwerp van structuurplan van de gemeente beschouwt de huidige bufferzone en landelijke woonzone 

langs de N74 als potentiële locatie voor specifiek regionale bedrijvigheid en/of voor dienstverlenende 

functies. Het voorlopige plan stelt dat hier geen activiteiten mogen ontwikkeld worden die deze bestemming 

kunnen hypothekeren. In het gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project van de provincie Limburg wordt 

deze optie ook ter hoogte van de KMO-zone Hoevereinde onderzocht, inspelend op de zichtlocatie aan de 

omleidingsweg. 

Bedrijventerrein Europark is gesitueerd ten oosten van de woonkern Laak. Dit bedrijventerrein is in 1966, 

net zoals bij Centrum-Zuid, ontwikkeld voor het voorzien van tewerkstelling na de sluiting van de mijnen. Het 

bedrijventerrein is op deze locatie gesitueerd op basis van inkleuring van het APA, waar de omleidingsweg 

aan de oostzijde van Houthalen kwam te liggen. In de huidige configuratie is het bedrijventerrein evenwel 

niet zo goed ontsloten. Het transport en de werknemers van Europark moeten steeds 1 van beide 

kerkdorpen passeren, ofwel Helchteren voor het noordelijk verkeer, ofwel Houthalen voor zuidelijk verkeer. 

Het terrein is 113 ha groot en volledig aangesneden (incl de zone aangeduid als reservegebied). Opnieuw  

treffen we op dit terrein een mix van grote en kleine bedrijven. Opvallend is de grote aanwezigheid van 

transportintensieve bedrijven, ondanks de weinig gunstige ontsluitingsmogelijkheden en de ongunstige 

vooruitzichten in die zin.   

In het ontwerp van structuurplan van de gemeente wordt omwille van de ontsluitingsproblematiek 

voorgesteld om het bedrijventerrein te transformeren naar een bedrijventerrein voor middelgrote bedrijven 

met een beperkte transportbehoefte. De vestiging van nieuwe transportbedrijven of bedrijven met een grote 

transportbehoefte moet vermeden worden. De ontsluiting van het bedrijventerrein Europark is verankerd in 

het ruimtelijk structuurplan van de provincie Limburg. 

Ten noorden van Helchteren ligt ten oosten van de N715, in de hoek gevormd met deze weg en de oude 

spoorlijn, het bedrijventerrein Helchteren-Noord. Deze zone neemt een oppervlakte van ongeveer 28 ha 

in. Slechts 15 van de 28 ha zijn momenteel ingenomen. Dit is mogelijks toe te schrijven aan de 

reservatiestrook langs de N74, de aanwezigheid van een aantal woningen en het ontbreken van een interne 

ontsluiting. De bedrijven in deze zone worden rechtstreeks via de N715 ontsloten.   

Het ontwerp van structuurplan van de gemeente stelt voor om het terrein te herstructureren, in oppervlakte 

te beperken en een aantal bedrijven te herlokaliseren naar de uitbreidingszone voor het lokaal 

bedrijventerrein aan de Kazernelaan.  

Aan de watertoren van Helchteren bevindt zich een ambachtelijke zone van 2 ha die volledig is ingevuld met 

lokale bedrijven. De ambachtelijke zone Park van Genk. 

In het noordwesten van Helchteren, grenzend aan het militair domein, ligt de Remo-site. Op deze site zijn 

zandontginning, gevolgd door exploitatie als stortplaats aanwezig. Op een aantal stortplaatsen wordt biogas 

opgevangen ifv alternatieve energievoorziening.   

Na beëindiging van de activiteiten is een afwerking van het terrein ifv een nabestemming natuur 

noodzakelijk.   

Het ontwerp van structuurplan van de gemeente stelt evenwel voor om de terreinen na sanering te 

ontwikkelen als LET-park45 met behoud van een beperkte ruimte voor het storten van restfracties. 

Verspreid langsheen de N715 sluiten enkele baanwinkels en bedrijven rechtstreeks aan op de Grote Baan.  

Het industrieterrein ‘De Schacht’ ligt in vogelvlucht op ongeveer 4 km ten westen van de oude spoorlijn, 

westwaarts van de woonkern Lillo-Voort. Het betreft een lokaal bedrijventerrein op het voormalige mijnterrein 

                                                      
45

 LET: Limburg environmental Technology 
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van Zolder. Conform het BPA wordt voorzien het terrein deels als bedrijventerrein te ontwikkelen rond het 

thema ‘duurzaam bouwen’, deels als lokaal bedrijventerrein (oa voor het herlokaliseren van zonevreemde 

bedrijven) en deels als regionaal bedrijventerrein op langere termijn.   

De ontsluiting van dit bedrijventerrein is momenteel suboptimaal (via de N719 naar de N74-E314). 

Mogelijkheden voor een vernieuwde ontsluiting langsheen het nieuwe tracé van de N74 werden in het 

ontwerp van doortocht en omleiding in rekening gebracht (zie hoofdstuk 11).  

Ten westen van Centrum zuid en de spoorlijn ligt op grondgebied van de gemeente Heusden-Zolder het 

bedrijventerrein ‘Zoliken’. Het betreft een lokaal bedrijventerrein binnen de grenzen van het gewestplan 

(zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s) dat volledig bezet is. In haar structuurplan voorziet de 

gemeente het behoud van dit bedrijventerrein.  
 

Het industrieterrein Colverheide (grondgebied Zonhoven, ten westen van het woongebied Kolveren) is 

volledig bezet. De niet ontwikkelde zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO zal als uitbreidingszone voor 

het naastliggende bedrijf fungeren.  

Kleinhandelszaken 

Kleinhandelszaken zijn in de verscheidene woonkernen aanwezig, met de grootste concentratie in de centra 

van Houthalen en Helchteren. Een inventaris van deze zaken is op dit plan-niveau niet gemaakt.   

In het woongebied Kolveren-Berkenen zijn de voorzieningen beperkt; het gebied is afgestemd op kernen uit 

de omgeving.  

 

Dienstverlening 

Verspreid over de gemeente Houthalen-Helchteren zijn, zowel in het centrum van Houthalen en Helchteren 

als in de gehuchten Lillo, Meulenberg, Laak en Houthalen-Oost (ca 3km ten oosten van het gehucht 

Meuleberg), in totaal 12 scholen voor kleuter- en lager onderwijs aanwezig. Voor het secundair onderwijs 

moeten leerlingen uit de gemeente naar het centrum van Houthalen (college en middenschool) of Helchteren 

(Technisch instituut).  

Kunstonderwijs (naschools) wordt zowel in het centrum van Houthalen als centrum van Helchteren 

aangeboden.  

In de gemeente zijn, ruimtelijk verspreid over het grondgebied, 5 culturele centra aanwezig; de bibliotheek 

bevindt zich in het centrum van Houthalen.   

Het rusthuis Vinkenhof bevindt zich in het westen van het centrum van Houhalen (Lunstraat); in vogelvlucht 

op minder dan 1 km ten oosten van het omleidingtracé. Het rusthuis ‘Berckenbosch’ van de gemeente 

Heusden is ten westen van Lillo gelegen (in vogelvlucht op ca 2,8 km ten westen van het omleidingtracé).  

Ook sportinfrastructuur (4 sporthallen, 8 voetbalterreinen, tennisterrein, hondenschool, overdekt 

petanqueterrein, gemeentelijke schoolinfrastructuur) is verspreid over de gemeente aanwezig.   

Er zijn 3 bibliotheken : een hoofdbibliotheek in Houthalen, een filiaal te Helchteren en een filiaal te 

Houthalen-Oost.  

 

Recreatie 

Door de aanwezigheid van de recreatieparken en het mijnerfgoed is toerisme en recreatie een belangrijk 

thema binnen het studiegebied. Het toeristisch-recreatief netwerk Mijnstreek strekt zich uit van Beringen 

over Houthalen en Genk tot Eisden. Het industrieel-archeologisch erfgoed komt hier her en der verspreid 

voor. De mijnterreinen werden vroeger met elkaar verbonden via een spoorlijn voor het transport van kolen. 

Dat kolenspoor vormt vandaag nog een lineair element dat de verschillende mijnsites met elkaar verbindt 

(fietsroutes, light rail). Het mijnpatrimonium wordt ingeschakeld in een netwerk van dagattracties die het 

verblijfstoerisme in het Limburgs kerngebied moeten stimuleren. Aan het mijnverleden is ook een museum 

‘Ons mijnverleden’ gewijd.  
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Er bevinden zich drie belangrijke toeristische domeinen in de gemeente Houthalen-Helchteren: Hengelhoef, 

Kelchterhoef en Molenheide. Het zijn verblijfs- en recreatieparken met een waaier van mogelijkheden in een 

ruim en gevarieerd natuurgebied. In de aangrenzende gemeenten zijn dergelijke domeinen niet aanwezig in 

de omgeving van het doortocht- of omleidingtracé.   

Voornamelijk de aanwezigheid van het park Molenheide, dat via de N74 wordt ontsloten, is van belang. Bij 

de uitwerking van verknopingen werd hiermee rekening gehouden (zie hoofdstuk 11).   

Het domein omvat een kampeerverblijfpark en een gemeentelijk wild- en wandelpark (recreatief 

medegebruik). Voor dit laatste voorziet de gemeente (cfr ontwerp-RSP) een uitdoving met een beperkt 

recreatief medegebruik (wandelen). Met betrekking tot de kampeerfunctie wordt een uitbreiding voorgesteld 

in oostelijke richting..  
 

Het fietspad over de oude spoorlijn wordt intensief gebruikt als recreatieve fietsroute.   

Een beschrijving van het fietsroutenetwerk dat thv het studiegebied aanwezig is, is opgenomen in 

hoofdstuk 14.3.2.1.7.  

 

14.3.2.1.3 Ruimtelijke structuur in het plangebied Grote Baan – N715 (microniveau) 

Bevolkings- en bebouwingsstructuur 

Langs de Grote baan in Houthalen-Helchteren wonen volgens gegevens van de bevolkingsdienst van 

Houthalen-Helchteren (december 2013) 939 mensen. Tabel 14.3.7 geeft de opdeling volgens 

leeftijdscategorie weer.  

Tabel 14.3.7: Indeling bevolking langsheen de Grote Baan in leeftijdscategorieën 

 Houthalen Helchteren 
Referentie 

België 

leeftijd # % # %  

0-4 jaar 32 6,1 22 5,3 5,8 

5-14 j 60 11,5 38 9,2 11,1 

15-24 69 13,2 56 13,5 12,1 

25-39 140 26,7 98 23,6 19,7 

40-64 165 31,5 146 35,2 34,1 

65-79 46 8,8 30 7,2 12,2 

80 en 80+ 12 2,3 25 6,0 4,9 

Totaal 524  415   

Groene markering: groter aandeel tov leeftijdsopbouw van de Belgische bevolking  

Rode markering: kleiner aandeel tov leeftijdsopbouw van de Belgische bevolking 

 

Op basis van deze cijfers kunnen we afleiden dat langsheen de grote baan ca 940 mensen wonen.   

Vergeleken met de leeftijdsopbouw van de Belgische bevolking lijken de jonge volwassenen goed te zijn 

vertegenwoordigd (groene markering) en jeugd en ouderen iets minder (rode markering) in het centrum van 

Houthalen.   

In Helchteren is dergelijke verdeling niet aanwezig. Hier valt de aanwezigheid van een groot aandeel 

ouderen (80 en 80+) op.  
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Bebouwingsstructuur langs Grote baan 

Op basis van eigen snelsurvey op het terrein kan de typologie van de bebouwing voor de zone vanaf de 

snelweg (in het zuiden) tot aan de Peersedijk (KMO-zone niet inbegrepen) worden omschreven als in 

onderstaande tabel.  

De aantallen zijn daarbij benaderend en betreffen enkel woningen die zich in de eerste lijn langsheen de 

weg bevinden, i.c. geen achterin gelegen of naar parallelwegen of dwarsstraten ontsluitende gebouwen. 

Deze cijfers dienen aldus indicatief te worden begrepen. Cijfers tussen haakjes betreffen visueel 

vastgestelde leegstand.  

 

Tabel 14.3.8: Typologie bebouwing langs Grote Baan 

 
Westzijde 

N715 

Oostzijde 

N715 

Totaal N715 

Gebouwen met woonfunctie (die soms ook handelsfunctie kunnen hebben) 

Open bebouwing 
   

Villa (doorgaans recenter) 46 23 (1) 63 

4 gevelwoning (doorgaans ouder) 20 (1) 40 (2) 60 

Gesloten en halfopen bebouwing (rijhuizen) 
   

Gesloten bebouwing – 2 gevelgebouwen 26 (1) 25 (2) 51 

Halfopen bebouwing – 3 gevelgebouwen 52 (4) 40 (2) 92 

Appartementen 
   

Bestaande appartementen (schatting) Ca 8 Ca 8 Ca 16 

Appartementen in constructie (schatting) Ca 16 Ca 46 Ca 62 

Totaal bebouwing voor bewoning Ca 168 (6) Ca 182 (7) Ca 350 (13) 

Semi-industriële bebouwing voor handel of diensten (wellicht grotendeels zonder woonfunctie) 

 
18 27 45 

(x): visueel vastgestelde leegstand  

Bron: eigen snelysurvey (december 2013) 

 

Uit deze tabel kan op hoofdlijnen worden afgeleid: 

 Dat de westzijde beduidend meer recente, villa-achtige bebouwing omvat daar waar villa’s iets minder 

voorkomen langs de oostzijde. 

 Dat langs de oostzijde beduidend meer 4-gevelwoningen (doorgaans ouder) aanwezig zijn dan langs de 

westzijde.  

 Dat de leegstand (ca 13 panden) in relatie tot de jarenlange onzekerheid m.b.t. de eventuele doortocht 

van de N74 eerder beperkt is. 

 Dat belangrijke nieuwbouwprojecten (i.c. appartementen) gepland worden of in uitvoering zijn, vooral 

langs de oostzijde. 

Sterk vereenvoudigend (i.c. geen woonfunctie in industriële bebouwing verondersteld, abstractie makend 

van leegstand, alle gebouwen voor 1 gezin en appartementen in constructie niet meegeteld) komen we tot 

900 bewoners (cfr supra) voor 300 panden, i.c. 3 inwoners/pand hetgeen verder als aanname gehanteerd 

wordt o.a. in schatting aantal gehinderden. 
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Handel en diensten langs Grote baan 

Langsheen de N715 komen verspreid over zeer veel verschijningsvormen (in gesloten bebouwingslinten, in 

semi-industriële bebouwing, in villa’s) heel wat handel en diensten voor. 

Op basis van eigen snelsurvey op het terrein werden de handelsactiviteiten en al dan niet commerciële / 

openbare diensten onderscheiden als weergegeven in Tabel 14.3.9. Het betreft een inventarisatie langs de 

Grote Baan vanaf E314 tot Peersedijk, dus zonder de meer noordelijk gelegen KMO-zone. Ook hier geldt de 

opmerking dat dit indicatief dient te worden geïnterpreteerd en mogelijks kan afwijken van officiële aangiften 

of registraties.  

Tabel 14.3.9: Handelsactiviteiten langsheen de Grote Baan (excl KMO-zone) 

 
Westzijde N715 Oostzijde N715 Totaal N715 

Ketens van handel en diensten 

- fastfood 

- servicestations / tankstations 

- confectie 

- grootbanken 

7 

0 

4 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

0 

10 

1 

5 

2 

2 

Locale handelaars 23 37 60 

Horeca  13 15 28 

Vrije beroepen 9 3 12 

Industriële activiteit 1 (i.c. drukkerij) 
 

1 

(Semi-) openbare diensten & 

verenigingen 

 
6 6 

Bron: eigen snelysurvey (december 2013) 

 

De concentratie van deze handel en diensten langsheen de Grote Baan maakt dat de kern van Houthalen en 

Helchteren met ca. 115 voorzieningen een hoog voorzieningenniveau heeft en een duidelijke 

dienstverlenende rol heeft voor de omliggende kerkdorpen. 

Met betrekking tot de spreiding van de activiteiten merken we verder het volgende: 

 De grootste concentratie van kleinhandel bevindt zich in Houthalen, in het bijzonder langs de oostzijde 

van de Grote Baan, waar een kleinhandelslint in gesloten bebouwing voorkomt; parkeren gebeurt hier 

vaak in parkeerstroken voor de deur. 

 Vrije beroepen (tandartsen, dokters, logopedisten, kinesisten, makelaars, advocaten, …) komen 

verspreid over het tracé voor met een sterkere concentratie in open bebouwing langs de westzijde van de 

Grote Baan, vaak met beperkte bijhorende parkeergelegenheid 

 Er zijn veel tankstations / servicestations aanwezig: 5 sites elk met bijhorende shop 

 Horeca komt verspreid over het tracé voor met locale cafés (meestal in gesloten bebouwing), frituren, 

tavernes / brasserieën (in villa’s meestal met voldoende parkeergelegenheid), restaurants (in gesloten 

bebouwing & in villa’s).   
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14.3.2.1.4 Ruimtelijke structuur van de KMO-zone te Helchteren (microniveau) 

Zoals eerder gesteld heeft de KMO-zone een op vlak van activiteiten en uitstraling sterk gemengd karakter.  

Volgende bedrijven komen in deze zone voor: 

Naam Adres Activiteit 

Autorecycling 

Vanlingen 

Grote Baan 602 Autoafbraak 

Dreamland Grote Baan 598 Kleinhandel 

Colruyt Grote Baan 596 Supermarkt 

Rutten nv Grote Baan 588 Garage 

De Coster Recycling Grote Baan 572 Sorteren en recycleren van bouwafval 

Van Baelen Grote Baan 570 sanitair, verwarming en electriciteitswerken, asfalt en 

rubberdaken, mazouttanks, elektro, keukens- en 

badkamermeubelen 

Martens M&J Grote Baan 568 houtschil- en impregneerbedrijf 

Eurotrucks Grote Baan 566 Truckhandel en -verhuur 

Awouters Beton Grote Baan 560 Betonelementen 

Daarnaast komt een zendmast van Belgacom voor met bijhorend dienstgebouw. 

 

 

 

Foto links : kantoor en 

achterliggende productie 

Awouters 

Foto rechts : kantoor en 

achterliggend magazijn 

Eurotrucks 

 

 

Foto links : toonzaal Garage 

Rutten 

Foto rechts : Tasplaas De Coster 

met op achtergrond Belgacom 

mast 
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Verder komen binnen het bedrijventerrein 4 woningen voor waarvan (zie foto’s onder van links naar rechts): 

 1 (bewoonde) zonevreemde woning, gelegen tussen Belgacom en De Coster 

 2 vervallen, onbewoonde woningen binnen het perceel gebruikt door De Coster 

 1 bewoonde zone-eigen dienstwoning van de firma De Coster 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen van de KMO-zone zijn ook onbebouwd en nog als open ruimte te beschouwen: 

 Vrijliggende kavels tussen Dreamland en Vanlingen 

 Achterliggende kavels achter Belgacom en Colruyt 
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14.3.2.1.5 Ruimtelijke structuur langs het doortochttracé (microniveau) 

Bespreking volgens opdeling in homogene segmenten 

Langsheen de Grote Baan kunnen vanuit ruimtelijk standpunt een aantal min of meer homogene 

wegsegmenten worden afgebakend. Deze zijn weergegeven op nevenstaande uitsnede en kunnen 

omschreven worden als volgt (van noord naar zuid): 
 

Deel 1 : Peersedijk en militair domein : KMO en natuurgebied 

Ten noorden van de Kievitwijk loopt de N715 doorheen een immens 

natuur- en stuifduingebied aan de westzijde bestaande uit het militair 

domein met de Hoeverheide, de Witte Bergen en aan de oostzijde uit 

het natuurpark Molenheide. Daarbinnen ligt als getuige van een 

slechte ruimtelijke ordening een KMO-zone met een sterk gemengd 

gebruik gaande van ruimte-intensieve activiteiten (afbraak- en 

recyclingwerken, schroothandel, betonwaren) over handel (garage, 

Colruyt, sanitair, houthandel) tot handel met regionale uitstraling 

(Dreamland). Deze zone heeft een oppervlakte van ca 25 ha.  

In noordelijke richting, langsheen de oostelijke zijde van de N715, zijn 

landbouwgronden aanwezig die aansluiten op het groter 

aaneengesloten landbouwgebied van Peer.  
 

Deel 2 : Buiten de Bebouwde Kom met ‘De Dool’ en ‘Kievitwijk’ 

Dit deel zit te paard op de open ruimte ‘Ter Dolen’ – Sonnisbeek die 

een groene open ruimte vormen over een lengte van 200 meter. 

Ten zuiden van deze open ruimte (i.c. ten zuiden van de 

Broekstraaat – Eiklendreef) heeft deze deelruimte een open karakter 

dankzij volledig open bebouwing en een aantal tussenliggende 

beboste percelen (tegenover de Boekweitstraat, tss de nrs 440 en 

450), dewelke eventueel zullen verdwijnen voor appartementsbouw 

(resp. 22 appartementen, resp. 12 appartementen) waardoor de 

stedelijkheid van deze deelruimte zal toenemen. De deelruimte kent 

een dominante woonfunctie met open bebouwing waaronder veel 

villa’s. Ook horeca is goed vertegenwoordigd met meerdere cafés, 

restaurants en frituren. Handel en diensten zijn relatief beperkt 

uitgebouwd (machineverhuur, kleding, coiffure, electro). 

Ten noorden van de open ruimte Ter Dolen-Sonnisbeek komen we in 

de wijk Kievit met zijn typische wijkverkaveling. Voorafgaand is er 

een gemengd gebied met een concentratie van baancafés, 

kamerverhuur & clubs. Deze zone is landelijk woongebied op het 

gewestplan en heeft door de bossen langs de oostzijde ook wel een 

landelijk karakter. 
 

Deel 3 : Bebouwde kom Helchteren  

In deze kern domineert duidelijk halfopen bebouwing. De lange 

aaneengesloten woon- en handelslinten die de kom van Houthalen 

typeren komen hier niet voor. Daar waar in de kom van Houthalen de 

handelsfunctie domineert, domineert in deze kom de bebouwing. In 

mindere mate komen voor : horeca (diverse cafés, pizzeria, 

restaurant), vrije beroepen (huisarts, logopedist, kinesist, …), handel 

en diensten (nachtwinkels, kapper, apotheek, videotheek, garage, 
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…). Daarnaast is er uiteraard het uitgestrekte Begijnenplein ten noorden en aansluitend grasveld tussen de 

Kazernelaan en de Scholteshofstraat die deze kom een open karakter verleent.  
 

Deel 4 : Buiten de bebouwde kom : ‘Helchteren Technische School’  

Dit deel begint langs de westzijde met de grote drukkerij Haletra. Dit deel heeft langs beide zijden een vrij 

open karakter omwille van de open bebouwing (dieper gelegen kleinere en grotere villa’s maar ook oude 

bebouwing dicht bij de weg) en het voorkomen van een aantal braakliggende percelen en bosjes. Ook hier 

domineert de woonfunctie. Handel komt beperkt voor (drankenhandel, Prijzenbreker).  
 

Deel 5 : Mangelbeek  

Vanaf Taverne De Hof loopt de Grote Baan doorheen de landschappelijk vrij gesloten vallei van de 

Mangelbeek.  Er bevindt zich hier geen bebouwing langs de Grote Baan. 
 

Deel 6 : Buiten de bebouwde kom : ‘Groot Veld en Laak’  

Dit deel is vrij dicht bebouwd doch volledig met open bebouwing en villa’s, abstractie gemaakt van de 

geschakelde woningen van de oude mijncité46 (zie foto) langs de westzijde 

over het meest zuidelijk deel, en verder een aantal verspreide gebouwen met 

semi-industrieel karakter (garages, Belgacom, kledingzaak, dansschool, ...). 

De open bebouwing kent een gemengd gebruik met een duidelijk overwicht 

op woonfunctie maar ook handel en diensten (autorijschool, milieuzorg, paar 

winkels, garages) en horeca (cafés en brasserieën) zijn vertegenwoordigd. 

Naast enkel bestaande appartementen (max gelijkvloers + verdiep) zijn in dit 

deel wat grotere appartementsprojecten in aanbouw (met meer lagen maar 

ook verder van de weg). 
 

Deel 7 : Bebouwde kom Houthalen   

Dit deel is de echte bebouwde kom van Houthalen.    

De oostzijde bestaat haast exclusief uit gesloten bebouwing kleinhandel (slager, bakker, kledij, schoenen, 

juwelen, nachtwinkel, …), vrije beroepen (advocaat, tandarts, …) en horeca. Verdiepen zijn doorgaans 

bewoond en enkele rijhuizen fungeren ook als woning. Er is vooral ten noorden van Ringlaan redelijk wat 

leegstand.  

De westzijde heeft een meer open sterk gemengd karakter door het overwicht van open bebouwing en villa’s 

weliswaar eveneens met stedelijke functies: banken, vrije beroepen (dokter, makelaar, logopedie ..) , horeca 

(ijssalon, restaurant, ..) en retail (kleding, sportartikelen). Verspreid komen bewoonde villa’s voor.  
 

Deel 8 : Mijnterrein – bebouwde kom : mijnindustrieel karakter – centrumkarakter   

Langs de westzijde is er het herbestemde mijnterrein met de karakteristieke 

schachtbokken.   

Tegenover dat mijnterrein komen langs de oostzijde tussen de McDonalds 

en de videotheek centrumfuncties voor onder vorm van horeca en 

kleinhandel in gesloten bebouwing (krantenwinkel, nachtwinkel, videotheek, 

…) en het sociaal huis.  Noordelijk komt langs beide zijden van de weg, lager 

gelegen achter een groene lage berm, een woonwijk voor met geschakelde 

bungalows / kleine villa’s (zie foto). 

                                                      

46 De eerste 30 arbeiderswoningen werden in 1925 ten noorden van de mijnzetels, langs de Grote Steenweg (nu Grote Baan) gebouwd.  

Vooral werknemers van Foraky en lokale helpers bij de afdieping van de schachten, namen er hun intrek.  Vandaag nog kan men zien 

dat deze woningen een architecturale eenheid vormen.  Omdat dit de eerste woningen van de steenkoolmijn waren noemt men ze ook 

de “oude cité”. 
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Deel 9 : Centrum Zuid en Carpool : industriezone en groenbuffer  

Dit deel heeft een vrij groen landelijk karakter omwille van de vallei van de Rodebeek en het buffergroen ten 

aanzien van het industrieterrein Centrum Zuid.   

Langsheen dit traject komt langs de oostzijde vooral bebouwing voor met semi-industrieel karakter en 

handelsfunctie. Het betreft vooral autogerelateerde bedrijven (tankstation, bandencentrale, autoparts, 

garage) en retail (woondecoratie, materialen).   

Het karakter langs de westzijde is veeleer gemengd met een afwisseling van grote villa’s, twee tankstations, 

een electrozaak, restaurant, … 

Deel 10 : Kleinschalig landbouwgebied Kolveren  

De landbouwpercelen in dit gebied ten zuiden van de E314 zijn relatief beperkt in oppervlakte en in grote 

mate begrensd door bomenrijen en houtkanten, waardoor het gebied naast de landbouwkundige waarde ook 

een natuurwaarde heeft. Een groot deel van het gebied is bovendien in eigendom van de natuurvereniging 

‘Stichting Limburgs Landschap’. De Laambeek stroomt doorheen dit kleinschalige gebied en heeft hier nog 

een grote natuurlijkheid.  

 

14.3.2.1.6 Ruimtelijke structuur langs het omleidingstracé 

(microniveau) 

Bespreking volgens opdeling in homogene segmenten 

Deel 1 : Militair domein en KMO-zone  

In het noorden van het plangebied ligt een militair domein, een immens 

natuur- en stuifduingebied. De N715 ligt aan de oostzjide van dit gebied. 

Aansluitend is een KMO-zone gelegen met een sterk gemengd gebruik 

gaande van ruimte-intensieve activiteiten (grond- en afbraakwerken, 

schroothandel, betonwaren)  over handel (garage, Colruyt, sanitair, 

houthandel) tot handel met regionale uitstraling (Dreamland). In de KMO-zone 

bevinden zich een 2-tal bewoonde huizen (waarvan 1 dienstwoning en 1 

zonevreemde woninge). Twee vervallen woningen staan leeg (en werden 

ingelijfd bij het bedrijfsterrein De Coster) . Verder oostwaarts bevindt zich het 

natuurpark Molenheide.   

In noordelijke richting, langsheen de oostelijke zijde van de N715, zijn 

landbouwgronden aanwezig die aansluiten op het groter aaneengesloten 

landbouwgebied van Peer. 

Deel 2 : Zone Helchterenbos-kleinschalig landbouwgebied Helchteren 

Helchterenbos betreft een groot aaneengesloten bebost gebied. De 

naaldhoutbestanden werden aangeplant in functie van de vroegere mijnbouw 

in de streek. De meest noordelijke bossen zijn domeinbossen (i.c. eigendom 

van het Vlaams Gewest).  Zuidelijker behoren de bossen tot het landgoed 

Hoeverheide (zie discipline landschap). Het fietsroutenetwerk dwarst hier de 

bosgordel ter hoogte van de villa Hoeverheide.   

Aan de noordoostzijde bevindt zich een kleinschalig landbouwlandschap. Het 

betreft hier voornamelijk extensief beheerde graslanden. De woonfunctie in 

deze deelzone is sterk verspreid over individuele boerderijen of 

wooneenheden. Langs de Heerkensweg is ook een visvijver gesitueerd. Ten 

oosten van het fietspad bevindt zich de Kievitwijk die aansluit op de N715. 
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Deel 3 : Valleigebied Mangelbeek-Echelbeek-Broekbeek  

Het valleigebied kan opgedeeld worden in een zuidelijk deel, m.b. vallei van Mangelbeek en Echelbeek ten 

zuiden van de nieuwe rotonde op de Guldensporenlaan-Helzoldlaan-Lillosteenweg, en een noordelijk deel, 

de vallei van de Broekbeek ten noorden van die rotonde.   

De vallei van de Broekbeek (noordelijk deel) is vrij dicht bebost. Op de rand van de vallei zijn paardenweiden 

gesitueerd.  

Op het kruispunt van de Helzoldlaan, de Lillosteenweg en de Guldensporenlaan is recent een nieuwe 

rotonde aangelegd. Ter hoogte van de rotonde is recente bebouwing gesitueerd (7-tal woonhuizen). Het 

betreft hier vrijstaande woningen (i.c. villa’s). Het omleidingstracé kruist de wegenis (d.m.v. een brug) ter 

hoogte van de nieuwe rotonde. 

Zicht vanaf de rotonde op de villa’s ten noorden 

Zicht vanaf de rotonde op de villa’s ten zuidwesten 
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Het zuidelijk deel is deels in agrarisch gebruik (zuiden), deels bebost (NO). Centraal wordt ook gejaagd. 

Bebouwing bevindt zich aan de rand van de vallei.  

Ten westen van het valleigebied bevindt zich het gehucht Lillo. Lillo is een woonkern gelegen in het 

buitengebied. De kern vormt een ruimtelijk geheel met Voort (Zolder). De bebouwing bestaat hoofdzakelijk 

uit eengezinswoningen in open bebouwing. Het voorzieningenniveau van Lillo beperkte zich tot enkele 

gemeenschapsvoorzieningen zoals een lagere school, een parochiezaal, jeugdlokalen en voetbalterreinen. 

Voor de meeste voorzieningen is het gehucht gericht op Berkenbos of Houthalen.  Langs de N719 bevinden 

zich een aantal handelszaken gericht op het bovenlokale verkeer.    

Deel 4 : Zone woonwijk De Standaard  

In het westen van de woonkern van Houthalen bevindt zich de Standaardwijk, een sociale woonwijk. Het 

omleidingstracé komt hier vlak langs.   

In de Standaardwijk wonen volgens gegevens van de bevolkingsdienst van Houthalen-Helchteren 

(december 2013) 776 mensen. Deze kunnen als volgt opgedeeld worden volgens leeftijdscategorie:  

 Geboortejaar   Ref. in 

België 

 

Standaardwijk, foto vanaf fietspad 

 

leeftijd Van Tot Aantal % % 

0-4 jaar 2004 2008 37 4,8 5,8 

5-14 j 1994 2003 81 10,4 11,1 

15-24 1984 1993 117 15,1 12,1 

25-39 1969 1983 148 19,1 19,7 

40-64 1944 1968 313 40,3 34,1 

65-79 1929 1943 69 8,9 12,2 

80 en 80+ “1900” 1928 11 1,4 4,9 

  Totaal 776   

Groene markering: groter aandeel tov leeftijdsopbouw van de Belgische bevolking  

Rode markering: kleiner aandeel tov leeftijdsopbouw van de Belgische bevolking 

 

De huizen in de wijk zijn over het algemeen gebouwd als halfopen bebouwing.   

De gemeente doet aan jongerenwerking in de wijk. Het wijkinformatiecentrum fungeert als uitvalsbasis.   
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Ten westen van de spoorweg en het fietspad is bewoning gesitueerd langs de Scheperslaan en het 

Visserspad. Het betreft hier vrijstaande woningen in een landelijke omgeving.  

Deel 5 : Centrum-Zuid  

Ten noorden van de E314 is de bedrijvenzone Centrum-Zuid gelegen. Het bedrijventerrein bevindt zich op 

de vroegere mijnsite en ligt hoger dan de directe omgeving. In het westen van de zone, tussen de E314 en 

het opgehoogde terrein is een waterzuiveringsstation van Aquafin gelegen. Tussen het opgehoogde terrein 

en de bestaande spoorlijn in het westen bevindt zich een moerassige zone met de vroegere 

verbrandingstoren. Het omleidingstracé dwarst de bedrijvenzone. Waar de weg is ingetekend hebben zich 

nog geen bedrijven gevestigd. Het betreft hier een reserveringsstrook op het gewestplan.  

Ten noordwesten van het hogergelegen terrein is ten dele woonfunctie gesitueerd langs de Koetsstraat (in 

industriezone volgens het gewestplan). Het is hier eerder rustig wonen in een bosrijke omgeving. Op de 

hoek met de Stationstraat bevindt zich een hotel.  

Deel 6 : Vallei- en kleinschalig landbouwgebied Zonhoven  

Ten zuiden van de E314 bevindt zich het kleinschalig landbouwgebied Kolveren/Ten Eikenen. Het gebied 

bevindt zich op het grondgebied Zonhoven. Het landbouwgebied vervult tevens een natuurfunctie als 

verbinding tussen de natuurgebieden De Teut en de Geelberg. De landbouwgronden zijn voornamelijk in 

gebruik als permanent grasland.  

 

14.3.2.1.7 Bevolking – kwetsbare groepen 

Bevolking 

Binnen het studiegebied dat beschouwd wordt om de gezondheidseffecten door blootstelling aan 

luchtverontreiniging en aan geluid te beoordelen, wonen in totaal 47.622 mensen, verspreid over 

verschillende steden/gemeenten zoals weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 14.3.10: Inwonersaantal studiegebied 

Stad/gemeente Aantal inwoners studiegebied 

Houthalen-Helchteren 21.157 

Zonhoven 12.769 

Heusden-Zolder 11.228 

Beringen 1.236 

Peer 759 

Hechtel-Eksel 473 

Totaal  47.622 
 

Sommige bevolkingsgroepen zijn evenwel extra gevoelig voor effecten van luchtverontreiniging en geluid. 

Het gaat hierbij voornamelijk om kinderen, ouderen en mensen die in ziekenhuizen of rust- en 

verzorgingstehuizen verblijven. 

Het is dan ook belangrijk om de aanwezigheid van deze kwetsbare groepen binnen het studiegebied in kaart 

te brengen. Voor een situering van de kwetsbare locaties (scholen, kinderdagverblijven, zieken-huizen, 

RVT’s) wordt verwezen naar Kaart 14.3-2. 

 

Kaart 14.3-2: Kwetsbare locaties  

 

14.3.2.1.8 Luchtkwaliteit en relatie tot gezondheid 

Algemene effecten van luchtverontreiniging 

Volgens een zeer recente mededeling van International Agency for Research on Cancer (IARC), het 

kankerinstituut van de Wereldgezondheidsorganisatie is luchtverontreiniging kankerverwekkend voor de 

mens (groep 1). Na een grondige review van de meest recente beschikbare wetenschappelijke literatuur 
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werd door een panel van experten besloten dat er voldoende bewijs is dat blootstelling aan 

luchtverontreiniging longkanker kan veroorzaken. Luchtverontreiniging geeft ook aanleiding tot een verhoogd 

risico op blaaskanker. Luchtverontreiniging is volgens het IARC zelfs een van de belangrijkste milieu-

oorzaken van kankersterfgevallen in het algemeen De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging zijn 

transport, energieproductie, industriële emissies,  landbouwemissies en gebouwenverwarming. 

Luchtvervuiling staat ook in verband met een toename van astma en allergische morbiditeit. Er wordt 

vermoed dat luchtverontreiniging ook bijdraagt tot de toegenomen prevalentie van allergieën. Studies blijven 

de associatie tussen luchtvervuiling en allergische respiratorische aandoeningen versterken, terwijl recente 

mechanistische studies een prominente rol toeschrijven aan de oxidatieve stress ten gevolge van pro-

allergische immunologische effecten als respons op polluenten (zowel gassen als deeltjes) (Riedl, 2008).  

In een stedelijke omgeving wordt men daarnaast aan verschillende parameters blootgesteld die elkaars 

effect kunnen vergroten. Verhoogde temperaturen ten gevolge van de klimaatverandering kunnen de 

negatieve gezondheidseffecten van fijn stof vergroten, wat resulteert in een verhoogde mortaliteit (Meng et 

al., 2012). Een andere bepalende factor is omgevingslawaai, dat in combinatie met blootstelling aan fijn stof, 

een verhoogd risico op hart- en vaatziekten impliceert (Selander et al., 2009). 

Kwetsbare groepen voor verhoogde gezondheidsrisico’s zijn kinderen (jonger dan 15 jaar), ouderen en 

zieken (Hoge gezondheidsraad, 2011).  

De luchtwegen en longen van kinderen zijn nog niet volledig ontwikkeld en dus gevoeliger voor beschadiging 

dan die van volwassenen. Daarenboven brengen ze vaak een groot deel van de dag buitenshuis door en 

door hun vele sport- en spelactiviteiten hebben ze vaak een hogere ademhalingsfrequentie dan 

volwassenen (Boesch et al., 2008). Luchtverontreiniging kan zelfs in de prenatale fase een invloed hebben 

op de gezondheid van het kind: verlaagd geboortegewicht, intra-uteriene groeivertraging, vroeggeboorte en 

zelfs vervroegde sterfte (European Environment Agency, 2013). Blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens 

de zwangerschap verhoogt daarnaast ook de kans dat het kind op latere leeftijd allergieën en astma 

ontwikkelt (Baïz et al., 2011). 

Door de toename van de levensverwachting wordt de groep van ouderen steeds belangrijker. Ouderen 

hebben door de langdurige blootstelling aan luchtvervuilende stoffen gedurende hun leven en hun verlaagd 

immuunsysteem, een verminderde capaciteit om met luchtvervuiling om te gaan (Makri & Stilianakis, 2008; 

Pope & Dockery, 2006).  

Het vooraf bestaan van respiratoire of cardiovasculaire ziektes is tevens een factor die de kwetsbaarheid 

voor verhoogde luchtvervuiling beïnvloedt (Pope & Dockery, 2006). Dit maakt zieken bijgevolg zeer 

kwetsbaar voor verhoogde concentraties aan luchtverontreiniging, zowel op korte als lange termijn.  

Naast deze fysiek zwakkere bevolkingsgroepen, worden sporters in de buitenlucht van een stedelijke 

omgeving ook sterk beïnvloed door de aanwezigheid van luchtverontreiniging. Er zijn 3 redenen te 

onderscheiden waarom sportbeoefenaars een groter risico lopen bij het inademen van vervuilende stoffen. 

Op de eerste plaats wordt tijdens de fysieke inspanning dieper in- en uitgeademd. Men ademt daarom meer 

lucht, en dus meer vervuilende stoffen in, dan wanneer men geen fysieke inspanning doet. Op de tweede 

plaats wordt tijdens het sporten voornamelijk via de mond geademd, waardoor de lucht minder wordt 

gefilterd zoals dat bij de neus wel gebeurt. Tot slot belandt de ingeademde lucht, en dus de hoeveelheid 

vervuilende stoffen, vanwege de snellere en diepere ademhaling dieper in de luchtwegen (Daigle, 2003; 

Carlisle, 2001). 

Het wegverkeer zorgt ervoor dat nabij drukke verkeerswegen verhoogde concentraties van 

luchtverontreinigende stoffen aanwezig zijn. Deze verhoogde concentraties kunnen leiden tot een aantasting 

van de gezondheid. Het is op dit moment nog niet bekend welke componenten van het verkeersgerelateerde 

mengsel van luchtverontreiniging verantwoordelijk zijn voor de gezondheidseffecten.  

Er kan geen veilige afstand afgeleid worden vanaf drukke verkeerswegen tot waar de schadelijke 

gezondheidseffecten ophouden. Uit het recente doctoraat van Dijkema (2012) blijkt dat een hogere 

prevalentie van ziekenhuisopnamen niet alleen gerelateerd is aan kortdurende episodes met hogere 
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concentraties van luchtvervuiling, maar ook aan langdurige blootstelling aan lagere luchtvervuilingsniveaus. 

Dit blijkt ook uit het onderzoek van Van Larebeke en De Waegeneer (2009). Hierin werd vastgesteld dat het 

effect van opeenvolgende (chronische) blootstellingen in sommige omstandigheden meer kankerverwekkend 

is dan een kortdurend contact met vervuilende stoffen.  

Anderzijds zijn er ook voldoende wetenschappelijke gegevens die duidelijk aantonen dat hoe korter men 

woont, werkt of naar school gaat langs een drukke verkeersweg, hoe ongezonder dit is. Rondom snelwegen 

kan tot op 1000 m nog een bijdrage van verkeersemissies worden waargenomen (Fischer et al., 2007). 

Door toename van de bevolkingsdichtheid wordt men er echter toe gedwongen om steeds dichter in de buurt 

van drukke wegen woningen en scholen te bouwen met als gevolg dat veel kinderen in de nabijheid van 

belangrijke bronnen van luchtverontreiniging wonen en/of naar school gaan (Gauderman et al., 2007).  

Een verminderde blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging zoals fijn stof leidt tot een 

aanzienlijke en meetbare verbetering van de levensverwachting (Pope et al., 2009). Veelbelovende 

maatregelen om luchtvervuiling aan te pakken blijken echter slechts beperkt effectief. Een 

emissiereducerende snelheidsverlaging leidde tot een geringe afname van de concentraties aan de rand van 

de snelweg. Filters bleken in staat de infiltratie van fijn stof te reduceren, maar de binnenluchtkwaliteit werd 

nog altijd in belangrijke mate door de buitenluchtkwaliteit beïnvloed  (Dijkema, 2012). 

 

Gezondheidseffecten van specifieke componenten in verkeersemissies 

Aangezien transport één van de belangrijkste oorzaken is van luchtverontreiniging, wordt hierna voor de 

meest relevante parameters in dit MER aangegeven welke gezondheidseffecten kunnen optreden bij 

blootstelling aan deze componenten. Het gaat hierbij om: stikstofoxiden, fijn stof en benzeen.  

 

Stikstofoxiden (NOx) 

Stikstofoxiden (NOx) is de verzamelnaam voor stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2).  Stikstofoxiden 

ontstaan door oxidatie van stikstof uit de lucht bij verbrandings-processen op hoge temperatuur, zoals 

bijvoorbeeld in verbrandingsmotoren.  

Alhoewel de NOx-emissies de laatste jaren gedaald zijn, blijven de NO2-concentraties in stedelijke 

meetstations stagneren. De toenemende verdieselijking van het Belgische wagenpark is hiervoor 

verantwoordelijk. Naast sowieso hogere NOx emissies door diesels in vergelijking met benzinewagens, is 

ook de NO2/NO verhouding bij dieselwagens hoger waardoor de directe uitstoot van NO2 door het 

wegverkeer toeneemt. De invoering van de oxidatiekatalysator bij (diesel) personenwagens vanaf de EURO-

3 norm en de invoering van CDPF-roetfilters (“Catalytic Diesel Particulate Filter”) bij vrachtwagens en bussen 

zorgen voor die hogere directe NO2 uitstoot. Vanaf de invoering van de EURO-6 norm in 2014 zal de NOx 

uitstoot van dieselwagens gevoelig dalen. 

NO2 is een oxiderend gas dat irritatie aan de luchtwegen kan veroorzaken. In het algemeen zullen mensen 

weinig tot geen last van NO2 ondervinden tenzij de concentratie een aantal malen hoger is dan de huidige 

norm. Dan kan irritatie aan ogen, neus en keel optreden. Bronchiale reactiviteit treedt gewoonlijk op bij 

concentraties vanaf 1800 μg/m³ bij gezonde individuen en vanaf 200–500 μg/m³ bij patiënten met astma of 

chronische obstructieve pulmonaire ziekte (Samoli et al., 2006).  

Bij blootstelling aan lagere concentraties NO2 wordt een lagere longfunctie waargenomen. Ook een toename 

van astma-aanvallen en ziekenhuisopnamen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties komen voor. Bij 

een toename van de korte termijnblootstelling met 10 μg/m³ werd epidemiologisch een verhoging van 

respiratoire en cardiovasculaire sterfte afgeleid met respectievelijk 0,38% en 0,40% (Samoli et al., 2006).  

Hoewel studies een negatief effect van NO2 op mortaliteit laten zien, is het onduidelijk of NO2 zelf een effect 

heeft op de gezondheid of dat deze stof alleen een goede gidsstof is voor het door verkeersemissies 

gedomineerde luchtverontreinigingsmengsel (Hoge gezondheidsraad, 2011). Gezondheidseffecten die in 

verband worden gebracht met NO2, worden met andere worden waarschijnlijk veroorzaakt door het gehele 
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mengsel van luchtverontreinigende stoffen. Omdat NO2 zo sterk gerelateerd is aan het mengsel van 

verkeersgerelateerde verontreiniging en er ten gevolge van verkeersemissies wel degelijk negatieve 

gezondheidseffecten kunnen optreden, worden toch ook normen aan NO2-niveaus gekoppeld. Volgens 

recent onderzoek zouden er ook verhoogde ziekenhuisopnames en ademhalingssymptomen kunnen 

optreden bij concentraties die onder de huidige grenswaarden liggen (WHO, 2013).  

 

Fijn stof (Particulate matter, PM) 

Fijn stof bestaat uit deeltjes van uiteenlopende grootte, die gekarakteriseerd kunnen worden door hun 

diameter: PM10 (aerodynamische diameter kleiner dan 10 μm), PM2,5 (kleiner dan 2,5 μm) en de ultrafijne 

fractie PM0,1 (kleiner dan 0,1 μm). De herkomst van fijn stof kan van alles zijn: van waarschijnlijk onschuldig 

zeezout of Saharazand, tot zware metalen, PAK’s en allerlei andere organische verbindingen, dioxines, …. 

Deeltjes groter dan  2,5 μm ontstaan vooral bij mechanische processen (bv. slijtage van remmen, banden, 

wegdek of sporen). Deeltjes kleiner dan 2,5 μm zijn vooral afkomstig van chemische processen, zoals roet 

van verbranding maar ook deeltjes die zich in de lucht vormen uit andere luchtverontreiniging (zogenaamd 

secundair stof) (Wester & van den Elshout, 2012). 

In Vlaanderen komen zeer hoge concentraties aan ultrafijn stof (PM0,1) voor langs snelwegen en op 

plaatsen met druk verkeer (SARWGG, 2013). PM10 varieert echter maar een beetje met de 

verkeersintensiteit en met de afstand tot een drukke weg, en PM2,5 nog minder (Fransen, 2012). De invloed 

van een weg is gewoonlijk gering, ten gevolge van de hoge achtergrondbelasting (Janssen et al. 2011).  

Wanneer fijn stof wordt ingeademd, kan dit een effect hebben op de gezondheid. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat vooral het fijn stof dat veroorzaakt wordt door verbrandingsprocessen op grond van haar 

chemische eigenschappen tot gezondheidseffecten leidt (Wester & van den Elshout, 2012). 

Hoe kleiner de stofdeeltjes, hoe gevaarlijker ze over het algemeen zijn. Stofdeeltjes met een diameter van 

minder dan 10 μm zetten zich af in de keel en de bovenste luchtwegen. De kleinere deeltjes met een 

diameter van 2,5 μm komen in de longblaasjes terecht (en eventueel in het bloed). Ultrafijn stof kan door zijn 

beperkte afmetingen door de celwand van de longblaasjes heen gaan, waardoor het in de bloedbaan terecht 

komt en in de bloedvaten ontstekingen kan veroorzaken. 

Fijn stof kan een rol spelen bij verschillende gezondheidseffecten, gaande van astma, chronisch obstructief 

longlijden en andere respiratoire aandoeningen (Pope & Dockery, 2006). Bovendien kan fijn stof de 

gevoeligheid van astmalijders voor vervuiling verhogen en astma-aanvallen veroorzaken. Volgens de studie 

“Review of evidence on health aspects of air pollution” (WHO, 2013) kan langdurige blootstelling aan fijn stof 

ook leiden tot aderverkalking, aangeboren afwijkingen en ademhalingsziekten bij kinderen. Deze studie wijst 

ook op een mogelijke relatie met de zenuwontwikkeling, verlies van cognitieve functies en diabetes en 

versterkt het vermoeden van een oorzakelijk verband tussen PM2,5 en sterfte door hart-, vaat- en 

ademhalingsziekten. 

Ultrafijn stof (PM0,1) leidt niet alleen tot astma en chronisch obstructieve longziektes, maar ook tot hart- en 

vaatziekten. Acute gezondheidseffecten van (ultra)fijne stofpartikels, zelfs bij korte termijn blootstelling aan 

lage niveaus, omvatten toegenomen hospitalisaties voor respiratoire aandoeningen, fluctuaties in het gebruik 

van bronchodilatoren, hoest, en lange termijn effecten zoals een toegenomen respiratoire morbiditeit 

(Schwela, 2000). 

De laatste jaren werd duidelijk dat fijn stof zowel in hoge als in lage concentraties schadelijk is. Elke 

concentratie is dus schadelijk, maar hoe langer de blootstelling duurt en hoe hoger de concentraties, hoe 

schadelijker. Wetenschappelijke studies tonen aan dat er geen drempel is waaronder er geen nadelige 

gezondheidseffecten verwacht worden ten gevolge van de blootstelling aan fijn stof (WHO, 2006a, 2006b). 

Fijn stof wordt, net als luchtverontreiniging, zeer recent door de IARC geklassificeerd als kankerverwekkend 

voor mensen (Groep 1).   
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Een studie van Remy & Nawrot uit 2008 heeft op basis van cijfers van 2004 de gezondheidslast van 

blootstelling aan PM10 berekend voor Brussel, Luik en Antwerpen. Hieruit bleek dat bij een vermindering 

van de jaargemiddelde concentraties van PM10 naar 20 μg/m³ in elk van de steden tussen de 40 en 75 

vroegtijdige sterftes per 100.000 inwoners vermeden zouden worden. Uit een studie ten behoeve van het 

Milieurapport Vlaanderen (2006) blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse vroegtijdige sterfte door dagelijkse 

blootstelling aan PM10 in de periode 1997-2004, 650 personen betreft in Vlaanderen. Voor Vlaanderen 

werden ook de gezondheidseffecten berekend in DALY’s (disability adjusted life years). Het totaal aantal 

DALY’s voor 2004 werd geschat op ruim 22.000 door PM10 en PM2,5 (VMM, 2005). 

Recent werd binnen het APHEIS-netwerk (Air Pollution and Health: A European Information System) op 

basis van metingen in 29 Europese steden (Analitis et al., 2006) de verhoogde kans op sterfte bevestigd; de 

extra sterfte bedroeg 0,58% ten gevolge van respiratoire aandoeningen en 0,76% ten gevolge van 

cardiovasculaire aandoeningen voor elke stijging van 10 μg/m³ in de blootstelling aan PM10. Voor PM2,5 

wordt verwezen naar de Amerikaanse cohortstudie van Pope et al. (2002) die het verhoogd risico op 

algemene sterfte ten gevolge van lange termijn blootstelling per 10 μg/m³ vastlegt op 0,6%. Een 

gelijkaardige waarde werd gevonden in een recent cohort onderzoek in Nederland door Brunekreef et al. 

(2009). In de Europese Unie wordt geschat dat de gemiddelde levensverwachting vermindert met 8,6 

maanden als gevolg van blootstelling aan PM2,5 (Europees Milieu Agentschap, 2012). Een daling van de  

PM2,5-concentratie met 10 μg/m³ zou leiden tot een geschatte stijging van de levensverwachting met 0,61 

jaar (Pope et al, 2009). Voor ultrafijn stof is het nog te vroeg om een epidemiologische waarde voor de 

gezondheid vast te stellen. Een expert panel heeft wel een tentatieve waarde afgeleid van 0,30% (range 

tussen 0,1 en 1,2%) daling in de totale sterfte per daling van 1.000 partikels/cm³ in ultrafijn stof concentraties 

(Hoek et al., 2010). 

 

Benzeen 

De gezondheidsschade na een blootstelling aan benzeen wordt bepaald door verschillende factoren: de 

hoeveelheid benzeen, de duur van de blootstelling,… Benzeen vertoont slechts bij zeer hoge concentraties 

acute toxische effecten, die dan vooral op het centrale zenuwstelsel betrekking hebben. Voor acute toxische 

effecten bij de mens is 25 μg. g
-1

 de NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) (Neumeier, 1993).  

Wanneer men benzeen gedurende lange tijd inademt, kunnen schadelijke effecten ontwikkeld worden in het 

beenmerg (van Larebeke, 1995). Daardoor kan de normale bloedproductie verstoord worden zodat 

bloedarmoede en bloedingen kunnen ontstaan. Daarnaast is benzeen een bewezen carcinogeen voor de 

mens en veroorzaakt na een langdurige blootstelling leukemieën (van Larebeke, 1995; Huff, 2007). Het staat 

ondertussen vast dat benzeen niet alleen leukemie, maar ook lymfoma's induceert bij de mens (Goldstein, 

2010; Smith et al., 2007; Steinmaus et al., 2008). 

Er bestaat sinds decennia een wetenschappelijke controverse over de mate waarin benzeen 

kankerverwekkend is voor de mens. Het Environmental Protection Agency van de Verenigde Staten schatte 

het eenheidsrisico47, het kankerrisico van blootstelling aan benzeen in lucht in 1999 op een waarde van 

2,2x10-6 tot 7,8x10
-6

 (http://www.epa.gov/iris/subst/0276.htm). De California Office of Environmental Health 

Hazard Assessment schatte in 2002 dit risico daarentegen op 29x10
-6

 (http://www.oehha.ca.gov/risk.html). 

Volgens van Larebeke (1995) zou benzeen 11,5 bijkomende dodelijke gevallen van leukemie veroorzaken 

per miljoen personen die levenslang blootgesteld worden aan een benzeenconcentratieverhoging van 1 

μg/m
3
. Het gaat hier om berekeningen van wat als het meest waarschijnlijke risico beschouwd wordt. De 

kans bestaat dat het werkelijke risico hoger ligt.  

Op basis van de publicaties van Jakobsson et al. (1993), Rinsky et al. (1987) en Austin et al. (1988) kunnen 

worst case-berekeningen gemaakt worden die wijzen op een unit risk van 24 tot 177 gevallen van leukemie 

per miljoen personen voor levenslange (75 jaar) extra blootstelling aan 1 μg/m³, waarbij het cijfer van 177 

                                                      
47

 Het eenheidsrisico is het extra kankerrisico bij levenslange blootstelling aan 1 μg/m³. 
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zeker een belangrijke overschatting inhoudt. De unit risk van de California Office of Environmental Health 

Hazard Assessment (29 gevallen van kanker per miljoen personen bij een extra levenslange bloostelling aan 

1 μg/m³) kan echter realistisch zijn (Hoge gezondheidsraad, 2011). Op basis van een evaluatie van de 

wereldliteratuur stelt de Wereldgezondheidsorganisatie een eenheidsrisico van 6 x 10
-6

 voor. 

 

Luchtkwaliteit in de bestaande toestand en relatie tot gezondheid 

Algemeen 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de blootstelling van de inwoners van het studiegebied aan 

verschillende concentratieniveaus van NO2, PM10 en PM2.5 
 

Tabel 14.3.11: Bestaande situatie: aantal blootgestelden concentratieniveaus NO2 

NO2 Aantal blootgestelden 

≤ 30 µg/m³ 47.618 

30,1 – 35 µg/m³ 4 

35,1 – 40 µg/m³ 0 

40,1 – 45 µg/m³ 0 

45,1 – 50 µg/m³ 0 

> 50 µg/m³ 0 

Totaal  47.622 

 

Tabel 14.3.12: Bestaande situatie: aantal blootgestelden concentratieniveaus PM10 

PM10 Aantal blootgestelden 

≤ 20 µg/m³ 712 

20,1 – 28 µg/m³ 43.992 

28,1 – 32 µg/m³ 2.918 

32,1 – 36 µg/m³ 0 

36,1 – 40 µg/m³ 0 

> 40 µg/m³ 0 

Totaal  47.622 

 

Tabel 14.3.13: Bestaande situatie: aantal blootgestelden concentratieniveaus PM2.5 

PM2.5 Aantal blootgestelden 

≤ 10 µg/m³ 0 

10,1 – 17,5 µg/m³ 35.914 

17,6 – 20 µg/m³ 10.236 

20,1 – 22,5 µg/m³ 1.471 

22,6 – 25 µg/m³ 0 

> 25 µg/m³ 0 

Totaal  47.622 

Uit Tabel 14.3.11 kan afgeleid worden dat quasi alle inwoners van het studiegebied worden blootgesteld aan 

NO2-concentraties van minder dan 30 µg/m³. Slechts enkele bewoners worden blootgesteld aan NO2-

concentraties tussen 30 en 35 µg/m³. De Vlarem-norm en wetenschappelijke advieswaarde van de WHO 

bedraagt 40 µg/m³. 

Voor PM10 varieert de blootstelling tussen minder dan 20 µg/m³ en 32 µg/m³. De Vlarem-grenswaarde van 

40 µg/m³ wordt overal gerespecteerd, de WHO-richtwaarde van 20 µg/m³ niet. Slechts 1,5 % van de 

bewoners wordt blootgesteld aan PM10-concentraties die lager liggen dan de WHO-richtwaarde. 

Gezondheidseffecten zoals astma, chronisch obstructief longlijden en andere respiratoire aandoeningen 

kunnen bij de heersende PM10-concentraties niet uitgesloten worden. Bovendien kan fijn stof de 

gevoeligheid van astmalijders voor vervuiling verhogen en astma-aanvallen veroorzaken.  

Voor PM2.5 varieert de blootstelling tussen meer dan 10 en 22,5 µg/m³. De Vlarem-norm voor PM2.5 

bedraagt 25 µg/m³, de indicatieve grenswaarde 20 µg/m³. De WHO-richtwaarde voor PM2.5 werd vastgelegd 

op 10 µg/m³. Alle inwoners van het studiegebied worden blootgesteld aan concentraties die hoger liggen dan 
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deze richtwaarde. Gezondheidseffecten zoals astma en chronisch obstructieve longziektes, hart- en 

vaatziekten, toegenomen hospitalisaties voor respiratoire aandoeningen, fluctuaties in het gebruik van 

bronchodilatoren, hoest, toegenomen respiratoire morbiditeit kunnen dan ook niet uitgesloten worden.  

 

Kwetsbare groepen 

Tabel 14.3.14 tot en met 14.3.14 geven een overzicht van het aantal kwetsbare bestemmingen binnen 

verschillende concentratieklassen voor respectievelijk NO2, PM10 en PM2.5. In de tabellen wordt een 

onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten bestemmingen (scholen, kinderdagverblijven, 

ziekenhuizen, RVT’s).  
 

Tabel 14.3.14: Bestaande toestand aantal kwetsbare locaties per concentratieklasse NO2  

 Concentratieklasse NO2 (µg/m³)  

 ≤ 30 30,1-35 35,1-40 40,1-45 45,1-50 > 50 Totaal 

Kleuteronderwijs 22 0 0 0 0 0 22 

Basisonderwijs 23 0 0 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 7 0 0 0 0 0 7 

Kinderopvang 17 0 0 0 0 0 17 

RVT’s 8 0 0 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 78 0 0 0 0 0 78 

 

Tabel 14.3.15: Bestaande toestand: aantal kwetsbare locaties per concentratieklasse PM10  

 Concentratieklasse PM10 (µg/m³)  

 ≤ 20 20,1-28 28,1-32 32,1-36 36,1-40 > 40 Totaal 

Kleuteronderwijs 1 20 1 0 0 0 22 

Basisonderwijs 0 21 2 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 6 1 0 0 0 7 

Kinderopvang 0 16 1 0 0 0 17 

RVT’s 0 8 0 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 1 0 0 0 0 1 

Totaal 1 72 5 0 0 0 78 

 

Tabel 14.3.16: Bestaande toestand: aantal kwetsbare locaties per concentratieklasse PM2.5  

 Concentratieklasse PM10 (µg/m³)  

 ≤ 10 10,1- 17,5 17,6-20 20,1-22,5 22,6-25 > 25 Totaal 

Kleuteronderwijs 0 21 1 0 0 0 22 

Basisonderwijs 0 22 1 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 6 1 0 0 0 7 

Kinderopvang 0 16 1 0 0 0 17 

RVT’s 0 8 0 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 1 0 0 0 0 1 

Totaal  0 74 4 0 0 0 78 

Uit de tabellen kan afgeleid worden dat alle kwetsbare groepen voor NO2 in de klasse van minder dan 30 

µg/m³ gesitueerd zijn, voor PM10 tussen 20 en 32 µg/m³ en voor PM2.5 tussen 10 en 20 µg/m³. 
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14.3.2.1.9 Geluidsklimaat en relatie tot gezondheid 

Geluidshinder 

Hinder is een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid, dat optreedt 

wanneer een milieufactor iemands gedachten, gevoelens of activiteiten negatief beïnvloedt (GR, 1999). 

Geluidhinder is subjectief; het verschilt van persoon tot persoon of iemand een geluid hinderlijk vindt. Naast 

het geluidniveau hangt dit ook af van een aantal andere factoren, zoals angst voor de bron of 

controleerbaarheid van de blootstelling (RIVM, 2011). 

Het meten van geluidshinder gebeurt meestal door het afnemen van vragenlijsten onder de populatie waarin 

men geïnteresseerd is, bijvoorbeeld de inwoners van een stad of een wijk. De vraagstelling in de enquêtes 

en de analyse van de gegevens hebben invloed op het percentage (ernstig) gehinderden dat wordt 

gevonden.  

Voor geluid is in internationaal verband een standaardvraag vastgesteld over geluidhinder bij volwassenen, 

om de vergelijkbaarheid tussen onderzoeken te bevorderen (ISO norm ISO/TS 15666, 2003). Met deze 

vraag kan het percentage mensen worden bepaald dat hinder ondervindt van geluid in hun woonomgeving 

en de vraag is in beginsel bedoeld voor de gezondheidsenquête voor de algemene bevolking (19-65 jaar). 

Antwoorden worden gegeven op een schaal van 0 tot en met 10, waarbij 0 geen hinder betekent en 10 heel 

veel hinder 

Bij de standaardvraag hoort ook een vaste manier voor het omrekenen van de individuele antwoorden naar 

een percentage gehinderden in de onderzoeksgroep. Het is internationaal gangbaar om ernstige hinder, 

hinder en enigszins gehinderd te definiëren aan de hand van percentages van de antwoordschaal. In dit 

geval vormen de elf antwoordcategorieën een continue 100%-schaal (zie Figuur 18.4.1). Ernstige hinder, 

hinder en enigszins gehinderd zijn gedefinieerd als 72%, 50% en 28% van de continue schaal. De 

categorieën overlappen elkaar: de cijfers voor ernstige hinder, hinder en enigszins gehinderd kunnen dus 

niet opgeteld worden. 

 

Figuur 14.3.8: Afkappunten voor hinder (afgeleid door Miedema, 1992) 

 

Algemene effecten van geluidsverstoring48   

Als gevolg van hoge geluidsniveaus kunnen verschillende negatieve effecten op de gezondheid optreden. 

Afhankelijk van het geluidsniveau kunnen volgende effecten optreden: gehoorschade, verstoring van 

conversaties, verstoring van de slaap, impact op fysiologische functies, mentale ziekten, etc. De kwetsbare 

groepen zijn voor een deel dezelfde als de kwetsbare groepen voor luchtverontreiniging, met name, jonge 

kinderen, ouderen en mensen die in ziekenhuizen en rusthuizen verblijven. Daarnaast zijn ook mensen die 

reeds aan gehoorschade lijden extra kwetsbaar, evenals blinden, aangezien zij meer op hun gehoor moeten 

kunnen vertrouwen dan zienden. 

Voor wat betreft gehoorschade, wordt aangenomen dat dit niet voorkomt bij geluidsniveaus van 70 dB(A) en 

minder, zelfs niet bij langdurige blootstelling. Voor geluidsniveaus van meer dan 35 dB(A) geldt wel dat ze de 

conversatiemogelijkheden beperken, aangezien er 15 dB(A) zou moeten zitten tussen het interfererend 

                                                      
48

 WHO, 1999.Guidelines for community noise. 
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geluid en het geluidsniveau van de spraak, dat ongeveer 50 dB(A) bedraagt. Voor kwetsbare groepen zijn 

zelfs lagere achtergrondniveaus nodig om een gesprek te kunnen verstaan.  

Voor mensen die in lawaaierige omgevingen werken/wonen, zoals mensen die naast drukke wegen wonen 

of naast een luchthaven, kan de blootstelling aan lawaai lijden tot tijdelijke of zelfs permanente impact op 

fysiologische functies. Zo werd aangetoond dat cardiovasculaire effecten (vnl. ischemische hartziekte en 

hypertensie) kunnen veroorzaakt worden door lange termijn blootstelling aan geluid van wegen en 

vliegtuigen, met LAeq,24h niveaus van 65-70 dB(A). 

In de WHO-publicatie ‘Guidelines for community noise’ worden ook richtwaarden gegeven voor 

omgevingsgeluid in specifieke omgevingen. De publicatie meldt dat voor scholen en speeltuinen vanaf een 

geluidsniveau van 55 dB(A) LAeq (buitenshuis) hinder kan optreden. Voor kinderdagverblijven worden enkel 

waarden vermeld die binnenshuis van toepassing zijn (35 dB(A)). 

Het European Environment Agency heeft in 2010 een ‘good practice guide’ uitgebracht over blootstelling aan 

geluid en potentiële gezondheidseffecten( ). De dosis-effectrelaties die hierin vermeld worden, worden in dit 

plan-MER gebruikt voor de beoordeling van de impact van blootstelling aan geluid. Voor een overzicht van 

effecten van geluid op gezondheid en welbevinden zoals beschreven door het EEA, wordt verwezen naar 

onderstaande tabel. 
 

Tabel 14.3.17 : Effecten van geluid op gezondheid en welbevinden waarvoor er voldoende bewijzen zijn (EEA, Good 

practice guide on noise exposure and potential health effects, 2010) 

Effect  Akoestische 
indicator* 

Drempel** 
dB(A) 

 

Hinder, verstoring Psychosociaal, 
levenskwaliteit 

Lden 42 chronisch 

Zelf gerapporteerde 
slaapverstoring 

Levenskwaliteit, somatische 
gezondheid 

Lnight 42 Chronisch 

Leren, geheugen Prestaties Lden 50 Acuut, 
chronisch 

Stresshormonen Stressindicator Lden NA Acuut, 
chronisch 

Slaap Opwinding, beweeglijkheid, 
slaapkwaliteit 

Lmax                    
Leq 

32 Acuut, 
chronisch 

Gerapporteerd 
ontwaken 

Slaap  SELindoors 53 Acuut 

Gerapporteerde 
gezondheidseffecten 

Welbevinden                 
klinische gezondheid 

Lden 50 Chronisch 

Verhoogde bloeddruk Fysiologie Lden 50 Chronisch 

Ischemische hartziekte Klinische gezondheid Lden 60 Chronisch 

* Lden en Lnight zijn gedefinieerd als blootstellingsniveau buitenshuis. Lmax kan zowel binnenshuis als buitenshuis zijn, naargelang de 

aanduiding in de tabel 

** Niveau waarboven effecten beginnen optreden of groter worden dan achtergrondwaarden 

 

Slaapverstoring 

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2009 de publicatie ‘Night noise guidelines for Europe, 2009’ 

uitgegeven. Die beschrijft drempelwaarden voor geluid ’s nachts binnenshuis en buitenshuis (Lnight,outside).  

Uit deze studie blijkt dat bij Lnight,outside waarden van minder dan 30dB, geen effecten op de slaap 

geobserveerd worden, met uitzondering van een lichte verhoging in de frequentie van het aantal bewegingen 

tijdens de slaap. Vanaf Lnight,outside waarden van minder van 40dB worden nadelige gezondheidseffecten 

vastgesteld, zoals zelf gerapporteerde slaapverstoring, slapeloosheid en een verhoogd gebruik van 

slaapmiddelen. Er is echter onvoldoende bewijs dat de biologische effecten die worden vastgesteld bij 

Lnight,outside waarden van minder dan 40dB schadelijk zijn voor de gezondheid. Vandaar dat de 

Wereldgezondheidsorganisatie als richtlijn voor nachtlawaai de Lnight,outside waarde van 40dB naar voor 

schuift. Er wordt in de publicatie ook een tussentijdse richtwaarde van 55 dB vermeld in geval de 40 dB niet 
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op korte termijn haalbaar is. Deze richtwaarde is evenwel geen gezondheidsgebaseerde richtwaarde. 

Kwetsbare groepen kunnen bij dit geluidsniveau niet beschermd worden. 

Voor een overzicht van de gezondheidseffecten die volgens deze WHO-publicatie vastgesteld worden bij 

verschillende niveaus van nachtlawaai wordt verwezen naar onderstaande tabel. 
 

Tabel 14.3.18 : Gezondheidseffecten bij verschillende niveaus van nachtlawaai (WHO, Night noise guidelines for 

Europe) 

Lnight, outside       

(jaargemiddelde waarde) 
Gezondheidseffecten 

tot 30 dB Hoewel individuele gevoeligheden en omstandigheden kunnen 
verschillen, worden er tot dit niveau geen substantiële 
gezondheidseffecten vastgesteld. De Lnight, outside waarde van 30 dB 
kan beschouwd worden als de ‘no observed effect level’ (NOEL) voor 
nachtlawaai 

30 tot 40 dB Vanaf dit geluidsniveau worden een aantal gezondheidseffecten 
vastgesteld: lichaamsbewegingen, ontwaken, zelf gerapporteerde 
slaapverstoring. De intensiteit van het effect hangt af van de aard 
van de geluidsbron en het aantal gebeurtenissen. Kwetsbare 
groepen (zoals kinderen, chronisch zieken en ouderen) zijn meer 
vatbaar. Niettemin lijken de effecten ook in de ergste gevallen 
aanvaardbaar. De Lnight, outside waarde van 40 dB kan beschouwd 
worden als de ‘lowest observed adverse effect level’ (LOAEL) voor 
nachtlawaai 

40 tot 55 dB Er worden nadelige gezondheidseffecten vastgesteld in de 
blootgestelde populatie. Veel mensen moeten hun leven aanpassen 
aan het nachtlawaai. Kwetsbare groepen worden zwaarder getroffen. 

boven 55 dB Deze situatie wordt gevaarlijker voor de volksgezondheid. Nadelige 
gezondheidseffecten komen frequent voor, een behoorlijk deel van 
de bevolking ondervindt ernstige hinder en slaapverstoring. Er zijn 
aanwijzingen dat het risico op cardiovasculaire aandoeningen stijgt 

 

Geluidsklimaat in de bestaande toestand en relatie tot gezondheid 

Algemeen 

Ongewenst geluid in de woonomgeving is voor veel mensen één van de belangrijkste factoren in de 

beoordeling van de kwaliteit van de leefomgeving.  

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoners binnen specifieke klassen van Lden (contouren 

aangeleverd door de discipline geluid) weergegeven, evenals het aantal potentieel ernstig gehinderden, 

berekend volgens de methode van Miedema.  
 

Tabel 14.3.19 : Bestaande situatie: aantal blootgestelden geluidsniveauklassen Lden / aantal ernstig gehinderden 

Geluidsniveauklasse 
Lden 

Aantal 
blootgestelden 

% potentieel ernstig 
gehinderden                        
cf. Miedema 

Aantal potentieel 
ernstig gehinderden   

cf. Miedema 

< 40 dB(A) 3.479 0 0 

40 - 45 dB(A) 6.416 0 0 

45-50 dB(A) 11.437 3 343 

50-55 dB(A) 8.260 5 413 

55-60 dB(A) 6.766 8 541 

60-65 dB(A) 5.912 13 769 

65-70 dB(A) 3.485 20 697 

70-75 dB(A) 1.320 31 409 

> 75 dB(A) 547 37 202 

Totaal  47.622  3.374 
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Volgens de ‘EEA Good Practice Guide on noise exposure and potential health effects’ kan al hinder of 

verstoring optreden vanaf Lden-waarden van 42 dB(A). Vanaf Lden-waarden van 50 dB(A) is er sprake van 

verminderde prestaties (leren, geheugen), gerapporteerde gezondheidseffecten en verhoogde bloeddruk, 

vanaf 60 dB(A) is er meer kans op het ontwikkelen van ischemische hartziekte. 

De omwonenden in het studiegebied worden blootgesteld aan heel uiteenlopende geluidsniveaus, die 

variëren van minder dan 40 dB(A) tot meer dan 75 dB(A). Ongeveer 55% wordt blootgesteld aan 

geluidsniveaus van meer dan 50 dB(A), 23,7% aan geluidsniveaus van meer dan 60 dB(A). De 

geluidsniveaus waaraan de inwoners van het studiegebied in de huidige situatie blootgesteld worden, 

kunnen dus aanleiding geven tot zowel psychische als klinische effecten. De geluidsniveaus zijn het hoogst 

in de onmiddellijke nabijheid van de wegen (zie ook discipline geluid). 

Het aantal ernstig gehinderden bedraagt 3.374 of ca. 7% van het totaal aantal inwoners. De langetermijn-

doelstelling in het MINA-plan 3+ is om het percentage potentieel ernstig gehinderden door geluid te 

verminderen tot maximaal 10 % van de totale bevolking in Vlaanderen. Hierbij wordt rekening gehouden met 

het verschil in hinder veroorzaakt door verschillende types geluidsbronnen. Als doelstelling voor 2010 

(plandoelstelling) was voorzien dat het aantal potentieel ernstig gehinderden door geluid niet hoger mocht 

zijn dan 15 % van de bevolking. De doelstelling van het MINA-plan 3+ wordt dus gehaald in het 

studiegebied.  
 

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoners binnen specifieke klassen van Lnight weergegeven, 

evenals het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden, berekend volgens de methode van Miedema.  

Tabel 14.3.20 : Bestaande situatie: aantal blootgestelden geluidsniveauklassen Lnight / aantal ernstig slaapverstoorden 

Geluidsniveau-
klasse Lnight 

Aantal 
blootgestelden 

% ernstig slaap-
verstoorden  cf. 

Miedema 

Aantal potentieel ernstig 
slaapverstoorden                   

cf. Miedema 

< 40 dB(A) 14624 0 0 

40-45 dB(A) 9490 3 285 

45-50 dB(A) 10471 5 524 

50-55 dB(A) 5845 7 409 

55-60 dB(A) 4391 10 439 

60-65 dB(A) 1945 13 253 

65-70 dB(A) 661 18 119 

> 70 dB(A) 195 20 39 

Totaal  47.622  2.068 
 

Volgens de EEA kan slaapverstoring optreden vanaf Lnight-waarden van 42 dB(A). Een groot deel van de 

inwoners in het studiegebied (ca. 70%) wordt blootgesteld aan hogere geluidsniveaus.  

Het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden bedraagt 2.068 of 4,3 % van het totaal aantal inwoners in het 

studiegebied.  

 

Kwetsbare groepen 

Onderstaande tabellen geven nog een overzicht van het aantal kwetsbare locaties voor verschillende 

geluidsniveauklassen van Lden en Lnight. 

 

Tabel 14.3.21: Bestaande situatie: aantal kwetsbare locaties per geluidsniveauklasse Lden  

 Geluidsniveauklasse Lden dB(A)  

 < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Totaal 

Kleuteronderwijs 2 8 10 1 1 0 22 

Basisonderwijs 0 7 10 6 0 0 23 

Secundair onderwijs 1 1 3 2 0 0 7 
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 Geluidsniveauklasse Lden dB(A)  

Kinderopvang 1 5 6 4 1 0 17 

RVT’s 1 1 4 2 0 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 6 22 33 15 2 0 78 

 

Tabel 14.3.22: Bestaande situatie: aantal kwetsbare locaties per geluidsniveauklasse Lnight  

 Geluidsniveauklasse Lnight dB(A)  

 < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Totaal 

Kleuteronderwijs 15 6 1 0 0 0 22 

Basisonderwijs 12 9 2 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 4 2 1 0 0 0 7 

Kinderopvang 12 3 2 0 0 0 17 

RVT’s 3 3 2 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 47 23 8 0 0 0 78 

 

Uit bovenstaande tabellen kan afgeleid worden dat het overgrote deel van de kwetsbare locaties zich 

situeert binnen zones met Lden-waarden van minder dan 55 dB(A) en Lnight-waarden van minder dan 45 

dB(A) 

 

14.3.2.1.10 Functionele relaties - mobiliteit 

Bestaande verkeersnetwerk rondom het studiegebied 

Macro- en mesoniveau 

De gemeente Houthalen-Helchteren is centraal gelegen in de provincie Limburg. De zuidelijke grens van de 

gemeente vormt de E314, zijnde één van de twee belangrijkste oost-west verbindingen binnen de provincie. 

Ter hoogte van de gemeente is bovendien het complex nr 29 gelegen, waardoor een vlotte verbinding met 

het hoofdwegennet tot stand kan komen. Via het meer westelijk gelegen knooppunt Lummen, alsook het 

meer oostelijk gelegen knooppunt Kerensheide (Geleen), wordt de E314 aangetakt op respectievelijk de 

E313 en de E25, die verder zorgen voor de binding met een breed (inter)nationaal verkeersnetwerk. 

Meer noordelijk wordt het radarnetwerk op niveau van de hoofdwegen vervolledigd door de E34, die volgens 

oost-westrichting de koppeling verzorgt tussen Antwerpen en Eindhoven. 

Op een tussenliggend niveau (tussen de E34 in het noorden en de E314 in het zuiden), ligt een drietal oost-

westassen; ze spelen elk op hun eigen niveau een belangrijke rol in de verkeersafwikkeling in dit gebied.  

Enerzijds is er de oost-westgerichte N71; deze gewestweg verbindt de verstedelijkte gebieden Geel-Mol 

(provincie Antwerpen) en Lommel-Neerpelt-Overpelt (provincie Limburg), en heeft een aantakking op de N74 

in het noorden van de provincie Limburg.   

Anderzijds vormt de N73 een belangrijke oost-west verbinding (tussen Tessenderlo en Maaseik) binnen de 

provincie; deze weg heeft een aantakking op de N74 ter hoogte van Hechtel.  

Tot slot kan ook het belang aangestipt worden van de N719, die op een eerder onderliggend niveau de N715 

kruist ter hoogte van Helchteren. 

De voornoemde oost-westgerichte assen worden aangevuld met een aantal Noord-Zuidverbindingen en 

vormen zo op provinciaal niveau een rastervormig patroon.  De belangrijkste, en meest centraal gelegen 
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Noord-Zuidas is de N74 zelf (N715 Grote Baan ter hoogte van de gemeente Houthalen-Helchteren), die 

Eindhoven verbindt met Hasselt-Genk en tevens een maasverkleining vormt tussen de E34 en de E314.   

Daarnaast zijn er de N72 en de N76, respectievelijk ten westen en ten oosten van de N74; deze vormen 

belangrijke regionale Noord-Zuidrelaties, en kennen mede in het kader van het effectenonderzoek een 

belangrijke rol. De N78 in het Maasland, helemaal in het oosten van de provincie, is tenslotte de laatste 

Noord-Zuidas; deze as kent wat minder relevantie voor het effectenonderzoek. 

Figuur 14.3.9 positioneert de N74 in een breder verkeerskundig netwerk (macro en meso). 

 

Microniveau 

Op microniveau situeren zich binnen de gemeente Houthalen-Helchteren een aantal structurele assen die 

een aantakking kennen op de N715, en die tegelijkertijd ook fungeren als belangrijke feeders.   

Op niveau van de kern van Hechteren betreft dit uiteraard de N719 (zie hoger) die de binding vormt met de 

nabijgelegen kernen Heusden-Zolder en Meeuwen-Gruitrode.   

Op niveau van de kern van Houthalen betreft het meerdere kruisende assen , met name Herebaan-

west/Herebaan-Oost, Ringlaan-Dorpsstraat en Meerstraat-Koolmijnlaan .  Deze assen connecteren in 

oostelijke en westelijke richting naar de nabijgelegen kernen : in het westen via de Stationsstraat – M. 

Scheperslaan naar Heusden-Zolder, en in het oosten via de Weg naar Zwartberg naar Houthalen-Oost en 

Genk. 

In het kader van de verkeersafwikkeling van de belangrijke industrieterreinen Europark (Helchteren) en 

Industrie-Zuid (Houthalen), vormen respectievelijk de Europarklaan en de  Brugstraat - Meerstraat voorname 

assen . 

Figuur 14.3.10 positioneert de N74 in het lokale verkeerskundig netwerk (micro).  

  

 

Figuur 14.3.9: Verkeersnetwerk op macro- mesoniveau 
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Figuur 14.3.10: Verkeersnetwerk op microniveau 

 

Bestaande verkeerskundige infrastructuur 

In de onderstaande punten worden de verkeerstechnische karakteristieken van de belangrijkste wegen 

besproken. Naast de N715 Grote Baan, worden een aantal dwarsverbindingen die op het niveau van de 

kernen Helchteren en Houthalen mee opgenomen.  De beschrijving  geeft de grote lijnen, zonder in sterk 

detail te gaan en uitputtend volledig te willen zijn. 

 

N715 

Opbouw van het dwarsprofielen van de N715 

Het profiel van de N715 wijzigt enkele malen op het tracé doorheen de kernen Houthalen en Helchteren. 

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende typeprofielen die van noord naar zuid 

voorkomen langs de N715 : 

 Het meest noordelijke profiel tussen de aansluiting van de N74 en de Broekstraat bestaat uit een 2x1-

profiel, gescheiden door een onderbroken witte lijn.  Aan beide kanten ligt een aanliggend fietspad van 

1,80m breed, dat een extra scheiding kent t.o.v. de rijloper via een volle witte lijn. 

 Tussen de Broekstraat/Eikendreef (heringericht kruispunt i.k.v. dossier "aanpak gevaarlijke wegvakken en 

kruispunten")  en de Boekweitstraat is er nog steeds een 2x1-profiel; de fietsinfrastructuur is nu evenwel 

vrijliggend, waarbij een parkeerstrook of groenberm  (van wisselende breedte) de scheiding vormt  tussen 

het fietspad en de rijbaan. 

 Iets meer zuidelijker dan de Boekweitstraat, en dit tot aan het kruispunt met de N719 (Kazernelaan, 

Helzoldstraat), is er ook 1 rijstrook beschikbaar per rijrichting; hier worden de rijrichtingen evenwel 

gescheiden door een middenberm. Deze middenstrook wordt ter hoogte van de Overwegstraat-

Scholteshofstraat onderbroken voor de uitbouw van linksafslagstroken naar deze zijwegen. Er zijn hier 

ook zones voorzien voor langsparkeren en er is een vrijliggend fietspad aan beide kanten van de weg 

aanwezig. In de omgeving van het kruispunt van de N719 is een voetpadenstructuur uitgebouwd.   

 Tussen de N719 en de Daalstraat is er een 2x2-profiel met scheiding door een middenberm aanwezig. 

Het fietspad wordt aan beide kanten gescheiden van de rijbaan door een langsparkeerstrook. De 

voetpadenstructuur die ongeveer reikt tot aan de Technische Schoolstraat (met nieuwe 

verkeerslichtengeregelde oversteek sedert 2013), beperkt zich tot een minimum. De voetpaden situeren 

zich aan beide zijden van de gewestweg (mede tot aan Kerkstraat). 

 In de noordelijke richting (tussen de Kerkstraat en de N719) was tot voor kort slechts een 2x1-profiel met 

busbaan beschikbaar; recentelijk is een de busbaan opgeheven en is dus ook voor het autoverkeer een 

2x2-profiel beschikbaar tot aan de N719.  In de aanzet naar de kern van Helchteren (noordwaarts vanuit 

de Mangelbeelvallei) is een ritszone voor het verkeer van toepassing.   
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 Tussen de Molenweg-Daalstraat en de Pastorijstraat in Houthalen blijft een 2x2-profiel  aanwezig, zij het 

met een smallere middenberm en bredere rijbanen.  Fietsvoorzieningen, deels vrijliggend, deels 

aanliggend (enkel scheiding door weggoot) zijn er aanwezig.  Langsparkeerstroken zijn verspreid 

aanwezig, hoewel slechts plaatselijk op voldoende breedte voor veilig gebruik.  In de kern van Houthalen 

zijn voetpaden aanwezig, zij het ook hier plaatselijk erg minimaal in breedte . 

 Tussen de aansluiting van de Koolmijnlaan - Meerstraat  en de aansluiting op de E314 is er nog steeds 

een 2x2 profiel aanwezig met bredere middenberm, met fietspaden (grotendeels vrijliggend), maar 

zonder voetpaden.  

 

Kruispunten op de N715 

In onderstaande tabellen worden de belangrijkste kruispunten van de N715 met de kruisende/aansluitende 

straten opgenomen; er wordt in eerste instantie een aanduiding gegeven van de type-oplossing van het 

kruispunt, alsook wordt een aanduiding gegeven van de categorisering van de aansluitende wegen (zie 

lokaal mobiliteitsplan). 

De volgorde van zowel de deelzones als de volgorde van kruispunten per zone , is steeds van noord naar 

zuid  

 

N715-Noord (ten Noorden van Helchteren-centrum)  

Dit segment wordt in het noorden begrensd door het kruispunt waar de N715 (2x1-profiel) overgaat in de 

N74 (2x2-profiel).  In het zuiden wordt de grens gevormd door het voorrangskruispunt N715 x Broekstraat / 

Eikendreef (heringericht in het kader van het TV3V-project). Tussen beide grenzen van het segment zijn nog 

een aantal voorrangsgeregelde kruispunten gelegen.  

Op de N715, ten noorden van de Peersedijk, takt ook de oude spoorwegbedding aan; deze doet dienst als 

fietspad (cfr. provinciaal recreatief fietsroutenetwerk). Een specifieke beveiligde oversteek (FOP) is voor dit 

fietstracé niet voorzien.  . 

Tabel 14.3.23: Kruispunten op de N715 Noord 

Kruisende weg(en) Cat. Kruispuntvorm 

N715 Grote Baan - Heikantdreef   LII - LIII 

 

Peersedijk (heringericht) Lokale II 

 

Kievitwijk LIII 

 

Linzenstraat LIII 

 

Heidestraat LIII 

 

Voorbroekstraat LIII 

 

Broekstraat – Eikendreef  LII - LII 

 

 

Helchteren - doortocht 

In het noorden wordt dit tweede deelsegment begrensd door het voorrangskruispunt N715 x Broekstraat / 

Eikendreef.  Ook in het zuiden wordt de grens gevormd door een voorrangskruispunt, namelijk N715 x 

Reitstraat / Vennestraat.  
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Het belangrijkste kruispunt is gelegen in de kern van Helchteren, nl.  ter hoogte van het Trudoplein. Het 

lichtengeregeld kruispunt wordt hier gevormd door 2 gewestwegen: de N715 (Grote Baan) en de N719 

(Helzoldstraat / Kazernelaan).  Na de kruispuntoptimalisatie in het kader van het TV3V-project, is ook 

recentelijk een kruispuntherschikking doorgevoerd, ttz dat de busbaan vanuit het zuiden is opgeheven en 

hierdoor een 2x2-profiel voor de auto’s mogelijk is tot aan het kruispunt.  Na het kruispunt wordt de invoeg 

naar een 2x1-profiel van toepassing.   

In de omgeving van de zijstraten Don Bosco, Technsiche Schoolstraat en Kerkstraat zijn de 

oversteekvoorzieningen voor de zwakke weggebruikers geoptimaliseerd.  Ter vervanging van de oversteek 

met markering (blokmarking/zebrapad) is sedert 2013 werk gemaakt van de installatie van  een 

verkeerslichtengeregelde oversteek.  

Alle andere tussenliggende kruispunten zijn voorrangsgeregeld. 

Tabel 14.3.24: Kruispunten op de N715 thv centrum Helchteren 

Kruisende weg(en) Cat. kruispuntvorm 

Winningstraat LIII 

 

Boekweitstraat LIII 

 

Overwegstraat / Scholteshofstraat LIII 

 

N719 Helzoldstraat / Kazernelaan LI – LI 

 

Don Boscostraat LIII 

 

Kerkstraat LII 

 

Oversteek fiets/voetganger Nvt 

 

Technische Schoolstraat LIII 

 

 

Mangelbeekvallei 

Naast beide voorrangskruispunten aan het begin en het einde van het segment ‘Mangelbeek’ zijn er geen 

andere kruisende wegen. 

Tabel 14.3.25: Kruispunten op de N715 thv Mangelbeekvallei 

Kruisende weg(en) Cat. kruispuntvorm 

De Hoef - Reitstraat / Vennestraat LII – LIII 

 

Molenweg / Daalstraat LIII - LII 

 

 

Houthalen - doortocht 

In het noorden wordt dit segment begrensd door het voorrangskruispunt N715 met de Molenweg / 

Daalstraat.  
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In het zuiden wordt het segment ‘Houthalen’ begrensd door het verkeerslichtengeregeld kruispunt N715 met 

de Meerstraat / Koolmijnlaan (ontsluiting Industrie Zuid en Meulenberg). Tussen beide eindpunten zijn nog 2 

verkeerslichtengeregelde kruispunten gelegen:  

 N715 x Herebaan-Oost / Herebaan-West 

 N715 x Ringlaan / Dorpsstraat 

Voor alle drie kruispunten met verkeerslichtenregelingen zijn in het kader van het TV3V-project 

optimalisaties doorgevoerd, zowel inzake infrastructuur (weliswaar beperkt) als inzake 

verkeerslichtenregeling.   

De overige kruispunten zijn voorrangskruispunten.. 

Tabel 14.3.26: Kruispunten op de N715 thv centrum Houthalen 

Kruisende weg(en) Cat. kruispuntvorm 

Lokenstraat LIII 

 

Wildernisstraat LIII 

 

Kleine Heresteeg  LIII 

 

Lakerweg LIII 

 

Herebaan-West / Herebaan-Oost Lokale I 

 

Schomstraat LIII 

 

Dorpsstraat / Ringlaan LIII - LII 

 

Kiezelweg / Diepestraat LIII - LIII 

 

Pastorijstraat LII 

 

Meerstraat / Koolmijnlaan L I 

 

 

N715-Zuid 

Dit meest zuidelijke segment wordt in het noorden begrensd door het verkeerslichtengeregeld kruispunt 

N715 met de  Meerstraat  / Koolmijnlaan , en in het zuiden door het op- en afrittencomplex van de E314. Dit 

complex werd ge-concipieerd als half klaverblad waarbij de hoofdweg E314 onder de N74 / N715 door gaat. 

Ter hoogte van beide op- en afritten zijn de kruispunten voorzien van verkeerslichten. Tussen beide 

kruispunten werd in beide richtingen een vrije busbaan gelegd.   

Tussen de begrenzingen van het segment bevinden zich enkel voorrangskruispunten. Daar komen tevens 

enkele belangrijke toegangen tot de carpoolparking; ook zijn rechtstreekse toegangen tot enkele grotere 

baanwinkels / benzinestations van toepassing. 

Tabel 14.3.27: Kruispunten op de N715 Zuid 

Kruisende weg(en) Cat. kruispuntvorm 

De vloot LIII 
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Kruisende weg(en) Cat. kruispuntvorm 

Souwstraat LIII 

 

op- en afrit E314 hoofdweg 

 

Snelheidsregime op de N715 

Overwegend geldt een maximaal toegelaten snelheid van 70 km/u op het traject van de N715, zowel binnen 

als buiten de bebouwde kom . Toch zijn hierop een aantal uitzondering aan de orde : 

 tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en het kruispunt met de Souwstraat : hier is de maximaal 

toegelaten snelheid 90 km/u  

 t.h.v. de zijstraten Don Bosco, Technische Schoolstraat, Kerkstraat te Helchteren, waar een variabele 

dynamische snelheidsregeling is voorzien (periodieke snelheidsafbouw van 50 km/u naar 30 km/u) en dit 

omwille van de schoolomgeving. 

 

N 719 

Binnen de gemeente Houthalen- Helchteren vormt de N719 de meest noordelijke oost-westrelatie.  Ten 

westen van Helchteren centrum situeren zich langs deze weg de woonkernen Lillo en Voort, ten oosten van 

Helchteren centrum situeert zich Sonnis(heide).  De N719 is gecategoriseerd als een lokale weg type I 

(verbindend op lokaal niveau). 

Dwarsprofielen op de N719 

Het westelijk deel van de N719 (Lillosteenweg – Helzoldstraat) is een 2x1 rijbaan met overwegend 

aanliggende ge-lijkvloerse fietspaden. Dit 2x1-profiel wordt, over de N74 heen,  doorgetrokken op de N719 

(Kazernestraat) richting Meeuwen. In het segment ter hoogte van het Sint Trudoplein, Bosstraat en 

Kerkstraat is de N719 uitgerust met een middengeleider die het opstellen voor linksaf mogelijk maakt. De 

fietspaden zijn hier vrijliggend uitgevoerd.  

 

Kruispunten N719 

Bij het beschrijven van de kruispunten wordt gefocust op de belangrijke kruispunten op lokaal niveau omdat 

ver-schillende van de aansluitende wegen op zeer laag lokaal niveau functioneren; de tabel geeft ze van 

west naar oost.    .  

Tabel 14.3.28: Kruispunten op de N719 

Kruisende weg(en) Cat. kruispuntvorm 

Guldensporenlaan (heringericht) LI 
 

De Ramp LIII 
 

Kraanbergstraat  LII 
 

Loerstraat / De Hoef (heringericht) LIII - LII 
 

Pannensman LIII 
 

Rerum Novarumstraat LIII 
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Kruisende weg(en) Cat. kruispuntvorm 

Technische Schoolstraat (heringericht)  LIII 
 

Toekomststraat LIII 
 

N715 – Grote Baan Primair I 
 

Bostraat LIII 
 

Kerkstraat LIII 
 

Scholteshofstraat LIII 
 

St-Luciastraat LIII 
 

Acht Septemberstraat LIII 
 

Schutterijstraat LIII 
 

Europarklaan Lokaal II 
 

 

Snelheidsregime op de N719 

Algemeen geldt, zowel ten oosten als ten westen van de N715  een snelheidregime van 70 km/uur. 

Uitzondering vormt een beperkt segment ten westen van de N715 enerzijds, en een breder segment ten 

oosten van de N715 (zone tussen de N715 en de Acht Septemberstraat); hier geldt een lager 

snelheidsregime van 50 km/uur. 

 

Herebaan-West/ Herebaan Oost 

De Herebaan-west en Herebaan-oost liggen aan de noordelijke zijde van Houthalen centrum.  De aansluiting 

van de Herebaan-west op de N719 ligt in de Mangelbeekvallei.  Delen van Houthalen  centrum, Laak en 

Meulenberg ontsluiten via de Herebaan-west en Herebaan-oost.  Beide wegsegmenten zijn gecategoriseerd 

als een lokale weg type I (verbindend op lokaal niveau). 

Dwarsprofielen Herebaan-West/ Herebaan Oost 

De Herebaan-oost en Herebaan-west  heeft een 2x1-profiel met aanliggende gelijkvloerse fietspaden.  

Voorbij de aansluiting van de Hofstraat richting Genk  (met rotonde uitgerust) is de Herebaan-oost uitgerust 

met een 2x1-profiel met centrale middenberm tot aan de aansluiting van de Huidevettersstraat.  Verderop, 

met o.m. hoogte van de Binnenvaartstraat een rotonde, is de Herebaan-oost uitgerust met een 2x1-profiel 

met aanliggende fietspaden.  
 

Kruispunten Herebaan-West/ Herebaan Oost 

Bij het beschrijven van de kruispunten wordt gefocust op de belangrijkste kruispunten op lokaal niveau, en 

dit omdat verschillende van de aansluitende wegen op een zeer laag lokaal niveau functioneren.. 
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Tabel 14.3.29: Kruispunten op de Herebaanwest / Herebaanoost 

Kruisende weg(en) Cat. Kruispuntvorm 

Guldensporenlaan / Herebaan-west LII – LI I 
 

Lakerweg  LIII 
 

N715 – Grote Baan Primair I 
 

Kerkhofstraat LII 
 

Europarklaan LII 
 

Ringlaan LII 
 

Hofstraat LII 
 

Mooksteeg L III 
 

Huidevettersstraat L II 
 

Binnenvaartstraat LIII 
 

 

Snelheidsregime Herebaan-west / Herebaan-oost 

Algemeen geldt een snelheidregime van 70 km/u ; uitzondering geldt voor :  

 delen van de Herebaan-west , in de omgeving van het Sint Pauluscollege, waar zone 50 van toepassing 

is, met aanvullend een variabele zone 30 

 de meer oostelijke delen van de Herebaan-oost (bv. zone met middenbermen) waar een 50 km/u regime 

aan de orde is. 

 

Michel Scheperslaan / Stationsstraat / Dorpsstraat  

Vanuit de randgemeente Zolder vormt de Michel Scheperslaan / Stationsstraat / Dorpsstraat de verbinding 

met Houthalen centrum. Deze weg verzorgt in princie een zeer lokale verkeersrelatie; dit uit zich in de 

diverse kruispuntoplossingen die ter plaatse aanwezig zijn. In het centrum van Houthalen sluit deze as aan 

op de N715. Oostwaarts, over de N715 heen,  vormt de Ringlaan het vervolg van deze lokale as die aldaar 

aansluit op de Herebaan-oost.  

Dwarsprofielen Michel Scheperslaan / Stationsstraat / Dorpsstraat / Ringlaan 

De Michel Scheperslaan kent een 2x1-profiel met aanliggende fietspaden. Ter hoogte van de 

gemeentegrens met Houthalen-Helchteren wordt de spoorweg gekruist met een gelijkvloerse overgang. 

Vanaf hier geldt de Stationsstraat met aanliggend verhoogde fietspaden . 

De Stationsstraat is vanaf de aansluiting met de Brugstraat uitgerust met diverse asverschuivingen; er is een 

2x1-profiel met aanliggend verhoogde fietspaden. Vanaf de aansluiting van de Kruisstraat  (aanzet zone 30, 

met centrale weggoot) zijn tevens volwaardige voetpaden aanwezig .  
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Ter hoogte van de aansluiting op de Dorpsstraat (kruispunt met de Guldensporenlaan en Pasorijstraat) treft 

men het centrum van Houthalen aan. In dit centrum is een éénrichtingssyteem aanwezig (samen met 

Vredelaan), en dit binnen een gemengd verkeerssysteem.  

De Ringlaan vormt een relatie tussen de N715-Grote Baan en de Herebaan-oost. Deze weg kent een 2x1-

profiel  met aanliggende fietspaden 
 

Kruispunten Michel Scheperslaan / Stationsstraat / Dorpsstraat / Ringlaan 

Bij het beschrijven van de kruispunten wordt ook hier gefocust op de belangrijkste kruispunten op lokaal 

niveau omdat verschillende van de aansluitende wegen op zeer laag lokaal niveau functioneren. 

De Stationsstraat tot aan de aansluiting van de Brugstraat is een lokale type I. De Stationsstraat verder 

richting centrum en de Guldensporenlaan - Dorpsstraat – Pastorijstraat zijn als lokale type II 

gecategoriseerd. De Ringlaan aan de oostzijde van de N715 is een lokale weg type II. 

Tabel 14.3.30: Kruispunten op de Michel Scheperslaan / Stationsstraat / Dorpsstraat / Ringlaan 

Kruisende weg(en) Cat. kruispuntvorm 

Brugstraat LII 
 

Tramstraat LII 
 

Kruisstraat LII 
 

Guldensporenlaan LIII 
 

N715-Grote Baan P I 
 

Herebaan-oost L I 
 

 

Snelheidsregime Michel Scheperslaan / Stationsstraat / Dorpsstraat / Ringlaan 

Op de Michel Scheperslaan geldt overwegend een snelheidsregime van 70 km/uur; dit regime loopt door op 

de Stationsstraat .  Vanaf de aansluiting met de Brugstraat wordt overgegaan in een 50 km/u regime 

(bebouwde kom); vanaf de aansluiting van de Brugstraat geldt ook een gewichtsbeperking boven de 1,5 ton.  

Vanaf de aansluiting met de Kruisstraat gaat het snelheidsregime over naar 30 km/uur; dit loopt verder tot in 

Houthalen centrum.  

Op de Ringlaan geldt een snelheidsregime van 50 km./uur bebouwde kom (tot aan de Herebaan-oost) en 

een gewichtsbeperking boven de 3,5 ton.. 

 

Meerstraat / Koolmijnlaan  

Ten zuiden van Houthalen vormt de as Brugstraat - Meerstraat - Koolmijnlaan een belangrijke oost-

westrelatie op lokaal niveau (volledig segment is lokale verbindingsweg). In het westen zorgt de Brugstraat - 

Meerstraat vooral voor de lokale binding met Zolder (via Stationsstraat), de ontsluiting van het centrum van 

Houthalen (via de Pastorijstraat) en de ontsluiting  van industrie Centrum-Zuid. .  Het functioneel belang van 

de Meerstraat voor de ontsluiting van Industrie-zuid is ondertussen wel voor een groot deel overgenomen 

door de nieuwe aansluiting van het industrieterrein op de E314 (enkel toegang tot bedrijventerrein).   



 714/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

In het oosten verbindt de Koolmijnlaan Houthalen-centrum met Meulenberg. De Koolmijnlaan sluit t.h.v. 

Meulenberg aan op de Springstraat die een lokale verkeersrelatie met Zonhoven verzorgt. 

De Meerstraat en Koolmijnlaan zijn gecategoriseerd als een lokale weg type I (verbindend op lokaal niveau) 

 

Dwarsprofielen Meerstraat / Koolmijnlaan 

Het profiel van de Brugstraat - Meerstraat is een 2x1-profiel. Er zijn deels gelijkgrondse fietspaden (zijde 

N715),  deels vrijliggende fietspaden (gedeelte industrieterrein) en deels geen fietspaden (segment 

Brugstraat) aanwezig; voetpaden zijn niet beschikbaar.   

De Koolmijnlaan kent een 2x1-profiel met aanliggende gelijkvloerse fietspaden; de gelijkgrondse bermen 

kennen geen inrichting als kwalitatieve voetpaden. 

 

Kruispunten Meerstraat / Koolmijnlaan 

Bij het beschrijven van de kruispunten wordt ook hier gefocust op de belangrijkste kruispunten op lokaal 

niveau omdat verschillende van de aansluitende wegen op zeer laag lokaal niveau functioneren. 

Tabel 14.3.31: Kruispunten op de Meerstraat/Koolmijnlaan 

Kruisende weg(en) Cat. kruispuntvorm 

Stationsstraat   LI - LII 
 

De Hoeven – De Rooten LIII - LII 
 

Pastorijstraat Lokaal II 
 

N715-Grote Baan Primair I 
 

Groenstraat Lokaal I 
 

Hofstraat LII 
 

Brelaarstraat LII 
 

Springstraat Lokaal II & I 
 

 

Snelheidsregime Meerstraat / Koolmijnlaan 

Op de Brugstraat / Meerstraat geldt een snelheidsregime van 70 km/uur; enkel in de aansluiting naar de 

N715 geldt een 50 km/u-regime. Op de Koolmijnlaan geldt eveneens een snelheidsregime van 70 km/uur. 

 

E314 

In het zuiden van de gemeente is de E314 gelegen. De kruising met de E313 in Lummen zorgt voor een 

perfecte spreiding in alle richtingen. Over de grens met Nederland wordt aangesloten op de E25.  



 715/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

T.h.v. de kruising met de N715 is een aansluitingscomplex nr 29 uitgebouwd. De aansluiting op de N715 

verloopt via een verkeersregelinstallatie aan beide op- en afritten. De E314 is een 2x2 met centrale 

middenberm en continue pechstrook. Het snelheidsregime bedraagt 120 km/uur. 

Ten westen van het verkeerscomplex is recentelijk een nieuwe aansluiting gerealiseerd naar het 

bedrijventerrein; deze aansluiting takt aan op de industriële weg De Rooten (inwaarts verkeer naar het 

bedrijventerrein). 

 

Fietsinfrastructuur 

Binnen de fietsnetwerken dient een onderscheid gemaakt in het functionele  en recreatieve 

fietsroutenetwerk; onderstaand worden de bovenlokale netwerken besproken. 

Het (bovenlokaal) functioneel fietsroutenetwerk  

Voor het functioneel fietsroutenetwerk wordt vertrokken van het bovenlokaal netwerk zoals het door de 

provincie Limburg uitgetekend is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdroutes, functionele routes 

en alternatieve functionele routes.  Figuur xx geeft dit netwerk binnen het projectgebied weer.. 

 

 

Figuur 14.3.11: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk provincie Limburg - uitsnede 

 

Aan dit bovenlokaal netwerk dient tevens het lokaal fietsroutenetwerk toegevoegd te worden.  In onderlinge 

complementariteit kan vastgesteld worden dat binnen het projectgebied alle wegen zoals voornoemd 

beschreven een onderdeel vormen van het fietsnetwerk.   

 

Het recreatief fietsroutenetwerk  

Binnen de fietsinfrastructuur van de provincie Limbrug neemt het toeristisch fietsnetwerk een belangrijke, 

maar ook aparte plaats in.  Het alomgekende netwerk met een knooppuntenbewegwijzering (groene assen 

op kaart)  heeft ook in Houthalen-Helchteren en omgeving belangrijke schakels.  Niet alleen het groene 
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karakter van de streek, maar ook een aantal toeristische ankers, maken dat het netwerk er degelijk is 

uitgebouwd en ook intens gebruikt wordt. 

Bij de uitbouw van het netwerk worden zowel bestaande straten als aparte fietswegen gebruikt.  Beide types 

zijn binnen de gemeente Houthalen-Helchteren aanwezig, en connecteren verder naar de omliggende 

gemeenten. Op de bijgevoegde Figuur 14.3.12 zien we een de volgende schakels : op de zate van spoorlijn 

18 is een belangrijk segment van het toeristisch fietsnetwerk gelegen (van Z naar N via knopen 300, 308, 

309 en verder noordwaarts). Knooppunt 308 is gelegen t.h.v. de Loerstraat; knooppunt 309 is gelegen t.h.v. 

de aansluiting van de Peersedijk.  

In het oosten van de gemeente ligt een belangrijke schakel (75 – 76 – 77) ; een koppeling naar de 

spoorlijnzate (309) is voorzien.  In westelijke richting wordt vanuit knoop 308 geconnecteerd naar 307 

(omgeving mijnterrein Heusden-Zolder).   

Naast de hoofdschakels van het netwerk, worden door de netwerkbeheerder (provincie Limburg) ook een 

aantal onderliggende fietsconnecties (gele assen op de kaart) voorzien, zij het naar centra (kernen 

Helchteren en Houthalen), zij het naar specifieke bestemmingen in de omgeving van het hoofdnetwerk  (bv. 

naar ter Dolen) . 

 

Figuur 14.3.12: Fietsroutenetwerk Houthalen-Helchteren 

 

Openbaar busvervoer 
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De openbare bustrajecten van De Lijn die op het grondgebied van de gemeente Houthalen-Helchteren 

circuleren, zijn opgenomen in de bijgaande dienstkaart.  Het is duidelijk dat de N715 te Houthalen en 

Helchteren een belangrijke OV-corridor van vooral streeklijnen is.  Relaties tussen Hasselt en het noorden 

van de provincie passeren doorheen de twee kernen Houthalen en Helchteren.  Ook de belangrijkste oost-

westgerichte wegen die op de N715 aantakken vormen routes van het openbaar vervoer;  diverse lijnen 

connecteren op het niveau van de N715 Brote Baan. 

Naast de reguliere streeklijnen zijn er ook nog de diverse snellijnen die langs het grondgebied van 

Houthalen-Helchteren passeren. 

 

Figuur 14.3.13: Openbaar vervoer 

 

Spoorgebonden vervoer 

Voor het spoorgebonden vervoer is binnen de gemeente Houthalen-Helchteren lijn 15 gelegen. Deze 

spoorlijn  verbindt  Hasselt  met  Geel  via  Mol  en  heeft  stopplaatsen  in  Zonhoven, Zolder,  Heusden, 

Beringen, en Leopoldsburg. Op deze lijn is wordt in de week één maal per uur in beide richtingen bediend. 
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Op zaterdag en zondag is de frequentie per rijrichting 1 keer om de 2 uren. In het studiegebied bestaat deze 

lijn uit een enkel spoor.  

Daarnaast zijn ook de verlaten spoorzaten nog aanwezig in het projectgebied. Deze zijn in gebruik als 

onderdeel van het toeristisch fietsroutenetwerk.  De zate van lijn 18 loopt volgens Noord-zuidrichting door de 

gemeente en kruist de N715 ten noorden van Helchteren;  in het zuiden wordt geconnecteerd op de zate die 

verder richting Genk loopt (op Zonhovens grondgebied). 

 

 

Figuur 14.3.14: Netplan operationele spoorlijnen 

 

Verkeersintensiteiten 

In het kader van deze Plan-MER wordt voor de weergave/beschrijving van de verkeersintensiteiten gebruik 

gemaakt van het multimodaal provinciaal verkeersmodel Limburg.  De resultaten voor het basisjaar 2009 die 

binnen dit model zijn uitgewerkt, zijn opgenomen in hoofdstuk 13.1.   

Onderstaand geven we aanvullend op voornoemd hoofdstuk een beeld van het relatief verkeersverloop op 

de N715 over de loop van de dag.  Dit verloop baseert zich op de telgegevens van de vaste telpost (nr 

70.007/70.008) die zich situeert op de N715 tussen de E314 en het kruispunt Meerstraat-Koolmijnlaan te 

Houthalen. Er wordt een procentuele verdeling opgemaakt van het verkeer over de loop van de dag, en dit 

volgens richting; de cijfers zijn een gemiddelde voor de jaren 2008 – 2010 (via continue detectie AWV - 

EVT), en zijn van toepassing voor de werkdagen (maandag t.e.m. vrijdag). 

Uit de Figuur 14.3.15 (en tabelverduidelijking) blijkt dat op de N715 voor de ochtendspits de periode 8u-9u 

het meest verkeersintensief is, terwijl dit voor de avondspits de periode 17u-18u is.   Beide 

spitsuurmomenten zijn ook in het kader van de inschakeling van het verkeersmodel Limburg ook als 

maatgevend uur gebruikt. 
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Figuur 14.3.15: Verloop verkeersintensiteiten tijdens werkdag – gemiddelde 2008-2010 

 

Reistijd en kwaliteit doorstroming 

De doorstroming van het verkeer op de N715 tijdens de spitsuren vormt een aanzienlijk probleem. In de loop 

der jaren is getracht deze problematiek stelselmatig aan te pakken, zij het aan de hand van veelal 

plaatselijke, kleinschalige maatregelen.  Zowel ingrepen op vlak van infrastructuur als op het vlak van de 

verkeerslichtenregelingen zijn aan bod gekomen.  De genomen korte-termijn-maatregelen hadden in 

principe ook als streefdoel te werken rond zowel verkeersdoorstroming als verkeersveiligheid, temeer beide 

aspecten veelal hand in hand gaan.  

Volgende ingrepen van de afgelopen jaren zijn te noemen : 

 de opheffing van de rotonde in Hechtel-Eksel  

 de beveiliging van de ontsluiting ter hoogte van de handelszone (Colruyt, Dreamland) in Helchteren 

 de beveiliging aan het kruispunt Peersedijk in Helchteren  

 de beveiliging van het kruispunt aan de Broekstraat – Eikendreef te Helchteren  

 de aanpassingswerken (beperkte infra en verkeerslichtenregelingen) aan diverse hoofdkruispunten in het 

kader van het project TV3V (knopen met de N719, Herebaan, Ringlaan, Meerstraat)  

 de optimalisatie van de verkeersafwikkeling aan het hoofdkruispunt Helchteren (o.m. opheffing busbaan) 

 de beveiligde oversteek ter hoogte van de Technische Schoolstraat in Helchteren 

 de verbeterde aansluiting van Centrum Zuid op de E314 (ontlasting N715) 

Voornoemde ingrepen hebben alvast een globaal positieve invloed gekend op de reistijden van het N715-

traject.  Dit betekent evenwel niet uit dat vandaag de doorstroming op het traject als vlot kan beschouwd 

worden. Integendeel, bepaalde segmenten kampen nog steeds met dagdagelijkse structurele files. De 

praktijk leert dat de zuidwaartsgerichte verkeersstroom in de ochtendspits, en de noordwaartsgerichte 

verkeersstroom in de avondspits aanzienlijke vertragingen kennen.  Een markant voorbeeld van bottle-neck 

is het kruispunt N715/N719, en dit voor het verkeer dat in de ochtendspits (maar ook avondspits) richting 

Hasselt rijdt; bij regelmaat breiden files zich uit tot op de N74 (ten noorden van de aansluiting van Hechtel 

centrum). 

In het verleden zijn een reeks metingen uitgevoerd rond de reistijd op de N715 Grote Baan; deze metingen 

zijn uitgevoerd voor het traject tussen de aantakking N715/N74 te Hechtel enerzijds, en het noordelijke op- 

en afrittencomplex van de E314 (carpoolparking) anderzijds. De metingen dateren uit de periode 2004-2005.   

Uur van u tot u werkdag werkdag

U1 0 1 1,4% 1,0%

U2 1 2 0,8% 0,6%

U3 2 3 0,4% 0,4%

U4 3 4 0,4% 0,4%

U5 4 5 0,4% 0,5%

U6 5 6 0,9% 1,8%

U7 6 7 2,0% 3,7%

U8 7 8 4,1% 6,0%

U9 8 9 6,3% 8,1%

U10 9 10 6,2% 7,7%

U11 10 11 5,5% 6,7%

U12 11 12 5,5% 6,2%

U13 12 13 5,9% 6,3%

U14 13 14 6,3% 7,0%

U15 14 15 6,9% 7,1%

U16 15 16 7,2% 6,9%

U17 16 17 8,5% 7,9%

U18 17 18 9,2% 8,6%

U19 18 19 8,4% 7,7%

U20 19 20 6,4% 5,8%

U21 20 21 4,8% 4,1%

U22 21 22 3,6% 3,3%

U23 22 23 3,6% 2,8%

U24 23 24 2,4% 2,0%

T16 90,4% 91,8%

T24 100% 100%
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Uitgaande van de theoretisch toegelaten trajectsnelheid van 70 km/u, zou voor het voornoemde traject een 

gemiddelde reistijd van rond de 7 minuten aan de orde zijn (bij continue stroom, zonder incalculeren van 

verliestijd aan de verkeerslichten). Bij de meting van 2004-2005 bleek dat de reistijd voor de meest kritieke 

richtingen opliepen tot gemiddeld 11 à 12 minuten voor de zuidrichting in de ochtend, en 11 à 13 min voor de 

noordrichting in de avondspits. Excessen in reistijd waren duidelijk ook van toepassing (soms tot 16 à 18 

minuten)  

Om een idee te krijgen van de actuele reistijd in 2013 zijn een beperkt aantal actualisatiemetingen 

doorgevoerd, en dit met hantering van dezelfde principes als in 2004-2005.  In de onderstaande tabellen zijn 

de resultaten van de meting (uitgevoerd in 2013 , een aantal dagen in de laatste week november – eerste 

week december ) uitgezet. In de eerste tabel zijn de tijden uitgezet voor de  richting zuid (ochtend) en noord 

(avond); de tweede tabel geeft de cijfers voor de richting zuid (avond) en noord (ochtend).   

Het blijkt dat de situatie op de N715 zeker niet verbeterd is. Uit de cijfers valt af te leiden dat de reistijd voor 

de meest kritieke richtingen als volgt zijn : gemiddelde ongeveer 14 minuten voor de zuidrichting in de 

ochtend, en 13 minuten voor de noordrichting in de avondspits.  Ook momenteel zijn duidelijk excessen in 

reistijd aan de orde (soms tot 16 à 20 minuten).  Doorstroming op de N715 is en blijft dus problematisch.   
 

Tabel 14.3.32: Huidige reistijden (najaar 2013) – ochtend naar zuiden / avond naar noorden 

 

 

Tabel 14.3.33: Huidige reistijden (najaar 2013) – ochtend naar noorden / avond naar zuiden 

 

 

In het kader van de verbetering van de doorstroming worden momenteel (studieronde najaar 2013) door 

AWV Limburg nog een aantal opties bestudeerd om op korte termijn nog aanvullende kleinschalige 

A B B A

vrijdag 29-11 vrijdag -- 17:41 17:54 13 ' 20"

maand 2-12 maandag 07:05 07:17 12' 17 " 18:24 18:33 9' 5"

dinsd 3-12 dinsdag -- 18:05 18:17 12' 20"

w oensd 4-12 w oensdag 07:23 07:38 15' 40" 18:21 18:30 9' 20"

donderd 5-12 donderdag 07:55 08:11 16' 20" 17:23 17:43 19' 45"

vrijdag 6-12 vrijdag 07:32 07:47 14' 50" --

maand 9-12 maandag 08:01 08:14 13' 15'' 18:01 12' 40''

dinsd 10-12 dinsdag -- 18:13 11' 35''

w oensd 11-12 w oensdag 07:45 07:56 11' 35'' 17:46 --

donderd 12-12 donderdag 08:13 08:28 15' 40'' 17:13 17:29 16' 45''

meetpunt A aansluiting N74 op N715 te Hechtel

meetpunt B verkeerslichten carpoolparking te Houthalen 

ochtendtraject  van Hechtel naar Houthalen avondtraject van Houthalen naar Hechtel

Datum tijdstip passage tijdstip passage

Reistijdmeting N74/N715 

reistijd reistijd

Reistijdmeting N74/N715 

A B B A

vrijdag 29-11 vrijdag 08:14 08:24 10' 37'' 17:55 18:05 10' 03''

maand 2-12 maandag 08:09 08:19 10' 51'' 17:52 17:01 9' 07''

dinsd 3-12 dinsdag 08:29 08:38 9' 09'' 17:50 18:00 10' 39''

w oensd 4-12 w oensdag -- --

donderd 5-12 donderdag -- --

vrijdag 6-12 vrijdag -- 17:19 17:30 11' 24''

maand 9-12 maandag 08:27 08:36 09' 09'' 17:45 17:55 10' 25''

dinsd 10-12 dinsdag 08:00 08:10 10' 11'' 19:27 19:36 9' 14''

w oensd 11-12 w oensdag -- --

donderd 12-12 donderdag 08:04 08:13 9' 19'' --

meetpunt A aansluiting N74 op N715 te Hechtel

meetpunt B verkeerslichten carpoolparking te Houthalen 

ochtendtraject van Houthalen naar Hechtel avondtraject van Hechtel naar Houthalen

Datum tijdstip passage tijdstip passage
reistijd reistijd
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maatregelen in te bouwen .  Het gaat hier over het segment binnen de kernen Houthalen en Helchteren 

(globaal in de zone tussen kmp 10 – 15), en dan vooral op kruispuntniveau 

 

Oversteekbaarheid 

De oversteekbaarheid heeft betrekking op de gelijkvloerse oversteekbaarheid van de rijweg, waarbij 

gerekend wordt van rand tot rand van de rijweg. Oversteekbaarheid is in belangrijke mate afhankelijk van de 

verkeersintensiteiten op de te kruisen weg, en de hiermee samen hangende ‘hiaattijden’. In Figuur 14.3.16 

wordt het verband tussen hiaattijd en gemiddelde wachttijd aangegeven. In Tabel 14.3.34 wordt daarnaast 

aangegeven hoe deze wachttijden globaal kwalitatief kunnen beoordeeld worden, en dit uitgaande van een 

situatie waarbij de oversteekbeweging buiten de verkeerslichten zou moeten plaatsvinden 

 

 

Figuur 14.3.16: gemiddelde wachttijd voor overstekende voetgangers afhankelijk van voertuigintensiteit en benodigde 

hiaattijd (bron: ASVV 2004) 

 

Tabel 14.3.34: kwalificatie van de wachttijd voor overstekende voet-gangers op plaatsen die niet door verkeerslichten 

gere-geld worden (bron: ASVV 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaande van de verkeersintensiteitsniveaus uit het macroscopisch verkeersmodel kan voor het basisjaar 

2009 op een indicatieve manier de kwaliteit van de oversteekbaarheid van de N715 in beeld gebracht 

worden.  Hierbij wordt uitgegaan van een oversteeklengte van 2 x 7m ; als oversteeksnelheid van een 

“modale” voetganger wordt 1m/s aangenomen. Er is louter gewerkt op basis van twee locaties, nl.  de 

doortocht in Helchteren (zuidelijk deel, ten zuiden van N719) en de doortocht van Houthalen (noordelijk deel, 

tussen Herebaan en Ringlaan). 
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Tabel 14.3.35: Oversteekbaarheid N715 in huidige situatie (referentie 2009) 

 
Oversteeklengte 

rijbaan in m 
Intensiteiten in 
pae/uur (2009) 

Gemiddelde wachttijd  
in seconden 

Kwalificatie van 
 de wachttijd 

Zuidelijk segment kern Helchteren     

ochtendspits 2x7 1460 + 1020 >30s + 9s = > 39s Zeer slecht 

avondspits 2x7 1020 + 1710 15s + >30s = >45s Zeer slecht 

Noordelijk segment kern Houthalen      

ochtendspits 2x7 1530 + 1040 >30s + 17s= >47 s Zeer slecht 

avondspits 2x7 1090 + 1860 18s + >30s= >48 s Zeer slecht 

 

Uit de resultaten van Tabel 14.3.35 blijkt dat de oversteekbaarheid op de huidige N715 als zeer slecht moet  

beoordeeld worden. 

 

Verkeersveiligheid 

In het kader van de veiligheidsaspecten voor het project van de Noord-Zuidverbinding zijn twee 

verschillende as-pecten van belang: 

 enerzijds de verkeersveiligheid op de weg zelf; 

 en anderzijds de omgevingsveiligheid door de aanwezigheid (en kans op ongevallen) van transporten van 

gevaarlijke goederen . 

De omgevingsveiligheid wordt niet in dit MER beschouwd maar maakt deel uit van een afzonderlijke 

veiligheidsstudie die parallel aan dit MER opgesteld is.  

Bij de analyse van de verkeersonveiligheid kan onderscheid gemaakt worden tussen de objectieve en 

subjectieve verkeersonveiligheid. De objectieve verkeersonveiligheid wordt beoordeeld op basis van de  

verkeersongevallen die gebeurd en geregistreerd zijn, terwijl de subjectieve verkeersonveiligheid enkel kan 

beoordeeld worden op basis van het gevoel dat de weggebruikers in het verkeer hebben. 

Omtrent de subjectieve verkeersonveiligheid bestaan weinig tot geen gegevens uit het terrein.  Algemeen 

mag wel gesteld worden dat het subjectief onveiligheidsgevoel bij de weggebruiker van de N715 groot is.  

De grote verkeersdrukte, de infrastructurele toestand van de gewestweg en haar talrijke zijaansluitingen , de 

langsgelgen parkeerstroken en fietsvoorzieningen,…. maken dat het gebruik van de N715-infrastructuur 

zeker niet onder ideale condities kan plaatsvinden;  hierdoor heerst er een aanzienlijk onveiligheidsgevoel bij 

de weggebruikers . 

De objectieve verkeers(on)veiligheid van het N715-segment is overduidelijk.  De verkeersongevallen, zowel 

in aantal als in ernst, geven hiervan blijk.  Het feit dat in het kader van het project rond “de aanpak van de 

gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Vlaanderen”  de N715 een wegsegment vormde waarop voor tal 

van kruispunten initiatieven zijn genomen, bewijst dit eens te meer.  

Ter illustratie van de objectieve verkeersonveiligheid is onderstaand gebruik gemaakt van twee bronnen.  

Enerzijds wordt nog gebruik gemaakt van de destijds verzamelde info binnen het TV3V-project, maar 

anderzijds wordt ook gebruik gemaakt van recentere cijfers van de politiezone Houthalen-Helchteren. 

 

TV3V – gegevens 

Op basis van een detailanalyse die destijds door TV3V werd uitgevoerd,  kan een beeld gegeven worden 

van de ruimtelijke spreiding van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel op de N715.  De gegevens van 

de periode 1999-2001 (NIS) gelden als basis.  Ondanks de verouderde data mag ervan uitgegaan worden 

dat vandaag nog een zeer verspreid ongevallenbeeld aan de orde is. 
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Figuur 14.3.17: Ongevalsgegevens op niveau van de N715 (anno 1999-2001) 

 

De destijds geconstateerde ongevallenconcentraties (ongevallen met lichamelijk letsel) hadden voornamelijk 

betrekking op de grote verkeerslichtengeregelde kruispunten (op het kruispunt, of in de directe omgeving 

ervan).  De belangrijkste locaties zijn samengevat in onderstaandeTabel 14.3.36. 

 

Tabel 14.3.36: Overzicht belangrijkste gevaarlijke punten TV3V-dossier 

TV 3V 

projectnr. 

kmpt Kruisende Weg(en) 

met N715 

Aanpak Aanpak TV3V 

of aanpak AWV 

007028 10.59 Koolmijnlaan/Meerstraat VRI en beperkte infra TV3V  

007043 9.46 AFRIT E314 VRI en bredere infra AWV 

007048 12.17 Herebaan-Oost VRI en beperkte infra TV3V  

007095 13.70 Technische Schoolstraat  VRI en bredere infra (TV3V) -  AWV  

007121 14.9 Winningstraat e.o.  Voorrangskruispunt met 

middengeleiders  

TV3V 

007129 15.94 Peersedijk  Voorrangskruispunt met 

middengeleiders 

AWV 

007140 14.16 Helzoldstraat VRI en bredere infra TV3V 

007265 11.39 Ringlaan VRI en bredere infra TV3V 

007266 13.39 De Hoef voorrangskruispunt AWV 
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De ingrepen die ter hoogte van de gevaarlijke kruispunten werden doorgevoerd,  oriënteerden zich vooral op 

de aanpak van de verkeerslichtenregelingen (conflictvrij maken op de hoofdrichting) en op eerder beperkte 

infrastructurele aanpassingen.  Op sommige punten is gezorgd voor een betere uitwisseling van de zijstraten 

met de N715.   De oplossingen die geïmplementeerd zijn, hadden duidelijk een korte-termijn-perspectief.  

De monitoring die in het kader van het TV3V-project doorgevoerd is, wijst op een verbetering  van de 

plaatselijke veiligheidssituatie.  Na de maatregelen van het TV3V-project, mag aangenomen dat het 

spreidingspatroon van de verkeersongevallen enigszins gewijzigd is.   

Aan de hand van de hiernavolgende recentere gegevens van de lokale politie zal onderstaand aangetoond 

worden dat de verkeersonveiligheid nog latent aanwezig is, en dit voor het totale segment . 
 

Gegevens Lokale Politie Houthalen - Helchteren   

Op basis van de gegevens uit de recente jaarverslagen van de Lokale Politiezone Houthalen Helchteren kan 

een beeld en evaluatie van de actuele verkeersonveilgheid opgemaakt worden. De cijfers stoelen op 

bevindingen van de periode 2010-2012. Voor de laatste 2 jaren is daarenboven een detail opgemaakt van 

de ongevalslocaties op de N715 Grote Baan (grondgebied Houthalen-Hechteren). 

Uit de cijfers van Tabel 14.3.37 kan de volgende evaluatie opgemaakt worden (cfr. ook Lokale Politiezone)  : 

 het aantal verkeersongevallen op de N715 blijft jaarlijks fluctueren : voor de jaren 2009, 2010 en 2011 

krijgen we een fluctuatie van respectievelijk 181, 166 en 191.    

 de evolutie van de ongevallen met doden en gekwetsten betrof voor de jaren  2010, 2011 en 2012 

respectievelijk 43, 40 en 39. Dit vormt eerder een status quo.   

Belangrijk is en blijft evenwel de vaststelling dat de verkeersonveiligheid zich uitsmeert over het ganse 

N715-traject, en aldus een fundamenteel brede aanpak van dit probleem zich blijft aandienen.   

 

Tabel 14.3.37: Overzicht belangrijkste ongevalslocaties op de N715 in 2011-2012 (bron: lokale politie) 

 

 

LL SS TOT LL SS TOT

Grondgebied gemeente 148 529 677 148 522 670

Grote Baan N715  - totaal 43 123 166 40 151 191

Detaillocatie op N715

kmp onbekend 0 3 3 0 6 6

van E314 tot kmp 9,4 6 6 12 3 13 16

van kmp 9,4 tot Souwtraat 2 9 11 0 8 8

kruispunt Souwstraat 1 2 3 0 3 3

tussen kp Souwstraat en kp Koolmijnlaan/Meerstraat 4 5 9 4 11 15

kp Koolmijnlaan/Meerstraat 5 13 18 6 17 23

tussen kp Koolmijnlaan/Meerstraat en kp Ringlaan/Dorpsstraat 3 17 20 1 13 14

kp Ringlaan/Dorpsstraat 3 7 10 2 10 12

tussen kp Ringlaan/Dorpsstraat en kp Herebaanwest/oost 2 2 4 1 8 9

kp Herebaan west/oost 4 1 5 1 5 6

tussen kp Herebaan-west/oost en kp Daalstraat/Molenweg 0 1 1 0 1 1

kp Daalstraat/Molenweg 1 1 2 0 0 0

tussen kp Daalstraat/Molenweg en kp Reitstraat/Vennestraat 0 2 2 0 1 1

kp Reitstraat/Vennestraat 0 2 2 1 3 4

tussen kp Reitstraat/Vennestraat en kp Technische Schoolstraat 0 7 7 0 3 3

kp Technische Schoolstraat 3 4 7 0 3 3

tussen kp Technische Schoolstraat en kp N719 0 8 8 4 8 12

kp N719 2 8 10 4 11 15

tussen kp N719 en kp Broekstraat/Eikendreef 4 8 12 6 9 15

kp Broekstraat/Eikendreef 0 2 2 3 3 6

tussen kp Broekstraat/Eikendreef en kp Peersedijk 2 6 8 2 3 5

kp Peersedijk 0 1 1 1 2 3

tussen kp peersedijk en grens Hechtel 1 8 9 1 10 11

Ongevallenbeeld N715 Grote Baan ( grondgebied Houthalen-Helchteren) - periode 2011-2012 

Met onderscheid tussen verkeersongevallen met doden en lichamelijk letsel   -  verkeersongevallen met stoffellijke schade

2010 2011
Locatie 
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14.3.2.2 Toekomstige referentiesituatie  

De te verwachten wijzigingen in de ruimtelijke structuur en functionele indeling zijn (op mesoniveau), 

waar relevant, aanvullend bij de beschrijving van de huidige situatie in kleur opgenomen (zie 

hoofdstuk 14.3.2.1.2).  

Wat betreft de functionele relaties, wordt een behoud van de huidige situatie verwacht op het vlak van 

aanwezige infrastructuur.   

Concrete plannen voor een heringebruikname van de oude spoorlijn (momenteel in gebruik als fietspad) zijn 

niet aanwezig. Plannen voor de realisatie van een sneltramlijn vanuit Hasselt naar het noorden van de 

provincie Limburg zijn toegelicht in hoofdstuk 12.1.  .  

Voor de te verwachten groei in verkeersintensiteiten wordt verwezen naar hoofdstuk 13.1. De verkeersgroei 

is geïntegreerd in het BAU2020 scenario uit het verkeersmodel. 

Voor de bespreking van de gezondheidseffecten van blootstelling aan luchtverontreiniging en hoge 

geluidsniveaus wordt de impact van de twee tracés vergeleken met een toekomstige referentiesituatie (= 

referentiesituatie 2020). Naar analogie met de bespreking van de bestaande toestand, wordt hierna ook een 

bespreking gegeven van de effecten van blootstelling aan luchtverontreiniging en geluid in de 

referentiesituatie 2020.  

 

14.3.2.2.1 Luchtkwaliteit in referentiesituatie 2020 en relatie tot gezondheid 

Algemeen 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de blootstelling van de inwoners van het studiegebied aan 

verschillende concentratieniveaus van NO2, PM10 en PM2.5 in referentiesituatie 2020. Voor de aannames 

die gehanteerd worden om de luchtkwaliteit in de toekomstige referentiesituati te modelleren, wordt 

verwezen naar de discipline lucht. 
 

Tabel 14.3.38: Referentiesituatie 2020: aantal blootgestelden concentratieniveaus NO2 

NO2 Aantal blootgestelden 

 Bestaande situatie Referentiesituatie 
2020 

≤ 30 µg/m³ 47.618 47.622 

30,1 – 35 µg/m³ 4 0 

35,1 – 40 µg/m³ 0 0 

40,1 – 45 µg/m³ 0 0 

45,1 – 50 µg/m³ 0 0 

> 50 µg/m³ 0 0 

 

Tabel 14.3.39: Referentiesituatie 2020:  aantal blootgestelden concentratieniveaus PM10 

PM10 Aantal blootgestelden 

 Bestaande situatie Referentiesituatie 
2020 

≤ 20 µg/m³ 712 15.611 

20,1 – 28 µg/m³ 43.992 32.011 

28,1 – 32 µg/m³ 2.918 0 

32,1 – 36 µg/m³ 0 0 

36,1 – 40 µg/m³ 0 0 

> 40 µg/m³ 0 0 

 

Tabel 14.3.40: Referentiesituatie 2020: aantal blootgestelden concentratieniveaus PM2.5 

PM2.5 Aantal blootgestelden 

 Bestaande situatie Referentiesituatie 
2020 

≤ 10 µg/m³ 0 0 

10,1 – 17,5 µg/m³ 35.914 45.432 
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PM2.5 Aantal blootgestelden 

17,6 – 20 µg/m³ 10.236 2.189 

20,1 – 22,5 µg/m³ 1.471 0 

22,6 – 25 µg/m³ 0 0 

> 25 µg/m³ 0 0 

 

Uit Tabel 14.3.38 kan afgeleid worden dat in referentiesituatie 2020 alle inwoners van het studiegebied 

worden blootgesteld aan NO2-concentraties van minder dan 30 µg/m³. Door een verbetering van de 

luchtkwaliteit (zie discipline lucht) zijn de concentraties waaraan de inwoners worden blootgesteld lager dan 

in de bestaande situatie  

Voor PM10 neemt het aantal inwoners dat wordt blootgesteld aan concentraties die lager liggen dan de 

WHO-norm van 20 µg/m³ beduidend toe in vergelijking met de bestaande situatie. Dit percentage stijgt van 

1,5 % tot 32,8 %. Niettemin wordt nog steeds bijna 70% aan concentraties van meer dan 20 µg/m³ 

blootgesteld waardoor gezondheidseffecten zoals astma, chronisch obstructief longlijden en andere 

respiratoire aandoeningen ook in referentiesituatie 2020 niet kunnen uitgesloten worden. Bovendien kan fijn 

stof de gevoeligheid van astmalijders voor vervuiling verhogen en astma-aanvallen veroorzaken. De 

gezondheidsimpact van blootstelling aan PM10 is wel kleiner dan in de bestaande toestand. 

Ook voor PM2.5 dalen de concentraties en varieert de blootstelling nog tussen 10 en 20 µg/m³. Het 

overgrote deel van de omwonenden wordt blootgesteld aan PM2.5-concentraites tussen 10 en 20 µg/m³. De 

blootstelling ligt wel nog steeds overal hoger dan de WHO-richtwaarde van 10 µg/m³ wat betekent dat 

gezondheidseffecten zoals astma en chronisch obstructieve longziektes, hart- en vaatziekten, toegenomen 

hospitalisaties voor respiratoire aandoeningen, fluctuaties in het gebruik van bronchodilatoren, hoest, 

toegenomen respiratoire niet kunnen uitgesloten worden. De effecten zijn wel kleiner dan in de bestaande 

toestand. 

 

Kwetsbare groepen 

Tabel 14.3.41 tot en met Tabel 14.3.41 geven een overzicht van het aantal kwetsbare bestemmingen binnen 

verschillende concentratieklassen voor respectievelijk NO2, PM10 en PM2.5.  

 

Tabel 14.3.41: Referentiesituatie 2020: aantal kwetsbare locaties per concentratieklasse NO2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 14.3.42: Referentiesituatie 2020: aantal kwetsbare locaties per concentratieklasse PM10  

 Concentratieklasse PM10 (µg/m³)  

 ≤ 20 20,1-28 28,1-32 32,1-36 36,1-40 > 40 Totaal 

Kleuteronderwijs 9 13 0 0 0 0 22 

Basisonderwijs 8 15 0 0 0 0 23 

 Concentratieklasse NO2 (µg/m³)  

 ≤ 30 30,1-35 35,1-40 40,1-45 45,1-50 > 50 Totaal 

Kleuteronderwijs 22 0 0 0 0 0 22 

Basisonderwijs 23 0 0 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 7 0 0 0 0 0 7 

Kinderopvang 17 0 0 0 0 0 17 

RVT’s 8 0 0 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 78 0 0 0 0 0 78 

Δ t.o.v. bestaande situatie 0 0 0 0 0 0  
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 Concentratieklasse PM10 (µg/m³)  

Secundair onderwijs 0 7 0 0 0 0 7 

Kinderopvang 5 12 0 0 0 0 17 

RVT’s 1 7 0 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 1 0 0 0 0 1 

Totaal 23 55 0 0 0 0 78 

Δ t.o.v. bestaande situatie +22 -17 -5 0 0 0  

 

Tabel 14.3.43: Referentiesituatie 2020: aantal kwetsbare locaties per concentratieklasse PM2.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande tabellen kan afgeleid worden dat er voor NO2 en PM2.5 in vergelijking met de bestaande 

situatie geen verschuiving is van de concentratieklassen waarbinnen de kwetsbare locaties zich situeren. 

Voor PM10 is er wel een verschuiving naar lagere concentratieklassen. 

 

14.3.2.2.2 Geluidsklimaat in referentiesituatie 2020 en relatie tot gezondheid 

Algemeen 

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoners binnen specifieke klassen van Lden weergegeven, evenals 

het aantal potentieel ernstig gehinderden, berekend volgens de methode van Miedema.  
 

Tabel 14.3.44: Referentiesituatie 2020: aantal blootgestelden geluidsniveauklassen Lden/aantal ernstig gehinderden 

Geluidsbelastings-
klasse Lden 

Aantal blootgestelden Aantal potentieel ernstig 
gehinderden cf. Miedema 

 Bestaande 
situatie 

Referentiesituat
ie 2020 

Bestaande 
situatie 

Referentiesituatie 
2020 

< 40 dB(A) 3.479 4.225 0 0 

40 - 45 dB(A) 6.416 7.132 0 0 

45-50 dB(A) 11.437 11.586 343 348 

50-55 dB(A) 8.260 8.722 413 436 

55-60 dB(A) 6.766 7.055 541 564 

60-65 dB(A) 5.912 5.103 769 663 

65-70 dB(A) 3.485 2.440 697 488 

70-75 dB(A) 1.320 959 409 297 

> 75 dB(A) 547 400 202 148 

Totaal 47.622 47.622 3.374 2.944 

 

In vergelijking met de bestaande situatie zijn er in de referentiesituatie 2020 verschuivingen in positieve zin 

in de blootstelling aan geluid. 51,8% wordt blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 50 dB(A), 18,9% 

 Concentratieklasse PM2.5 (µg/m³)  

 ≤ 10 10,1- 17,5 17,6-20 20,1-22,5 22,6-25 > 25 Totaal 

Kleuteronderwijs 0 21 1 0 0 0 22 

Basisonderwijs 0 22 1 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 6 1 0 0 0 7 

Kinderopvang 0 16 1 0 0 0 17 

RVT’s 0 8 0 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 1 0 0 0 0 1 

Totaal 0 74 4 0 0 0 78 

Δ t.o.v. bestaande situatie 0 0 0 0 0 0  
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aan geluidsniveaus van meer dan 60 dB(A). Voor de bestaande situatie gaat het om respectievelijk 55% en 

23,7%. 

De geluidsniveaus waaraan de inwoners van het studiegebied in de huidige situatie blootgesteld worden, 

kunnen dus ook in referentiesituatie 2020 nog aanleiding geven tot zowel psychische als klinische effecten. 

Het aantal ernstig gehinderden bedraagt 2.944 of ca. 6,2% van het totaal aantal inwoners. In de bestaande 

toestand gaat het om 3.374 potentieel ernstig gehinderden of ca. 7%. De doelstelling van het MINA-plan 3+ 

(max. 10% ernstig gehinderden) wordt gehaald in het studiegebied. 

 

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoners binnen specifieke klassen van Lnight weergegeven, 

evenals het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden, berekend volgens de methode van Miedema.  

Tabel 14.3.45: Referentiesituatie 2020: aantal blootgestelden geluidsniveauklassen Lnight/aantal ernstig 

slaapverstoorden 

Geluidsbelastings-
klasse Lnight 

Aantal blootgestelden Aantal potentieel ernstig 
slaapverstoorden cf. Miedema 

 Bestaande 
situatie 

Referentie-
situatie 2020 

Bestaande 
situatie 

Referentie-
situatie 2020 

< 40 dB(A) 14.624 24.621 0 0 

40-45 dB(A) 9.490 12.014 285 360 

45-50 dB(A) 10.471 5.520 524 276 

50-55 dB(A) 5.845 2.449 409 171 

55-60 dB(A) 4.391 1.505 439 151 

60-65 dB(A) 1.945 946 253 123 

65-70 dB(A) 661 420 119 76 

> 70 dB(A) 195 147 39 29 

Totaal  47.622 47.622 2.068 1.186 

In de bestaande situatie wordt ca. 70% van de inwoners van het studiegebied blootgesteld aan 

geluidsniveaus van meer dan 42 dB(A). In referentiesituatie 2020 gaat het nog om ca. 40%.  

Het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden bedraagt 1.186 of 2,5 % van het totaal aantal inwoners in het 

studiegebied. In de bestaande situatie gaat het om 2.068 ernstig slaapverstoorden of 4,3%. 

 

Kwetsbare groepen 

Onderstaande tabellen geven nog een overzicht van het aantal kwetsbare locaties voor verschillende 

geluidsniveauklassen van Lden en Lnight. 

Uit bovenstaande tabellen kan afgeleid worden dat de kwetsbare locaties in vergelijking met de bestaande 

situatie verschuiven naar klassen met een lagere geluidsbelasting. 

 

Tabel 14.3.46: Referentiesituatie 2020: aantal kwetsbare locaties per geluidsniveauklasse Lden  

 

 

 

 

 

 

 

 Geluidsniveauklasse Lden dB(A)  

 < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Totaal 

Kleuteronderwijs 2 12 7 0 1 0 22 

Basisonderwijs 0 11 9 3 0 0 23 

Secundair onderwijs 1 1 2 3 0 0 7 

Kinderopvang 1 8 6 2 0 0 17 

RVT’s 1 2 3 2 0 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 6 34 27 10 1 0 78 

Δ t.o.v. bestaande situatie 0 +12 -6 -5 -1 0  
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Tabel 14.3.47: Referentiesituatie 2020: aantal kwetsbare locaties per geluidsniveauklasse Lnight  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.3 Effectbepaling geplande situatie doortochttracé 

14.3.3.1 Direct verlies menselijke functies 

Onteigeningen en direct verlies aan woon- en werkfunctie (Grote Baan van E314 tot Peersedijk) 

De direct vereiste onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het basisproject in doortocht zijn 

weergegeven in Tabel 14.3.48.   

De gefaseerde aanleg van de tunnel is toegelicht in hoofdstuk 11, paragraaf 11.1.1.8.  In onderstaande tabel 

is ter volledigheid ook de noodzakelijke onteigening aan oostelijke zijde (waar in eerste instantie een 

tunnelsegment wordt aangelegd) apart weergegeven.  In dat geval zal een werkzone van in totaal 23 m (4 m 

links en 19 m rechts t.o.v. de as) worden ingenomen.  Het aantal te onteigenen gebouwen voor de volledige 

aanleg wordt bekomen als rekening wordt gehouden met een werkzone van in totaal 53 m (bestaande uit 

bouwput van 31 m, werkterrein van 8 m en tijdelijke rijweg van 14 m).  

Eveneens is een inschatting gemaakt van het bijkomende effect ten gevolge van het verlengen van de 

tunnel Helchteren met 500 m (maximale verlenging van de tunnel obv de berekende impact vanuit de 

discipline grondwater ).  

Deze inschattingen zijn gebaseerd op de rooilijnen die werden ingetekend (nauwkeurigheid 1 meter) op 

basis van de hypothese in de projectbeschrijving (hoofdstuk 11.1.3.2.). Zoals in hoofdstuk 11 gesteld is dit 

een hypothese. Voor de doortocht geldt dat deze, zeker in de woonkernen, correct is gezien de bestaande 

detailinformatie uit voorgaande studies en de beperkte beschikbare ruimte. Naar alle waarschijnlijkheid zal 

een bijstelling van de uitwerking van de projectkenmerken niet leiden tot een wijziging in directe verliezen 

van woningen e.d.. 
 

Tabel 14.3.48: Raming te onteigenen panden doortochttracé 

Aantal gebouwen # te onteigenen 
panden o.b.v. direct 

ruimtebeslag 
westzijde 

# te onteigenen 
panden o.b.v. direct 

ruimtebeslag 
oostzijde 

 Basisvar. 
53 m zone 

Basisvar. 
4+19 m 

zone 

Basisvar. 
53 m zone 

Basisvar. 
4+19 m 

zone 

thv tunnel Peersedijk 0 0 0 0 

thv tunnel Helchteren 46 0 23 23 

thv tunnel Houthalen 63 0 81 62 

Totaal # gebouwen 109 0 104 85 

 

 Geluidsniveauklasse Lnight dB(A)  

 < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Totaal 

Kleuteronderwijs 22 0 0 0 0 0 22 

Basisonderwijs 22 1 0 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 5 2 0 0 0 0 7 

Kinderopvang 16 1 0 0 0 0 17 

RVT’s 7 1 0 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 73 5 0 0 0 0 78 

Δ t.o.v. bestaande situatie +26 -18 -8 0 0 0  
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Voor de variant met verlengde tunnel in Helchteren zijn de aantallen hoger thv de tunnel in Helchteren: 

 In geval van een 53 m zone: 55 woningen aan de westzijde (t.o.v. 46 voor de basisalternatief) en 37 

woningen aan de oostzijde; 

 In geval van een 4+19 m zone: 31 woningen aan de oostzijde. 

 

 Dit brengt het totaal direct vereiste onteigeningen op: 

 213 panden voor de doortocht in 2x2 via de basisalternatief 

 85 panden dienen te worden onteigend in de aanvangsfase van de aanleg als het eerste oostelijk 

gelegen tunnelsegment wordt aangelegd 

 236 panden voor de doortocht in 2x2 waarbij de tunnel Helchteren in noordelijke richting over 500 meter 

wordt verlengd. 

Op basis van de inventaris van 2008 leiden we af dat ca 22 % van de gebouwen langs de Grote Baan louter 

een handelsfunctie hebben en ca 78 % van de gebouwen een woonfunctie.  Dit impliceert een verlies van : 

 166 wooneenheden en 47 handelszaken voor de doortocht in 2x2 via de basisalternatief 

 66 wooneenheden en 19 handelszaken dienen te worden onteigend in de aanvangsfase van de aanleg 

als het eerste oostelijk gelegen tunnelsegment wordt aangelegd 

 184 wooneenheden en 52 handelszaken voor de doortocht in 2x2 waarbij de tunnel Helchteren in 

noordelijke richting over 500 meter wordt verlengd. 
 

Op vlak van effectbeoordeling voor de basisalternatief dient een onderscheid gemaakt te worden tussen : 

 De effecten op microschaal, i.c. ten aanzien van de gedupeerde bewoners en handelaars. Met het verlies 

van 166 wooneenheden wordt het verlies van woonfunctie als sterk negatief effect beoordeeld. Met een 

verlies van ca. 47 handelszaken, horecazaken en panden van vrije beroepen wordt het verlies van 

werkfunctie als sterk negatief effect beoordeeld. 

 De effecten op mesoschaal, i.c. de effecten ten aanzien van de functievervulling op zich (abstractie 

makend van de gedupeerden).    

Hier is het effect tijdelijk, i.c. tijdens de aanlegfase, sterk negatief.   

Blijvend zijn de effecten licht negatief aangezien op de meeste plaatsen op de onteigende percelen 

wooninbreidingen kunnen worden gerealiseerd en nieuwe handelszaken kunnen worden toegelaten. Ter 

hoogte van de te onteigenen woningen/handelspercelen is de huidige situatie vaak zodanig dat de 

bebouwing zich tegen/binnen de rooilijn bevindt, maar ruimte beschikbaar is voor een achterwaartse 

verplaatsing (nieuwbouw). Op verscheidene plaatsen is ook ruimte beschikbaar voor meer bebouwing 

dan momenteel aanwezig (verdichting). Dit betekent dat op langere termijn (ic na herinrichting van het 

bestaande tracé en aangelanden, incl. realisatie van een aantal nieuwbouwprojecten) in zijn globaliteit 

geen, of slechts in beperkte mate verlies aan woon- en handelsfuncties optreedt. Een concreet voorstel 

voor herinrichting van de N715, incl. ontwikkelingen op 'restpercelen' langsheen het tracé van de N715, 

dient in latere fase uitgewerkt te worden. Hierbij moet aandacht gaan naar het voorzien van nieuwe 

woon- en handelsfuncties.  
 

Bijkomend direct ruimteverlies voor werfzones ? 

Voor de aanleg van de doortocht met de bouw van tunnels werden de nodige overbreedten om deze fysisch 

te kunnen realiseren reeds in rekening gebracht. Bijkomende zijn enkele vaste werfzones vereist voor o.a. 

 Overslag van grond bij uitgraving tunnels 

 Eventuele aanleg bentonietafscheidingsinstallatie, … 

 Eventuele aanleg betoncentrale 

 Tijdelijke opslag bouwmaterialen 

 Tussentijdse stalling werfmachines 
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De eerste beide activiteiten vereisen ruimte zo dicht als mogelijk tegen de tunnelmonden. De drie laatste 

activiteiten kunnen op iets grotere afstand worden georganiseerd. 

Alhoewel de vastlegging van deze zones bezwaarlijk als een uitwerking op planniveau kan worden 

beschouwd lijkt het ons belangrijk toch nu reeds de mogelijkheden aan te geven om van daaruit vast te 

stellen dat dit niet tot significant bijkomend ruimteverlies hoeft te leiden. 

Immers, voor de doortocht zou kunnen gedacht worden aan volgende werfzones : 

 Zones nabij de tunnelmonden: nabij de tunnelmonden moeten sowieso woningen onteigend worden 

omwille van de directe ruimtebehoefte voor aanleg van de tunnelmonden en doortocht zelf.  De 

organisatie van een compacte werfzone leidt er niet tot bijkomend ruimtebeslag. 

 Onbenutte delen van het industrieterrein Centrum Zuid 

 De akker die te paard zit op Peerdse dijk, aangezien deze aansluitend in het 

natuurontwikkelingsprogramma kan worden ingeschakeld 

 De binnenruimten van het geplande aansluitingscomplex nabij de E314 

Deze werfzones leiden bijgevolg niet tot ruimtebeslag of functieverlies dat niet reeds elders in dit MER in 

rekening is gebracht. 

Bij de nabestemming van deze werfzones liggen volgende opties open (uit te werken op projectniveau) : 

 Zones nabij de tunnelmonden : combinatie van groene, blauwe en oranje functies t.t.z. verwevingsmoge-

lijkheden op vlak van natuurbouw, waterbeheer en zachte recreatie, hetzij als overgangsgebied tussen de 

kern en de vallei, hetzij als parkgebied nabij de kern. 

 Industrieterrein Centrum-Zuid : industrie 

 Akker Peerdse dijk : natuurontwikkeling binnen flankerend natuurontwikkelingsprogramma 

 Binnenruimten aansluitingscomplex : waterbeheer (infiltratie en buffering), infrastructuur, 

nutsvoorzieningen, carpoolparking, …. 

 

Verlies landbouwfunctie en recreatieve functie 

Bij het doortochttracé gaat een landbouwoppervlakte van 1,5 ha verloren (ten noorden van Helchteren en 

ten zuiden van de E314). Dit wordt als verwaarloosbaar effect beoordeeld. 

Er treedt geen relevant verlies van recreatieve functies op. 

  

Ruimteverlies over het noordelijk deel: KMO-zone 

Voor de doortocht ter hoogte van de KMO-zone is het basisscenario de aanleg van de N74 en N715 strak 

bundelend langs de voorzijde van de KMO-zone. Een variant betreft de aanleg van de N74 langs de 

voorzijde van de KMO-zone en van de N715 langs de achterzijde van de KMO-zone. 

Deze beide varianten worden uitvoeriger besproken onder het hoofdstuk 14.3.5.2 dat op de omleiding slaat, 

aangezien ook daarvoor beide varianten als variant gelden. 

De effecten op de bedrijvigheid worden daar beoordeeld als matig negatief effect omwille van het:  

 Basisscenario: verlies van bedrijfsgebouwen, verlies van bedrijfsterrein over hele lengte (ca 20 m) met 

bedrijfsingangen, onthaalvoorzieningen en parkeerruimten 

 Variante: verlies van bedrijfsterrein langs voorzijde (10 m) en achterzijde (10 m) en vereiste van inversie 

van de volledige bedrijfsconfiguratie wegens ontsluiting ‘langs achter’. 

 

Direct ruimteverlies voor waterbeheer (infiltratie – buffering) 

Voor het aanleggen van infiltratie- en buffervoorzieningen dient o.i. geen bijkomende ruimte te worden 

voorzien bovenop de oppervlakten die reeds in het hoofdstuk 13.4 in beeld werden gebracht, o.a.: 

 De wegbermen 
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 De werfzones nabij de tunnelmonden  

 De binnenruimten van het aansluitingscomplex nabij de E314  

 Zones waar sowieso onteigening nodig is voor de aanleg en waar overbreedte ontstaat door de 

onteigening van de volledige percelen 

 Overhoeken die vrijkomen door wijzigingen ter hoogte van aansluitende wegen, 

 

Milderende maatregelen tav direct verlies particuliere eigendommen 

Voorgaande inschatting van het aantal woningen, bedrijven en landbouwgrond is een eerste inschatting op 

planniveau. Rekening houdend met het principe van evaluerend ontwerpen, zullen de exacte aantallen en 

oppervlakten pas op projectniveau gekend zijn.  

Op projectniveau dient eveneens een regeling te worden uitgewerkt voor vergoeding van het direct 

ruimteverlies, de wijze van verwerving en omgang met gedupeerden, de sociale begeleiding, … 

 

Milderende maatregelen n.a.v. de herinrichting van de N715 

Na de aanleg van de ondergrondse tunnels komt bovengronds opnieuw ruimte vrij voor functionele invulling.  

Het betreft : 

- Ruimte boven de tunnels zelf, te herbestemmen voor verkeer (locaal verkeer, openbaar vervoer, langzaam 

verkeer), publieke functies, groenvoorziening, parkeren, … 

- Ruimte die nodig was voor de aanleg maar niet voor de exploitatie, kadastrale percelen die in totaliteit 

onteigend werden, overhoeken waar infrastructuur wordt opgebroken, voormalige werfzones, … : te 

herbestemmen voor parkachtige inrichting (groene, blauwe en oranje functies), voor woningbouw en/of 

centruminbreiding. 

Om een maximale ruimtelijke kwaliteit te verkrijgen lijkt het aangewezen op projectniveau een inrichtingsplan 

op te maken voor herbestemming en inrichting van deze zones waarbij een winback kan verkregen worden 

op het geleden functieverlies. 

 

14.3.3.2 Verkeersafwikkeling tijdens exploitatiefase 

Barrièrewerking 

Het barrière-effect van een verkeersweg is essentieel verschillend afhankelijk van de situatie of de weg zich 

situeert op maaiveldniveau of binnen een tunnel. Bij realisatie van een tunnel bestaat de mogelijkheid om 

gelijkvloerse verbindingen te behouden of te herstellen,  terwijl bij uitbouw op maaiveldniveau deze 

verbindingen enkel kunnen behouden blijven of hersteld worden via de uitbouw van ongelijkvloerse 

kruisingen (tunnels, bruggen).  

In onderstaande bespreking is dan ook onderscheid gemaakt tussen het effect ter hoogte van de 

gelijkgrondse delen enerzijds, en tunnelmonden anderzijds.  Volgende locaties zijn beschouwd : ten zuiden 

van centrum Houthalen, tussen centra van Houthalen en Helchteren,  en ten noorden van centrum 

Helchteren).  

De barrièrewerking van een weg is afhankelijk van de verkeersintensiteiten op deze weg. Tabel 14.3.49 

geeft de verkeersevoluties weer.  
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Tabel 14.3.49: Verkeersevoluties (afgerond op 50-tallen) 

 Verkeersintensiteiten  

2009 in ochtendspits 

-  beide richtingen 

samen  (in pae) 

Intensiteiten ‘2020 – 

doortocht’ ochtendpiek 

beide richtingen samen 

( in pae) 

 

bovengronds bovengronds (open) 

tunnel 

Bovengronds deel ten N Helchteren centrum ca 1.900 ca 3.500 X 

Tunnel (+ monden) Helchteren centrum noord ca 1.900 ca 350 ca 3.150 

Bovengronds deel / uitwisselingspunt 

Mangelbeek 

ca 2.650 ca 4.350 X 

Tunnel (+ monden) Houthalen centrum noord ca 2.600 ca 1.150 Ca 4.250 

Bovengronds deel ten Z Houthalen ca 4.000 ca 5.600 X 

 

Primaire weg op maaiveldniveau en tunnelmonden 

Parallel aan het doortochttracé van de primaire weg (N74) wordt ter hoogte van de huidige N715 een 

(vernieuwde) lokale weg (N715) voorzien. Omdat het een tracé betreft op de zaten van de huidige N715, 

worden de huidige relaties maximaal in stand gehouden; er zijn geen straten die afgesloten worden.   

Waar de primaire weg op maaiveldniveau is gelegen (2x2-profiel  in combinatie met een parallelle lokale 

éénrijrichtingsweg (rijstrook) - , d.w.z. 6 rijstroken) of waar tunnelmonden aanwezig zijn, zijn gelijkgrondse 

kruisingen zowel voor lokaal wegverkeer als zachte weggebruikers, niet mogelijk.  
 

Hier zullen straten voor lokaal verkeer aangesloten worden volgens het principe rechts in / rechts uit.  

 Ten noorden van Helchteren (en dit afhankelijk van de variant):  

- Bij een korte tunnel (meerdere aansluitingen) : Kievitwijk, Linzenstraat, Heidestraat, Voortbroekstraat, 

Broekstraat, Eikendreef, Winningstraat, Boekweitstraat 

- Bij een lange tunnel (beperkter aantal aansluitingen) : Kievitwijk, Linzenstraat, Heidestraat, 

Voortbroekstraat 

 Ten zuiden van Helchteren: De Hoef, Vennestraat, Molenweg, Daalstraat 

 Ten noorden van de kern van Houthalen: geen 

 Ten zuiden van de kern van Houthalen: De Vloot, Souwstraat 

 

Omdat ter hoogte van de gelijkgrondse primaire weg en tunnelmonden de oversteekbaarheid nihil is, zijn 

maatregelen noodzakelijk die de oost-westrelaties op niveau van de gewestweg herstellen:  

 Voor de zachte weggebruikers zal moeten voorzien worden in ongelijkvloerse oversteekmogelijkheden 

(fiets- en voetgangersbruggen) op regelmatige afstand,  hetzij oversteekmogelijkheden ter hoogte van de 

aansluitende straten, zoals deze hierboven zijn opgesomd.  

 Gemotoriseerd verkeer kan op volgende locaties keerbewegingen maken:  

- Ten noorden van de knoop ‘Peersedijk’. Op deze plaats zijn beide rijrichtingen van de lokale weg 

naast elkaar gelegen 

- Ter hoogte van het uitwisselpunt Peersedijk 

- Centrum Helchteren (N74 ligt in tunnel) 

- Centrum Houthalen (N74 ligt in tunnel) 

- Omgeving Souwstraat 
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Duidelijk is dat zonder de integratie van maatregelen die de gelijkgrondse primaire weg en tunnelmonden 

oversteekbaar maken voor zachte weggebruikers, het lokale effect als sterk negatief dient beoordeeld te 

worden.   

Bovendien maken enkel de aanleg van fiets- en voetgangersbruggen  de primaire weg op deze locaties 

opnieuw oversteekbaar. Bepaling van de plaatsen waar voor de primaire weg een oversteekbaarheid wordt 

voorzien, gebeurt selectief, en zal dus eerder beperkt aan de orde zijn.  Bovendien vergen deze 

ongelijkvloerse voorzieningen fysiek meer inspanningen dan een gelijkvloerse oversteek ( cfr. personen met 

mobiliteitsbeperkingen, ouderen, mensen met een kinderwagen, ed.).  Daarom wordt dan ook in die zones 

waar de doorgaande/lokale wegen samen op maaiveldniveau liggen,  of waar de tunnelmonden gelegen zijn, 

het effect na het nemen van milderende maatregelen voor de zachte weggebruikers als matig negatief 

ingeschat.   

Vanuit het standpunt van de zachte weggebruikers, en dit met oog op de maximale bereikbaarheid van de 

aangelanden, is het wenselijk dat de tunnel onder Helchteren centrum in lengte maximaal wordt uitgebouwd, 

(bij voorkeur met meer dan 500 m) in noordelijke richting ,omdat op die wijze een belangrijk deel van de 

relaties voor zachte weggebruikers minder of geen hinder ondervinden. .  

Voor het gemotoriseerde verkeer zijn er in voorliggende doortochtalternatief voldoende locaties voorzien 

waar keerbewegingen mogelijk zijn, en dus ook de oost-westrelaties op een afdoende wijze kunnen blijven 

behouden. Ten opzichte van de huidige situatie geldt voor het lokale oost-westgerichte verkeer een (relatief 

beperkte) omrijfactor. Het effect voor het gemotoriseerd verkeer wordt daarom als licht negatief beoordeeld.  

 

Primaire weg in de tunnel 

Waar de rijstroken voor het doorgaande verkeer in een tunnel liggen, zijn gelijkgrondse kruispunten en 

uitwisseling voor het lokale verkeer (incl. zachte weggebruikers) wel mogelijk; verspreid over kernen van 

Helchteren en Houthalen zijn dit (van noord naar zuid) :  

 Ten noorden van Helchteren: 

- Bij een korte tunnel: Scholteshofstraat 

- Bij een lange tunnel (vanaf +500 m): Broekstraat, Eikendreef, Winningstraat, Boekweitstraat, 

Scholteshofstraat 

 In de kern van Helchteren: N719 Helzoldstraat / Kazernelaan 

 Ten zuiden van Helchteren: Technische Schoolstraat, Kerkstraat, Don Boscostraat 

 Ten noorden van de kern van Houthalen: Lakerweg, Kleine Heersteeg, Herebaan-Oost, Herebaan-West, 

Schomstraat 

 In de kern van Houthalen: Dorpsstraat, Ringlaan 

 Ten zuiden van de kern van Houthalen: Kiezelweg, Diepestraat, Pastorijstraat, Koolmijnlaan, Meerstraat  

 

De onderstaande geeft een beeld van de oversteekbaarheid van de lokale weg (N715) voor de zachte 

weggebruikers op die locaties waar doorgaand verkeer (N74) in een tunnelconstructie is voorzien.   

Ten gevolge van de gelijkvloerse herinrichting en de afgenomen intensiteiten worden de bestaande relaties 

voor de zachte weggebruikers zowiezo verbeterd. Op basis van de cijfers van het verkeersmodel blijkt dat de 

afname van het verkeer substantieel is, maar het verkeersaanbod toch nog aanzienlijk is; per richting 

kennen sommige segmenten tot 750 à 1000 pae.  Qua oversteeklengte mag ervan uitgegaan worden dat bij 

een kwalitatieve inrichting van de bovengrondse segmenten (cfr. bv. middenbermen)  deze lengte in vele 

gevallen kan beperkt worden . Bij 2x1-profiel met scheiding via middenberm met kwalitatieve groenstructuur 

is bv. 3,5 m oversteeklengte van toepassing.  In een dergelijke situatie is, rekening houdend met de 

verkeersintensiteiten, sprake van een sterk positief effect.  Indien profielen met grotere oversteeklengtes 

worden voorgesteld, blijft de oversteekbaarheid een aandachtspunt, en is het eerder een licht positief effect. 
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In de bijgaande tabel worden beide mogelijkheden beschouwd (bv. 3,5m en 7m); hieruit blijkt dat omzichtig  

met de keuze van dwarsprofiel dient omgesprongen. 

    

Voor het gemotoriseerde verkeer kan, door afname van verkeersintensiteiten en de mogelijkheid die ontstaat 

tot uitbouw van  een kwalitatieve doortocht met verbeterde kruispuntoplossingen, een sterke verbetering 

optreden. Daardoor valt de realisatie van het doortochttracé als sterk positief te beoordelen. . 

 

Tabel 14.3.50: Oversteekbaarheid N715 (zones met N74 in tunnel) 

 Oversteeklengte 
in m 

Intensiteiten 
in pae/uur 

Gemiddelde 
wachttijd 

in seconden 

Kwalificatie 
van 

de wachttijd 

Ten noorden van kern van Helchteren 

ochtendspits 3,5 m (7m) 200 + 150 < 5 s (< 5s) Goed (goed) 

avondspits 3,5 m (7m) 350 + 200 < 5 s (6 s) Goed (redelijk) 

Ten zuiden van kern van Helchteren 

ochtendspits 3,5 m (7m) 400 + 600 < 5 s (15s) Goed (Matig) 

avondspits 3,5 m (7m) 350 + 800 < 5 s (20s) Goed (slecht) 

In de  kern van Houthalen (centraal)  

ochtendspits 3,5 m (7m) 700 + 450 < 5 s (20s) Goed (slecht) 

avondspits 3,5 m (7m) 450 + 600 < 5 s (16 s) Goed (slecht) 

Ten zuiden van kern van Houthalen 

ochtendspits 3,5 m (7m) 750 + 600 < 5 s (27s) Goed (slecht) 

avondspits 3,5 m (7m) 550 + 1000 5 s (> 30s) Redelijk (slecht)  

 

Globale beoordeling barrièrewerking 

Algemeen valt te stellen dat de oversteekbaarheid op de N715  toeneemt bij de realisatie van het 

doortochttracé. 

Op die locaties evenwel waar de doorgaande rijstroken (2x2-profiel) gecombineerd worden met de parallelle 

lokale rijstroken een verslechtering van de oversteekbaarheid optreedt (evolueert tot nihil ).  

In de kernen daarentegen, waar de oversteekbaarheid een belangrijk aspect is in het ruimtelijk functioneren 

van de omgeving, behoort een potentiële verbetering van de oversteekbaarheid duidelijk tot de 

mogelijkheden; hier vraagt niettemin een goede verkeerskundige organisatie de doortocht blijvend aandacht. 

. 

Onderscheid makend tussen het gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruikers, geldt op basis van het 

voorgestelde doortochtconcept de volgende beoordeling : 

 Voor gemotoriseerd lokaal verkeer : er zijn voldoende locaties voorzien om keerbewegingen uit te voeren, 

zodat oost-westrelaties kunnen behouden worden. 

 Voor zachte weggebruikers  : buiten de ‘tunnelzones’  zijn maatregelen t.v.v. de oversteekbaarheid nodig, 

waarbij ongelijkvloerse infrastructuur voor fietser en voetganger geldt als aanbeveling. Gezien deze 

oversteekconstructies slechts selectief (cfr. onderlinge afstand) zullen aangebracht worden, blijft de 

oversteekbaarheid van deze zones zeer slecht te noemen. 

Gelet in de centrale kernen, waar oversteekbaarheid primordiaal is, de situatie verbetert t.o.v. 

referentiesituatie, kunnen de effecten inzake barrière-werking over de totaliteit van de doortocht als matig 

positief beoordeeld worden.  Deze beoordeling geldt evenwel slechts op mesoniveau; op microniveau blijft  

aan de orde :  

 Een licht tot sterk negatief effect voor gemotoriseerd verkeer respectievelijk zwakke weggebruikers ter 

hoogte van de tunnelmonden en bovengrondse delen;  
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 Een sterk positief effect voor zowel gemotoriseerd verkeer als zwakke weggebruikers ter hoogte van de 

tunnels 

 

Doorstroming openbaar vervoer 

Door de realisatie van het doortochtalternatief voor de Noord-Zuidverbinding worden geen bestaande lijnen 

van het openbaar streekvervoer onderbroken.  Ook mag verwacht dat de tracé-aanpak geen hypotheek 

(beperkingen algemene kwaliteitscondities) zal leggen op bestaande lijnvoeringen.  

Het openbaar busvervoer dat zich in hoofdzaak afwikkelt op de N715 Grote Baan, heeft naast haar 

verbindende functie tussen Noord- en Midden-Limburg, ook haar belang voor de lokale bediening.  Rekening 

houdend met het tunnelconcept op niveau van de doortochten (lokaal niveau) is de bereikbaarheid van de 

halten voor het openbaar vervoer gegarandeerd (bovengrondse delen).   Op die locaties  is  t.g.v. de 

afgenomen intensiteiten de uitbouw van een optimale  doorstroming voor het openbaar vervoer mogelijk.  

Op de oost-westgerichte assen zoals de N719-Helzoldstraat / Kazernelaan, Herebaan-Oost en West, enz. 

zal de doorstroming t.g.v. de beperkte afname/toename van de spitsuurintensiteiten (afhankelijk van 

segment tot segment)  niet substantieel wijzigen .  De commerciële snelheid van het openbaar vervoer zal 

niet in het gedrang komen ; ter hoogte van de aansluitingen van deze oost-west-assen op de N715 mag 

uitgegaan worden van een betere kruising/aantakking van/op de Grote Baan. 

Binnen het doortochtalternatief zal het in functie van de doorstroming van het openbaar vervoer van belang 

zijn dat dat er t.h.v. de zones waar doorgaand en lokaal verkeer uitwisselen, voor het openbaar vervoer een 

prioritering wordt bekeken.  Bij de lay-out van deze zones (profielopbouw) moeten maatregelen ter 

bevordering van de doorstroming ingebouwd worden, zodat de tijdswinst die behaald wordt in de 

bovengrondse doortochten hier niet terug verloren gaat. 

Op segmenten van de gelijkgrondse primaire weg en t.h.v. de tunnelmonden is het in het belang van de 

bereikbaarheid van de halten aangewezen dat er bij de keuze van fietsers- en voetgangersbruggen ook 

voeling gehouden wordt met deze (vernieuwde) ligging van de bushalten.   

Bij de uitbouw van het Spartacusproject vormt de doorgang doorheen de centra van Houthalen en 

Helchteren een potentiële piste (cfr. Plan-MER Spartacus), waarbij ook de uitbouw van een halte te 

Houthalen (en Helchteren) tot de mogelijkheden behoort. Het toekomstig Spartacusproject als onderdeel van 

het OV-netwerk zal in alle omstandigheden voorrang hebben, waardoor de doorstroming van het OV steeds 

gegarandeerd wordt. Dit principe zal evenwel de flexibiliteit van herinrichting van de doortochtzones (t.a.v. 

de andere weggebruikers) beperken. De specifieke inrichtingsvoorstellen voor de Spartacustrajecten en hun 

beoordeling maakt deel uit van de Plan Mer voor het Spartacusproject. 

Globaal kan gesteld worden dat de doorstroming van het openbaar vervoer zal verbeteren bij het aanleggen 

van het doortochttracé; vandaar ook dat het effect kan beoordeeld worden als matig positief. 

 

Verkeersveiligheid 

Het aantal hoofdkruispunten op de N715-Grote Baan zal binnen het doortochtalternatief niet afnemen; de 

verkeersintensiteiten op deze kruispunten zal van beduidend lagere orde zijn.  Vanuit het streven naar een 

goede herinrichting van de bovengrondse doortochten zal de verkeersveiligheid toenemen.   

Voor de kleinschalige zijstraten zullen voor een aantal kruispunten (afhankelijk van de locatie) eerder 

principes van rechtsin-rechtsuit van toepassing zijn; op de voorwaarde dat de keerbewegingen op selectieve 

punten goed georganiseerd worden , is hierbij ook globaal een verbetering van de verkeersveiligheid te 

verwachten.  

Verkeersveiligheid zal een aandachtspunt moeten vormen op die locaties waar er een uitwisseling optreedt 

tussen de N74 (doorgaand verkeer) en de N715 (lokaal verkeer). Op 3 locaties is dit het geval (rotonde 

KMO, Mangelbeek en Houthalen zuid).  Deze plaatsen vormen potentiële concentraties van 

verkeersongevallen. Het verkeerskundig ontwerp van deze uitwisselingspunten zal opgevat worden volgens 
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specifieke ontwerpnormen (RONA), zodat de kans op verkeersonveiligheid tot een minimum beperkt zal 

worden.   

Ook ter hoogte van de aansluiting van de N74 op de toeleidende N73 (feeder) vraagt de verkeersveiligheid 

de aandacht. De aansluitingen op de N74 (voorrangsgeregeld) zijn hier reeds in de huidige situatie niet 

ideaal te noemen (cfr. bv. zichtbaarheid nabij het brugcomplex van de N74) .  Bij een toename van de 

verkeersuitwisseling op deze knoop komt deze vraag tot verbetering nog nadrukkelijker naar boven.  

Het implementeren van het doortochtalternatief mag op het verkeerveiligheidseffect mag toch als globaal 

sterk positief beoordeeld worden. 

 

Verkeersleefbaarheid 

In Tabel 14.3.51 zijn op niveau van de belangrijkste wegsegmenten de verkeersintensiteiten uit de BAU 

2020 en het planalternatief ‘doortocht’ uitgezet t.o.v. de gangbare wegcapaciteiten vanuit de norm 

verkeersleefbaarheid.  

Bij de realisatie van het doortochtalternatief wordt op alle beschouwde segmenten van de doortocht 

(uitgaande van de toekomstige infrastructuur) aan de leefbaarheidscapaciteit voldaan.  

Op de toeleidende wegen, die veelal tot het lokale niveau behoren (of alvast toch qua mogelijkheden tot 

profieluitbouw beperkingen kennen – cfr. breedte openbaar domein  en aangelande functies), wordt echter 

niet steeds de norm inzake verkeersleefbaarheid gehaald.  Voorbeelden hiervan zijn bepaalde segmenten 

van de N719 en de N73.   

Voor de ondergondse tunnelsegmenten speelt in principe het verkeersleefbaarheidaspect niet. 

Voor de doortocht kunnen de effecten op de verkeersleefbaarheid als sterk positief beschouwd worden. Voor 

de toeleidende wegen kunnen de effecten eerder licht negatief beschouwd worden. 

Voor bepaalde toeleidende wegen zal moeten bekeken worden hoe de verkeersleefbaarheid voor bepaalde 

segmenten verder kan geoptimaliseerd worden.  Waar dit kan,  zal dienen gewerkt te worden met een 

verbetering van het wegprofiel en met het beredeneerd omgaan van de circulatie/aantakking van het verkeer 

vanuit de aangelanden woonzones. 
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Tabel 14.3.51: Toetsing leefbaarheidscapaciteit doortochttracé 

 

 

Effect op recreatieve relaties 

De N715 wordt op een aantal plaatsen (cfr. routes binnen recreatief netwerk provincie – hoofdroutes en 

afgeleide routes) gekruist door bovenlokale fietstrajecten.  

Eén van de hoofdassen van dit recreatieve fietsnetwerk passeert aan de Peersedijk waar in de huidige 

situatie aangetakt wordt op de verlaten spoorzate van lijn 18.  In het doortochtalternatief (ter plaatse 

segment 2) wordt de oversteekbewegingen van de N715 opgevangen door de uitbouw van een fietsbrug.  

De fietsoversteek wordt naar verkeersveiligheid en continuïteit opgevangen; het recreatief fietscomfort (cfr. 

beperkte hellingen, landschappelijke inpassing knoop) zal weinig aantasting ervaren.     

Scenario BAU

Scenario 

doortocht Scenario BAU

Scenario 

doortocht

Primaire I 3600 3600 1.050 1.250 850 1.000

Primaire I 3600 3600 1.350 1.700 750 1.000

N74 NZ ten noorden van Peerse Dijk Primaire I 3600 3600 1.450 1.700 1.100 1.000

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.500 200 1.200 150

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.650 400 1.450 600

Primaire I 3600 3600 1.700 2.500 1.500 1.900

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.800 700 1.600 450

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 2.550 750 1.900 600

Primaire I 3600 3600 2.550 3200 1.900 2.300

Primaire II 3600 3600 1.400 1.500 900 1.000

3600 3600 1.750 1.400

3600 3600 2.500 1.800

Scenario BAU

Scenario 

doortocht Scenario BAU

Scenario 

doortocht

1000 650 650 700 500 550

1000 650 700 550 450 400

1000 650 1.050 1.050 750 800

1000 650 1.150 1.150 800 850

Michiel Scheperslaan 1000 650 100 50 150 150

Weg naar Zwartberg 1000 650 350 300 400 300

Scenario BAU

Scenario 

doortocht Scenario BAU

Scenario 

doortocht

Primaire I 3600 3600 1.050 1.200 1.400 1.750

Primaire I 3600 3600 1.250 1.400 1.300 1.950

N74 NZ ten noorden van Peerse Dijk Primaire I 3600 3600 1.400 1.350 1.750 1.900

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.500 350 1.550 200

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.550 350 1.800 800

Primaire I 3600 3600 1.600 2.100 1.900 3.050

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.600 450 1.950 600

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 2.400 550 2.300 1.000

Primaire I 3600 3600 2.400 2.450 2.300 3.750

Primaire II 3600 3600 1.150 1.250 1.150 1.400

3600 3600 1.550 2.450

3600 3600 2.000 2.850

Scenario BAU

Scenario 

doortocht Scenario BAU

Scenario 

doortocht

1000 650 550 600 950 900

1000 650 650 600 800 700

1000 650 1.050 1.000 1.100 1.150

1000 650 950 1.050 1.200 1.200

Michiel Scheperslaan 1000 650 250 100 100 200

Weg naar Zwartberg 1000 650 400 300 550 400

N74 NZ - zone ten N van E314

Wegcat

N715  - doortocht Houthalen centraal

Verkeersbelasting op het netwerk - vergelijking situatie BAU 2020 met plansituatie doortochtalternatief  (uitgedrukt in pae - afgeronde cijfers)

Locatie 

Ochtendspits 8u-9u

Richting zuiden Richting noorden 
Wegcat

N74 NZ - Zone Hechtel (ten N van N73)

N74 NZ - Zone Hechtel (ten Z van N73)

N715 - ten N van N719

N715 - ten Z van N719

N74 NZ - Zone Mangelbeek

N73 (ten W van Hechtel centrum)

N715 - Zone ten Z van Koolmijnlaan - Meerstraat

N74 NZ - Ten Z van E314 (omleiding Zonhoven)

Bij doortochtalternatief (locaties met tunnel)

tunnel Helchteren centrum 

N74 NZ - zone ten N van E314

Richting oosten

N719 Kazernelaan (ten O van Houthalen Sonnis)

N719 Kazernelaan (ten W van Helchteren centrum)

Richting westen

Avondspits 17u-18u

Richting zuiden Richting noorden 

N74 NZ - Zone Hechtel (ten N van N73)

Wegcapaciteit ifv 

leefbaarheid (in 

pae/u/richting)

theoretische 

capaciteit (in 

pae/u/richting)

Richting westen Richting oosten

NZ - Ten Z van E314 (omleiding Zonhoven)

Bij doortochtalternatief (locaties met tunnel)

tunnel Helchteren centrum 

N74 NZ - Zone Hechtel (ten Z van N73)

N715 - ten N van N719

N715 - ten Z van N719

N74 NZ - Zone Mangelbeek

N715  - doortocht Houthalen centraal

Wegcapaciteit plansituatie

N719 Kazernelaan (ten W van Helchteren centrum)

N73 (ten O van aansluiting NZ)

N73 (ten W van Hechtel centrum)

theoretische 

capaciteit (in 

pae/u/richting)

Wegcapaciteit ifv 

leefbaarheid (in 

pae/u/richting)

N719 Kazernelaan (ten O van Houthalen Sonnis)

tunnel Houthalen centrum 

N715 - Zone ten Z van Koolmijnlaan - Meerstraat

Locatie

tunnel Houthalen centrum 

N73 (ten O van aansluiting NZ)
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De onderliggende connecties binnen het netwerk (waar ook de N715 Grote Baan gekruist wordt) bevinden 

zich ter hoogte van de doortochten Houthalen en Helchteren; hier kan het fietsgebeuren binnen de her in te 

richten bovengrondse doortochtsegmenten in betere condities plaatsvinden.    

Er mag uitgegaan worden van een positieve invloed op het gebruik en de beleving van het fietsroutenetwerk; 

de huidige wachttijden aan de N715 zullen in de toekomst door extra infrastructuur en een nieuwe lay-out 

van het openbaar domein structureel verminderen. De effecten voor de recreatieve relaties mogen dan ook 

als eerder sterk positief ingeschat. 

 

Algemene beoordeling impact doortochttracé op verkeersafwikkeling 

De aanleg van het doortochtalternatief kan overwegend matig positief ingeschat worden wat betreft de 

effecten op de menselijk functionele relaties (verkeersafwikkeling).  

Vanuit de mogelijkheid om het doorgaande verkeersrelaties via het tunnelconcept doorheen de Noordzuid-

as te loodsen (aandacht voor de uitwisselingspunten en weefzones), kan er maximale aandacht uitgaan naar 

de vormgeving van de  bovengrondse doortochten, en worden condities gecreëerd om hier de bestaande 

relaties maximaal te herstellen en ook terug te versterken. 

De herinrichting van de N715  dient uit te gaan van verkeersveilige en verkeersleefbare ontwerpprincipes; 

binnen de beschikbare ruimtes behoort dit zeker tot de mogelijkheden. De afname van de 

verkeersintensiteiten op de N715 laten toe om tot een kwaliteitsvolle inrichting (kwaliteit voor alle modi, met 

parkeren, groen, etc) te komen, en de relaties van gevel tot gevel over de N715 heen te herstellen en verder 

uit te bouwen; dit bevordert het algemeen functioneren van de doortochtzones.. 

Voor bepaalde segmenten (bv op de bovengrondse primaire weg en ter hoogte van de tunnelmonden) 

vragen vooral de oversteekrelaties  om de inpassing van een goede kruisende ongelijkgrondse infrastructuur 

en veilige keerbewegingen voor het autoverkeer.   

Voor de kruisende en toeleidende wegen van de N715 dient alvast voor een aantal segmenten bekeken te 

worden hoe de verkeersleefbaarheid maximaal kan gegarandeerd blijven/worden, alsook vragen knopen als 

de N74/N73 voor extra aandacht ter optimalisatie.  

 

Vergelijking van de varianten 

Variant thv KMO-zone 

De variant op het basistracé t.h.v. de KMO-zone hebben betrekking op de wijze waarop de ontsluiting van de 

bedrijven tot stand komt. In plaats van de lokale parallelweg aan de westzijde van de KMO, voorziet de 

variant een lokale weg ten oosten van de KMO. 

Een dergelijke variant resulteert in een minder duidelijke en flexibele verkeersstructuur, alsook in minder 

vlotte verbindingen tussen de lokale kernen.  

 

Variant tunnellengte Helchteren  

De beoordeling van de varianten inzake lengte van de tunnel in de doortocht van Helchteren (noordzijde) is 

reeds behandeld in de voorgaande paragrafen. 
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14.3.3.3 Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging 

Algemeen 

Onderstaande tabellen geven voor het doortochttracé een overzicht van de blootstelling van de inwoners 

van het studiegebied aan verschillende concentratieniveaus en verschilklassen (t.o.v. referentiesituatie 

2020) van NO2, PM10 en PM2.5. 
 

Tabel 14.3.52: Doortochttracé: aantal blootgestelden concentratieniveaus NO2 

NO2 Aantal blootgestelden 

 Doortochttracé Δ t.o.v. referentie-

situatie 2020 

≤ 30 µg/m³ 47.409 -213 

30,1 – 35 µg/m³ 98 +98 

35,1 – 40 µg/m³ 115 +115 

40,1 – 45 µg/m³ 0 0 

45,1 – 50 µg/m³ 0 0 

> 50 µg/m³ 0 0 

 

Tabel 14.3.53: Doortochttracé: aantal blootgestelden verschilklassen  NO2  

NO2 Aantal 
blootgestelden 

% totale bevolking 
studiegebied 

Beoordeling 

> - 4 µg/m³ 0 0 Sterk positief effect 

-1,2 tot -4 µg/m³ 178 0,4 Matig positief effect 

-0,4 tot -1,2 µg/m³ 1.533 3,2 Licht positief effect 

-0,4 tot +0,4 µg/m³ 42.775 89,8 Te verwaarlozen effect 

+0,4 tot +1,2 µg/m³ 1.524 3,2 Licht negatief effect 

+1,2 tot +4 µg/m³ 1.062 2,2 Matig  negatief effect 

> +4 µg/m³ 550 1,2 Sterk negatief effect 

Balans*      -1.425 

* verschil tussen aantal personen die aan lagere (>+0,4 µg/m³) NO2-concentraties worden blootgesteld en personen die aan hogere 
NO2-concentraties (>-0,4 µg/m³) worden blootgesteld. 

 

Uit Tabel 14.3.52 kan afgeleid worden dat er voor het doortochttracé een beperkte verschuiving is van 

blootgestelden naar hogere NO2-concentratieklassen. Voor het merendeel van de bevolking is de 

concentratiewijziging voor NO2 te verwaarlozen tot licht negatief of licht positief (zie Tabel 14.3.53). Een 

beperkt aantal inwoners wordt blootgesteld aan concentratiewijzigingen van meer dan 4 µg/m³ NO2 wat 

volgens het significantiekader als een sterk negatief effect moet beoordeeld worden. De belangrijkste 

concentratieverhogingen situeren zich ter hoogte van de tunnelmonden. 

De globale blootstellingsbalans voor NO2 valt negatief uit: er zijn meer inwoners die aan hogere NO2-

concentraties worden blootgesteld dan inwoners waarvoor de blootstelling afneemt.  

 

Tabel 14.3.54: Doortochttracé:  aantal blootgestelden concentratieniveaus PM10 

PM10 Aantal blootgestelden 

 Doortochttracé Δ t.o.v. referentie-

situatie 2020 

≤ 20 µg/m³ 15.355 -256 

20,1 – 28 µg/m³ 32.243 +232 

28,1 – 32 µg/m³ 24 +24 

32,1 – 36 µg/m³ 0 0 

36,1 – 40 µg/m³ 0 0 

> 40 µg/m³ 0 0 
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Tabel 14.3.55: Doortochttracé: aantal blootgestelden verschilklassen  PM10  

PM10 Aantal 
blootgestelden 

% totale bevolking 
studiegebied 

Beoordeling 

> - 4 µg/m³ 0 0 Sterk positief effect 

-1,2 tot -4 µg/m³ 0 0 Matig positief effect 

-0,4 tot -1,2 µg/m³ 14 0,03 Licht positief effect 

-0,4 tot +0,4 µg/m³ 46.683 98 Te verwaarlozen effect 

+0,4 tot +1,2 µg/m³ 426 0,9 Licht negatief effect 

+1,2 tot +4 µg/m³ 373 0,8 Matig  negatief effect 

> +4 µg/m³ 126 0,3 Sterk negatief effect 

Balans*     -911 

* verschil tussen aantal personen die aan lagere (>+0,4 µg/m³) PM10-concentraties worden blootgesteld en personen die aan hogere 
PM10-concentraties (>-0,4 µg/m³) worden blootgesteld. 

 

Uit Tabel 14.3.54 kan afgeleid worden dat er voor het doortochttracé een beperkte verschuiving is van 

blootgestelden naar hogere PM10-concentratieklassen. Voor het merendeel van de bevolking is de 

concentratiewijziging voor PM10 te verwaarlozen tot licht negatief of licht positief (zie Tabel 14.3.55). Een 

heel beperkt aantal inwoners wordt blootgesteld aan concentratiewijzigingen van meer dan 4 µg/m³ PM10 

wat volgens het significantiekader als een sterk negatief effect moet beoordeeld worden.  Relevante  

concentratieverhogingen doen zich enkel voor ter hoogte van tunnelmonden. 

 

De globale blootstellingsbalans valt ook voor PM10 negatief uit: er zijn meer inwoners die aan hogere PM10-

concentraties worden blootgesteld dan inwoners waarvoor de blootstelling aan PM10 afneemt.  

 

Tabel 14.3.56: Doortochttracé: aantal blootgestelden concentratieniveaus PM2.5 

PM2.5 Aantal blootgestelden 

 Doortochttracé Δ t.o.v. referentie-

situatie 2020 

≤ 10 µg/m³ 0 0 

10,1 – 17,5 µg/m³ 45.193 -239 

17,6 – 20 µg/m³ 2.429 +239 

20,1 – 22,5 µg/m³ 0 0 

22,6 – 25 µg/m³ 0 0 

> 25 µg/m³ 0 0 

 

Tabel 14.3.57: Doortochttracé: aantal blootgestelden verschilklassen  PM2.5 

PM2.5 Aantal blootgestelden % totale bevolking 
studiegebied 

Beoordeling 

> - 2 µg/m³ 0 0 Sterk positief effect 

-0,6 tot -2 µg/m³ 0 0 Matig positief effect 

-0,2 tot -0,6 µg/m³ 14 0,03 Licht positief effect 

-0,2 tot +0,2 µg/m³ 46.341 97,3 Te verwaarlozen effect 

+0,2 tot +0,6 µg/m³ 718 1,5 Licht negatief effect 

+0,6 tot +2 µg/m³ 418 0,9 Matig  negatief effect 

> +2 µg/m³ 130 0,3 Sterk negatief effect 

Balans*     -1.266 

* verschil tussen aantal personen die aan lagere (>+0,2 µg/m³) PM2.5-concentraties worden blootgesteld en personen die aan hogere 
PM2.5-concentraties (>-0,2 µg/m³) worden blootgesteld. 

 

Ook voor PM2.5 is er voor het doortochttracé een beperkte verschuiving van blootgestelden naar een 

hogere PM2.5-concentratieklasse. Voor het merendeel van de bevolking is de concentratiewijziging voor 

PM2.5 te verwaarlozen tot licht negatief of licht positief (zie Tabel 14.3.55). Een heel beperkt aantal inwoners 

wordt blootgesteld aan concentratiewijzigingen van meer dan 2 µg/m³ PM2.5 wat volgens het 
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significantiekader als een sterk negatief effect moet beoordeeld worden.  Relevante  

concentratieverhogingen doen zich enkel voor ter hoogte van tunnelmonden. 

De globale blootstellingsbalans valt ook voor PM2.5 negatief uit: er zijn meer inwoners die aan hogere 

PM2.5-concentraties worden blootgesteld dan inwoners waarvoor de blootstelling aan PM2.5 afneemt.  

 

Kwetsbare groepen 

Tabel 14.3.58 tot en met Tabel 14.3.60 geven een overzicht van het aantal kwetsbare bestemmingen binnen 

verschillende verschilklassen (t.o.v. referentiesituatie 2020) voor respectievelijk NO2, PM10 en PM2.5.  

Uit deze tabellen kan afgeleid worden dat de impact van de realisatie van het doortochttracé op de 

kwetsbare locaties in het studiegebied zeer beperkt is. 
 

Tabel 14.3.58: Doortochttracé: aantal kwetsbare locaties per verschilklasse NO2  

Tabel 14.3.59: Doortochttracé: aantal kwetsbare locaties per verschilklasse PM10 

Tabel 14.3.60: Doortochttracé: aantal kwetsbare locaties per verschilklasse PM2.5 

 

 Verschilklasse NO2 (µg/m³)  

 > -4 -1,2 / -4 -0,4 / -1,2 -0,4 / +0,4 +0,4 / +1,2 +1,2 / +4 > +4 Totaal 

Kleuteronderwijs 0 0 0 21 1 0 0 22 

Basisonderwijs 0 0 0 22 1 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 0 0 6 1 0 0 7 

Kinderopvang 0 0 1 16 0 0 0 17 

RVT’s 0 0 0 8 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 0 0 1 0 0 0 1 

Totaal 0 0 1 74 3 0 0 78 

 Verschilklasse PM10 (µg/m³)  

 > -4 -1,2 / -4 -0,4 / -1,2 -0,4 / +0,4 +0,4 / +1,2 +1,2 / +4 > +4 Totaal 

Kleuteronderwijs 0 0 0 22 0 0 0 22 

Basisonderwijs 0 0 0 23 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 0 0 7 0 0 0 7 

Kinderopvang 0 0 0 17 0 0 0 17 

RVT’s 0 0 0 8 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 0 0 1 0 0 0 1 

Totaal 0 0 0 78 0 0 0 78 

 Verschilklasse PM2.5 (µg/m³)  

 > -2 -0,6 / -2 -0,2 / -0,6 -0,2 / +0,2 +0,2 / +0,6 +0,6 / +2 > +2 Totaal 

Kleuteronderwijs 0 0 0 22 0 0 0 22 

Basisonderwijs 0 0 0 23 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 0 0 7 0 0 0 7 

Kinderopvang 0 0 0 17 0 0 0 17 

RVT’s 0 0 0 8 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 0 0 1 0 0 0 1 

Totaal 0 0 0 78 0 0 0 78 
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14.3.3.4 Effecten van blootstelling aan geluid 

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoners binnen specifieke klassen van Lden weergegeven, evenals 

het aantal potentieel ernstig gehinderden, berekend volgens de methode van Miedema.  
 

Tabel 14.3.61: Doortochttrace: aantal blootgestelden geluidsniveauklassen Lden / aantal ernstig gehinderden 

Geluidsbelastings-
klasse Lden 

Aantal blootgestelden Aantal potentieel ernstig 
gehinderden cf. Miedema 

 Doortocht-            
tracé 

Δ t.o.v. 

referentie-
situatie 2020 

Doortocht- 
tracé 

Δ t.o.v. referentie-

situatie 2020 

< 40 dB(A) 2.967 -1.258 0 0 

40 - 45 dB(A) 6.666 -466 0 0 

45-50 dB(A) 11.398 -188 342 -6 

50-55 dB(A) 8.666 -56 433 -3 

55-60 dB(A) 6.517 -538 521 -43 

60-65 dB(A) 5.953 850 774 +111 

65-70 dB(A) 3.758 1318 752 +264 

70-75 dB(A) 1.330 371 412 +115 

> 75 dB(A) 367 -33 136 -12 

Totaal 47.622 47.622 3.370 +426 
 

In vergelijking met referentiesituatie 2020 zijn er voor het doortochttracé verschuivingen in negatieve zin met 

betrekking tot blootstelling aan geluid. 55,8% wordt blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 50 dB(A), 

23,9% aan geluidsniveaus van meer dan 60 dB(A). Voor referentiesituatie 2020 gaat het om respectievelijk 

51,8% en 18,9%. 

De geluidsniveaus waaraan de inwoners van het studiegebied in de huidige situatie blootgesteld worden, 

kunnen in het doortochttracé aanleiding geven tot zowel psychische als klinische effecten. Voor een situering 

van de zones waar de geluidsniveaus toenemen en afnemen wordt verwezen naar Kaart 13.6-24 in de 

discipline geluid. 

Het aantal ernstig gehinderden bedraagt 3.370 of ca. 7% van het totaal aantal inwoners. In referentiesituatie 

2020 gaat het om 2.944 potentieel ernstig gehinderden of ca. 6,2%. Het aantal potentieel ernstig 

gehinderden komt hiermee terug op het niveau van de bestaande situatie (3.374).  

 

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoners binnen specifieke klassen van Lnight weergegeven, 

evenals het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden, berekend volgens de methode van Miedema.  

Tabel 14.3.62 : Doortochttracé: aantal blootgestelden geluidsniveauklassen Lnight / aantal ernstig slaapverstoorden 

Geluidsbelastings-
klasse Lnight 

Aantal blootgestelden Aantal potentieel ernstig 
slaapverstoorden cf. Miedema 

 Doortocht-
tracé 

Δ t.o.v. 

referentie-
situatie 2020 

Doortocht- 
tracé 

Δ t.o.v. referentie-

situatie 2020 

< 40 dB(A) 14.471 -10.150 0 0 

40-45 dB(A) 9.671 -2.343 290 -70 

45-50 dB(A) 10.462 +4.942 523 +247 

50-55 dB(A) 5.669 +3.220 397 +226 

55-60 dB(A) 4.559 +3.054 456 +305 

60-65 dB(A) 2.089 +1.143 272 +149 

65-70 dB(A) 599 +179 108 +32 

> 70 dB(A) 102 -45 20 -9 

Totaal  47.622 47.622 2.066 +880 

 

Bij realisatie van het doortochttracé wordt 68,9% van de inwoners van het studiegebied blootgesteld aan 

geluidsniveaus van meer dan 42 dB(A). In referentiesituatie 2020 gaat het slechts om 40%.  
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Het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden bedraagt 2.066 of 4,3 % van het totaal aantal inwoners in het 

studiegebied. In referentiesituatie 2020 gaat het om  1.186 ernstig slaapverstoorden of 2,5%. 

 

Kwetsbare groepen 

Onderstaande tabellen geven nog een overzicht van het aantal kwetsbare locaties voor verschillende 

geluidsniveauklassen van Lden en Lnight. 

Voor Lden is er een verschuiving naar lagere geluidsniveauklassen, voor Lnight naar hogere klassen. 

Tabel 14.3.63: Doortochttracé: aantal kwetsbare locaties geluidsniveauklassen Lden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 14.3.64: Doortochttracé: aantal kwetsbare locaties geluidsniveauklassen Lnight  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.3.5 Verstoring van de leefomgeving via water 

Algemeen kan gesteld worden dat voornamelijk de aanwezigheid van woningen en de zettingen die hier 

kunnen voorkomen een belangrijk aandachtspunt vormt.  

Landbouwgronden en recreatieve plassen zijn voornamelijk aan de buitenrand van het berekende 

invloedgebied aanwezig. Watergebonden recreatie is niet aanwezig in de omgeving van de berekende 

invloedstraal. Gezien in functie van natuurwaarden nog belangrijke reducerende maatregelen genomen 

zullen worden, worden de effecten op deze twee functies als niet relevant geacht. Bovendien worden de 

gronden die in landbouwgebruik zijn binnen de berekende invloedstraal vanuit de receptordiscipline natuur 

voorgesteld als gebieden voor natuurontwikkeling, -inrichting en –herstel. 

Drinkwaterwinningen situeren zich hoofdzakelijk in de diepere grondwaterlagen. Daar waar kleine, 

persoonlijke, waterputten een invloed zouden kunnen ondervinden van de aanleg van de weg dienen 

milderende maatregelen genomen te worden. Dit kan eenvoudig door een (tijdelijke) drinkwatervoorziening 

 Geluidsniveauklasse Lden dB(A)  

 < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Totaal 

Kleuteronderwijs 2 7 12 1 0 0 22 

Basisonderwijs 6 11 5 1 0 0 23 

Secundair onderwijs 2 3 1 1 0 0 7 

Kinderopvang 1 3 8 4 1 0 17 

RVT’s 2 3 1 2 0 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 14 27 27 9 1 0 78 

Δ t.o.v. referentiesituatie 2020 +8 -7 0 -1 0 0  

 Geluidsniveauklasse Lnight dB(A)  

 < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Totaal 

Kleuteronderwijs 14 7 1 0 0 0 22 

Basisonderwijs 12 8 3 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 4 1 2 0 0 0 7 

Kinderopvang 11 3 2 1 0 0 17 

RVT’s 3 3 2 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 45 22 10 1 0 0 78 

Δ t.o.v. referentiesituatie 2020 -28 +17 +10 +1 0 0  
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te voorzien. Door de eenvoud van de milderende maatregel is het op planniveau niet noodzakelijk om al de 

exacte locaties van deze maatregel te weten. De noodzaak hiertoe wordt voorlopig als zeer beperkt 

ingeschat.  

Binnen de berekende invloedstraal, zonder reducerende maatregelen, voor aanleg van de tunnel ter hoogte 

van het knooppunt Peersedijk, is een deel van de Kievitwijk en zuidelijke punt van de KMO-zone gelegen. 

Ook aan de zuidelijke rand van de tunnel van Houthalen zijn woningen gelegen. De bodem bestaat hier 

voornamelijk uit zand. Dit heeft een lage zettingscoëfficiënt, zodat het risico op effecten beperkt is. Voor al 

deze gebieden geldt bovendien dat reducerende maatregelen genomen dienen te worden in functie van 

natuurwaarden. In een latere fase (ontwerp) zal gedetailleerd bepaald moeten worden of er bijkomende 

maatregelen genomen dienen te worden om zettingen aan bepaalde woningen te voorkomen. Hiervoor is 

verdere uitwerking van het projectonderzoek noodzakelijk.  

 

14.3.4 Effectbeoordeling doortochttracé – leefbaarheid, varianten & cumulatieve effecten 

14.3.4.1 Leefbaarheid tijdens aanlegfase: basisalternatief 

Effecten op de leefbaarheid van aangelanden ter hoogte van tunnels en tunnelmonden 

Effecten van de “voortschrijdende werf” 

De aanlegwijze op hoofdlijnen werd voor de tunnels als hypothese omschreven in hoofdstuk 11. Relevant 

voor de inschatting van de leefbaarheid tijdens de aanleg zijn volgende kenmerken: 

 Er wordt uitgegaan van een voorschrijdende werf van 100 m waarvoor over 250 m het verkeer moet 

omgeleid worden 

 De aanleg gebeurt tunnelhelft per tunnelhelft, daarbij in het midden gelaten of per tunnel eerst één 

volledige rijrichting en vervolgens de volgende rijrichting wordt afgewerkt dan wel segmentsgewijze 

alternerend wordt gewerkt. 

 De omleiding van het verkeer gebeurt alleszins naar versmalde rijstroken over het wegdeel dat nog niet 

wordt aangepakt of dat reeds afgewerkt is. Tussen het midden van de te bouwen tunnel en de rooilijnen 

is volgens een eerste analyse op de meeste trajecten nipt voldoende ruimte voor 4 versmalde rijstroken 

(2x2), doch op sommige plaatsen is er slechts plaats voor 3 versmalde rijstroken.  

 Er moet ongeveer 530.000 m³ uitgegraven grond (ca 600.000 m³ voor de variant met verlengde tunnel in 

Helchteren) afgevoerd worden.  

Met deze al bij al summiere projectkenmerken is een nauwkeurige effectinschatting onmogelijk hetgeen op 

dit planniveau echter niet problematisch is. Op basis van expert judgement kan gesteld worden dat volgende 

effecten cumuluren voor de bewoners en handelaars in de kernen van Houthalen en Helchteren: 

 Directe hinder ten gevolge van werf : geluidshinder, trillingshinder, stofhinder, slijkhinder, 

privacyverlies, … komen bovenop het direct ruimteverlies dat in hoofdstuk 14.3.3.1 werd besproken. 

Binnen de werf zijn 2 onderdelen te onderscheiden:  

- De verlegging van alle ondergrondse leidingen en rioleringen naar de beperkte ruimte tussen de 

toekomstige tunnel en de rooilijn waarbij de rooilijn voor veel panden gelijk valt met de gevel. De 

werfhinder wordt hier beoordeeld als een matig negatief effect. 

- Veel hinderlijker is echter de tunnelwerf zelf waarvan de rand eveneens voor vele panden gelegen is 

op korte afstand van de gevel. De geluidshinder, trillingshinder, stofhinder, slijkhinder zijn hier sterk 

afhankelijk van de gebruikte techniek en het werkritme (aanvangsuur, weekendwerk ?, …), maar 

tasten alleszins de leefbaarheid van de bewoning voor de werf zeer sterk aan. Volgens de 

aanleghypothese (zie hoofdstuk 11.3.3.1.) betreft dit 14 weken, hetzij 7 weken vlak voor de deur en 7 

weken aan de overliggende zijde.  

De werfhinder wordt hier beoordeeld als een sterk negatief effect. 

- Aan- en afvoer van materialen; in hoofdzaak afvoer grondoverschotten tgv aanleg tunnels, 

veroorzaakt bijkomende verkeersbewegingen. Impact hiervan is tov de overige effecten relatief 
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beperkt, maar versterkt de hinderwaarneming (cumulatie). Op projectniveau wordt aan dit 

hinderaspect meer aandacht besteed.  

 Directe hinder ten gevolge van omlegging: Ter plaatse van de werf is een omlegging van minstens 

250 m vereist over 3 of 4 versmalde rijstroken. De rijstroken komen daarbij plaatselijk tot op 1 m van de 

gevels. Het samenbrengen van 3 à 4 rijstroken dicht bij de bewoning, met verzadigd maar traag verkeer, 

beïnvloedt de leefkwaliteit (geluidskwaliteit, luchtkwaliteit, hinderbeleving) negatief. Aangezien eenzelfde 

bewoner gedurende drie opeenvolgende werfsegmenten met een plaatselijke omlegging wordt 

geconfronteerd wordt de hinderduur geschat op 21 weken hinder ten gevolge van verkeer vlak voor de 

deur. Dit wordt beoordeeld als een sterk negatief effect. 

 Onbereikbaarheid: ten gevolge van deze werf, maar ook omwille van de daarmee gepaard gaande 

omlegging over minstens 250 m is er een volledig ruimteverlies, plaatselijk tot op 2 m van de gevels. 

Fietspaden, parkeerstroken, … zijn tijdelijk volledig weg. Zeker voor gesloten bebouwing is dit 

problematisch. Mede in combinatie met de fileopbouw die op de wegenis zelf verwacht wordt, moet 

worden ingeschat dat tijdens de passage van de werf en bijhorende omlegging woningen en handelaars 

(bijna) onbereikbaar zijn.  

Aangezien niet enkel de werf zelf (100 m lang / passage op 14 weken) maar ook de plaatselijke 

omlegging (100 m ervoor, 100 m erna) nagenoeg onbereikbaar wordt, dient de periode van 

onbereikbaarheid geschat te worden op ca. 42 weken. Dergelijke onbereikbaarheid voor woningen en 

handelaars wordt beoordeeld als een sterk negatief effect.  

Cumulatie van deze effecten leidt tot de beoordeling dat de woningen en handelszaken, tijdens de passage 

van de werf i.c. over een periode van ca 10 maand, sterk tot zeer sterk in hun leefbaarheid aangetast 

zullen worden. 

De hoger genoemde cumulerende effecten zijn van toepassing op alle woningen en handelspanden die 

gelegen zijn langs de geplande tunnels en tunnelmonden en die niet voorafgaand onteigend worden omwille 

van ruimtebehoefte.  

 

Effecten van de “vaste werfzones” 

Naast de effecten van  de voortschrijdende werf zijn er de effecten van de vereiste bijkomende werfzones 

die in geval van ondertunneling noodzakelijk zullen zijn, i.c. de zones voor plaatsing van betoncentrale, 

desgevallend bentonietafscheidingsinstallatie, opslag van bouwmaterialen, overslag van uitgegraven 

gronden vanaf dumper naar vrachtwagen, …  Deze effecten zijn op planniveau niet te behandelen, maar ons 

onderzoek wijst uit dat langsheen het tracé voldoende ruimten beschikbaar zijn (publieke ruimten, 

onbebouwde kavels, sowieso te onteigenen huizenblokken, …) waar dergelijke werfzones kunnen worden 

ingericht.  . 

Ten aanzien van de aangelanden van deze werfzones ontstaat een bijkomende hinder (voornamelijk 

geluidshinder en stofhinder) en dit wellicht gedurende de volledige duurtijd van de bouw van eenzelfde 

tunnel, i.c. gedurende 2,4 à 5,6 jaar. Op het projectniveau zullen maatregelen moeten worden uitgewerkt om 

de hinder van deze werfzones tot een strikt minimum te beperken. 

 

Effecten op de leefbaarheid van aangelanden ter hoogte van bovengrondse delen doortocht 

Ook de effecten van de aanleg van de bovengrondse delen van de 2x2, met de laterale aanleg van een 2x1 

vereist een volledige herschikking van de bestaande wegenis en een langdurige werf. Deze heeft, gelet op 

de minder zware werfmachines, het erg beperkte grondverzet, … wel een beperktere impact op de 

leefbaarheid voor aangelanden. Daarbij komt dat er veel meer ruimte is voor een slimme fasering van de 

werken met behoud van voldoende ruimte voor verkeersafwikkeling op de N715 en behoud van voldoende 

afstand tussen de omgelegde wegenis en de gevels. 

De effecten worden als matig negatief ingeschat. 
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Effecten op de verkeersafwikkeling van de N715 tijdens de aanlegfase 

Onder gebruikers van de N715 worden niet enkel de gemotoriseerde gebruikers (auto, vrachtwagens, 

openbaar vervoer) verstaan, maar tevens (en niet minder van belang) de fietsers en voetgangers.  

Daarnaast kunnen de effecten beschreven worden vanuit het standpunt van het doorgaande verkeer of het 

bestemmingsverkeer. 

Het doorgaande verkeer zal stremmen omdat de verkeersdoorstroming op twee versmalde rijstroken zal 

plaatsvinden.  Het belangrijk aandeel vrachtwagens binnen het totale verkeersaanbod op de N74/N715 

draagt verder bij tot een lager afwikkelingsniveau, zowel omwille van het feit dat de acceleratie van deze 

voertuigen lager ligt, als omwille van het feit dat de vrachtwagens een groter ruimtebeslag kennen.  Binnen 

de bottle-neck van de werfzone zullen de vrachtwagens aldus nog voor een extra bottle-neck zorgen, 

aangezien de doorstroming op de tweede rijstrook zeker bemoeilijkt zal worden.   

Deze stremming van het verkeer zal erger zijn op het ogenblik dat de werfzone in de omgeving van een 

kruispunt ligt. Dit is zeker het geval voor het kruispunt N715/N719, N715/Dorpsstraat/Ringlaan en N715/ 

Koolmijnlaan/Meerstraat. Enerzijds blokkeert het stremmend verkeer het kruispunt, wat ook op de zijtakken 

tot filevorming leidt; anderzijds bouwen wachtrijen voor het kruispunt (omwille van het wegvallen van de 

noodzakelijke opstelvakken) zich sneller op en blijven deze langer aanwezig. 

Naast de directe effecten van de beperkte ruimte voor het afwikkelen van het verkeer (2x2-profiel in 

versmalde uitvoering), dient ook rekening gehouden te worden met het werfverkeer. Het in- en uitvoegend 

werfverkeer van/naar de werfzone werkt verstorend t.o.v. de verkeersstromen op de N715.  

Bovendien is nu reeds duidelijk dat dergelijk versmald 2x2-wegprofiel niet overal zal kunnen voorzien 

worden. Op de plaatsen waar de bebouwing langs weerszijden tot dicht op de rijbaan staat, is immers geen 

ruimte voor meer dan 3 versmalde rijstroken en de werfzone. 

Om de mogelijke effecten op de doorstroming te beperken zal maximaal gebruik gemaakt moeten worden 

van een omleiding van het doorgaande verkeer, en dit reeds vanaf verdere afstand van de werfzone. Deze 

‘afstand’ is afhankelijk van de herkomst/bestemming van het verkeer; zo kan bijvoorbeeld verkeer vanuit het 

noorden (Nederland, Lommel) via de N71 en E313 richting Hasselt geleid worden. Verkeer van/naar Peer 

kan daarentegen omgeleid worden over kortere afstand, bijvoorbeeld via de voor- en achterliggende op- en 

afritten op de E314.   

Het risico dat deze omleidingswegen als permanente wegen zullen gebruikt worden, wordt klein geacht; de 

aanpassing N74/N715 toekomst zal immers zorgen voor een kortere verbinding over een weg, en dit met 

optimale snelheid en vlotheid van verkeer.   

Omwille van de impact op zowel het doorgaande als het lokale dwarsende verkeer kan het effect als matig 

negatief ingeschat worden.  

 

Voor het lokale verkeer, met bestemming op de N715 binnen de werfzone (waaronder ook laden en lossen), 

wordt geen alternatief geboden. Hiertoe zullen, met werfzone verschuivend, plaatsen moeten ingericht 

worden die de parkeervraag kan opvangen. De verplaatsing van en naar de aangelanden dient te voet te 

gebeuren.  Dit effect wordt als sterk negatief ingeschat. 

De afwikkeling van het fietsverkeer op de N715 zal door de werfzone structureel onderbroken waardoor, 

waardoor (plaatselijk) omrijden noodzakelijk is. Het zal niet steeds mogelijk zijn om een korte omleiding voor 

het fietsverkeer te voorzien. De bereikbaarheid van de aangelanden voor de fietsers is gedurende de 

werfzone niet mogelijk. De effecten voor het fietsverkeer worden als sterk negatief ingeschat. 

Op het ogenblik dat het lokale wegennet in de omgeving van de N715 betrokken wordt in de 

omleidingstrajecten,  zal de impact op dit lokale verkeersnetwerk beduidend toenemen. Dit zorgt voor een 

afnemende verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid, emissie en verstoring door geluid), maar zeker ook 

een afnemende verkeersveiligheid. 
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Tijdens de aanlegfase kan het effect op de verkeersafwikkeling op de N715 en toeleidende wegen als sterk 

negatief ingeschat worden.  

Om hinder voor zowel doorgaand als lokaal verkeer tot een minimum te herleiden dient een goed uitgewerkt 

pakket van Minder Hinder maatregelen samengesteld te worden.  In functie van het Minder-Hinder-plan dient 

gewerkt volgens de omzendbrief van MOW-AWV-2008-19 

 

Sluipverkeer 

Tijdens de aanlegfase van de doortocht zal de verkeersafwikkeling op de Noord-Zuidas op een lager niveau 

functioneren. Hierdoor zal het verkeer op langere afstand mogelijk andere routes nemen. Het is bv. in dit 

kader aan te bevelen dat verkeer dat richting Leuven - Brussel rijdt via de N71 geleid wordt ; alzo wordt  een 

aangepaste routering voorzien via weginfrastructuren van een gelijkwaardig categoriseringsniveau.  

Op kortere afstand en voor strikt lokale verplaatsingen worden eveneens routes voorzien via een 

aangepaste bewegwijzering. Ondanks deze inspanningen zal er op de oost-westassen meer verkeer 

afgewikkeld worden. Deze toename zal zich hoofdzakelijk toespitsen op de N719 die via de N72 en de N29 

toegang geeft tot het hoofdwegennet. De andere lokale structuren bedienen de kernen/functies in de 

omgeving van de N715 / N74 en zullen plaatselijke verschuivingen kennen, en dit i.f.v. de locatie van de 

voortschrijdende werf. 

Mits een goed opgezette en bewegwijzerde omleidingsroutes, eventueel aangevuld met het tijdelijk afsluiten 

van wegen voor niet-lokaal verkeer,  kan het sluipverkeer in de omgeving beperkt worden.  

Om sluipverkeer tot een minimum te herleiden dient een goed uitgewerkt pakket van Minder Hinder 

maatregelen samengesteld te worden. 

 

Samenvattende beoordeling van de impact op de leefbaarheid tijdens de aanlegfase  

 Landbouwfunctie: licht negatief 

 Woonfunctie: sterk negatief 

 Industriële functie; handel en horeca: sterk negatief 

 Recreatieve functie: sterk negatief 
 

Milderende maatregel : Minder Hinder Programma 

Om de negatieve effecten van aanlegfase op de leefkwaliteit te milderen is een uitgebreid Minder Hinder 

Programma vereist.  Dit zal op projectniveau moeten worden uitgewerkt en bestaat o.a. (niet limitatief) : 

- Maatregelen om de aantasting van de leefkwaliteit door de (voortschrijdende) werf te beperken 

- Maatregelen om de bereikbaarheid te waarborgen of om functies tijdelijk te verplaatsen 

- Maatregelen om de verkeersafwikkeling van de N715 te verbeteren 

- Maatregelen op vlak van verkeersgeleiding (signalisatie, omleidingen, vermijden sluipverkeer, …) 

- Maatregelen op vlak van communicatie en begeleiding van de gehinderden 

 

14.3.4.2 Leefbaarheid tijdens exploitatiefase: basisalternatief 

Bij de keuze voor een doortocht met tunnels, moet dit project in combinatie met de aanleg van de 

bovengrondse infrastructuur als één geheel gezien worden 

Alhoewel de detailinrichting van dergelijke bovengrondse inrichting van de N715 nog niet ontworpen werd, 

zijn wel de grote principes reeds duidelijk. Deze zijn: 

 Het aantal rijstroken zo beperkt mogelijk houden:  bv een 2x1-profiel  zonder rechtsafstroken, maar wel 

met linksafstroken 

 Het voorzien van vrije busbanen met hoogwaardige halte-accomodaties  
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 Het uitbouwen van verkeerslichtengeregelde kruispunten, behalve waar kruispunten vlak op elkaar 

volgen (bvb ovonde voorgesteld t.h.v. Technische Schoolstraat en Kerkstraat) 

 Het herstel van pleinfuncties in de kernen van Houthalen en Helchteren 

 De plaatselijke uitbouw van vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden en fietsoversteekplaatsen 

Voor de leefbaarheidsinschatting kan grosso modo gewerkt worden volgens onderstaande driedeling: 

 Delen waar de N74 in (overdekte) tunnel komt, en waar de N715 bovengronds loopt  

 Delen waar de N74 zich ingegraven bevindt, doch niet overdekt : in casu t.h.v. de tunnelmonden 

 Delen waar de N74 zich op maaiveld bevindt : daar komen minstens 6 rijstroken voor (abstractie gemaakt 

van inweefstroken, pechhavens, vrije busstroken, …), nl. de N74 op een 2x2-profiel centraal en de N715 

op een 2x1-profiel lateraal. 

Deze indeling in drie typesituaties is voor een aantal specifieke locaties, waar een belangrijke impact wordt 

verwacht, aangevuld:  

 Aan de KMO-zone 

 In de ruime omgeving N715/N74 

Rekening houdend met de ligging van het tracé van de N74 en aangepaste N715 doorheen de woonkernen 

van Houthalen en Helchteren, kan gesteld worden dat op dit planniveau enkel de impact op de leefbaarheid 

van de woonomgeving enerzijds, en de leefbaarheid van bedrijven t.h.v. de KMO-zone anderzijds, relevant 

is in de exploitatiefase.   De leefbaarheid van andere functies wordt niet besproken. 

 

Delen waar de N74 in tunnel voorkomt 

Waar de N74 volledig ondertunneld wordt, zal de leefbaarheid tijdens de exploitatiefase uiteraard sterk 

verbeteren. Volgende positieve effecten cumuleren immers: 

 De verkeersintensiteit bovengronds daalt op een fundamentele wijze.  Dit heeft op zijn beurt volgende 

positieve effecten : 

- Verhoogde oversteekbaarheid & verminderde kans op verkeersongevallen met zachte weggebruikers;  

- Vermindering van de directe blootstelling aan (schadelijke) luchtemissies; 

- Verbetering van het geluidsklimaat, zij het beperkt. Het bovengrondse lokale verkeer (dat in de huidige 

situatie ongeveer de helft uitmaakt van de bestaande verkeersstromen op de N715) blijft immers het 

geluidsklimaat bepalen.  

 Er is voldoende ruimte voor de bovengrondse doortocht waardoor de afstand van het gemotoriseerd 

verkeer tot de gevels wellicht kan toenemen;  

 Er is ruimte voor vrijliggende fietspaden, voldoende brede voetpaden, veilig gedimensioneerde 

kruispunten, … waardoor in globaliteit de verkeersveiligheid kan verbeteren;   

 Er is ruimte voor publieke functies, voor openbaar vervoer, voor functioneel en decoratief groen in 

doortocht, … 

 Er is ruimte voor parkeerstroken,  waardoor verlies van parkeerruimte dat kan ontstaan tijdens de aanleg,  

kan hersteld of gecompenseerd worden; 

 Er worden door de herinrichting van de N715 condities gecreëerd voor een verbeterde ruimtelijke 

samenhang  

Zowel ten aanzien van de bestaande situatie, als ten aanzien van de autonome ontwikkeling (BAU 2020) is 

dit zonder enige twijfel een zeer positief effect.  Het betreft hier zowel een verbetering van de permanente 

woon- en leefkwaliteit binnen de kernen, als een verhoging van de belevingswaarde voor  ‘tijdelijke’ 

aanwezigen ( bezoekers in winkels, horeca, …). 

 

Delen waar de N74 uit tunnel komt, i.c. tunnelmonden 

Ter hoogte van de tunnelmonden: 
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 is een blijvende bijkomende ruimte-inname vereist en is er weinig ruimte voor doortochtfuncties (groen,  

openbaar vervoer, parkeren, publieke functies, …) 

 wordt voor het geluidsklimaat op woonlocaties op minder dan 50 m afstand een Lden-toename van 1 tot 3 

dB(A) verwacht  

 zal de luchtkwaliteit door een sterke concentratie van emissies verslechteren ten opzichte van 

referentiesituatie 2020 (zie lucht hoofdstuk 13.5), tenzij afdoende zuivering voorzien wordt aan de 

tunnelmonden. 

 is het landschapsbeeld sterk ‘versteend’ met weinig ruimte voor groen, zodat de aanwezigheid van een 

stedelijke snelweg als gevoel aanwezig blijft. 

 wordt oversteken onmogelijk en zijn omwegen noodzakelijk.  
 

Cumulatief menen we dat de leefkwaliteit ter hoogte van de tunnelmonden niet verbetert doch er in 

tegendeel verder op achteruitgaat. We beoordelen dit als een matig negatief effect. 

 

Delen waar de N74 volledig bovengronds ligt 

Waar de N74 in strakke bundeling met de N715 bovengronds zal lopen: 

 is een blijvende bijkomende ruimte-inname vereist en is er relatief weinig ruimte voor doortochtfuncties 

(groen, openbaar vervoer, parkeren, publieke functies, …) omwille van de aanwezigheid van (minimaal) 6 

rijstroken en bijhorende bermen, jerseys en fietspaden, …  

 wordt voor het geluidsklimaat op woonlocaties op minder dan 50 m afstand een Lden-toename van 1 tot 3 

dB(A) verwacht  

 zal de luchtkwaliteit niet relevant wijzigen ten opzichte van de toekomstige referentiesituatie. De positieve 

effecten van verbeterde voertuigemissies en vlottere doorstroming wordt dus grotendeels geneutraliseerd 

door de verhoogde verkeerintensiteiten. 

 Is voor lokaal gemotoriseerd verkeer in beperkte mate een omrijfactor van toepassing via de locaties 

waar keerbewegingen mogelijk zijn 

 wordt oversteken voor zacht verkeer onmogelijk en moeten (gebundeld) over- en/of onderdoorgangen 

voorzien worden 

 ook hier domineert het landschapsbeeld van een stedelijke snelweg omwille van de centraal gelegen, 

enigszins afgescheiden, 2x2. 

Cumulatief menen we dat de leefkwaliteit ter hoogte van de delen waar de N74 en N715 strak gebundeld 

bovengronds gelegen zullen zijn, niet verbetert doch er in tegendeel verder op achteruitgaat. We beoordelen 

dit als een matig negatief effect. 
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Samenvatting en beoordeling effect op leefbaarheid thv drie typesituaties (tunnel, open sleuf, 

maaiveld) 

Deze effecten kunnen als in onderstaande tabel die de drie typesituaties schetst, worden samengevat: 

 Beschikbare ruimte 

voor doortocht-

functies als 

parkeren, openbaar 

vervoer, groen, … 

en verbetering 

beeldkwaliteit 

Verwachte 

geluidskwaliteit 

Verwachte 

luchtkwaliteit 

Oversteek-

baarheid, 

veiligheid, … 

Globale 

beoordeling 

Situatie 

gesloten tunnel 

Voldoende ruimte 

voor kwalitatieve 

inrichting doortocht 

met ruimte voor 

doortochtfuncties:  

zeer positief effect 

Sterke verlaging # 

voertuigen 

bovengronds + 

lagere snelheid; 

lokale verkeer blijft 

echter bepalend 

voor geluidsklimaat:  

Matig positief effect 

Sterke verbetering 

t.g.v. sterke verlaging 

# voertuigen boven-

gronds + verbeterde 

doorstroming 

zeer positief effect 

Sterke verbetering 

t.g.v. sterke 

verlaging # voer-

tuigen bovengronds 

+ vrijkomende 

ruimte 

zeer positief effect 

 

Zeer positief 

Situatie open 

tunnel - 

tunnelmond 

Zeer beperkte ruimte 

voor kwalitatieve 

inrichting doortocht. 

Deze ruimte is 

vandaag echter ook 

reeds beperkt : 

Licht negatief effect 

Snelste verkeer 

verst van gevels; 

afscherming door 

absorberende 

tunnelmonden. 

Lokale bronnen 

dichter bij gevels. 

Vergelijkbaar met 

toekomstige 

referentiesituatie; 

matig negatief 

effect. 

Verslechtering  

luchtkwaliteit t.o.v. de 

toekomstige 

referentiesituatie  

sterk negatief effect,  

tenzij afdoende 

luchtzuivering 

voorzien wordt 

Licht positief effect 

 

Oversteekbaarheid, 

die vandaag reeds 

beperkt is, wordt 

onmogelijk 

Matig negatief effect 

Matig 

negatief 

Situatie N74 + 

N715 

bovengronds 

Zeer beperkte ruimte 

voor kwalitatieve 

inrichting doortocht.  

Deze ruimte is 

vandaag echter ook 

reeds beperkt : 

Licht negatief effect 

Vergelijkbaar met 

toekomstige 

referentiesituatie; 

zeer sterke hinder. 

Matig negatief 

effect.  

Verbetering v.d. lucht-

kwaliteit t.o.v. de toe-

komstige referentie-

situatie (en a fortiori 

tov de bestaande 

situatie): 

Licht positief effect 

Oversteekbaarheid, 

die vandaag reeds 

beperkt is, wordt 

onmogelijk, 

uitgezonderd waar 

over-

/onderdoorgangen 

voorzien worden 

Matig negatief effect 

Matig 

negatief 

 

Met betrekking tot gezondheidseffecten zijn er voor het doortochttracé globaal gezien, over het volledige 

studiegebied, meer mensen die blootgesteld worden aan hogere NO2-, PM10- en PM2.5-concentraties dan 

in referentiesituatie 2020. Het aantal potentieel ernstig gehinderden en potentieel ernstig slaapverstoorden is 

ook groter dan in referentiesituatie 2020. 
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Impact op de leefbaarheid op specifieke locaties 

KMO-zone 

Bedrijven die in de KMO-zone behouden blijven, zullen zich gedeeltelijk moeten herorganiseren (verlies 

ruimte aan voorzijde van de terreinen; zie toelichting direct ruimteverlies) en zullen niet meer rechtstreeks 

bereikbaar zijn vanaf de N74. Via het knooppunt thv Peersedijk en aanleg van een parallelweg wordt echter 

een betere bereikbaarheid van de bedrijven voorzien. In de huidige situatie ontstaan immers vaak lange 

wachttijden voor overstekend verkeer. De zichtlocatie langsheen de N74 wordt bovendien behouden.   

Bedrijven in de KMO-zone blijven dan ook leefbaar. Het effect van een vlotte bereikbaarheid wordt licht 

positief beoordeeld.  

 

Ruimere omgeving van het doortochttracé 

Ter hoogte van de lintbebouwing ten zuidwesten van Helchteren (langsheen Helzoldstraat) en langsheen de 

Stationsstraat is een beperkte verslechtering berekend van het geluidsklimaat. Deze kan verklaard worden 

door de verbeterde doorstroming van verkeer langsheen deze wegen. De impact op de leefbaarheid wordt 

licht negatief beoordeeld.  

 

Samenvattende beoordeling van de impact op de leefbaarheid tijdens de exploitatiefase per functie 

 Landbouwfunctie: geen relevant effect 

 Woonfunctie: zeer positief effect waar N74 in tunnel wordt voorzien; licht tot matig negatief effect waar 

N74 bovengronds wordt voorzien, ter hoogte van tunnelmonden en langs Helzoldstraat en Stationsstraat 

 Industriële functie; handel en horeca: zeer positief effect thv N74 in tunnel; licht positief effect thv KMO-

zone 

 Recreatieve functie: geen relevant effect 

Op projectniveau wordt nagegaan welke maatregelen de leefbaarheid kunnen verbeteren en zullen concrete 

voorstellen uitgewerkt worden. Hierbij zal in hoofdzaak aandacht uitgaan naar de leefbaarheid ter hoogte 

van de tunnelmonden (voorzien van geluidsschermen, luchtzuiveringssystemen, …).   

Aanvullend zal op projectniveau een inschatting gemaakt worden van de leefbaarheid na realisatie van 

verscheidene maatregelen die specifieke hinderaspecten moeten beperken. Mogelijk kunnen voor een 

aantal locaties onvoldoende maatregelen uitgewerkt worden om een goede leefkwaliteit te garanderen in 

exploitatiefase. Voor de betreffende woningen en/of handelszaken zal een voorstel voor vrijwillige 

onteigening uitgewerkt worden.  
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14.3.5 Effectbepaling geplande situatie omleidingtracé 

14.3.5.1 Kwalitatieve herinrichting N715 als uitgangspunt 

Bij keuze voor het omleidingsalternatief wordt een kwalitatieve herinrichting van de N715 door de kernen van 

Helchteren en Houthalen mee als randvoorwaarde meegenomen. Bij de nieuwe lay-out van de doortocht 

voor het lokale verkeer geldt het principe van een 2x1-profiel voor het gemotoriseerd verkeer als 

uitgangspunt. De oost-westrelaties kunnen ondersteund worden door het uitwerken van 

verkeerslichtenregelingen, waarbij de oost-westrelaties gelijkwaardig gezien worden t.o.v. de noord-

zuidrelaties. Ook rotondes komen aan dit principe tegemoet en kunnen zeker ook als type-oplossingen voor 

deze kruispunten overwogen worden.  

Belangrijk te stellen is dat de N74 enkel zijn taak optimaal kan vervullen voor de bovenlokale 

verkeersafwikkeling indien een kwalitatieve herinrichting van de N715 doorgevoerd wordt, en er aldus voor 

het doorgaand verkeer een ontmoediging optreedt voor het gebruik van de doortocht.    

Een herinrichting van de N715 wordt bij de effectenanalyse in dit hoofdstuk “Mens” dan ook als 

uitgangspunt aangenomen. Zou men immers de N715 niet kwalitatief als doortocht inrichten maar de 

huidige situatie behouden, eventueel aangevuld met opsmukwerk in de rand, zullen de verkeersintensiteiten 

op de N715 (door de kernen van Helchteren en Houthalen) terug toenemen en schiet de omleiding voor een 

deel zijn doel voorbij. 

 

14.3.5.2 Direct verlies menselijke functies 

Direct ruimteverlies t.h.v. de KMO-zone 

Ter hoogte van het militaire domein gaat het tracé van de omleidingsweg dwars doorheen de KMO-zone met 

een sterk gemengd gebruik gaande van ruimte-intensieve activiteiten (afbraak- en recyclingwerken, 

schroothandel, betonwaren) over handel (garage, Colruyt, sanitair, houthandel) tot  handel met regionale 

uitstraling (Dreamland).  

De voorkomende bedrijven werden benoemd in paragraaf 14.3.1.4. 

Bij basistracé in geval van omleiding loopt de N74 dwars doorheen deze KMO-zone (met bochtstralen die 

een snelheidsregime 120 km/u toelaten) waarbij in het zuidelijk deel van deze KMO-zone een uitwisseling 

tussen de N74 en de verlegde N715 (deze komt lateraal aan de N74 te liggen) wordt voorzien. 

Twee varianten worden beschouwd. Daarbij sluit de omleiding via een bochtstraal 70 km/u (eventueel te 

verruimen tot 90 km/u) aan op de N715 die wordt omgebouwd van 2x1 tot 2x2 (en dus tot N74). De twee 

varianten bestaan in de verschillende ligging van de locale 2x1 (N715):  

 Ofwel strak bundelend met de N74 aan de voorzijde van de KMO-zone 

 Ofwel omgelegd langsheen de achterzijde van de KMO-zone 

Effecten van het basistracé t.h.v. KMO-zone 

Het basistracé leidt tot een totaalverlies van de KMO-zone. Alle bedrijven worden immers gedwarst. Dit blijkt 

uit nevenstaande foto waarbij de omhullende van het ruimtegebruik is aangegeven.  

Op niveau van de individuele bedrijven (microniveau) is dit een zeer negatief effect.  

Op vlak van de ruimtebalans, i.c. het verlies van ca 25 ha met industriële bestemming (mesoniveau) is dit 

een matig negatief effect dat kan worden gecompenseerd door elders in de gemeente of omgeving 

bijkomende ruimte voor bedrijvigheid te bestemmen.  Daarbij dient een betere ruimtelijke ordening te worden 

nagestreefd.  Niet enkel is het bedrijventerrein ruimtelijk slecht gelegen temidden van de open ruimte ter 

hoogte van cruciale open-ruimte- en natuurverbindingen tussen Helchteren en Hechtel. Bovendien is het 

ruimtegebruik suboptimaal en is het karakter te sterk gemengd. 
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Anderzijds biedt het opheffen van de KMO-zone op deze plaats 

belangrijke ruimtelijke potenties voor de receptor mens : 

mogelijkheid tot aanleg van een uitwisseling N74 en N715 naar 

een goed gesitueerde locatie, zowel uit oogpunt beperken 

omrijfactoren (mobiliteit) als uit het oogpunt ruimtelijke ordening 

en duurzaam ruimtegebruik. 

De effectieve valorisatie van deze ruimtelijke potenties zal 

leiden tot sterk positieve effecten. 

We menen dat daarbij de sterk positieve effecten van algemeen 

belang, de sterk negatieve effecten van particulier belang 

overstijgen. Dit geldt des te meer daar aan de onteigening van 

de bedrijven ondersteunende flankerende maatregelen kunnen 

gekoppeld worden op vlak van herlocalisatie. 

 Pro memorie wordt vermeld dat hieraan ook de volgende 

voordelen gekoppeld zijn vanuit de andere receptoren:  

 mogelijkheid tot herstel open ruimte en herstel natuur (bvb 

stuifduinlandschap), met inbegrip van opbraak van de 

bestaande N715 die in strakke bundeling wordt gelegd met 

de nieuwe N74. 

 mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering t.h.v. bestaande 

kwetsbare natuur met SBZ-statuut (i.c. militair domein) door 

opheffing van bestaande N715, opheffen bedrijvigheid en 

aanleg bufferende tussenliggende natuur op de KMO-zone 

zelf. 

 mogelijkheid tot herstel van de landschappelijke open-ruimteverbinding en aanleg van een functionele 

ecologische verbinding (met de eventuele aanleg van ecoduct over de nieuwe N74/N715). 

 

Effecten van de varianten t.h.v. de KMO-zone 

In deze zone worden nog twee varianten voor het omleidingstracé in 

beschouwing genomen:  

 Variant met noordzuid en lokale weg (6 rijstroken) aan de voorkant 

van de bedrijvenzone 

 Variant met noordzuid (4 rijstroken) aan de voorkant en lokale weg 

(2 rijstroken) aan de achterkant van de bedrijvenzone 

De uitwisseling tussen N715 en N74 gebeurt daarbij ter hoogte van de 

bestaande rotonde in het noorden.  

Deze beide varianten gaan uit van een maximaal behoud van de 

bedrijvigheid.  

De variant langs de voorzijde zal leiden tot verlies van volgende 

bedrijfsgebouwen zoals blijkt uit nevenstaande foto : 

 Awouters (560) : kantoor 

 Garage Rutten nv (588) : toonzaal; 

 Van Baelen (570) : toonzaal 

 De Coster (572) : kantoor- en dienstwoning + 2 vervallen woningen 

In deze variant gaat ook de tussenin gelegen woning verloren. 

Voor alle bedrijven geldt verder: 
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 Het verlies van bedrijfsoppervlakte over een diepte van ongeveer 20 m aan de voorzijde, met verlies van 

toegangen en parkeerruimten of opslagruimten of onthaalinfrastructuur, … tot gevolg 

 Het korter worden van de afstand van voorgevels tot de weg, i.c. de locale weg (bvb voor Dreamland 

komt locale weg tot vlak bij de gevel) 

De effecten van de variant langs de voorzijde op de bedrijven en op de bedrijvigheid worden beoordeeld 

als matig negatief effect. 

 

De variant langs de achterzijde zal aan de voorzijde niet 

leiden tot verlies van bedrijfsgebouw maar wel tot ruimteverlies 

over ca 10 meter.   

Ten gevolge van de locale weg die ten oosten van de bedrij-

venzone zal lopen is de onteigening vereist tien meter vanaf de 

voet van de voormalig spoorweg (thans fietspad, 

toekomstgericht mogelijk sneltramtraject).  Dit leidt onder 

andere tot de onteigening van productieloodsen van Awouters 

Beton. Eén woning verdwijnt ook bij deze variant. 

Van alle bedrijven dienen de volledig toegang en de 

parkeermogelijkheden te worden herschikt aangezien deze allen 

langs ‘de achterzijde’ zullen worden ontsloten terwijl de 

toonzalen, onthaalinfrastructuur en toegangen van gebouwen 

naar de westzijde zijn georiënteerd. 

Er ontstaat een situatie waarbij de bedrijven een zichtlocatie 

behouden ten opzichte van de primaire weg doch van daaraf 

niet bereikbaar zijn en ontsloten worden vanaf een secundaire 

weg. 

De bochtige locale weg leidt niet alleen tot meerafstand en 

onveiligheid (cfr deel verkeer) maar is ook in ruimtelijk opzicht 

op een ongelukkige keuze die leidt tot bijkomende verstoring 

van de open ruimte langs de oostzijde.  

De effecten van de variant langs de achterzijde op de bedrijven en op de bedrijvigheid worden beoordeeld 

als matig negatief effect. 

 

Direct verlies woonfunctie t.h.v. Lillo 

Twee huizen aan de Guldensporenlaan ter hoogte van het recent aangelegde ronde punt met de 

Lillosteenweg en Helzoldstraat komen onder de brug te liggen. Beide zijn op nevenstaande foto 

weergegeven. De huizen langs weerszijden hiervan zullen sowieso onleefbaar worden (schaduwhinder, 

geluidshinder, lichthinder, visuele hinder, …). Deze dienen als indirect verloren beschouwd te worden.  
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Aan de Helzoldstraat, eveneens ter hoogte van 

het rondpunt, komt een woonhuis quasi onder de 

brug te liggen (woning rechts op bijgevoegde 

foto). Daarnaast bevinden zich 2 recent gebouwde 

huizen die eveneens als onleefbaar dienen te 

worden beschouwd (cumulatie van 

schaduwhinder, geluidshinder, lichthinder, visuele 

hinder, …).  

 

Samenvattend geeft dit: 

Straat Aantal te onteigenen woonhuizen op 

basis van direct ruimtebeslag 

Aantal te onteigenen woonhuizen op 

basis van indirect ruimtebeslag 

(onleefbaarheid) 

Guldensporenlaan 2 2 

Helzoldstr/Lillostwg 1 2 

 

De leefbaarheid van de resterende woningen wordt besproken in hoofdstuk 14.3.6.2. 

 

Direct verlies woonfunctie t.h.v. de Standaard 

Er is geen direct verlies van woonfunctie nabij de Standaard.. 

 

Direct verlies woonfunctie t.h.v. Centrum Zuid 

In de Koetsstraat nabij Centrum-zuid zijn 2 woonhuizen en een caravan gelegen binnen de zone die 

voorzien wordt voor het afrittencomplex Centrum-zuid.  

 

Landbouwfunctie 

Op 4 plaatsen worden landbouwpercelen aangesneden.  

 Net ten noorden van de bedrijvenzone Helchteren-Noord (KMO-zone) langs de Grote baan worden 

enkele landbouwpercelen aangesneden. De ingenomen oppervlakte incl. rest van de percelen wordt 

geschat op ruim 2 ha. 

 Iets meer zuidwaarts dwarst het tracé 2 graslanden en een akkerland net ten zuiden van het militaire 

domein langs het langeafstandsfietspad. In de hoek die de Heerkensweg iets verder zuidwestwaarts 

maakt wordt eveneens een beperkte oppervlakte aangesneden. De tunnel neemt hier een 

landbouwoppervlakte in van ongeveer 1,5 ha.  

 Net ten noorden en ten zuiden van de Vijfeindestraat doorsnijdt het tracé paardenweilanden en dit over 

een oppervlakte van ruim 1 ha. Het resterende gedeelte wordt bovendien opgesplitst. De weg wordt hier 

in ophoging voorzien.  

 Tot slot worden tussen de Mangelbeek en de Echelbeek-Winterbeek enkele landbouwpercelen 

aangesneden (ruim 2 ha). Het betreft hier voornamelijk akkerland.   

Het grasland centraal in dit gebied is enigszins verruigd (natuurgebied) en wordt oa. eerder voor 

jachtdoeleinden gebruikt. Er staan verschillende jachttorens in het gebied.  
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De inname aan landbouwgrond kan als volgt worden samengevat: 

Locatie Oppervlakte 

(ha) 

Aard 

Grote Baan 2 Hoofdzakelijk akkerland 

Koerselsedijk 1,5 Grasland en akkerland 

Vijfeindestraat 1 Paardenweide 

Tussen Mangelbeek en 

Echelbeek/Winterbeek 

2 Hoofdzakelijk akkerland – ook grasland 

Totaal 6,5  

 

Recreatieve functie (incl. toegankelijke natuurgebieden) 

Er worden geen gebieden of infrastructuren die specifiek bedoeld zijn voor recreatie aangesneden. Voor het 

doorsnijden van recreatieve routes verwijzen we naar de effecten op recreatieve relaties in 

hoofdstuk 14.3.5.3.  

Wel is het gebied gelegen tussen de Mangelbeekvallei en de Echelbeek-Winterbeek deels ingekleurd als 

Vlaams natuurreservaat. Ter hoogte van het Mispad doorkruist de weg het pad en het openruimtegebied 

tussen beide waterlopen. Het beschikbaar bewandelbaar gebied verkleint hierdoor. 

 

Bijkomend direct ruimteverlies voor werfzones ? 

Voor de aanleg van de omleiding met de bouw van tunnels in open bouwput werden de overbreedten om 

deze fysisch te kunnen realiseren reeds in rekening gebracht.  Aangezien daar werk met werk gemaakt 

wordt (gesloten grondbalans) en in den droge gewerkt wordt (bvb geen slibwanden) zijn geen vlakbij 

gelegen grotere werfzones vereist. 

Voor de aanleg van de viaductdelen wordt de onteigening van volledige kadastrale percelen in rekening 

gebracht.  Dit zal eveneens volstaan voor de effectieve aanleg. 

Wel zijn voor het volledige omleidingstracé enkele vaste werfzones vereist voor o.a. 

 Eventuele opslag van ophoogzanden 

 Eventuele aanleg betoncentrale 

 Tijdelijke opslag bouwmaterialen 

 Tussentijdse stalling werfmachines 

Deze activiteiten kunnen op iets grotere afstand worden georganiseerd binnen  : 

 Delen van de KMO-zone Helchteren die in geval van omleiding verdwijnt 

 Onbenutte delen van het industrieterrein Centrum Zuid 

 De binnenruimten van het geplande aansluitingscomplex nabij de E314 

Bijgevolg is er geen bijkomend ruimtebeslag vereist voor de werfzones. 

Direct ruimteverlies voor waterbeheer (infiltratie – buffering) 

Het waterbeheer van het wegenisproject kan o.i. duurzaam worden ontworpen binnen zones die reeds in 

beeld werden gebracht : 

 Binnen de overbreedten voor de realisatie van de tunnel 

 Op de restanten van kadastrale percelen die volledig onteigend worden en waar infiltratie en buffering 

kunnen worden gecombineerd met landschapsinrichting 

 Op de op te heffen KMO-zone in combinatie met natuurontwikkeling  

 Binnen de lussen van het geplande aansluitingscomplex nabij de E314 
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Bijgevolg is er geen bijkomend ruimtebeslag vereist voor het waterbeheer van het wegenisproject. 

Maatregelen ifv de impact van het directe verlies  

Voorgaande inschatting van het aantal woningen, bedrijven en landbouwgrond geven een eerste inschatting 

op planniveau. Rekening houdend met het principe van evaluerend ontwerpen, zullen de exacte aantallen en 

oppervlakten pas op projectniveau gekend zijn.   

 

Specifiek voor het bedrijventerrein Helchteren kunnen op het projectniveau herlocalisatiemogelijkheden 

onderzocht worden, al dan niet verspreid over meerdere zones, al dan niet binnen Houthalen-Helchteren en 

die al dan niet een planologisch initiatief vereisen. 

Specifiek voor de onteigening van woningen is het mogelijk reeds in studiefase op projectniveau in overleg 

te gaan met de gedupeerden. 

Specifiek voor de landbouw dient de zinvolheid van een begeleidingsplan te worden onderzocht, 

desgevallend met inzet van instrumenten waarover de Vlaamse overheid beschikt (grondenruil, 

grondenbank, …). 

 

14.3.5.3 Indirect verlies open ruimte, indirecte winst woongebied tgv opvulling ruimte tussen tracé 

en woonkernen 

Vanuit de inspraakreacties werd de bezorgdheid geuit dat de bestaande open ruimte ten westen van de 

woonkernen van Houthalen en Helchteren sterk zou verkleinen door opvulling van de ruimte tussen de 

kernen en het nieuwe tracé. Deze bezorgdheid is ontstaan uit de ervaring dat de afgelopen decennia in 

Vlaanderen de aanleg van een ringweg/omleidingsweg frequent gevolgd werd door een dergelijk ruimtelijke 

invulling. 

Een dergelijke evolutie wordt op deze locatie niet verwacht om onderstaande redenen. 

In het ontwerp van ruimtelijk structuurplan van de gemeente Houthalen-Helchteren is een analyse 

opgenomen van de nood aan bijkomende ruimte voor woningen. Uit deze analyse blijkt dat de woonbehoefte 

op korte en (middellange) termijn gerealiseerd kan worden binnen het huidige aanbod, maar de 

realisatiegraad echter onvoldoende is. Het bijkomend op de markt brengen van nieuwe bouwgronden wordt 

aangegeven als niet-duurzame maatregel die zal leiden tot een groter aantal niet bebouwde bouwgronden 

waarvoor open ruimte opgeofferd werd en allerlei infrastructuur aangelegd werd. In het structuurplan worden 

dan ook andere maatregelen (verhogen woondichtheid in centra, terugdringen leegstand, ontwikkelen 

strategische projecten, uitwerken maatregelenpakket waardoor juridisch bebouwbare gronden sneller op de 

markt worden aangeboden, op de markt brengen van beperkt aantal niet juridisch bebouwbare kavels) 

voorgesteld. Vanuit dit oogpunt zijn dan ook geen argumenten aanwezig om de huidige woonkernen in 

westelijke richting te laten uitbreiden ten koste van de open ruimte.  

De vallei van de Mangelbeek is op provinciaal niveau aangeduid als natte natuurverbinding. Hierop 

aansluitend is op lokaal niveau (ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) de vallei van de Grote 

Winterbeek – Broekbeek aangeduid als natte natuurverbinding waarop in westelijke richting het gebied 

Kraanberg-Helchterenbos als natuurontwikkelingsgebied op lokaal niveau aansluit. Ook op hoger, Vlaams 

niveau is het belang van natuur in deze omgeving bevestigd via de afbakening van habitatrichtlijngebieden, 

VEN-gebieden en natuurreservaten (zie kaart 7.1-4).  

Het opvullen van open ruimte met woonzone tot tegen een weg betekent een verslechterde leefkwaliteit voor 

de huidige bewoners door het verlies van groenzone in de omgeving en leidt tot bijkomende woningen die 

geluidsgehinderd zijn. Dergelijke ad-hoc ontwikkelingen zijn een typevoorbeeld van slechte ruimtelijke 

ordening.  

Delen van de vallei zijn gelegen in veengronden en overstromingszone. Het bouwen in dergelijke gebieden 

wordt steeds minder toegelaten omwille van de overstromingsrisico’s die hiermee verbonden zijn. 
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Op basis van informatie uit de bestaande ruimtelijke (ontwerp) structuurplannen in combinatie met de 

wetgeving omtrent bescherming van gebieden van belang voor natuur, kan duidelijk gesteld worden dat 

vanuit het ruimtelijk ordenings-aspect enkel argumenten aanwezig zijn om het open ruimtegebied tussen het 

nieuwe tracé en de bestaande woonkernen als open ruimte te behouden.  

Een behoud van de bestaande open ruimte (bevestiging huidige gewestplanbestemmingen en ontwerp 

gemeentelijk structuurplan) wordt dan ook verondersteld.   

 

14.3.5.4 Impact op menselijk functionele relaties  (verkeersafwikkeling) 

Barrièrewerking 

Op niveau van de oost-westrelaties 

In het noordelijke gedeelte van het omleidingstracé (tussen N715-Grote Baan en de N719-Lillosteenweg) 

worden een aantal gelijkvloerse relaties doorsneden door het omleidingstracé; volgende situaties zijn van 

toepassing :  

 De relatie met de Koerselsedijk wordt hersteld i.f.v. de ontsluiting van de activiteiten van REMO; de 

bereikbaarheid verloopt vanaf het uitwisselingspunt met de N74 aan de KMO-zone.  

 De weg naar Spikkelspade,  Loerstraat,  Weg naar’t Heihuiske en Wolfdal worden gekruist door het 

tunneltracé. Hier dienen de bestaande verbindingen over de tunnel hersteld worden of eventueel in meer 

of mindere mate samengebracht worden. 

 De Vijfeindestraat wordt onderbroken, doch deze straat ontsluit geen woon- of economische functie, en 

kan zowel vanaf de zijde van Helchteren, als vanaf de zijde van Lillo bereikt worden. Er wordt wel 

voorzien in verbindend fietspad dat in het landschap geïntegreerd wordt 

 De weg gaat als brug over het kruispunt van de Helzoldstraat, Guldensporenlaan en Lillosteenweg 

(recent uitgebouwde rotonde), zodat de bestaande verbinding (tussen woonkernen van 

Houthalen/Helchteren en Lillo) behouden blijft. 

 In het valleigebied van de Mangelbeek – Winterbeek doorsnijdt het omleidingtracé de Mangelbeekstraat 

en Mispad. Deze laatstgenoemde weg bedient het achterliggende landbouwgebied, en geeft verder 

tevens aansluiting op het recreatieve fietspad. De verbinding wordt in het project hersteld.  

 Langs de spoorzate van lijn 15 loopt een fietspad dat de connectie maakt tussen de Koolmijnlaan (Lillo) 

en de Hoolvenstraat (wijk Standaard). In het project wordt deze onderbroken relatie hersteld via een korte 

omlegging voor de fietser.    

 De Michiel Scheperslaan wordt overbrugd 

 Tussen de Michel Scheperslaan en de aansluiting op de E314 wordt een fietsrelatie parallel aan het 

bestaande spoor gekruist. Aangezien deze kruising ongelijkvloers gebeurt (omleidingstracé op niveau +1) 

blijft de relatie voor langzaam verkeer ongewijzigd. 

 In het kader van de herstructurering van de verkeersknoop E314 wordt de relatie van voetgangers/fietser 

tussen het gebied ten oosten en westen van de N74 (samen met Laambeektracé) in het project 

geïntegreerd 

De relaties voor het lokale en langzaam verkeer blijven behouden, hetzij op de plaats waar ze nu aanwezig 

zijn, hetzij op een plaats in de directe omgeving (bundeling van oversteken, korte omleggingen).  Er kan dus 

geoordeeld worden dat er weinig tot geen impact is op de relaties voor lokaal en langzaam verkeer ten 

gevolge van de realisatie van het omleidingsalternatief.  Hier geldt enkel een licht negatief effect . 

Er is een merkbare verbetering voor de langzame verkeersrelaties op niveau van de N715, en dit gelet op de 

waar te nemen daling van de verkeersintensiteiten in de doortocht enerzijds, en het feit dat er voorzien wordt 

in een herinrichting van de N715 anderzijds. Hier geldt aldus een sterk positief effect.  
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Oversteekbaarheid van de N715 na aanleg van het omleidingsalternatief 

De verkeersintensiteiten op de N715 Grote Baan dalen bij de realisatie van de N74-omleiding; een ontlasting 

van het doorgaand verkeer treedt op. Een rechtstreeks effect hiervan is dat de oversteekbaarheid voor de 

zachte weggebruiker op de N715 stijgt t.g.v. het groter worden van de hiaattijden.  Door het realiseren van 

herinrichting kan bovendien de oversteeklengte beperkt worden; onderstaand wordt voorlopig uitgegaan van 

een oversteeklengte van 7 meter.  Volgende tabel geeft een indicatief beeld van de oversteekbaarheid. 
 

Tabel 14.3.65: Oversteekbaarheid N715 bij realisatie omleidingtracé 

 Oversteeklengte 
in m 

Intensiteiten 
in pae/uur 

Gemiddelde 
wachttijd 

in seconden 

Kwalificatie van 
de wachttijd 

Ten noorden van kern van 
Helchteren 

    

ochtendspits 7 750 8s Goed 

avondspits 7 1050 16s Matig 

Ten noorden van de kern 
van Houthalen 

    

ochtendspits 7 1150 19s Matig 

avondspits 7 1300 25s Slecht 

Algemeen kan gesteld worden dat (de kwaliteit van) de oversteekbaarheid op N715 toeneemt bij realisatie 

van het omleidingsalternatief, en uitgaande van de herinrichting van de N715 .  Uitgaande van de te 

verwachten verkeersintensiteiten binnen de kernen, kan evenwel nog niet gesproken worden over een 

integrale optimalisatie voor alle segmenten; bepaalde delen van de doortocht kennen een verkeersintensiteit 

waarbij inzake de keuze voor gelijkvloerse, niet door verkeerslichten geregelde oversteken nog een 

zorgvuldige afweging noodzakelijk is.  

Volgens de cijfers van het verkeersmodel (met marge te interpreteren) speelt dit element blijkbaar meer in de 

kern van Houthalen dan in de kern van Helchteren.   Inzake het effect barrièrrewerking geldt hier op de N715 

aldus eerder een matig positief effect. 

 

Doorstroming openbaar vervoer 

Door de aanleg van het omleidingsalternatief worden geen bestaande OV-lijnen onderbroken.  T.h.v. de 

belangrijkste openbare vervoersassen (bv. de N719, de Michiel Scheperslaan)  wordt de omleidingsweg via 

een overbrugging gerealiseerd.   

De verkeerseffecten van de aanleg van het omleidingsalternatief op de N715 zijn dermate dat voor het 

openaar vervoer op deze as een kwalitatieve verbetering zal optreden ; de commerciële snelheid van het 

openbaar vervoer zal hier gevoelig kunnen verbeteren; de doorstroming verhoogt, zowel op 

wegsegmentsniveau als aan de kruispunten.  De mogelijkheid om op de N715 binnen de 

verkeerslichtenregelingen de oost-westrelaties en de noord-zuidrelaties meer gelijkwaardig te behandelen, 

zal ook voor het openbaar vervoer terug betere condities creëren.   

Op het overige onderliggend wegennet (zie verkeerskundig onderzoek) is vastgesteld dat de evolutie van het 

verkeer na realisatie van de omleidingsweg erg varieert; bepaalde segmenten kennen een daling, andere 

een verhoging van het verkeer.  Het relatief belang van deze stijgingen/dalingen is eveneens zeer divers.  

Daar waar de daling optreedt (bv. N719-Helzoldstraat – Kazernelaan, Herebaan-Oost, …), levert dit zeker 

voordeel voor het openbaar vervoer .  Op andere segmenten waar een toename genoteerd wordt, zal dit niet 

ten goede komen aan de kwaliteit van het openbaar vervoer. Voor lokale wegen zoals de Michiel 

Scheperslaan en Brugstraat met eerder lokale buslijnen zijn duidelijk substantiële verkeerstoenames t.o.v. 

de huidige toestand te verwachten; voor bovenlokale wegen als de N73 (oostelijk van de N73) met ook 

belangrijke streeklijnen, zijn de verkeerstoenames t.o.v. de huidige situatie van (relatief) beperktere inslag.  
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Hoe dan ook, op beide type wegen zal de daandacht moeten uitgaan naar maatregelen om de kwaliteit van 

het openbaar vervoer op een zo hoog mogelijk peil te houden. 

Bij de uitbouw van het Spartacusproject vormt de doorgang op de N715 een potentiële piste (cfr. Plan-MER 

Spartacus), waarbij ook de uitbouw van een halte te Houthalen (en Helchteren) tot de mogelijkheden 

behoort.  

Het toekomstig Spartacusproject als onderdeel van het OV-netwerk zal in alle omstandigheden voorrang 

hebben waardoor de doorstroming van het OV steeds gegarandeerd wordt.  De specifieke 

inrichtingsvoorstellen voor de Spartacustrajecten en hun beoordeling maakt deel uit van de Plan Mer voor 

het Spartacusproject. 

Globaal kan gesteld worden dat de doorstroming van het openbaar vervoer zal verbeteren bij het aanleggen 

van het omleidingsalternatief , en kan dan ook het effect beoordeeld worden als matig positief. 

 

Verkeersveiligheid  

Lokaal verkeer  

Het aantal hoofdkruispunten, maar ook de kleinschaligere kruispunten op de N715-Grote Baan zal na 

realisatie van het omleidingsalternatief niet afnemen; de verkeersintensiteit op deze kruispunten zal van 

beduidend lagere orde zijn.  Vanuit het streven naar een goede herinrichting van de N715 zal de 

verkeersveiligheid gaan toenemen.  

Op de aantakkingswegen van de N74 (aansluitingen t.h.v. de complexen Hechtel KMO, Houthalen Industrie 

Zuid en Zonhoven) wordt een vernieuwde infrastructuur (veilig ontworpen type-oplossingen binnen 

referentie-ontwerp) uitgebouwd waar het lokaal verkeer op een veilige manier kan uitwisselingen van/naar 

het onderliggend wegennet.  Ook hier is dus sprake van een gunstigere situatie dan in de huidige toestand.  

Een beperking van het zwaar verkeer in de doortocht levert aan het verkeersveiligheidsapect ook een 

bijdrage. De verlegging van de basisontsluiting van het industrieël verkeer (transportverkeer) voor het 

bedrijventerrein Houthalen Industrie Zuid (aantakking op de N74 i.p.v. de N715) kan in deze context ook 

positief geëvalueerd worden.  

Net zoals in het doortochtalternatief geldt de verkeersveiligheid ook ter hoogte van de aansluiting van de 

N74 op de toeleidende N73 (feeder) als een belangrijk aandachtspunt. De aansluitingen op de N74 

(voorrangsgeregeld) zijn hier reeds in de huidige situatie niet optimaal te noemen (en aan te pakken door 

wegbeheerder); bij een toename van de verkeersuitwisseling op deze knoop komt deze vraag tot 

optimalisatie/herstructurering nog nadrukkelijker naar boven.  

Globaal gesproken mag toch van een sterk positief effect op de verkeersveiligheid gesproken worden. 
 

Doorgaand verkeer  

Op niveau van het omleidingsalternatief (basisversie) zal het doorgaande verkeer niet meer geconfronteerd 

met kruispunten waar ook het lokale verkeer zich op afwikkelt; enkel zal op niveau van de omleiding gewerkt 

worden met in- en uitvoegstroken en/of weefzones. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid voor het 

doorgaande verkeer sterk verbeterd.  

Bij de dimensionering en uitwerking van de type-oplossingen voor de N74-infrastructuur is gewerkt volgens 

de ROA (Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen); binnen de normen die de ROA hanteert, is het 

verkeersveiligheidsaspect maximaal geïntegreerd. 

Voor het doorgaand verkeer kan aldus het effect op de verkeersveiligheid als sterk positief beoordeeld 

worden . 
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Verkeersleefbaarheid 

In Tabel 14.3.66 zijn op niveau van de belangrijkste wegsegmenten de verkeersintensiteiten uit de BAU 

2020 en het planalternatief ‘omleidingsweg’ uitgezet t.o.v. de gangbare wegcapaciteiten vanuit de norm 

verkeersleefbaarheid. 

Het aspect verkeersleefbaarheid speelt niet mee op niveau van het omleidingstracé; hier zijn geen 

erffuncties aan de orde, alsook bestaat er geen interferentie met de zachte weggebruikers) .  

Voor het N715-traject kan gesteld worden dat bij de realisatie van het omleidingsalternatief alle beschouwde 

segmenten (uitgaande van hun toekomstige infrastructuur) voldoen aan de capaciteitsnormen inzake 

verkeersleefbaarheid. 

Op de toeleidende wegen, die veelal tot het lokale niveau behoren (of alvast toch qua mogelijkheden tot 

profieluitbouw beperkingen kennen – cfr. breedte openbaar domein  en aangelande functies), wordt echter 

niet steeds de normen inzake verkeersleefbaarheid gehaald. Net zoals in het doortochtalternatief zijn ook bij 

het omleidingsalternatief bepaalde wegen welke met  een problematiek blijven kampen of waar de 

problematiek groter wordt.  De N719 en de N73 zijn hiervan de sprekende voorbeelden.    

Voor het omleidingstracé en de N715 kunnen de effecten sterk positief beschouwd worden. Voor de 

toeleidende wegen kunnen de effecten eerder licht negatief beschouwd worden. 

Voor bepaalde toeleidende wegen zal dus ook in het omleidingsalternatief moeten bekeken worden hoe de 

verkeersleefbaarheid voor bepaalde segmenten een verdere verbetering kan krijgen.  Waar dit kan, zal 

dienen gewerkt te worden met een aanpassing van het wegprofiel, alsook met het beredeneerd omgaan van 

de circulatie/aantakking van het verkeer vanuit de aangelanden woonzones. 
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Tabel 14.3.66: Toetsing leefbaarheidscapaciteit omleidingtracé 

 

 

Effect op recreatieve relaties 

Het omleidingstracé wordt aangelegd doorheen het groene landschap dat zich situeert tussen Houthalen-

Helchteren en Heusden-Zolder.  Een aantal recreatieve fietstracés die in oost-westrichting verlopen worden 

door de omleiding gekruist.   

T.h.v. het Domein van Hoeverheide wordt het fietsroutenetwerk Limburg (verbinding knooppunt 308-307) 

gekruist,  doch de recreatieve relatie wordt ongelijkvloers (via brug) met het omleidingstracé voorzien.    

Het verbindingssegment vanuit Mispad naar het fietstracé dat op de oude spoorwezate ligt, wordt overbrugd.  

De fietsroute vanaf de Koolmijnlaan langs de spoorlijn 15 in de richting van de woonwijk De Standaard wordt 

eveneens (met een korte omlegging) hersteld.   

Scenario BAU

Scenario 

omleiding Scenario BAU

Scenario 

omleiding 

Primaire I 3600 3600 1.050 1.250 850 1.000

Primaire I 3600 3600 1.350 1.700 750 1.300

N74 NZ ten noorden van Peerse Dijk Primaire I 3600 3600 1.450 1.700 1.050 1.300

Primaire I 3600 3600 nvt 1.700 nvt 1.100

Primaire I 3600 3600 nvt 2.100 nvt 1.550

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.500 400 1.200 350

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.650 550 1.450 500

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.700 650 1.500 550

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.800 600 1.600 550

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 2.550 850 1.900 1.050

Primaire II 3600 3600 1.400 1.300 900 750

Scenario BAU

Scenario 

omleiding Scenario BAU

Scenario 

omleiding 

1000 650 650 600 500 400

1000 650 700 650 450 400

1000 650 1.050 1.100 750 950

1000 650 1.150 1.000 800 850

Michiel Scheperslaan 1000 650 100 200 150 250

Weg naar Zwartberg 1000 650 350 350 400 300

Scenario BAU

Scenario 

omleiding Scenario BAU

Scenario 

omleiding 

Primaire I 3600 3600 1.050 1.250 1.400 2.000

Primaire I 3600 3600 1.250 1.400 1.300 2.350

N74 NZ ten noorden van Peerse Dijk Primaire I 3600 3600 1.400 1.350 1.750 2.300

Primaire I 3600 3600 nvt 1.450 nvt 1.900

Primaire I 3600 3600 nvt 2.050 nvt 2.350

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.500 550 1.550 500

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.550 400 1.800 850

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.600 500 1.900 900

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 1.600 450 1.950 850

Lokale I 1000 - 1200 650 - 1000 2.400 650 2.300 1.150

Primaire II 3600 3600 1.150 1.050 1.150 1.150

Scenario BAU

Scenario 

omleiding Scenario BAU

Scenario 

omleiding 

1000 650 550 450 950 850

1000 650 650 700 800 700

1000 650 1.050 1.150 1.100 1.200

1000 650 950 900 1.200 1.200

Michiel Scheperslaan 1000 650 250 450 100 150

Weg naar Zwartberg 1000 650 400 350 550 500

N73 (ten O van aansluiting NZ)

N73 (ten W van Hechtel centrum)

richting noorden

theoretische 

capaciteit (in 

pae/u/richting)

richting westen Richting oosten

N719 Kazernelaan (ten O van Houthalen Sonnis)

N719 Kazernelaan (ten W van Helchteren centrum)

NZ - omleiding (tss knoop KMO N en knoop indu Z)

NZ - Zone Hechtel (ten N van N73)

NZ - omleiding (tss knoop indu Z en E314)

N715 - ten N van N719

N715 - ten Z van N719

NZ - Zone Mangelbeek

N715  - doortocht Houthalen centraal

N715 - zone ten N van E314

N74 NZ - Ten Z van E314 (omleiding Zonhoven)

richting westen Richting oosten

NZ - Zone Hechtel (ten Z van N73)

Wegcapaciteit ifv 

leefbaarheid (in 

pae/u/richting)

N719 Kazernelaan (ten W van Helchteren centrum)

N73 (ten O van aansluiting NZ)

N73 (ten W van Hechtel centrum)

Locatie

Avondspits 17u-18u

richting zuiden richting noorden

N719 Kazernelaan (ten O van Houthalen Sonnis)

N715 - zone ten N van E314

N74 NZ - omleiding (tss knoop KMO N en knoop indu Z)

N74 NZ - omleiding (tss knoop indu Z en E314)

N74 NZ - Ten Z van E314 (omleiding Zonhoven)

N715  - doortocht Houthalen centraal

Verkeersbelasting op het netwerk - vergelijking situatie BAU 2020 met plansituatie omleidingsalternatief  (uitgedrukt in pae - afgeronde cijfers)

Locatie 
richting zuiden

Ochtendspits 8u-9u

Wegcat

Wegcapaciteit plansituatie

theoretische 

capaciteit (in 

pae/u/richting)

Wegcapaciteit ifv 

leefbaarheid (in 

pae/u/richting)

N74 NZ - Zone Hechtel (ten N van N73)

N74 NZ - Zone Hechtel (ten Z van N73)

N715 - ten N van N719

N715 - ten Z van N719

N715 - Zone Mangelbeek
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De continuïteit van de fietsroute op de spoorzate komende van Neerpelt wordt binnen de aanleg van de 

knoop KMO-zone voorzien; de fietsknoop 309 aan de Peersedijk kan betere condities krijgen vanuit het feit 

dat op dit N715-segment de verkeersintensiteit  gevoelig zal afnemen. 

Op niveau van het provinciaal fietsroutenetwerken worden dus alle relaties hersteld; het feit dat plaatselijk de 

fietsinfrastructuur (oversteek) ook kan verbeterd worden, leidt tot positieve effecten. .  

Aanvullend dient vermeld dat er in het door het omleidingstracé aangesneden openruimtegebied vaak land-, 

veld- of boswegen aanwezig zijn i.f.v. landschappelijk medegebruik door wandelaars. Een aantal van deze 

(al dan niet of deels verharde) wegen wordt door de nieuwe infrastructuur doorknipt.  De uitwisseling  tussen 

de gebieden ten oosten en westen van de N74 zal via een beperkter aantal koppelingen tot stand 

kunnen/moeten komen. 

Globaal zijn de effecten voor de recreatieve relaties in te schatten als matig positief . 

 

Algemene beoordeling impact omleidingstracé op verkeersafwikkeling 

De aanleg van het omleidingsalternatief kan overwegend matig positief ingeschat worden wat betreft de 

effecten op de menselijk functionele relaties (verkeersafwikkeling).  

Het omleidingsalternatief zorgt vooral voor een veiligere afwikkeling van het doorgaand verkeer.    

De N715 kan opnieuw heraangelegd worden i.f.v. meer verkeersveiligheid en –leefbaarheid.  De afname van 

de verkeersintensiteiten op de N715 levert hiertoe de nodige condities.  Zowel de verkeersmodi als de 

aangelande functies varen wel bij een heropwaardering van de doortocht.     

Voor de kruisende en toeleidende wegen van de N715 dient alvast voor een aantal segmenten bekeken te 

worden hoe de verkeersleefbaarheid maximaal kan gegarandeerd blijven/worden, als vragen bepaalde 

aansluitingspunten op de N74 om een optimalisatie (N73).  

 

Vergelijking van de varianten 

Varianten thv KMO-zone 

De varianten op het basistracé t.h.v. de KMO-zone zijn op vlak van de beschouwde verkeerskundige 

effecten praktisch vergelijkbaar met het basistracé.   

Een onderscheid kan gemaakt worden ten aanzien van de doorstroming van het verkeer op de 

omleidingsweg;  in het basistracé kan het verkeer met een constante snelheid over de N74 rijden 

(bochtstraal 120 km/u), terwijl bij de varianten bochtstralen van 70 km/u voorzien worden.   

Inzake verkeersveiligheid is de variant met de parallelle lokale weg (langs de N74) en ten westen van de 

KMO-zone eerder vergelijkbaar met het basisscenario. De variant met lokale weg aan de achterzijde van de 

KMO-zone kent een bochtig traject, waardoor in principe een hogere verkeersonveiligheidsgraad kan 

ingeschat worden.  

 

Varianten zuidelijke verknoping 

Het belangrijkste verschil tussen het basistracé en de variant voor de zuidelijke verknoping aan de E314 

herleid zich tot de het feit dat er bij de variant een vermenging plaatsvindt tussen het lokale verkeer voor de 

N715 enerzijds en het doorgaande verkeer voor de primaire weg.  De conflictsituaties wordt in het basistracé 

immers ook tot een minimum herleid.  De verkeersmenging zal :  

 de plaatselijke verkeersveiligheid niet ten goede komen (diverse modi) .   

 de doorstroming van vooral het openbaar vervoer niet ten goede komen.   

Bij de variant is de algemene structuur en lay-out van het E314-complex ook minder helder en vloeiend, het 

ook de verkeersveiligheid niet bevordert.  Voor bepaalde verkeersrelaties levert de variante knoop ook 

langere afstanden.   
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14.3.5.5 Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging 

Algemeen 

Onderstaande tabellen geven voor het omleidingstracé een overzicht van de blootstelling van de inwoners in 

het studiegebied aan verschillende concentratieniveaus en verschilklassen (t.o.v. referentiesituatie 2020) 

van NO2, PM10 en PM2.5 
 

Tabel 14.3.67: Omleidingstracé: aantal blootgestelden concentratieniveaus NO2 

NO2 Aantal blootgestelden 

 Omleidingstracé Δ t.o.v. referentie-

situatie 2020 

≤ 30 µg/m³ 47.622 0 

30,1 – 35 µg/m³ 0 0 

35,1 – 40 µg/m³ 0 0 

40,1 – 45 µg/m³ 0 0 

45,1 – 50 µg/m³ 0 0 

> 50 µg/m³ 0 0 

 

Tabel 14.3.68: Omleidingstracé: aantal blootgestelden verschilklassen  NO2  

NO2 Aantal 
blootgestelden 

% totaal aantal 
inwoners studiegebied 

Beoordeling  

> - 4 µg/m³ 0 0 Sterk positief effect 

-1,2 tot -4 µg/m³ 1106 2,3 Matig positief effect 

-0,4 tot -1,2 µg/m³ 4474 9,4 Licht positief effect 

-0,4 tot +0,4 µg/m³ 39592 83,1 Te verwaarlozen effect 

+0,4 tot +1,2 µg/m³ 2394 5 Licht negatief effect 

+1,2 tot +4 µg/m³ 56 0,1 Matig  negatief effect 

> +4 µg/m³ 0 0 Sterk negatief effect 

Balans*      3.130 

* verschil tussen aantal personen die aan hogere (>+0,4 µg/m³) NO2-concentraties worden blootgesteld en personen die aan lagere 
NO2-concentraties (>-0,4 µg/m³) worden blootgesteld. 

 

Uit Tabel 14.3.67 kan afgeleid worden dat er voor het omleidingstracé geen verschuiving is van 

blootgestelden naar hogere NO2-concentratieklassen. Voor het merendeel van de bevolking is de 

concentratiewijziging voor NO2 te verwaarlozen. Voor meer dan 9% is er een licht positief effect (zie Tabel 

14.3.68). Er zijn geen inwoners die worden blootgesteld aan concentratiewijzigingen van meer dan 4 µg/m³ 

NO2. De grootste concentratieverhogingen doen zich voor ter hoogte van de tunnelmonden en de nieuw aan 

te leggen infrastructuur. 

De globale blootstellingsbalans voor NO2 valt positief uit: er zijn minder inwoners die aan hogere NO2-

concentraties worden blootgesteld dan inwoners waarvoor de blootstelling aan NO2 afneemt.  

Tabel 14.3.69: Omleidingstracé:  aantal blootgestelden concentratieniveaus PM10 

PM10 Aantal blootgestelden 

 Omleidingstracé Δ t.o.v. referentie-

situatie 2020 

≤ 20 µg/m³ 15.864 +253 

20,1 – 28 µg/m³ 31.758 -253 

28,1 – 32 µg/m³ 0 0 

32,1 – 36 µg/m³ 0 0 

36,1 – 40 µg/m³ 0 0 

> 40 µg/m³ 0 0 
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Tabel 14.3.70: Omleidingstracé: aantal blootgestelden verschilklassen  PM10  

PM10 Aantal blootgestelden % totaal aantal 
inwoners studiegebied 

Beoordeling 

> - 4 µg/m³ 0 0 Sterk positief effect 

-1,2 tot -4 µg/m³ 0 0 Matig positief effect 

-0,4 tot -1,2 µg/m³ 0 0 Licht positief effect 

-0,4 tot +0,4 µg/m³ 47.622 100 Te verwaarlozen effect 

+0,4 tot +1,2 µg/m³ 0 0 Licht negatief effect 

+1,2 tot +4 µg/m³ 0 0 Matig  negatief effect 

> +4 µg/m³ 0 0 Sterk negatief effect 

Balans*       0 

* verschil tussen aantal personen die aan hogere (>+0,4 µg/m³) PM10-concentraties worden blootgesteld en personen die aan lagere 
PM10-concentraties (>-0,4 µg/m³) worden blootgesteld. 

 

Voor het omleidingstracé is een verschuiving van blootgestelden naar een lagere PM10-concentratieklasse. 

Voor de volledig bevolking in het studiegebied is de concentratiewijziging voor PM10 te verwaarlozen (-0,4 

tot + 0,4 µg/m³), wat betekent dat de globale blootstellingsbalans op 0 uitkomt. 

 

Tabel 14.3.71: Omleidingstracé: aantal blootgestelden concentratieniveaus PM2.5 

PM2.5 Aantal blootgestelden 

 Omleidingstracé Δ t.o.v. referentie-

situatie 2020 

≤ 10 µg/m³ 0 0 

10,1 – 17,5 µg/m³ 45.561 +129 

17,6 – 20 µg/m³ 2.060 -129 

20,1 – 22,5 µg/m³ 0 0 

22,6 – 25 µg/m³ 0 0 

> 25 µg/m³ 0 0 

 

Tabel 14.3.72: Omleidingstracé: aantal blootgestelden verschilklassen  PM2.5 

PM2.5 Aantal blootgestelden % totaal aantal 
inwoners studiegebied 

Beoordeling 

> - 2 µg/m³ 0 0 Sterk positief effect 

-0,6 tot -2 µg/m³ 0 0 Matig positief effect 

-0,2 tot -0,6 µg/m³ 66 0,1 Licht positief effect 

-0,2 tot +0,2 µg/m³ 47.556 99,9 Te verwaarlozen effect 

+0,2 tot +0,6 µg/m³ 0 0 Licht negatief effect 

+0,6 tot +2 µg/m³ 0 0 Matig  negatief effect 

> +2 µg/m³ 0 0 Sterk negatief effect 

Balans*      +66 

* verschil tussen aantal personen die aan hogere (>+0,2 µg/m³) PM2.5-concentraties worden blootgesteld en personen die aan lagere 
PM2.5-concentraties (>-0,2 µg/m³) worden blootgesteld. 

 

Uit Tabel 14.3.71 kan afgeleid worden dat er voor het omleiginstracé een beperkte verschuiving is van 

blootgestelden naar een lagere PM2.5-concentratieklasse. Voor quasi de volledig bevolking is de 

concentratiewijziging voor PM2.5 te verwaarlozen.   

De globale blootstellingsbalans valt voor PM2.5 licht positief uit.  

 

Kwetsbare groepen 

Tabel 14.3.73 tot en met Tabel 14.3.75 geven een overzicht van het aantal kwetsbare bestemmingen binnen 

de verschilklassen voor respectievelijk NO2, PM10 en PM2.5.  

Uit deze tabellen kan afgeleid worden dat de impact van de realisatie van het omleidingstracé op de 

kwetsbare locaties in het studiegebied zeer beperkt is. 
 



 767/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

 
 
 
 
 
 

Tabel 14.3.73: omleidingstracé: aantal kwetsbare verschilklassen NO2  

Tabel 14.3.74: Omleidingstracé: aantal kwetsbare locaties verschilklassen PM10 

Tabel 14.3.75: Omleidingstracé: aantal kwetsbare locaties verschilklassen PM2.5 

 

14.3.5.6 Effecten van blootstelling aan geluid 

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoners binnen specifieke klassen van Lden weergegeven, evenals 

het aantal potentieel ernstig gehinderden, berekend volgens de methode van Miedema.  
 

Tabel 14.3.76: Omleidingstracé: aantal blootgestelden geluidsniveauklassen Lden / aantal ernstig gehinderden 

Geluidsbelastings-
klasse Lden 

Aantal blootgestelden Aantal potentieel ernstig 
gehinderden cf. Miedema 

 Omleidings-            
tracé 

Δ t.o.v. 
referentie-

situatie 2020 

Omleidings-            
tracé 

Δ t.o.v. referentie-
situatie 2020 

 Verschilklasse NO2 (µg/m³)  

 > -4 -1,2 / -4 -0,4 / -1,2 -0,4 / +0,4 +0,4 / +1,2 +1,2 / +4 > +4 Totaal 

Kleuteronderwijs 0 0 0 21 1 0 0 22 

Basisonderwijs 0 0 1 22 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 0 1 6 0 0 0 7 

Kinderopvang 0 0 2 15 0 0 0 17 

RVT’s 0 0 0 7 1 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 0 0 1 0 0 0 1 

Totaal 0 0 4 72 2 0 0 78 

 Verschilklasse PM10 (µg/m³)  

 > -4 -1,2 / -4 -0,4 / -1,2 -0,4 / +0,4 +0,4 / +1,2 +1,2 / +4 > +4 Totaal 

Kleuteronderwijs 0 0 0 22 0 0 0 22 

Basisonderwijs 0 0 0 23 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 0 0 7 0 0 0 7 

Kinderopvang 0 0 0 17 0 0 0 17 

RVT’s 0 0 0 8 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 0 0 1 0 0 0 1 

Totaal 0 0 0 78 0 0 0 78 

 Verschilklasse PM2.5 (µg/m³)  

 > -2 -0,6 / -2 -0,2 / -0,6 -0,2 / +0,2 +0,2 / +0,6 +0,6 / +2 > +2 Totaal 

Kleuteronderwijs 0 0 0 22 0 0 0 22 

Basisonderwijs 0 0 0 23 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 0 0 7 0 0 0 7 

Kinderopvang 0 0 0 17 0 0 0 17 

RVT’s 0 0 0 8 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 0 0 0 1 0 0 0 1 

Totaal 0 0 0 78 0 0 0 78 
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Geluidsbelastings-
klasse Lden 

Aantal blootgestelden Aantal potentieel ernstig 
gehinderden cf. Miedema 

< 40 dB(A) 3.212 -1.013 0 0 

40 - 45 dB(A) 6.680 -452 0 0 

45-50 dB(A) 11.440 -146 343 -5 

50-55 dB(A) 8.524 -198 426 -10 

55-60 dB(A) 6.470 -585 518 -46 

60-65 dB(A) 6.128 +1.025 797 +134 

65-70 dB(A) 3.880 +1.440 776 +288 

70-75 dB(A) 1.095 +136 339 +42 

> 75 dB(A) 193 -207 71 -77 

Totaal 47.622 47.622 3.270 +326 

In vergelijking met referentiesituatie zijn er voor het omleidingstracé verschuivingen in negatieve zin met 

betrekking tot blootstelling aan geluid. 55,2% wordt blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 50 dB(A), 

23,7% aan geluidsniveaus van meer dan 60 dB(A). Voor referentiesituatie 2020 gaat het om respectievelijk 

51,8% en 18,9%, voor het doortochttracé om 55,8% en 23,9%. 

De geluidsniveaus waaraan de inwoners van het studiegebied in de huidige situatie blootgesteld worden, 

kunnen in het doortochttracé aanleiding geven tot zowel psychische als klinische effecten. Voor een situering 

van de zones waar de geluidsniveaus toenemen en afnemen wordt verwezen naar Kaart 13.6-31 in de 

discipline geluid. 

Het aantal ernstig gehinderden bedraagt 3.270 of 6,9% van het totaal aantal inwoners. In referentiesituatie 

2020 gaat het om 2.944 potentieel ernstig gehinderden of ca. 6,2%. In het doortochttracé zijn er 3.370 

potentieel ernstig gehinderden.  

 

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoners binnen specifieke klassen van Lnight weergegeven, 

evenals het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden, berekend volgens de methode van Miedema.  

Tabel 14.3.77 : Omleidingstracé: aantal blootgestelden geluidsniveauklassen Lnight / aantal ernstig slaapverstoorden 

Geluidsbelastings-
klasse Lnight 

Aantal blootgestelden Aantal potentieel ernstig 
slaapverstoorden cf. Miedema 

 Omleidings
-            

tracé 

Δ t.o.v. 
referentie-

situatie 2020 

Omleidings-            
tracé 

Δ t.o.v. referentie-
situatie 2020 

< 40 dB(A) 15.061 -9.560 0 0 

40-45 dB(A) 9.316 -2.698 279 -81 

45-50 dB(A) 10.426 +4.906 521 +245 

50-55 dB(A) 5.621 +3.172 393 +222 

55-60 dB(A) 4.769 +3.264 477 +326 

60-65 dB(A) 1.976 +1.030 257 +134 

65-70 dB(A) 438 18 79 3 

> 70 dB(A) 15 -132 3 -26 

Totaal  47.622 47.622 2.009 +823 

Bij realisatie van het omleidingstracé wordt 67,8% van de inwoners van het studiegebied blootgesteld aan 

geluidsniveaus van meer dan 42 dB(A). In referentiesituatie 2020 gaat het slechts om 40%, in het 

doortochttracé om 68,9%.  

Het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden bedraagt 2.009 of 4,2 % van het totaal aantal inwoners in het 

studiegebied. In referentiesituatie 2020 gaat het om  1.186 ernstig slaapverstoorden of 2,5%, in het 

doortochttracé zijn er 2.066 potentieel ernstig slaapverstoorden. 

 

Kwetsbare locaties 

Onderstaande tabellen geven nog een overzicht van het aantal kwetsbare locaties voor verschillende 

geluidsniveauklassen van Lden en Lnight. 

Zowel voor Lden als voor Lnight is er een verschuiving naar hogere geluidsniveauklassen. 
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Tabel 14.3.78: Omleidingstracé: aantal kwetsbare locaties per geluidsniveauklasse Lden  

 

Tabel 14.3.79: Omleidingstracé: aantal kwetsbare locaties per geluidsniveauklasse Lnight  

 

14.3.5.7 Verstoring van de leefomgeving via water 

Bij de realisatie van het omleidingstracé zijn enkel ter hoogte van de tunnelsegmenten ter hoogte van de 

tunnels Hoeverheide/Kraanberg bemalingen noodzakelijk.  

Binnen de invloedstraal die berekend werd voor een bemaling zonder flankerende maatregelen zijn geen 

grondwaterwinningen of waterafhankelijke recreatie aanwezig.  

Oostwaarts van deze tunnelsegmenten zijn landbouwpercelen aanwezig langsheen de vallei van de Grote 

Winterbeek – Broekbeek. Uit een vergelijking van de berekende contouren (zie kaart 13.3-11) en het 

bodemgebruik (kaart 2.5-2) blijkt het aantal landbouwpercelen binnen de berekende contour voor 

grondwaterverlaging beperkt te zijn en niet te reiken tot aan de landbouwpercelen langsheen de Grote 

Winterbeek. Enkel ten noordoosten van Lillo zijn een aantal landbouwpercelen binnen de berekende 

invloedstraal gelegen.   

In functie van de te verwachten eco-hydrologische effecten, zijn bovendien maatregelen noodzakelijk die de 

impact van bemaling beperken. Deze maatregelen zullen in deze zones eveneens de impact op de 

landbouwpercelen beperken. Bijkomend dient opgemerkt dat de landbouwpercelen onmiddellijk grenzend 

aan het tracé zullen onteigend worden, zodat de impact van bemaling voor deze percelen weinig relevant is.  

Concluderend kan dan ook gesteld worden dat de tijdelijke wijziging van het grondwaterpeil op de 

landbouwvoering weinig tot niet relevant zal zijn.  

Een groot aantal woningen in Lillo en in de Steenbergwijk (Helchteren) bevinden zich binnen de berekende 

invloedszone van bemaling. De bodem bestaat hier voornamelijk uit zand. Dit heeft een lage 

zettingscoëfficiënt zodat het risico op effecten beperkt is. Hier geldt bovendien dat reducerende maatregelen 

 Geluidsniveauklasse Lden dB(A)  

 < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Totaal 

Kleuteronderwijs 1 11 8 1 1 0 22 

Basisonderwijs 0 10 7 6 0 0 23 

Secundair onderwijs 0 2 3 1 1 0 7 

Kinderopvang 1 4 7 4 1 0 17 

RVT’s 1 0 4 1 2 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 4 27 29 13 5 0 78 

Δ t.o.v. referentie-situatie 2020 -2 -7 +2 +3 +4 0  

 Geluidsniveauklasse Lnight dB(A)  

 < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Totaal 

Kleuteronderwijs 15 6 1 0 0 0 22 

Basisonderwijs 13 7 3 0 0 0 23 

Secundair onderwijs 5 1 1 0 0 0 7 

Kinderopvang 12 3 2 0 0 0 17 

RVT’s 3 3 2 0 0 0 8 

Ziekenhuizen 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal 49 20 9 0 0 0 78 

Δ t.o.v. referentie-situatie 2020 -24 +15 +9 0 0 0  
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genomen dienen te worden in functie van natuurwaarden. In het project-MER zal gedetailleerd bepaald 

moeten worden of er bijkomende maatregelen genomen dienen te worden om zettingen aan bepaalde 

woningen te voorkomen. Hiervoor is bij verdere uitwerking van het project onderzoek noodzakelijk. Op 

kortere afstand van het tracé zijn verspreid een beperkt aantal boerderijen gelegen. In zoverre deze niet 

onteigend dienen te worden, zal in de project-MER onderzocht worden of flankerende maatregelen m.b.t. 

zettingen noodzakelijk zijn.  
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14.3.6 Effectbeoordeling omleidingstracé – leefbaarheid, varianten & cumulatieve effecten 

14.3.6.1 Leefbaarheid tijdens aanlegfase 

Hinder tijdens de aanlegfase wordt niet van dien aard geacht dat een verdere uitwerking op planniveau 

relevant is. Dit effect wordt als niet significant beoordeeld voor de verschillende functies.   

De werfhinder bij het omleidingtracé is dus duidelijk minder zwaar dan bij het doortochttracé.  Dit heeft o.m. 

te maken met volgende aspecten (niet limitatief) : 

 Het betreft een nieuwe weg en geen ombouw van een bestaande weg 

 De tunnels zijn korter en kunnen worden aangelegd in open bouwput en in den droge 

 Er worden maar een paar belangrijke wegen gedwarst door de werf; deze moeten slechts zeer tijdelijk of 

mogelijks niet onderbroken worden 

 Ter hoogte van tunnels wordt gewerkt met gesloten grondbalans: 

 ….  

Op projectniveau wordt aan dit aspect meer aandacht gegeven. Naast hinder van de werf op zich zal hierbij 

eveneens aandacht geen naar de hinder tgv het werfverkeer, meer bepaald aan- en afvoer van materialen 

(in hoofdzaak aanvoer van ongeveer 1.500.000 m³ grond). 

 

14.3.6.2 Leefbaarheid tijdens exploitatiefase 

Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de wijzigingen ter hoogte van het huidige tracé 

van de N74, waar door het ‘verdwijnen’ van het doorgaande verkeer globaal een verbetering kan verwacht 

worden en de wijzigingen langsheen het nieuw aan te leggen omleidingstracé, waar eerder een negatieve 

impact op de leefbaarheid wordt verwacht.  

 

Omgeving van de N715 – kern Houthalen Helchteren 

De verbetering van de leefbaarheid langsheen de huidige N715/N74 is vergelijkbaar met deze zoals 

beschreven voor de delen van het doortochttracé waar de N74 in tunnel voorkomt: zeer positief effect. Of het 

doorgaande verkeer ondergronds of op een andere locatie wordt voorzien, is in exploitatiefase immers geen 

onderscheidend element.  

Bovendien dient vermeld dat dit zeer positief effect optreedt voor alle 350 panden en ca 900 bewoners die 

voorkomen respectievelijk wonen langsheen de Grote Baan. 

 

Omgeving van het nieuwe N74-tracé (omleidingtracé) 

De woongebieden in de omgeving van het omleidingtracé zijn eerder beperkt , i.c. voornamelijk de wijk De 

Standaard en  Lillo (naast uitlopende lintbebouwing in het noordwesten van Houthalen en zuidwesten van 

Helchteren).  De impact van het omleidingtracé op de leefkwaliteit in deze woongebieden wordt als volgt 

beoordeeld : 
 

Lillo 

 Geluidskwaliteit : Voor de woonkern van Lillo wordt een Lden-toename van 3 tot 6 dB(A) verwacht van 

het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische leefkwaliteit van “matig tot 

goed” evolueren (afnemen) naar “slecht tot goed”. Volgens het significantiekader wordt de toename van 

het verkeersgeluid als “significant negatief” omschreven. De toename van het verkeersgeluid is te 

verklaren door het extra verkeersgeluid afkomstig van het omleidingstracé. 

 Luchtverontreiniging : er is geen noemenswaardige verandering van de luchtkwaliteit zoals blijkt uit de 

modelresultaten.  Dit wordt mede veroorzaakt door de beperktere verkeersdruk op de N719 (trajecten 10 

en 11).  Te verwaarlozen effect. 
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 Visuele hinder : het viaduct dwarst Lillo in zijn meest oostelijke uitloper.  Slechts een beperkt aantal 

woningen zal duidelijke visuele hinder ondervinden ten gevolge van het viaduct.  Het betreft vooral 

woningen waarvan de achtertuinen zullen uitkijken op het viaduct , in casu een 3-tal woningen langs de 

zuidzijde van Guldensporenlaan en een 6-tal woningen langs de zuidzijde van de Lillosteenweg.  Voor 

verderaf gelegen woningen of voor woningen langs de andere straatzijde kan er zeker nog zichtbaarheid 

van het viaduct zijn maar zal het viaduct niet meer dominant aanwezig zijn in het landschapsbeeld.  Sterk 

negatief effect tot licht negatief effect (afhankelijk van afstand tot …).   

 Barrièrewerking, versnippering : De geplande weg dwarst Lillo op viaduct ter hoogte van het kruispunt 

Lillosteenweg-Heldoldstraat-Guldensporenlaan, in casu dus over de meest oostelijke uitloper van Lillo.  

Aangezien de dwarsing via een viaduct gebeurt (> 300 m lang) en het gehucht aangesneden wordt aan 

zijn uiterste uiteinde is de barrièrewerking van de weg binnen het gehucht zelf maar ook tussen het 

gehucht en Houthalen beperkt.  De ruimtelijke samenhang van Lillo en de relatie van Lillo met zijn 

omgeving worden slechts in zeer beperkte mate beïnvloed.  Licht negatief effect. 

 Rekening houdend met de afstand tot het viaduct beoordelen we de leefbaarheid, op basis van 

expertenoordeel, als volgt : 

- 2 woningen langs Helzoldstraat/Lillostwg en 2 woningen langs Guldensporenlaan : sterk negatief 

effect : voorstel om te onteigenen (reeds vermeld in par. 16.3.5.2.) 

- 6-tal woningen langsheen (zuidzijde) Lillosteenweg en 3-tal woningen langs Guldensporenlaan : 

negatief effect 

- Overige woningen : geen effect tot licht negatief effect 

 Milderende maatregelen verder uit te werken op projectniveau zijn : 

- architectonisch concept van het viaduct en zijn landschappelijke inpassing 

- geluidsarme wegbedekking en performante geluidsafscherming viaduct  (ic verdergaand dan reeds in 

geluidsmodel is opgenomen) 

 

Wijk Standaard: 

 Geluidskwaliteit : het verkeersgeluid. Volgens de classificatie van Miedema zou de akoestische 

leefkwaliteit van “goed” evolueren (afnemen) naar “redelijk tot goed”. De toename van het verkeersgeluid 

is te verklaren door het extra verkeersgeluid afkomstig van het omleidingstracé. 

 Luchtverontreiniging:  Voor NO2 is er een lichte verslechtering van de luchtkwaliteit. De impact is beperkt 

negatief effect.  Voor fijn stof (PM10 en PM2.5) is de impact op de luchtkwaliteit te verwaarlozen. 

 Visuele hinder : het omleidingstracé ter hoogte van de Standaard zal grotendeels visueel afgeschermd 

zijn door aanwezig bos tussen het geplande project en de wijk.  Omwille van de afschermende functie is 

het dan ook aangewezen dat dit bos behouden blijft.  Enkel ter hoogte van de plaats waar het viaduct het 

dichtst bij de Standaard komt net op de plek waar ook het enige appartementsblok (8 wooneenheden) 

voorkomt in de wijk kan het viaduct zichtbaar zijn.  Vanuit de wijk zal het project niet zichtbaar zijn.  Licht 

negatief effect. 

 Barrièrewerking : de Standaard grenst aan de open ruimte waarbij enkel langzaam verkeersrelaties in 

westelijke richting doordringen in de aanpalend natuur- en landbouwgebieden; de connecties worden in 

het project voorzien. Geen effecten. 

 Milderende maatregelen verder uit te werken op projectniveau zijn : 

- architectonisch concept van het viaduct en zijn landschappelijke inpassing 

- geluidsarme wegbedekking en performante geluidsafscherming viaduct  (ic verdergaand dan reeds in 

geluidsmodel is opgenomen) 

- (eventueel) akoestische beglazing appartementsblok in De Standaard 
 

Het tracé doorsnijdt een aantal landbouwgebieden. Of deze doorsnijding en inname op micro-niveau een 

hypotheek legt op de leefbaarheid van een aantal landbouwbedrijven, moet bij verdere uitwerking van het 

project onderzocht worden.   
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Rekening houdend met de visies die bestaan rond de ontwikkelingen van het openruimte-gebied ten westen 

van Houthalen en Helchteren enerzijds, en de relatief beperkte aanwezigheid van landbouwgronden (met 

beperkte landbouwkundige waarde) anderzijds, kan gesteld worden dat de leefbaarheid van landbouw op 

mesoniveau niet in het gedrang komt en de impact eerder beperkt van beperkte aard is: licht negatief effect. 

De realisatie van het omleidingstracé voorziet in een verbeterde ontsluiting van Industrie Centrum Zuid. 

Verstoringseffecten zijn hier, gezien het type activiteiten, weinig relevant. Integendeel, de impact op de 

industriële activiteiten kan voor dit terrein dan ook als zeer positief omschreven worden.   

De KMO-zone in Helchteren zal, o.b.v. het basistracé volledig verdwijnen: zeer negatief op microniveau; 

matig negatief op mesoniveau. De leefbaarheid van de bedrijven moet gegarandeerd worden door het 

voorzien van alternatieve (minstens evenwaardige) nieuwe locaties.  

Specifieke locaties voor recreatie worden niet aangesneden. Het valleigebied van de Mangelbeek – 

Echelbeek-Winterbeek fungeert als wandelgebied. Doorsnijding van de vallei door het omleidingstracé zal de 

aantrekkingskracht van dit gebied verminderen: matig negatief effect.   

Aansnijding van recreatieve verbindingen is beschreven in hoofdstuk 14.3.5.4. 

 

Samenvattende beoordeling van de impact op de leefbaarheid tijdens de exploitatiefase 

 Landbouwfunctie: licht negatief effect op mesoniveau 

 Woonfunctie: zeer positief effect thv de vernieuwde N74, geen effect thv de Standaard, matig negatief 

effect in andere woonzones in omgeving van nieuwe tracé  

 Industriële functie; handel en horeca: zeer positief effect thv Centrum Zuid; matig negatief effect thv 

KMO-zone (zeer negatief op microniveau) 

 Recreatieve functie: neutraal effect 

 

Met betrekking tot gezondheidseffecten zijn er voor het omleidingsttracé globaal gezien, over het volledige 

studiegebied, meer mensen die blootgesteld worden aan lagere NO2-, en PM2.5-concentraties dan in 

referentiesituatie 2020. Voor PM10 is er geen relevant verschil. Het aantal potentieel ernstig gehinderden 

(3.270) en potentieel ernstig slaapverstoorden (2.009) is groter dan in referentiesituatie 2020, maar iets lager 

dan voor het doortochttracé (respectievelijk 3.370 en 2.066). 
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14.3.7 Varianten 

14.3.7.1 Variant doortochttracé: KMO-zone 

De variant met een lokale weg aan de achterzijde betekent dat het directe ruimteverlies zich niet 

concentreert aan de voorzijde van de bedrijven, maar gespreid is over voor- en achterzijde. Het totale verlies 

is vergelijkbaar voor basis als variant.  

Het voorzien van een lokale weg aan de achterzijde van de KMO-zone betekent dat de bedrijven zich in 

belangrijke mate zullen moeten heroriënteren. Ze behouden hun zichtlocatie langsheen de N74, maar hun 

bereikbaarheid wordt moeilijker. Bovendien is de lokale weg langsheen de achterzijde een bochtige weg die 

leidt tot meerafstand en onveiligheid (cfr deel verkeer) én leidt deze weg tot bijkomende verstoring van de 

open ruimte aan de oostzijde.  

Een dergelijke variant resulteert in een minder duidelijke en flexibele verkeersstructuur, alsook in minder 

vlotte verbindingen tussen de lokale kernen.  

 

14.3.7.2 Variant doortochttracé: verlenging tunnel te Helchteren 

Bij een verlenging van de tunnel te Helchteren zullen meer woningen onteigend moeten worden. Het gaat in 

totaal om 236 panden, t.o.v. 213 voor het basistracé. 

Het verschil tussen het basistracé en variant met verlengde tunnel is enkel relevant voor de woonfunctie.  

Om de negatieve beïnvloeding van de leefkwaliteit voor de groep van bewoners die wonen langsheen 

geplande tunnelmonden of langs deeltrajecten op maaiveld tegen te gaan en om te zetten in een 

kwaliteitsverbetering werd een variante ontwikkeld die een doortrekking van de tunnel van Helchteren in 

noordelijke richting omvat over ca 500 m. Immers, in deze zone komt nog een relatief grote concentratie van 

bewoning voor.  

Onderstaande tabel geeft het aantal te onteigenen panden weer voor de variant met verlengde tunnel. De 

verschillen met de basisalternatief zijn tussen haakjes vermeld. 

Tabel 14.3.80: Raming te onteigenen panden doortochttracé – variant verlengde tunnel 

Aantal gebouwen # te onteigenen 
panden o.b.v. direct 

ruimtebeslag 
westzijde 

# te onteigenen panden 
o.b.v. direct 

ruimtebeslag oostzijde 

 Basisvar. 
53 m zone 

Basisvar. 
4+19 m 

zone 

Basisvar. 
53 m zone 

Basisvar. 
4+19 m 

zone 

thv tunnel Peersedijk 0 0 0 0 

thv tunnel Helchteren 55 (+9) 0 37 (+14) 31 (+8) 

thv tunnel Houthalen 63 0 81 62 

Totaal # gebouwen 118 (+9) 0 118 (+14) 93 (+8)  

 

Gezien de positieve effecten op zowel het aantal te onteigenen panden als op de woonkwaliteit van 

woningen langsheen de N715/N74, blijkt vanuit de woonfunctie duidelijk de voorkeur voor de variant 

met de ca. 500 m verlengde tunnel.  

 

14.3.7.3 Varianten omleidingstracé: KMO-zone 

De varianten op het basistracé t.h.v. de KMO-zone zijn op vlak van de beschouwde verkeerskundige 

effecten praktisch vergelijkbaar met het basistracé.  Een onderscheid kan gemaakt worden ten aanzien van 

de doorstroming van het verkeer op de omleidingsweg;  in het basistracé kan het verkeer met een constante 
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snelheid over de N74 rijden (bochtstraal 120 km/u), terwijl bij de varianten bochtstralen van 70 km/u voorzien 

worden. Inzake verkeersveiligheid is de variant met de parallelle lokale weg (langs de N74) en ten westen 

van de KMO-zone eerder vergelijkbaar met het basisscenario. De variant met lokale weg aan de achterzijde 

van de KMO-zone kent een bochtig traject, waardoor in principe een hogere verkeersonveiligheidsgraad kan 

ingeschat worden.  

Zowel de variant met de lokale weg aan de westzijde als variant met de lokale weg aan de oostzijde van de 

KMO-zone betekenen dat (minstens een aantal) bedrijven op de KMO-zone kunnen behouden blijven. Zoals 

aangegeven in hoofdstuk 1.1.6.2 biedt het opheffen van de KMO-zone echter talrijke ruimtelijke potenties en 

wordt gesteld dat de sterk positieve effecten van algemeen belang de sterk negatieve effecten van particulier 

belang overstijgen. Voorwaarde is wel dat ondersteunende flankerende maatregelen (herlocalisatie) 

gekoppeld worden aan de onteigeningen. De voorkeur gaat uit naar het basisalternatief. 

Vergelijking van beide varianten aan de KMO-zone onderling geeft aan dat tussen deze twee varianten de 

voorkeur uitgaat naar de variant met de lokale weg parallel aan de N74 aan de westzijde van de KMO-zone. 

De argumentatie hiervoor is analoog aan deze voor de vergelijking van het basistracé en variant voor 

doortochttracé (zie hoofdstuk 1.1.5.3). 

 

14.3.7.4 Variant omleidingstracé: zuidelijke verknoping 

Het belangrijkste verschil tussen het basistracé en de variant voor de zuidelijke verknoping aan de E314 

herleid zich op vlak van verkeersafwikkeling tot de het feit dat er bij de variant een vermenging plaatsvindt 

tussen het lokale verkeer voor de N715 enerzijds en het doorgaande verkeer voor de primaire weg.  De 

conflictsituaties wordt in het basistracé immers ook tot een minimum herleid.  De verkeersmenging zal :  

 de plaatselijke verkeersveiligheid niet ten goede komen (diverse modi) .   

 de doorstroming van vooral het openbaar vervoer niet ten goede komen.   

Bij de variant is de algemene structuur en lay-out van het E314-complex ook minder helder en vloeiend, het 

ook de verkeersveiligheid niet bevordert.  Voor bepaalde verkeersrelaties levert de variante knoop ook 

langere afstanden.   

Het ruimtebeslag in de variant van verknoping is meer geconcentreerd rond het huidige knooppunt 

tegenover een ruimtebeslag langsheen de E314 voor het basisscenario. Het functionele gebruik van de 

gronden is vergelijkbaar. Ook naar verstoring toe (geluid, luchtkwaliteit) is er weinig of geen onderscheid 

tussen beide varianten.  

 

14.3.8 Cumulatie met Spartacusproject 

14.3.8.1 Doortochttracé 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 worden enkel cumulatieve effecten tgv een combinatie van het 

doortochttracé voor de NoordZuid met het Spartacustracé in omleiding (oude spoorbedding) in beschouwing 

genomen. Hierbij is enkel de impact op de leefbaarheid via geluidsverstoring van belang.  

Uit de discipline geluid blijkt dat op een aantal woonlocaties het spoorverkeersgeluid t.g.v. de Spartacuslijn 

nog een relevante bijkomende geluidsimpact heeft op het verkeersgeluid wanneer de N74 in doortocht wordt 

aangelegd. De locaties waar een relevante bijkomende geluidstoename wordt verwacht door de 

Spartacuslijn zijn:  

 meest westelijke woningen van de Kievitwijk: Lnight-toename van 2 dB(A) en Lden-toename van 4 dB(A); 

 meest westelijke woningen van de woonkern Helchteren: Lnight-toename tot 3 dB(A) en Lden-toename 

tot 4 dB(A); 

 meest westelijke woningen van de woonwijk de Standaard: Lnight-toename van 5 dB(A) en Lden-

toename van 10 dB(A); 

 dichtste woningen van de woonwijk Zoliken: Lden-toename van 2 dB(A).  
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14.3.8.2 Omleidingstracé 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 zijn volgende combinaties met het omleidingstracé van de NoordZuid 

relevant:  

 NoordZuid en Spartacus op omleiding: impact op leefbaarheid via geluidsverstoring  

 NoordZuid op omleiding en Spartacus op doortocht: impact op leefbaarheid via geluidsverstoring en 

bijkomende aantasting van functionele verbindingen.  

 

NoordZuid en Spartacus op omleiding 

Uit de discipline geluid blijkt dat op een aantal woonlocaties het spoorverkeersgeluid t.g.v. de Spartacuslijn 

nog een relevante bijkomende geluidsimpact heeft op het wegverkeersgeluid wanneer de N74 in omleiding 

wordt aangelegd. De locaties waar een relevante bijkomende geluidstoename wordt verwacht door de 

Spartacuslijn zijn:  

 meest westelijke woningen van de Kievitwijk: Lden-toename van 3 dB(A); 

 meest westelijke woningen van de woonkern Helchteren: Lnight-toename van 3 dB(A) en Lden-toename 

van 4 dB(A); 

 meest westelijke woningen van de woonwijk de Standaard: Lnight-toename van 3 dB(A) en Lden-

toename van 6 dB(A); 

 dichtste woningen van de woonwijk Zoliken: Lden-toename van 2 dB(A). 

In alle overige woonlocaties heeft de Spartacuslijn geen bijkomende invloed op het verkeersgeluid.  

 

NoordZuid op omleiding en Spartacus op doortocht  

De positieve impact van het verdwijnen van het doorgaande verkeer van de N715 op de leefkwaliteit en 

belevingswaarde in de centra van Houthalen en Helchteren zal beperkt worden: 

 de oversteekbaarheid van de N715 zal opnieuw afnemen en de kans op verkeersongevallen met zwakke 

weggebruikers verhogen aangezien:  

- het spoorgebonden voertuig steeds voorrang heeft op andere verplaatsingsmodi  

- het spoorwegvoertuig zich met een “hoge” snelheid op het traject verplaatst 

- de oversteeklengte toeneemt bij een gelijkvloerse aanleg van de railinfrastructuur 

 De ruimte voor herinrichting van de centra wordt beperkt (minder ruimte voor vrijliggende fietspaden, 

brede voetpaden, parkeerstroken, publieke functies, begeleidend groen, …) 

 De afstand tussen het gemotoriseerd verkeer en gevels van de eerstelijnsbebouwing zal opnieuw beperkt 

worden.  

Uit de discipline geluid blijkt dat op een aantal woonlocaties het spoorverkeersgeluid t.g.v. de Spartacuslijn 

nog een relevante bijkomende geluidsimpact heeft op het verkeersgeluid wanneer de N74 in omleiding wordt 

aangelegd. De locaties waar een relevante bijkomende geluidstoename wordt verwacht door de 

Spartacuslijn zijn:  

 Mangelbeekvallei: Lnight-toename van 7 dB(A) en Lden-toename van 9 dB(A); 

 meest oostelijke woningen van de Kievitwijk: Lden-toename van 2 dB(A); 

In alle overige woonlocaties heeft de Spartacuslijn geen bijkomende invloed op het verkeersgeluid..  

 

14.3.9 Conclusie  

Verlies menselijke functies 

De omleiding en de doortocht zijn met betrekking tot ruimteverlies bijzonder moeilijk te vergelijken op weten-

schappelijk verantwoorde wijze.  Bij het effectenoverzicht is, in functie van de afweging, volgende 

verduidelijking te geven: 
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Verlies woonfunctie: de vele (min. 213) woningen die verloren gaan binnen het stedelijk weefsel van 

Houthalen en Helchteren betreffen doorgaans eenvoudige en oudere rijhuizen of halfopen bebouwing.  De 7 

villa’s die verloren gaan te Lillo vormen een recente woonkorrrel met villa’s rondom het recent aangelegde 

rond punt (Lillosteenweg – Helzholdstraat - Guldensporenlaan).  Op hoger niveau, i.c. abstractie makend 

van de effecten op niveau van de gedupeerden, zijn de effecten wellicht beperkter omdat op meerdere 

plaatsen woningen zullen kunnen worden herbouwd met verschuiving van de rooilijn naar achter. 

Ruimteverlies economische functies: de KMO-zone kent een zeer sterke menging.  Echte centrum-

functies (Colruyt,) toonzaanlbedrijdreven (oa Garage), productiebedrijven (betonwaren, houtwaren) en 

recyclagebedrijven (bouwafval, auto’s, ..) komen door elkaar voor.  De KMO-zone kent verder een beperkte 

uitrusting.  Door zijn invulling en ligging te midden van de open ruimte is de KMO-zone een voorbeeld van 

slechte ruimtelijke ordening. De variante waarbij de N74 strak zou bundelen met de N715 langs de voorzijde 

van de KMO-zone leidt tot verlies van meerdere bedrijfsgebouwen die mogelijks wel, achteruit geschoven, 

zouden kunnen herbouwd worden op de site zelf. 

Verlies landbouwoppervlakte: de percelen die verloren gaan zijn bijna volledig in landbouwgebruik door de 

beroepslandbouw. Anderzijds zijn ze omwille van hun ligging en diverse beleidsvisies o.i. niet te 

beschouwen als essentieel voor de landbouwstructuur. 

 

Effecten op menselijke functionele relaties 

Globaal gezien is de impact op de menselijke fucntionele relaties zowel voor het doortochttracé als voor het 

omleidingstracé matig positief. Beide tracés hebben dus een positieve impact op de verkeersafwikkeling en 

er is dan ook geen specifieke voorkeur voor één van beide tracés. 

 

Gezondheidseffecten 

Met betrekking tot gezondheidseffecten door blootstelling aan luchtverontreiniging is er een voorkeur voor 

het omleidingstracé. Voor dit tracé valt de blootstellingsbalans voor alle polluenten globaal gezien positief tot 

neutraal uit. Voor het doortochttracé is die balans negatief, wat wil zeggen dat het aantal inwoners in het 

studiegebied dat na de realisatie van de doortocht aan hogere concentraties luchtverontreiniging wordt 

blootgesteld groter is dan het aantal inwoners dat aan lagere concentraties wordt blootgesteld. 

Met betrekking tot blootstelling aan geluid is er een lichte voorkeur voor het omleidingstracé, maar het 

verschil tussen beide tracés is zeer klein. 

 

Leefbaarheid tijdens de aanlegfase 

Vanuit deze effectgroep gaat een uitgesproken voorkeur uit naar het omleidingstracé.  Dit blijkt uit 

eenvoudige vergelijking van de effectbeoordelingen : 

Leefbaarheid:  

 Doortochttracé : gedurende ca 10 maand sterke hinder tot zeer sterke hinder voor de omwonenden van 

het tracé 

 Omleidingstracé : enkel tijdelijke hinder thv passage voorbij Standaard en Lillo.  Hinder evenwel 

geenszins vergelijkbaar wegens lichtere werf, kortere passageduur, geen onbereikbaarheid, geen 

omlegging van wegenis,  …  

Verkeersafwikkeling:  

 Doortochttracé : sterk negatief effect wegens omlegging naar versmalde rijstroken en de sterke 

verkeersstremming die er het gevolg van is 

 Omleidingstracé : geen effect : N715 kan in dienst blijven en wordt niet beïnvloed en ter hoogte van de 

omleiding zelf wordt de verkeersafwikkeling niet noemenswaardig beïnvloed.  
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14.3.10 Milderende maatregelen, randvoorwaarden en onderzoekstopics ifv verdere 

procesverloop 

Vanuit de receptor mens wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die het directe verlies van 

eigendommen moeten beperken (en waar niet mogelijk, compenseren) en maatregelen die de 

verstoringseffecten beperken zodat de impact op de leefbaarheid wordt geminimaliseerd. Deze maatregelen 

kunnen niet vertaald worden in het GRUP en dienen verder uitgewerkt te woden op projectniveau 

 

14.3.10.1 Doortochttracé 

De inschatting van het direct en indirecte ruimteverlies, met name de onteigenen aantallen woningen, 

aantallen bedrijven en oppervlakte landbouwgrond, is een eerste inschatting op planniveau. Rekening 

houdend met het principe van evaluerend ontwerpen, zullen de exacte aantallen en oppervlakten pas op 

projectniveau gekend zijn.  

Op projectniveau dient eveneens een regeling te worden uitgewerkt voor vergoeding van het direct 

ruimteverlies, de wijze van verwerving en omgang met gedupeerden, de sociale begeleiding, … 

Na de aanleg van de ondergrondse tunnels komt bovengronds opnieuw ruimte vrij voor functionele invulling.  

Het betreft : 

- Ruimte boven de tunnels zelf, te herbestemmen voor verkeer (locaal verkeer, openbaar vervoer, langzaam 

verkeer), publieke functies, groenvoorziening, parkeren, … 

- Ruimte die nodig was voor de aanleg maar niet voor de exploitatie, kadastrale percelen die in totaliteit 

onteigend werden, overhoeken waar infrastructuur wordt opgebroken, voormalige werfzones, … : te 

herbestemmen voor parkachtige inrichting (groene, blauwe en oranje functies), voor woningbouw en/of 

centruminbreiding. 

Om een maximale ruimtelijke kwaliteit te verkrijgen lijkt het aangewezen op projectniveau een inrichtingsplan 

op te maken voor herbestemming en inrichting van deze zones waarbij een winback kan verkregen worden 

op het geleden functieverlies. 

 

Tijdens de aanlegfase wordt in belangrijke mate hinder verwacht, dit zowel voor omwonenden als voor de 

doorstroming van verkeer. Omdat de ‘tijdelijkheid’ van deze fase een aantal jaren omvat, zijn maatregelen 

om de leefbaarheid in deze fase te verbeteren noodzakelijk. Vanuit de analyse op projectniveau zullen 

maatregelen voorgesteld worden.  

Om sluipverkeer tot een minimum te herleiden dient een goed uitgewerkt pakket van Minder Hinder 

maatregelen samengesteld te worden. 

 

Om hinder tijdens de exploitatiefase te beperken, en dus de leefbaarheid te vergroten, zijn volgende 

voorstellen of randvoorwaarden geformuleerd:  

 Beperken barrière-effect:  

- aansluiting lokaal verkeer volgens rechts in / rechts uit-principe: over te nemen als projectkenmerk 

(randvoorwaarde) 

- ongelijkvloerse oversteekmogelijkheden voor zachte weggebruikers waar primaire weg op 

maaiveldniveau ligt: op projectniveau uit te werken waar oversteekmogelijkheden moeten voorzien 

worden 

- keerbewegingen voor lokaal verkeer noodzakelijk; voorziene mogelijkheden (thv KMO-zone, thv 

knoop Peersedijk, centrum Helchteren, centrum Houthalen en thv Souwstraat) vormen 

randvoorwaarde voor uitwerking concrete project.  



 779/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

 Doorstroming openbaar vervoer: wordt globale verbetering voorspeld, maar op projectniveau specifiek na 

te gaan of/welke maatregelen thv de uitwisselingspunten tussen de N74 (doorgaand verkeer) en de N715 

(lokaal verkeer) noodzakelijk zijn.  

 Beperken impact op geluidsklimaat:  

- Het gebruik van een akoestisch vriendelijk wegdek en aanleg van absorberende tunnelmondwanden 

vormen randvoorwaarden bij de uitwerking op projectniveau 

- Op projectniveau worden mogelijkheden van schermmaatregelen onderzocht (incl hun efficiëntie) en 

concrete voorstellen uitgewerkt 

 Het voorzien van immissiereducerende maatregelen (bv een luchtzuiveringssysteem thv de tunnels) 

wordt als randvoorwaarde vooropgesteld. Op projectniveau zullen meer concreet mogelijkheden van 

dergelijke systemen onderzocht worden.  

 Daar waar drinkwaterwinningen een invloed zouden kunnen ondervinden van de aanleg van de weg, 

moeten maatregelen uitgewerkt worden (bv door het voorzien van een (tijdelijke) drinkwatervoorziening. 

De noodzaak wordt als zeer beperkt ingeschat, maar dient op projectniveau verder onderzocht.  

 Bij de concrete projectuitwerking (ontwerpfase) zal gedetailleerd bepaald moeten worden of er bijkomend 

maatregelen genomen dienen te worden om zettingen aan bepaalde woningen te voorkomen.  

Uitwerking van maatregelen die de verscheidene hinderaspecten beperken zullen leiden tot een verbetering 

van de leefbaarheid (waarbij leefbaarheid van de verscheidene functies in beschouwing wordt genomen).  

Op projectniveau zal een inschatting gemaakt worden van de resulterende leefbaarheid. Evenwel is het een 

illusie te veronderstellen dat op projectniveau de hinder en leefbaarheid totaal kunnen geobjectiveerd 

worden.  Eigen aan hinderbeleving is immers dat deze sterk afhankelijk is van de achtergrond, ingesteldheid 

van de gehinderde. 

Omwille van deze reden verdient het aanbeveling op projectniveau, bij de uitwerking van maatregelen, de 

gehinderde actoren zelf te betrekken. Dit was op het planniveau niet enkel onmogelijk omwille van het 

schaalniveau maar ook omwille van de onmogelijkheid tot een sereen overleg zolang geen finale tracékeuze 

is gemaakt. 

Mogelijk kunnen voor een aantal locaties onvoldoende maatregelen uitgewerkt worden om een goede 

leefkwaliteit tijdens de exploitatiefase te kunnen garanderen. Voor de betreffende woningen en/of 

handelszaken zal in dit geval een voorstel voor vrijwillige onteigening uitgewerkt worden.   

 

14.3.10.2 Omleidingtracé 

Een herinrichting van de N715 (lokaal verkeer) is als uitgangspunt aangenomen in de effectbespreking. 

Een herinrichting van de N715 vormt dan ook een randvoorwaarde bij de uitwerking op projectniveau.  

Het direct verlies werd op planniveau naar best vermogen ingeschat maar kan, in beperkte mate, worden 

bijgesteld op projectniveau in meer of min.  Voor het directe verlies dienen flankerende maatregelen te 

worden onderzocht op projectniveau.  Het betreft o.a. : 

Specifiek voor het bedrijventerrein Helchteren kunnen op het projectniveau herlokalisatiemogelijkheden 

onderzocht worden, al dan niet verspreid over meerdere zones, al dan niet binnen Houthalen-Helchteren en 

die al dan niet een planologisch initiatief vereisen. 

Specifiek voor de onteigening van woningen is het mogelijk reeds in studiefase op projectniveau in overleg 

te gaan met de gedupeerden. 

Specifiek voor de landbouw dient de zinvolheid van een begeleidingsplan te worden onderzocht, 

desgevallend met inzet van instrumenten waarover de Vlaamse overheid beschikt (grondenruil, 

grondenbank, …). 

Het hinderaspect tijdens aanlegfase zal op projectniveau ingeschat worden en waar nodig maatregelen 

uitgewerkt worden.  Op planniveau wordt dit immers als weinig belangrijk beoordeeld in geval van een 

omleidingstracé. 
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Om hinder tijdens de exploitatiefase te beperken zijn volgende voorstellen of randvoorwaarden 

geformuleerd :  

 In het project-MER zal gedetailleerd bepaald moeten worden of er bijkomende maatregelen genomen 

dienen te worden om zettingen aan bepaalde woningen te voorkomen. 

 Op projectniveau wordt nagegaan welke maatregelen de leefbaarheid kunnen verbeteren. Hierbij zal in 

hoofdzaak aandacht uitgaan naar de leefbaarheid ter hoogte van Lillo en de Standaard, maar ook 

maatregelen om de recreatieve waarde van de omgeving te behouden/versterken zullen aan bod komen.  

 Bijzondere aandacht dient in het geval van omleiding zeker ook te gaan naar de architectonische kwaliteit 

van viaducten en kunstwerken en naar hun landschappelijke integratie in de omgeving.  

 Beperken impact op geluidsklimaat:  

- Het gebruik van een akoestisch vriendelijk wegdek en aanleg van perfromante geluidsschermen en/of 

bermen vormen randvoorwaarden bij de uitwerking op projectniveau 

- Op projectniveau worden mogelijkheden van schermmaatregelen onderzocht (incl hun efficiëntie) en 

concrete voorstellen uitgewerkt 

Op projectniveau zal een inschatting gemaakt worden van de resulterende leefbaarheid. Evenwel is het een 

illusie te veronderstellen dat op projectniveau de hinder en leefbaarheid totaal kunnen geobjectiveerd 

worden.  Eigen aan hinderbeleving is immers dat deze sterk afhankelijk is van de achtergrond, ingesteldheid 

van de gehinderde. 

Omwille van deze reden verdient het aanbeveling op projectniveau, bij de uitwerking van maatregelen, de 

gehinderde actoren zelf te betrekken.  Dit was op het planniveau niet enkel onmogelijk omwille van het 

schaalniveau maar ook omwille van de onmogelijkheid tot een sereen overleg zolang geen finale tracékeuze 

is gemaakt. 

Mogelijk kunnen voor een aantal locaties onvoldoende maatregelen uitgewerkt worden om een goede 

leefkwaliteit tijdens de exploitatiefase te kunnen garanderen. Voor de betreffende woningen zal in dit geval 

een voorstel voor vrijwillige onteigening uitgewerkt worden.   
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15 Synthese trechtering alternatieven 

Voorafgaand aan de effectbepaling in de hoofdstukken 13 en 14 van dit plan-MER werd een proces 

doorlopen waarbij alle redelijke tracémogelijkheden op een hoger abstractieniveau onderzocht werden om 

finaal te komen tot twee basisalternatieven met elk enkele varianten.  

Het doel van dit deel van deze synthese is om: 

 een inzicht te geven in de alternatieve tracés die in de loop van het onderzoek aan bod kwamen; 

 aan te geven welke twee alternatieven (en bijhorende varianten) onderworpen werden aan een meer 

gedetailleerde effectbeoordeling binnen het MER, 

 de detailgraad van deze ontwerpen te duiden;  

 aan te geven op welke wijze omgegaan werd met de varianten in het verdere onderzoek. 

De synthese van de effecten (samenvatting van de hoofdstukken 13 en 14 van het MER) wordt in Hoofdstuk 

16 behandeld. 

 

15.1 Waar gaat het over 

In het verleden werden heel wat studies uitgevoerd over de tracéring van de N74. Hieruit werden de 

mogelijke tracéalternatieven gedestilleerd en aangevuld met een aantal bijkomende mogelijkheden. Deze 

mogelijkheden werden – voorafgaand aan de opmaak van de kennigeving - op een vrij hoog 

abstractieniveau onderzocht in twee zogenaamde “trechteringsstudies” (één voor de omleidingsalternatieven 

en één voor de doortochtalternatieven).  

Tijdens de terinzagelegging van de kennisgeving werden de aansluitingen van het omleidingstracé verder 

onderzocht in en haalbaarheidsstudie en werd dit tracé verder verfijnd. Tegelijkertijd werd voor het 

doortochttracé een optimalisatiestudie uitgevoerd, op basis waarvan het tracé bijgesteld en verder uitgewerkt 

werd.  

Tijdens de terinzagelegging werden zowel voor de omleiding als voor de doortocht een aantal alternatieven 

voorgesteld. Het betrof alternatieven m.b.t. de ligging, het lengteprofiel en het dwarsprofiel. De verscheidene 

alternatieven zijn in de mate van relevantie op vlak van mobiliteit en andere milieuaspecten geanalyseerd.  

Op basis van de resultaten van deze verschillende onderzoeksfasen (trechteringsstudies, 

haalbaarheidsstudies, optimalisatiestudie, behandeling inspraakreacties, verkeerskundig onderzoek en 

evaluerend ontwerp) werden de twee basisalternatieven vastgelegd: een tracé voor de doortocht en een 

tracé voor de omleiding. Voor beide alternatieven werd een beperkt aantal varianten mee verder genomen in 

het onderzoek.  

 

15.2 Overzicht beschouwde tracés en varianten 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de verschillende onderzochte alternatieve tracés en 

varianten. Hierbij is ter situering een typering toegevoegd en is aangegeven waarom het alternatief/variant 

opgenomen werd in de studie.  

De bespreking van de alternatieven/varianten werd niet overgenomen. Deze besprekingen werden 

gesynthetiseerd tot het feit of deze alternatieven/varianten opgenomen werden in een van de twee 

basisalternatieven (een voor de doortocht en een voor de omleiding) of in hun varianten. Dit werd met een 

kleurencode aangeduid waarbij de groene aanduiding slaat op een opname in de basis of een variant 

daarop. Ter volledigheid wordt verwezen naar de paragrafen of bijlagen in het plan-MER waar de 

verschillende alternatieven/varianten besproken werden. 
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15.2.1 Doortochttracé 

 

Tabel 15.2.1 : Onderzochte alternatieven en varianten voor het doortochttracé 

Beschrijving Type Gebaseerd op / afkomstig uit Besproken 

Mogelijkheden ondertunneling    

 Afzonderlijke ondertunneling 

4 kruispunten 

L/D Haalbaarheidsstudie 200649 Haalbaarheidsstudie 2006 

 Eén continue tunnel met of 

zonder verkeersuitwisseling 

tussen Houthalen en Helchteren 

en/of N719 (scenario 

AOSO/AWV & scenario 

VKW/Unizo) 

L/D Haalbaarheidsstudie 2006 Haalbaarheidsstudie 2006 

& trechteringsstudie 

 Twee in lengte gescheiden 

tunnels (scenario 

haalbaarheidsstudie) 

L/D Haalbaarheidsstudie 2006 Haalbaarheidsstudie 2006 

& trechteringsstudie 

 Twee tunnels onder elkaar 

(scenario AOSO/AWV) 

L/D Haalbaarheidsstudie 2006 & 

inspraakreactie 

H9.4.1 & trechteringsstudie 

 Twee tunnels naast elkaar 

(scenario VKW/Unizo) 

L/D Haalbaarheidsstudie 2006 Haalbaarheidsstudie 2006 

& trechteringsstudie 

 N74 gelijkgronds met fly-overs 

thv kruispunten 

L/D Haalbaarheidsstudie 2006 Haalbaarheidsstudie 2006 

& trechteringsstudie 

Aantal wegvakken    

 2x2-weg op de doortocht i.f.v. 

vergelijkbaarheid 

D/L Inspraakreactie & 

haalbaarheidsstudie 2006 

H9.4.1, Bijlage 11.1: 

H1.8.1 & H1.9.1 

 2x1-weg D/L Haalbaarheidsstudie 2006 H9.4.1, Bijlage 11.1: 

H1.8.1 & H1.9.1 

 Variabel aantal rijstroken (tidal 

flow) voor de doortocht 

D Inspraakreactie H9.4.2 

Uitwisseling met onderliggend 

wegennet  

   

 Twee knopen: noordelijk en 

zuidelijk 

D/L Trechteringsstudie Bijlage 11.2: H1.3 

 Twee knopen: noordelijk, 

zuidelijk en uitwisseling thv 

Mangelbeekvallei 

D/L Trechteringsstudie Bijlage 11.2: H1.3 

 Afzonderlijk ontsluitingscomplex 

voor centrum zuid (scenario 

AOSO/AWV) 

D/L Haalbaarheidsstudie 2006 Haalbaarheidsstudie 2006 

                                                      
49

 Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715, 2005-2006 (zie §6.3.6) 
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Beschrijving Type Gebaseerd op / afkomstig uit Besproken 

 Noordelijke verknoping thv 

huidige rotonde 

D/L Evaluerend ontwerp Bijlage 11.2: H1.4.1 

 Noordelijke verknoping thv 

Peersedijk 

D/L Haalbaarheidsstudie 2006 Bijlage 11.2: H1.4.1 

 Zuidelijke verknoping VRI-

geregeld  

D/L Haalbaarheidsstudie 2006 Bijlage 11.2: H1.4.2 

 Zuidelijke verknoping via rechts 

in – rechts uit 

D Evaluerend ontwerp Bijlage 11.2: H1.4.2 

 Verknoping thv Souwstraat D/L Haalbaarheidsstudie 2006 Haalbaarheidsstudie 2006 

 Keerbeweging lokaal verkeer 

thv Souwstraat (brug/tunnel 

over/onder N74) 

D/L Evaluerend ontwerp H8.4.2.2 

 Afsluiten van linksafbewegingen 

in de doortocht (rotondes of 

verplicht rechtsaf) 

D Inspraakreactie H9.4.3 

Aanlegwijze tunnels     

 Onderdoorpersen / schuiven  Inspraakreacties H9.4.1.3 

 Werken in stross  Inspraakreacties H9.4.1.3 

 Gestuurde boring  Inspraakreacties H9.4.1.3 

Legende voor de typering (eveneens van toepassing op de onderstaande tabellen): 

 L: lengteprofielalternatief 

 D: dwarsprofielalternatief 

 T: tracéalternatief 
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15.2.2 Omleidingstracé 

15.2.2.1 Locatiealternatieven omleidingstracé 

 

Tabel 15.2.2 : Onderzochte locatiealternatieven voor het omleidingstracé 

Beschrijving Gebaseerd op / afkomstig uit Besproken 

Gewestplantracé Gewestplan  Trechteringsstudie 

Kraanbergtracé Website Om nu! Trechteringsstudie 

Remo-tracé Masterplan 2007-2020 Houthalen-

Helchteren  

Trechteringsstudie 

Echte Remo-tracé inspraakreacties H9.6.5 

 

Oud spoor – oost    

 Basisalternatief Haalbaarheidsstudie 2005 Trechteringsstudie 

 zwemdokvariant Trechteringsstudie Trechteringsstudie 

Oud spoor – west    

 Basisalternatief Haalbaarheidsstudie 2005 Trechteringsstudie 

 variant Grote boog Trechteringsstudie Trechteringsstudie 

Combitracé  Kraanbergtracé en Oud spoor – west, 

variant Grote boog 

Trechteringsstudie 

Westelijk omleidingstracé (afgewezen 

in verleden) 

Inspraakreacties H9.6.1 

Oostelijk omleidingstracé Haalbaarheidsstudie 2005 Trechteringsstudie 

Oostelijke omleidingsweg Inspraakreacties H9.6.4 
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15.2.2.2 Varianten omleidingstracé 

 

Tabel 15.2.3 : Onderzochte varianten voor het omleidingstracé 

Beschrijving Type Gebaseerd op / afkomstig uit Besproken 

Globaal geldende varianten 

Aantal wegvakken    

 Weg als 2x1 D Inspraakreacties – 

vergelijkbaarheid  

H9.4.1, Bijlage 11.1: 

H1.8.2 & H1.9.2 

 Weg als 2x2 D Basisscenario H9.4.1, H10.8.2 & H10.9.2 

Verknopingen met onderliggend 

wegennetwerk 

   

 enkel noordelijk & zuidelijk D Verkeerskundig onderzoek Bijlage 11.2: H1.1 

 noordelijk, zuidelijk en Wolfsdal  D Verkeerskundig onderzoek Bijlage 11.2: H1.1 

 noordelijk, zuidelijk en N719 D Verkeerskundig onderzoek Bijlage 11.2: H1.1 

 noordelijk, zuidelijk en Michel 

Scheperslaan/Stationsstraat 

D Verkeerskundig onderzoek Bijlage 11.2: H1.1 

 noordelijk, zuidelijk en Centrum 

Zuid 

D Verkeerskundig onderzoek Bijlage 11.2: H1.1 

Noordelijk tracédeel 

Locatie primaire & lokale weg    

 Parallel, doorheen 

bedrijventerrein 

T Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie 

 Parallel, ten westen van 

bedrijventerrein 

T Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie 

 Primaire weg ten westen, lokale 

weg ten oosten van 

bedrijventerrein 

T Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie 

Verknoping primaire & lokale weg    

 aan huidige rotonde Hechtel-

Eksel (niet in combinatie met 

primaire en lokale weg parallel 

doorheen bedrijventerrein) 

T Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie – 

Bijlage 11.2: H1.2.1 

 in KMO-zone Helchteren (enkel 

in combinatie met primaire en 

lokale weg parallel doorheen 

bedrijventerrein) 

T Haalbaarheidsstudie  

Haalbaarheidsstudie – 

Bijlage 11.2: H1.2.1 

 ten zuiden van KMO-zone 

Helchteren 

T Ontwerptekstbespreking H8.3  
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Beschrijving Type Gebaseerd op / afkomstig uit Besproken 

Centraal tracédeel 

Zone Kraanberg    

 Volledig ingegraven tunnelzone  L Trechteringsstudie Haalbaarheidsstudie 

 Half-ingegraven tunnelzone  L Inspraakreactie Haalbaarheidsstudie 

 Open sleuf met ecoducten i.p.v. 

tunnel  

L Inspraakreactie H8.3  

 Westelijke verschuiving van het 

tracé t.h.v. Kievitwijk en 

Kraanberg 

T Inspraakreactie H9.6.2 & H8.3 

 Oostelijke verschuiving thv 

Kievitwijk 

T Inspraakreactie H9.6.2 

Kruising Lillosteenweg    

 dmv tunnel L Inspraakreactie H8.3  

 dmv brug L Trechteringsstudie Trechteringsstudie& 

haalbaarheidsstudie 

 verknoping met onderliggend 

wegennet 

D Verkeerskundig onderzoek Bijlage 11.2 (scenario 3) 

 Oostwaartse verschuiving T Inspraakreacties H9.6.3 

Kruising Mangelbeekvallei    

 ondergronds L Inspraakreacties Haalbaarheidsstudie 

 gelijkgronds (maaiveldniveau) L Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie 

 dmv talud L Trechteringstudie Haalbaarheidsstudie 

 dmv viaduct L Trechteringstudie Haalbaarheidsstudie 

 Zijberm met verhoogd begroeid 

talud 

D Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie 

 Zijberm op maaiveldniveau met 

geluidsschermen 

D Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie 

Zuidelijk tracédeel 

Complex afrit 29 – west T Trechteringsstudie Nota: locatieafweging 

zuidelijke aansluiting voor 

het omleidingsalternatief 

 Ondertunneling thv De 

Standaard in combinatie met 

open sleuf thv Centrum Zuid 

L Inspraakreacties  H8.3 

 Aansluiting N74 – N715 – E314 

ifv optimale verkeersafwikkeling 

D Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie – 

H8.3.5 – Bijlage 11.1:  
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Beschrijving Type Gebaseerd op / afkomstig uit Besproken 

H1.6.2, H1.7.2 – bijlage 

11.2:  H1.2.2 

 Aansluiting N74 – N715 – E314 

als ‘paperclip’ 

D Verkeersstudie Bijlage 11.1: H1.7.2 

 Aansluiting N74 – N715 – E314 

als compacte knoop 

D Haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie  – 

H8.3.5 – Bijlage 11.1 

H1.7.2 – Bijlage 11.2: 

H1.2.2 

 Lichtengeregelde aansluiting 

N74 – N715 – E314 

D Verkeersstudie Bijlage 11.1: H1.6.3.2 

Complex Kolveren T Gewestplan Nota: locatieafweging 

zuidelijke aansluiting voor 

het omleidingsalternatief 

Complex zuidelijk spoortracé T Trechteringsstudie Nota: locatieafweging 

zuidelijke aansluiting voor 

het omleidingsalternatief 

 

15.2.3 Resulterende ontwerpen  

Uit diverse onderzoeksstappen (trechteringsstudies, haalbaarheidsstudies, behandeling inspraakreacties, 

verkeerskundig onderzoek en evaluerend ontwerp) werden twee basisalternatieven bekomen met elk enkele 

varianten. Deze twee alternatieven met de bijbehorende varianten worden samengevat in onderstaande 

tabellen.. 
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15.2.3.1 Doortochttracé 

 

Tabel 15.2.4: Overzicht kenmerken doortochttracé 

  Doorgaand verkeer (N74) Uitwisselingspunt  Lokaal verkeer (N715) Variant 

Segment 1 KMO-zone 2x2 rijstroken 

Basis gelijkgronds;  

niv-1 thv rotonde 

Met pechhavens  

Rotonde Peersedijk 

(incl Molenheide & 

Remo) 

2x1 rijstroken, parallel 

met doorgaand verkeer 

Gelijkgronds  

Lokale weg aan 

oostelijke zijde van 

de KMO-zone 

Segment 2 Kievitwijk – 

Ter Dolen 

2x2 rijstroken 

Gelijkgronds 

Met pechhavens 

/ 1 rijstrook aan 

weerszijden van het 

doorgaande verkeer 

Gelijkgronds  

/ 

Segment 3 Helchteren 2x2 rijstroken 

Centraal deel in tunnel; 

overige gelijkgronds 

Met pechhavens 

/ Boven tunnel: diverse 

mogelijkheden voor 

aantal rijstroken 

Gelijkgronds deel: cfr 

segment 2 

Mogelijkheid vrije 

busbaan en/of 

parkeerstroken; 

afslagstroken 

Gelijkgronds 

Tunnel 500 m 

verlengen in 

noordelijke richting 

Segment 4 Vallei 

Mangelbeek 

2x2 rijstroken 

Op talud 

Met vluchtstrook 

Verwevingszone voor 

lokaal & doorgaand 

verkeer 

1 rijstrook aan 

weerszijden van het 

doorgaande verkeer  

Op talud 

/ 

Segment 5 Houthalen Idem segment 3 / Idem segment 3 / 

Segment 6 Omgeving 

Centrum Zuid 

2x2 rijstroken 

Gelijkgronds 

Met pechhavens 

Verwevingszone voor 

lokaal & doorgaand 

verkeer 

1 rijstrook aan 

weerszijden van het 

doorgaande verkeer  

Gelijkgronds 

Lokaal een tunnel voor 

keerbeweging thv 

Souwstraat 

/ 

Segment 7 Aansluiting 

E314 

Variabele hoogte: 

gelijkgronds tot +1 

Op- en afrittencomplex 

E314 

Via brug over de 

snelweg 

/ 
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15.2.3.2 Omleidingstracé 

 

Tabel 15.2.5: Overzicht kenmerken omleidingstracé 

 

  Doorgaand verkeer (N74) Uitwisselingspunt  Lokaal verkeer (N715) Variant 

Segment 1 Noord 2x2 rijstroken in KMO-

zone 

Deels gelijkgronds; deels 

licht ingegraven (-0,5) thv 

wisselaar en overgaand 

naar segment 2 

Met pechstrook 

Wisselaar in KMO-

zone 

2x1 rijstroken, parallel 

met doorgaand verkeer 

Gelijkgronds; kruising 

van doorgaand verkeer 

met brug aan 

wisselaar (+0,5) 

a. doorgaand 

verkeer (2x2) en 

lokaal verkeer (2x1) 

op scheiding tussen 

SBZ en KMO-zone. 

uitwisselingspunt 

thv huidige rotonde.  

Lokaal verkeer 

kruist onder N74 

b. doorgaand 

verkeer (2x2) op 

scheiding tussen 

SBZ en KMO-zone. 

Lokaal verkeer (2x1) 

aan oostelijke zijde 

van KMO-zone 

uitwisselingspunt 

thv huidige rotonde 

(rechts in, rechts 

uit). 

Lokaal verkeer 

kruist onder N74 

Segment 2 Heidegebied 2x2 rijstroken 

Niv. -1 (gesegmenteerde 

tunnel) 

Met pechhavens  

Overgang met segment 3 

door brug 

/ Diverse mogelijkheden 

voor aantal rijstroken thv 

huidige N715 

Mogelijkheid vrije 

busbaan en/of 

parkeerstroken; 

afslagstroken 

Gelijkgronds 

/ 

Segment 3 Mangelbeek-

vallei 

2x2 rijstroken 

Brug aan overgang met 

segm. 2 en talud aan 

ovegang met  segm. 4 

Met pechstrook 

/  

Segment 4 Ontsluiting 

De Schacht – 

Centrum-Zuid  

2x2 rijstroken 

Tunnel thv De Standaard  

Centraal deel op talud en 

zuidelijk deel gelijkgronds 

(op afgeplatte terril) 

Met pechstrook 

Wisselaar 

CentrumZuid  

/ 
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  Doorgaand verkeer (N74) Uitwisselingspunt  Lokaal verkeer (N715) Variant 

Segment 5 Zuidelijke 

knoop 

2x2 rijstroken 

Variabele hoogte: +1 tot 

gelijkgronds 

Met pechstrook 

Nieuw op- en 

afrittencomplex 

E314 

Brug over snelweg Behoud en 

uitbreiding van 

bestaande complex 

aan E314 

Segment 6 Aansluiting 

Zonhoven 

2x2 rijstroken 

 

Rotonde Zonhoven / / 
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16 Synthese milieueffecten 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de effectbepalingen die voor de verschillende disciplines en 

receptoren uitgevoerd werden in de hoofdstukken 13 en 14.  

Het doel van deze synthese is om per discipline een overzicht te geven van de diverse effecten en een 

vergelijking te maken tussen de varianten en alternatieven. 

 

16.1 Mobiliteit – verkeerskundig onderzoek 

16.1.1 Waar gaat het over 

De aanleg van nieuwe infrastructuren geven steeds aanleiding tot verschuiving in bestaande 

verkeerspatronen, alsook in tal van verkeers- en mobiliteitsrandeffecten. Zo ook zal de realisatie van de 

Noordzuid-verbinding, zij het onder de vorm van het doortochttracé of de omleidingsweg, effecten 

genereren.   

Een basistool om de toekomstig te verwachten verkeersintensiteiten voor het doortochttracé en het 

omleidingstracé in het planjaar 2020 in beeld te brengen, is het provinciaal verkeermodel versie 3.6.1 

gehanteerd. De effecten naar netwerkbelasting zijn modelmatig bepaald enerzijds, en tal van andere 

effecten op basis van de modelresultaten verder afgeleid.  De belangrijkste effectgroepen die aanvullend in 

de discipline mens-socio-organisatorisch aspecten in beschouwing zijn genomen, zijn de barrièrewerking 

(wegverkeer en zachte weggebruiker), de doorstroming van het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid, de 

verkeersleefbaarheid en de de recreatieve relaties (zie § 16.9).   

In het onderstaande overzicht worden de belangrijkste bevindingen in synthese aangereikt. 

 

16.1.2 Effectenoverzicht 

 Doortochttracé Omleidingstracé 

Verkeersintensiteit 

(verkeersbelasting)  

De aanleg van het doortochttracé met 

integratie van de verkeerstunnels zal 

er voor zorgen dat een verschuiving 

van een deel van het verkeer 

(doorgaand) van de bovengrondse 

N74 naar de ondergrondse Noord-

Zuidverbinding (tunnels op niveau van 

de kernen Houthalen en Helchteren) 

optreedt.  

In globo dalen dalen de 

verkeersbelastingen op de 

bovengrondse (her in te richten) 

doortochtsegmenten erg sterk. 

Locatiegwijs zijn dalingen aan de orde 

van -1000 pae/u en -1500 pae/u. 

De uitbouw van het doortochttracé met 

verbeterde doorstroming, resulteert 

ook in effecten binnen een breder 

netwerk, met name:  

 hogere verkeersbelastingen t.h.v. 

Het omleidingstracé staat in voor een 

goede verkeersontlasting van het 

bestaande N715-tracé doorheen de 

kernen Houthalen-Helchteren.    

Toegangswegen tot de nieuwe Noord-

Zuidverbinding worden eveneens 

zwaarder belast : zowel in het noorden 

(op de N74) als in het zuiden (op de 

E314).  

De belasting op de bestaande N715 

door Houthalen en Helchteren daalt 

fundamenteel t.g.v. de verschuiving 

naar het de omleidingstrac .   

Ook zijn t.g.v. de realisatie van de 

omleidingsweg effecten binnen een 

breder verkeersnetwerk 

waarneembaar : 

 heroriëntatie van verkeer naar de 

vernieuwde Noord-Zuidverbinding 

vanaf  alternatieve noord-
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 Doortochttracé Omleidingstracé 

toegangspunten naar de Noord-

Zuidverbinding  

 heroriëntatie van verkeer naar de 

vernieuwde Noord-Zuidverbinding 

vanaf  alternatieve noord-

zuidrelaties (bv. N76, N72,..) 

 een verhoogde belasting op 

bepaalde wegen die onderliggend 

toegang blijven geven tot de Noord-

Zuidverbinding (bv N719) 

 heroriëntatie van verkeer op lokale 

wegen (ook lokaal verkeer) dat 

meer gebruik wil maken van de 

nieuwe infrastructuur. (in nabijheid 

van op- en afritten van de 

hoofdweg) . 

 verlaging van sommige lokale 

verkeerassen in de periferie van de 

vernieuwde Noordzuidverbinding  

 

zuidrelaties (bv. N76, N72,..) 

 afname van het verkeer op de 

N719 aangezien deze geen 

aansluiting heeft op de Noord-

Zuidverbinding in Helchteren,  

 een toename van de 

verkeersbelasting ter hoogte van 

het complex N74/N73 wat leidt tot 

een moeilijkere afwikkeling.  

 Hogere belasting van de 

alternatieve route N73 – N715 om 

het zuidelijkere complex te 

bereiken. 

 Het aansluitingscomplex van de 

omleiding aan industrieterrein 

Centrum-zuid leidt tot plaatselijke 

verkeerstoenames (bv. 

Stationsstraat, Michel 

Scheperslaan, Brugstraat en 

Meerstraat) . 

 Verlaging van sommige lokale 

verkeerassen in de periferie van de 

vernieuwde Noordzuidverbinding  

 

16.1.3 Vergelijking van de tracés 

De aanleg van de Noord-Zuidverbinding, zij het onder de vorm van de N715-tunnels of de N74-

omleidingstracé, leidt in beide alternatieven tot een daling van verkeersbelasting ter hoogte van de centrale 

delen van de woonkernen van Houthalen en Helchteren. Zowel tunnels als omleidingsweg capteren 

doorgaand verkeer, waardoor goede condities voor het lokaal verkeer en een beter lokaal functioneren van 

de kernen mogelijk worden. 

In beide alternatieven wordt een hogere verkeersbelasting aan de toegangen van de nieuwe Noord-

zuidverbinding waargenomen; de vlottere verbinding (tunnel vs. omleiding) die op beide alternatieven 

ontstaat, zorgt dat verkeer van andere Noord-zuidgerichte assen in de provincie verschuift naar de nieuwe 

Noord-Zuidas.  

De nieuwe en de te herschikken segmenten (zie planvoorstel) die in beide verkeerskundige alternatieven 

worden uitgebouwd, zijn in staat om de verkeersdruk op te vangen enerzijds, en anderzijds (waar nodig) ook 

de verkeersleefbaarheid te waarborgen. 

Op het onderliggend, naar de Noord-Zuid toeleidend, wegennet ontstaan in beide alternatieven een aantal 

wegsegementen met toenemend verkeer. Bij het doortochtalternatief spelen hier vooral de N73 en de N719, 

terwijl voor de omleidingsweg dit fenomeen zich vooral focust op de N73.  

Bij een overkoepelende afweging (doortocht vs. omleiding) houden de verkeerskundige effecten van beide 

alternatieven elkaar globaal in evenwicht. Over het algemeen krijgt het Noord-Zuidproject in beide 

planalternatieven (basisproject en voorziene herinrichtingsopties – zie projectbeschrijving) vanuit 

verkeerkundige invalshoek een matig tot sterk positieve beoordeling.       
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16.1.4 Milderende maatregelen 

Beide tracés krijgen op verkeerskundig vlak een matig tot sterk positieve beoordeling zodat geen specifieke 

milderende maatregelen moeten voorgesteld worden. Hierna worden wel een aantal aanbevelingen 

gegeven. 

Zoals in de planbeschrijving reeds aangehaald, zijn de voorstellen van de planalternatieven zoals in dit Plan-

MER voorgelegd niet als een finaal ontwerp te beschouwen. Op verkeerskundig vlak is dit zeer belangrijk, 

temeer in de voortzetting van het ontwerpproces tal van optimaliserende ontwerpelementen verder aan bod 

komen. Niettemin zijn in het voorliggend plan (doortocht en omleiding) reeds in deze Plan-MERfase op vlak 

van de verkeersinfrastructuur en aantal probleem-anticiperende voorstellen (in se met een milderend 

karakter) ingebouwd. 

Onderstaand worden dan ook eerder een aantal richtinggevende principes opgelijst, die deels zelfs gelden 

voor beide planalternatieven  

Voor het doortochttracé: 

 Er dient gezocht naar het afstemmen van een verkeersveilige en verkeersleefbare inrichting op die 

toeleidende segmenten én aansluitende knopen van het onderliggend wegennet waar een toename van 

verkeer te verwachten valt 

 De nieuw (veilig en leefbaar) in te richten segmenten N715 (woonkernen Houthalen en Helchteren)  

dienen opgezet via verkeersveilige en verkeersleefbare ontwerpnormen.  De vrijgekomen ruimte en de 

afname van de verkeersdruk geven mogelijkheden voor kwaliteitsinrichting (kwaliteit voor alle modi, met 

parkeren, groen, etc) van gevel tot gevel.  

 De uitbouw van oversteekrelaties voor de zachte weggebruiker t.h.v. primaire segmenten van de N715 

met alle infra op maaiveld, alsook t.h.v. tunnelmonden) moeten gebeuren op plaatsen waar de functionele 

behoefte maximaal is (zowel ruimtelijk-functionele structuur bewoning, als verkeerskundige parameters 

zoals OV-haltes).  N715-posities waar keerbewegingen voorzien worden moeten veilig zijn (rationele 

selectie van posities, voldoende ruimte voorzien, degelijke zichtbaarheid bewaken, …) 

 De verkeersveiligheidsfilosofie is primordiaal ter hoogte van weefzones  

 Het succes van het openbaar vervoer moeten ten alle tijden gegarandeerd blijven ; ook hier is de vlotte 

inweving tussen lokale weg en primaire weg voor deze modus essentieel  
 

Voor het omleidingstracé  

 Het afstemmen van een verkeersveilige en verkeersleefbare inrichting op die segmenten en knopen van 

het onderliggend wegennet waar een toename van verkeer te verwachten valt 

 De maximale continuïteit verzorgen van het netwerk van lokale wegen en veldwegels die door de N74-

omleiding doorkruist worden, en dit via combinaties binnen het netwerk  

 De nieuw (veilig en leefbaar) in te richten segmenten N715 (woonkernen Houthalen en Helchteren)  

dienen opgezet via verkeersveilige en verkeersleefbare ontwerpnormen.  De vrijgekomen ruimte en de 

afname van de verkeersdruk geven mogelijkheden voor kwaliteitsinrichting (kwaliteit voor alle modi, met 

parkeren, groen, etc) van gevel tot gevel. Ook de segmenten buiten de doortochten Houthalen en 

Helchteren vragen om een aangepast wegprofiel (afbouw drukte gemotoriseerd verkeer, prioriteiten 

duurzame weggebruikers,…).  

 De uitbouw van duidelijke signalisatie ter hoogte van de knooppunten van de nieuwe primaire N74-

omleiding,  en dit voor een goede sturing van het verkeer.     
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16.2 Effecten op de bodem 

16.2.1 Waar gaat het over 

Rekening houdend met het van toepassing zijnde sterk gereglementeerde wettelijk kader met betrekking tot 

grondverzet (vermijden verspreiding bestaande verontreinigingen en vermijden ontstaan nieuwe 

verontreinigingen) is het aspect bodem slechts beperkt onderzocht.  

Er is een screening uitgevoerd van locaties waar bodems aanwezig zijn die gevoelig zijn voor 

verdichting/structuurbederf.  

Er is nagegaan waar potentieel verontreinigde sites aanwezig zijn en waar wetenschappelijk waardevolle 

bodems aangetast worden. 

 

16.2.2 Effectenoverzicht 

 Doortochttracé Omleidingstracé 

Verdichtings-

gevoeligheid 

Thv Broekbeekvallei, Mangelbeekvallei en 

Centrum Zuid: gronden (sterk) gevoelig 

voor verdichting. Reeds verharding aan-

wezig zodat bijkomend effect beperkt is. 

Overgrote deel van tracé in gronden (sterk) 

gevoelig voor verdichting. In huidige 

situatie voor belangrijk aandeel nog 

‘natuurlijke’ situatie.  

Wetenschappelijk 

waardevolle 

bodems 

 Doorsnijden duinengordel Kraanberg; 

onherstelbaar effect. 

Verlies bosbodems ca 15 ha; niet 

omkeerbaar effect 

Grondverzet 530.000 m³ (basisalternatief) à 600.000 m³ 

(verlengde tunnel), waarvan 80 % in stros 

moet worden uitgegraven.  Gronden af te 

voeren. 

Voor de uitgegraven delen (tunnels in 

heidegebied en KMO-zone) zal 900.000 m³ 

uitgegraven grond worden hergebruikt voor 

landschappelijke inpassing en dient nog 

200.000 m³ grond te worden aangevoerd. .. 

Voor de taludophoging bij de kruising van 

de Mangelbeekvallei dient 200.000 m³ 

grond te worden aangevoerd. 

De uitgegraven grond bij de tunnel De 

Standaard wordt hergebruikt voor ophoging 

t.h.v. verknoping Centrum-Zuid en 

verkeerswisselaar.  In die laatste zone 

wordt 200.000 m³ uitgegraven grond 

hergebruikt.  Er dient nog 1.100.000 m³ 

grond te worden aangevoerd. 

In het totaal dient 1.500.000 m³ grond te 

worden aangevoerd. 

 

16.2.3 Vergelijking van de tracés 

Het omleidingstracé gaat over een grotere afstand en oppervlakte doorheen valleigronden, die gevoelig zijn 

voor structuurverstoring en in de huidige situatie nog niet (of slechts in beperkte mate) zijn verstoord. Dit 

tracé doorsnijdt een duinengordel die, wat betreft de bodemgenese, niet hersteld kan worden. Vanuit het 

aspect structuurbederf is er een duidelijke voorkeur voor het doortochttracé ten opzichte van het 
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omleidingstracé. Op vlak grondverzet kan geen duidelijke voorkeur worden uitgesproken aangezien aan 

grondoverschotten en grondtekorten moeilijk een milieuwaarde kan worden toegekend. 

Wat betreft varianten zijn er, zowel voor het omleiding- als het doortochttracé, geen relevante verschillen met 

het basistracé. 

 

16.2.4 Milderende maatregelen  

Ter hoogte van de valleigebieden (door de aanwezigheid van verdichtingsgevoelige gronden) moet de 

werkstrook tot een minimum beperkt worden. De wijze waarop dit kan gebeuren, kan op projectniveau 

bepaald worden. 

 

16.3 Grondwater 

16.3.1 Waar gaat het over 

Zowel het doortocht- als het omleidingstracé voorzien in de aanleg van ondergrondse constructies (tunnels). 

Zowel de aanleg als de aanwezigheid van de tunnels kan een impact veroorzaken op het grondwaterpeil in 

de (nabije) omgeving en daardoor indirect op mens en flora, fauna (verdroging of vernatting). 

Binnen de discipline grondwater is, aan de hand van een stationair grondwatermodel, nagegaan in welke 

mate (en op welke afstand) tijdens de aanleg van de verscheidene tunnels een wijziging van het 

grondwaterpeil kan verwacht worden indien geen effectreducerende maatregelen genomen zouden worden. 

Daarnaast is nagegaan in hoeverre de aanwezigheid van deze tunnels kan resulteren in een permanente 

wijziging van het grondwaterpeil. De modelresultaten zijn aanvullend vertaald naar te verwachten impact van 

grondwaterpeilwijzigingen op grondwaterafhankelijke ecotopen in de omgeving van de tracés.  

De gebruikte modellering is voldoende gedetailleerd om op planniveau een beoordeling te kunnen maken 

waarbij het doorverwijzen van detailmaatregelen naar een projectniveau de uitvoering van de tracés niet 

hypothekeert.  

 

16.3.2 Effectenoverzicht 

Doortochttracé Omleidingstracé 

AANLEGFASE 

Tunnel Peersedijk 

Gemodelleerde aanlegwijze 

Aanleg in open bouwput met grondwaterverlaging 

Hydrologisch 

 0,05 m verlaging tot 600 m  

 0,20 m verlaging tot 130 m  

Ecohydrologisch 

Vegetaties van zeer vochtige tot natte standplaatsen 

worden beïnvloed (vnl dopheidevegetatie in SBZ-

gebied Kamp van Beverlo) 

Maatregelen  

Maatregelen zijn noodzakelijk om tot niet significantie 

te kunnen komen.  Verder uit te werken op 

projectniveau binnen volgende mogelijkheden : 

Tunnels Kraanberg - Hoeverheide 

Gemodelleerde aanlegwijze 

Tunnels zelf boven grondwatertafel ontworpen maar aanleg 

in open bouwput met een bemaling van 2 m onder 

tunnelbodem. 

Hydrologisch 

 0,05 m verlaging tot maximaal 400m van tunnel in 

noordelijke segment en tot 1.400 m van tunnel in 

zuidelijke segment 

 0,2 m verlaging tot 200 m van tunnel in noordelijke 

segment en tot 650 m in zuidelijke segment. 

Ecohydrologisch 

Ecotopen binnen SBZ-H zeer gevoelig voor 

standplaatsverdroging binnen verlagingscontour. 

Potentiële effecten op vochtige tot natte heidevegetaties in 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

 Uitvoeringstechniek (onderwaterbeton, grouting, 

…) 

 Wijziging lengteprofiel (halfingegraven of 

bovengrondse oplossing) 

 Retourbemaling 

Te bereiken resultaat na mildering 

Geen significante effecten 

SBZ-gebied Kamp van Beverlo 

Maatregelen  

Maatregelen zijn noodzakelijk om tot niet significantie te 

kunnen komen.  Verder uit te werken op projectniveau 

binnen volgende mogelijkheden  : 

 Uitvoeringstechniek (onderwaterbeton, grouting, …) 

 Beperkte verhoging lengteprofiel 

 Retourbemaling 

Te bereiken resultaat na mildering 

Geen significante effecten 

Tunnels Centra Houthalen-Helchteren  

Gemodelleerde aanlegwijze 

Aanleg tussen secanspalen met grondwaterverlaging 

Hydrologisch 

 0,20 m verlaging tot maximaal 1 700m van tunnel 

 1,00 m verlaging tot 870m 

Grootste effecten thv tunnel Souwstraat 

Ecohydrologisch 

Verschillende vegetaties zeer gevoelig voor 

standplaatsverdroging ondergaan potentieel effect: 

SBZ-gebieden Mangelbeekvallei & bovenstroomse 

deel Laambroeken, natuurreservaat Kolveren en vallei 

RodeBeek (Breelaarheide). 

Belangrijkste effect thv Breelaarheide 

Maatregelen  

Maatregelen zijn noodzakelijk om tot niet significantie 

te kunnen komen.  Verder uit te werken op 

projectniveau binnen volgende mogelijkheden : 

 Uitvoeringstechniek (waterdichte bouwkuip, ..) 

 Retourbemaling  

Te bereiken resultaat na mildering 

Geen significante effecten 

Tunnel De Standaard 

Gemodelleerde aanlegwijze 

Niet gemodelleerd : bemaling niet noodzakelijk o.w.v. 

onderwaterbeton. 

Hydrologisch 

 Effecten identiek aan exploitatiefase. 

Ecohydrologisch 

Geen significant negatieve effecten op natuur. 

Maatregelen  

Met de voorziene uitvoeringswijze (gestaffelde ondiepe 

secanspalen, onderwaterbeton, 10 drains) zijn geen extra 

milderende maatregelen nodig. 

Te bereiken resultaat na mildering 

Geen significante effecten 

Tunnel Centra Houthalen-Helchteren – Variant 

verlengde tunnel 

Gemodelleerde aanlegwijze 

Aanleg tussen secanspalen met grondwaterverlaging 

Hydrologisch 

 Bijkomende daling van 0.05 m tot op 1.25 km van 

tunnel 

Ecohydrologisch 

Verschillende vegetaties zeer gevoelig voor 

standplaatsverdroging ondergaan potentieel effect: 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

binnen Mangelbeekvallei en Winterbeekvallei 

Maatregelen  

Maatregelen zijn noodzakelijk om tot niet significantie 

te kunnen komen.  Verder uit te werken op 

projectniveau binnen volgende mogelijkheden  : 

 Uitvoeringstechniek (waterdichte bouwkuip, ..) 

 Retourbemaling 

Te bereiken resultaat na mildering 

Geen significante effecten 

AANWEZIGHEID (EXPLOITATIEFASE) 

Tunnel Peersedijk 

Hydrologisch 

Verlaging tot maximaal 100 m van tunnel 

Op 50 m van tunnel <0,15 m verlaging 

Ecohydrologisch 

Aanwezigheid eiken-berkenbos binnen invloedstraal. 

Ecotoop niet kwetsbaar voor verdroging.  

Geen significante effecten 

Tunnel Kraanberg 

Hydrologisch 

Lengteprofiel volledig boven grondwatertafel, zodat er geen 

ernstige grondwaterverlaging optreedt 

Ecohydrologisch 

Geen significante effecten 

Tunnel Centra Houthalen-Helchteren  

Hydrologisch 

Verlaging maximaal tot 100m van tunnels 

Ecohydrologisch 

Geen significante effecten 

Tunnel De Standaard 

Hydrologisch 

De zone tussen de rand van de tunnel en de 0.05 m 

verlagingcontour is maximaal 75 m breed. 

Ecohydrologisch 

Geen significante effecten 

Tunnel Centra Houthalen-Helchteren – Variant 

verlengde tunnel 

Hydrologisch 

Geen significante verlaging voor basisalternatief 

Daling van > 0.05 m in Sonnisbeekvallei indien 

verlenging van 600 m  

Geen daling van > 0.05 m in Sonnisbeekvallei indien 

verlenging 500 m of korter  

Ecohydrologisch 

Geen significante effecten voor basisalternatief 

Geen significante effecten voor verlengde variant 

indien verlenging 500 m of korter  

 

Bemerking: de afstanden in deze tabel mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd gezien de beperkingen in de 

modelprecisie.  
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16.3.3 Vergelijking van de tracés 

Voor zowel het doortochttracé als het omleidingstracé kan een ontwerp en aanlegwijze gevonden worden 

waarbij er geen significant negatieve effecten zijn. Beide alternatieven zijn dus uit te voeren zonder 

significante effecten op de grondwatertafel. Voor de aanlegwijze moeten daartoe echter speciale technieken 

worden ingezet, retourbemaling worden toegepast of moet desgevallend het lengteprofiel in beperkte mate 

worden gewijzigd. Vooral voor de doortocht zullen daarbij verregaande maatregelen moeten worden 

genomen om tot niet significantie te kunnen komen. De doortochttunnels zijn immers veel dieper gelegen 

dan de omleidingstunnels. In het omleidingstrace vormt de tunnel ter hoogte van de wijk de Standaard een 

aandachtspunt. 

Voor de diverse varianten geldt dezelfde conclusie. De variant van de verlengde tunnel te Helchteren dient 

evenwel beperkt te worden tot maximaal 500 m verlenging.  Een langere verlenging resulteert in significante 

effecten t.h.v. de Sonnisbeekvallei waarvoor nu niet voldoende zekerheid kan worden geboden dat deze 

kunnen worden gemilderd tot niet-significantieniveau. 

 

16.3.4 Milderende maatregelen  

Als randvoorwaarde geldt dat voor elk van de tunnels en zowel voor aanleg- als exploitatiefase tot niet 

significantie van effecten moet kunnen worden besloten. Daartoe zijn maatregelen vereist die kunnen 

worden uitgewerkt op projectniveau.  In voorliggend plan-MER daartoe werd een cascademodel voorgesteld,  

waarin een cascade van maatregelen en uitvoeringstechnieken is uitgewerkt die achtereenvolgens kunnen 

worden overwogen en tot niet-significante effecten leiden. 

Een verdere uitwerking van deze uitvoeringswijzen of milderende maatregelen dient te gebeuren op 

projectniveau.  De eis van niet-significantie van effecten kan op dit moment echter reeds met voldoende 

zekerheid aan de besluitvorming worden gekoppeld en dit voor beide scenario’s 

 

16.4 Oppervlaktewater 

16.4.1 Waar gaat het over 

Vanuit de huidige situatie en gekende problemen langsheen wegen is nagegaan in welke mate een wijziging 

van de structuurkwaliteit van waterlopen, verhoging van de hoeveelheid afstromend hemelwater en een 

wijziging van de oppervlaktewaterkwaliteit kan verwacht worden.  

Eerder dan een kwantitatieve inschatting te geven van de te verwachten wijzigingen, is in de 

effectbespreking de focus gelegd op randvoorwaarden die op projectniveau een verdere invulling moeten 

krijgen en die bij uitwerking van het technisch ontwerp in acht moeten genomen worden.  

 

16.4.2 Effectenoverzicht 

 
Doortochttracé Omleidingstracé 

Aantasting 

waterlopen & 

overstromings-

gebied 

Zijloop Zwarte Beek (‘baangracht’): te 

verleggen, grotere dwarsing onder weg 

 

Broekbeek: ca 10m meer in te buizen voor 

kruising van de weg over lengte van ca 

250m 10m extra ruimte-inname in zone met 

overstromingsrisico.  

 

Mangelbeek: bijkomende inkokering 

Zijloop Zwarte Beek (‘baangracht’): kruising op 

nieuwe locatie, mogelijkheid voor structuur-

verbetering. 

 

Mangelbeek thv monding Broekbeek: kruising via 

brug, impact op structuurkwaliteit beperkt. 

 

Zone tussen valleien Mangelbeek & Echelbeek: ca 

4 ha geschat ruimteverlies in potentieel 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

waterloop waarschijnlijk niet noodzakelijk en 

geen bijkomend ruimtebeslag in zone met 

overstromingsrisico.  

Rode Beek: mogelijk te verleggen thv op- en 

afrittencomplex. Beperkt bijkomend ruimte-

beslag in mogelijk overstromingsgevoelig 

gebied.  

 

Laambeek: bestaande inbuizing mogelijk te 

verlengen.  

overstromingsgevoelig gebied; deels effectief 

overstromingsgevoelig gebied. De oorzaak van 

deze overstromingen is reeds weggenomen.  

Echelbeek: kruising dmv brug thv locatie met goede 

structuurkwaliteit.  

 

Rodebeek: restruimte voor waterloop beperkt, 

vismigratieknelpunt versterkt indien waterloop 

ingebuisd moet worden. Er is wel de mogelijkheid 

de Rodebeek stroomopwaarts aan te takken op de 

Laambeek. 

Impact op 

waterkwaliteit 

en -kwantiteit 

De oppervlakte bijkomende verharding is 

relatief beperkt. 

 

Mogelijkheden voor infiltratie in brede 

wegbermen is sterk beperkt langs tracé.  

 

Infiltratie via buffer- en infiltratiebekkens kan 

worden voorzien op overhoeken, binnen 

verkeerswisselaar, op werfzones (in 

combinatie met groene inrichting en 

recreatief medegebruik) en vereisen dan ook 

geen bijkomend ruimtebeslag bovenop 

hetgeen elders in het MER in beeld wordt 

gebracht. 

Bijkomende verharding van ca 25 ha 

(tunnelsegmenten en deel van tracé bovenop oude 

mijnterril niet mee in rekening), waardoor versnelde 

afvoer naar oppervlaktewatersysteem.  

 

Risico op verontreiniging waterlopen in SBZ-gebied 

via afstromend hemelwater.  

 

Infiltratie via bermen krijgt de voorkeur,maar de 

mogelijkheden hiervoor zijn zijn beperkt langs  het 

tracé. Infiltratie via buffer- en infiltratiebekkens kan 

worden voorzien op de KMO-zone (in combinatie 

met natuurontwikkeling), binnen verkeerswisselaar 

en waar langsheen het volledige omleidingstracé op 

overhoeken van kadastrale percelen die volledig 

onteigend worden (in combinatie met 

landschapsontwikkeling en natuurbouw) en vereisen 

dan ook geen bijkomend ruimtebeslag bovenop 

hetgeen elders in het MER in beeld wordt gebracht. 

 

16.4.3 Vergelijking van de tracés 

De effecten voor het doortocht- en omleidingstracé zijn op zich vergelijkbaar, maar met dit verschil dat ter 

hoogte van het doortochttracé de effecten in belangrijke mate nu reeds aanwezig zijn (aanwezigheid 

N74/N715) en het voor het omleidingstracé nieuwe effecten betreft terwijl de impact van het bestaande 

doortochttracé niet verdwijnt.  

Voor het omleidingstracé is voornamelijk de bijkomende verharding en ruimtebeslag in potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van belang, alsook de bijkomende impact op de Rode Beek.  

Globaal kan gesteld worden dat vanuit het aspect oppervlaktewater de voorkeur uitgaat naar het 

doortochttracé. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat de impact van effecten langsheen het 

omleidingstracé (en doortochttracé) sterk beperkt kan worden door het opleggen van maatregelen. Op deze 

manier kan wel een voor oppervlaktewater haalbaar omleidingstracé ontworpen worden.  

Het onderscheid tussen de varianten voor zowel het omleiding- als doortochttracé is weinig relevant met 

betrekking tot de effecten op het oppervlaktewatersysteem.  
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16.4.4 Milderende maatregelen  

De meeste geformuleerde maatregelen zijn zowel voor het doortocht- als omleidingsscenario van toepassing 

evenals voor de verscheidene varianten. De concrete uitvoering is verschillend voor beide tracés (o.a. 

locatie en dimensionering van buffer- en infiltratiebekkens), maar werd op planniveau nog niet uitgewerkt.  

 nieuwe of te vernieuwen kruisingen met waterlopen te realiseren volgens principes van natuurtechnische 

milieubouw, zodat geen nieuwe vismigratieknelpunten ontstaan en impact op structuurkwaliteit maximaal 

beperkt blijft. Passage via de oever moet eveneens mogelijk zijn. 

 opvang afstromend hemelwater: waar mogelijk zal berminfiltratie gebeuren, maar op locaties met hoge 

grondwaterstanden en op plaatsen waar het technisch onmogelijk is (omwille van aanwezigheid van 

tunnels of bruggen) zal het hemelwater via ondoorlatende systemen opgevangen worden, gevolgd door 

zuivering d.m.v. olie- en slibvang en tot slot infiltratie en buffering via in te richten zones langsheen het 

tracé;  Daar kan het waterbeheer verweven worden met ecologische en landschappelijke inrichting. Dit 

kan op overhoeken of werfzones die in het MER in beeld zijn gebracht waardoor het waterbeheer niet tot 

bijkomend ruimtebeslag aanleiding geeft. 

 géén gebruik van pesticiden bij het onderhoud van bermen.  

 minimaal gebruik van strooizouten. 

Aanvullende randvoorwaarden mbt omleidingstracé  

 behoud / herstel structuurkwaliteit Broekbeek.  

 oplossing vismigratieknelpunt ter hoogte van RodeBeek.  

 

16.5 Lucht 

16.5.1 Waar gaat het over 

In deze discipline werden de immissies van fijn stof (PM10 en PM2.5) en NO2 voor de huidige situatie, de 

toekomstige referentiesituatie 2020, het doortochttracé en het omleidingstracé gemodelleerd aan de hand 

van het model IFDM-Traffic. 

 

16.5.2 Effectenoverzicht en vergelijking van de tracés 

Met betrekking tot lucht worden voor beide scenario’s geen overschrijdingen van de norm verwacht voor de 

parameters PM10 en PM2,5. Voor NO2, wordt heel lokaal, enkel voor het doortochttracé, ter hoogte van de 

meest zuidelijke tunnelmond in Houthalen, een overschrijding van de norm verwacht. 

Voor NO2 worden lokaal heel belangrijke immissiebijdragen gemodelleerd voor beide scenario’s en dit ter 

hoogte van de tunnelmonden langs de respectievelijke tracés (doortocht respectievelijk omleiding). 

Langsheen het geplande tracé zelf worden in beide scenario’s beperkte negatieve bijdrages gemodelleerd. 

Bij het doortochttracé zien we een beperkte positieve impact langsheen de tunnel. Bij het omleidingstracé 

zien we een beperkte positieve impact langsheen de huidige N74. 

Voor de overige polluenten zien we dezelfde effecten als voor NO2, maar zijn die minder uitgesproken. 

Algemeen komen de maximale negatieve impacten door het plan voor de verschillende polluenten telkens 

voor ter hoogte van de tunnelmonden en zijn deze telkens lager voor het omleidingsscenario dan voor het 

doortochtscenario.  

Ter hoogte van de tunnelmonden dienen dan ook milderende maatregelen genomen worden. 

 

16.5.3 Milderende maatregelen 

Afhankelijk van het geplande scenario dienen milderende maatregelen te worden voorgesteld.  
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Voor beide geplande scenario’s worden de significante immissiebijdragen van het verkeer op de 

luchtkwaliteit voornamelijk veroorzaakt ter hoogte van de geplande tunnelmonden op de respectievelijke 

tracés. Voor zowel NO2 als PM10/PM2,5 zullen de meest geschikte emissie reducerende maatregelen dienen 

te worden gezocht ter hoogte van deze knelpunten.  

Er bestaan een aantal bewezen technieken die kunnen worden gehanteerd en effectief zijn voor de 

emissiereductie van zowel fijn stof als NO2 rond tunnelmonden. Het gaat onder meer om schoorstenen, 

ventilatoren, actief kool en doekenfilters, openingen in de tunnels, schermen, etc.  

Onderzoek naar en finale keuze van de meest haalbare milderende maatregel zal moeten worden 

opgenomen op project-MER niveau.  

 

16.6 Geluid 

16.6.1 Waar gaat het over 

In de discipline geluid werden drie geluidswaarden onderzocht: Lden, Lnight en LAeq,24h. Deze eerste twee 

in functie van de mens en een toetsing aan de normen, de laatste in functie van verstoring van vogels. Voor 

de bepaling van de akoestische leefkwaliteit van de mens werd aanvullend een klassering volgens de 

methode Miedema gemaakt waarbij een akoestische leefkwaliteit gerelateerd kan worden aan 

geluidsklassen van Lden. 

Bij de modelleringen werd een standaard geluidsafscherming reeds in rekening gebracht waar dit zinvol is, 

i.c. de bovengrondse trajectdelen ter hoogte van receptoren fauna en mens in de mate dat schermen / 

bermen daar inpasbaar zijn. 

Voor de bespreking werd uitgegaan van 45 berekeningspunten. In deze punten werden geluidsmetingen 

uitgevoerd. Een tekstuele beschrijving en grafische weergave van deze berekeningspunten is opgenomen in 

het MER. 

 

16.6.2 Effectenoverzicht 

In dit effectenoverzicht zijn de wijzigingen weergegeven op de gemdolleerde Lden- en Lnight-waarden en de 

akoestische leefkwaliteit volgens Miedema met inachtname van een aantal “basis” geluidsmilderende 

maatregelen. 
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16.6.2.1 Doortochttracé 

 

 

Lnight Lden ΔLnight ΔLden Lnight Lden

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 40 - 45 45 - 55 -3  /  -6 -3  /  > -6 50 60

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 40 - 45 45 - 50 +1  /  -1 +1  /  -1 50 60

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

alle waarden in dB(A)

+1  /  +3

-1  /  +6 -1  /  +3

dichtste woningen aan N715 (< 50m) - 

langs ondertunneld weggedeelte
60 - 65 70 - 75 -3  /  > -6 -3  /  > -6 50 60

Kievitwijk (oostelijke woningen)

-1  /  -3

-3  /  +3 -3  /  +1

+3  /  +6

+1  /  +3 +1  /  +3
dichtste woningen aan N715 (<50m) - 

langs niet ondertunneld weggedeelte
60 - 65 70 - 75

Meet- en beoordelingslocaties
referentiesituatie 2020

scenario met 

doortochttracé

gedifferentieerde 

referentiewaarden

50 60

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

40 - 45 45 - 55 -1  /  -3

woonkern Lillo

meest westelijke woningen van Houhalen

woonkern De Standaard

woonwijk Zoliken

30 - 40 40 - 50

30 - 40

40 - 45 45 - 50

35 - 50 45 - 60

35 - 40 45 - 50

35 - 40 40 - 45

40 - 50

+1  /  +3+1  /  +3

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

45 - 65 50 - 70

50 60

50 60

50 60

50 60

50 60

50 60

50 60

50 60

-1  /  +3 -1  /  +1

+1  /  +3 -1  /  +1

+1  /  +3

+3  /  +6



 803/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

 

 

  

referentiesituatie 2020 scenario met doortochtracé

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 redelijk tot goed goed

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 goed goed

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

Miedema milieukwaliteit (MKMden)

woonwijk Zoliken goed redelijk tot goed

woonkern De Standaard goed goed

meest westelijke woningen van Houhalen goed redelijk tot goed

woonkern Lillo matig tot goed tamelijk slecht tot goed

slecht tot goed zeer slecht tot redelijk

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

goed redelijk tot goed

goed redelijk tot goed

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)
redelijk tot goed redelijk tot goed

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

Meet- en beoordelingslocaties

dichtste woningen aan N715 (<50m) - 

langs niet ondertunneld weggedeelte
slecht tot zeer slecht zeer slecht

dichtste woningen aan N715 (< 50m) - 

langs ondertunneld weggedeelte
slecht tot zeer slecht tamelijk slecht tot slecht

Kievitwijk (oostelijke woningen)
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16.6.2.2 Omleidingstracé 

 

  

Lnight Lden ΔLnight ΔLden Lnight Lden

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 40 - 45 45 - 55 -3  /  -6 -3  /  -6 50 60

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 40 - 45 45 - 50 +1  /  +3 +1  /  +3 50 60

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

alle waarden in dB(A)

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

30 - 40 40 - 50

30 - 40 40 - 50

Kievitwijk (oostelijke woningen)

Meet- en beoordelingslocaties
referentiesituatie 2020

scenario met 

omleidngstracé

gedifferentieerde 

referentiewaarden

60

35 - 40 +3  /  > +6 +3  /  > +6 50 6040 - 45

40 - 45 +3  /  +6 +1  /  +3 50 6045 - 50

+1  /  +3 50 6045 - 50

35 - 50 +3  /  > +6 +3  /  +6 50 6045 - 60

35 - 40 +1  /  +6

-3  /  +3 50 60

+3  /  > +6 +3  /  +6 50

-3   / > -6 -3  /  > -6 50 60

-1  /  +3

-1  /  -6 -1  /  -6 50 6040 - 45 45 - 55

60 - 65 -3  /  > -6 -3  /  > -6 50 6070 - 75

60 - 65 -3  /  > -6 -3  /  > -6 50 6070 - 75

woonwijk Zoliken

woonkern De Standaard

meest westelijke woningen van Houhalen

woonkern Lillo

45 - 65 50 - 70

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

dichtste woningen aan N715 (< 50m)

dichtste woningen aan N715 (<50m)
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16.6.3 Vergelijking van de tracés 

16.6.3.1 Doortochttracé 

Bij realisatie van het doortochttracé stellen we in de woonkernen Helchteren en Houthalen langs het 

ondertunnelde tracé van de N715 overwegend een daling vast van het verkeersgeluid. Het feit dat het 

verkeersgeluid afneemt, houdt in dat de geluidskwaliteit of leefkwaliteit ook verbetert. De geluidskwaliteit zal 

er het meest op vooruitgaan in de woonkernen Helchteren en Houthalen op de locaties waar de tunnels 

worden voorzien. Doordat het dominerende geluid van het doortochtverkeer in de tunnels verdwijnt, kan het 

verkeersgeluid of het omgevingsgeluid ter hoogte van de tunnels tot meer dan 6 dB(A) afnemen. Verder van 

referentiesituatie 2020
scenario met 

omleidingstracé

MPa1

MPa2

MPa10

MPa11

MPa15

MPl5

MPa3

MPa4

MPa5

MPa6

MPa8

MPa9

MPL6

BP1

BP2

BP3

BP4

Mangelbeekvallei MPa7 redelijk tot goed redelijk tot goed

MPa12

MPl4

Kievitwijk (westelijke woningen) MPa31 goed redelijk tot goed

MPa27

MPa28

MPa29

MPa30

MPa26

BP5

MPa22

MPa23

MPa24

MPa25

MPl1

BP6

BP7

MPa21

MPl2

MPa19

MPa20

MPl3

MPa32

slecht tot goed slecht tot goed

meest westelijke woningen van 

Helchteren (Grote Winterbeek - 

Broekbeekvallei)

goed redelijk tot goed

goed matig tot goed

Meet- en beoordelingslocaties

Miedema milieukwaliteit (MKMden)

woonwijk Zoliken goed redelijk tot goed

woonkern De Standaard goed redelijk tot goed

meest westelijke woningen van Houhalen goed redelijk tot goed

woonkern Lillo matig tot goed slecht tot goed

Kievitwijk (oostelijke woningen)

woningen op ca. 250m van N715 

(Helchteren)
redelijk tot goed redelijk tot goed

woningen op ca. 250m van N715 

(Houthalen)

dichtste woningen aan N715 (< 50m) slecht tot zeer slecht tamelijk slecht tot slecht

dichtste woningen aan N715 (<50m) slecht tot zeer slecht tamelijk slecht tot slecht
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de tunnels waar het verkeersgeluid van de lokale wegen een groter aandeel krijgen in het omgevingsgeluid 

wordt het gunstig effect (geluidsreductie door de tunnels) afgezwakt tot maximaal 3 dB(A).  

Ter hoogte van de KMO-zone en de Mangelbeekvallei, waar geluidsschermen worden voorzien, wordt 

eveneens een daling van het verkeersgeluid verwacht van 3 tot meer dan 6 dB(A). 

Op woonlocaties (woonkernen Helchteren, Houthalen en de Kievitwijk) in de onmiddellijke omgeving van het 

niet- ondertunnelde doortochttracé wordt een toename van het verkeersgeluid verwacht van 1 tot 3 dB(A). 

De toename van het verkeersgeluid of m.a.w. afname van de akoestische leefkwaliteit is vooral te verklaren 

door een stijging van de verkeersintensiteit al of niet in combinatie met een verandering van de 

verkeersamenstelling. 

In de overige beschouwde woonomgeving (westkant Helchteren en Houthalen, Lillo, woonwijk de Standaard 

en Zoliken) stellen we zowel een afname als toename vast van het verkeersgeluid. De grootste wijzigingen 

in het verkeersgeluid worden tijdens de nachtperiode (Lnight) berekend. De effecten zijn te verklaren door 

lokale veranderingen in de verkeersstroom. 

Niettegenstaande het feit dat bij de realisatie van het doortochttracé het verkeersgeluid aanzienlijk wordt 

gereduceerd in de woonkernen Helchteren en Houthalen blijft het verkeersgeluid vlakbij het doortochttracé 

(uitgezonderd t.h.v. Mangelbeekvallei) overwegend boven de gedifferentieerde referentiewaarden voor 

Lnight en Lden liggen (net zoals in de referentiesituatie en bestaande situatie). Dit wijst er toch op dat nog 

bijkomende geluidsbeperkende maatregelen aangewezen zullen zijn om het verkeersgeluid van het 

doortochtracé binnen aanvaardbare waarden te krijgen voor de bewoning vlak ernaast. 

 

16.6.3.2 Omleidingstracé 

Bij realisatie van het omleidingstracé stellen we in de woonkernen Helchteren en Houthalen overwegend een 

daling vast van het verkeersgeluid. Het feit dat het verkeersgeluid afneemt, houdt in dat de geluidskwaliteit of 

leefkwaliteit ook verbetert. De geluidskwaliteit zal er het meest op vooruitgaan vlakbij de N715 in de 

woonkernen Helchteren en Houthalen doordat bij realisatie van het omleidingstracé de verkeersintensiteit op 

de N715 aanzienlijk afneemt. Het verkeersgeluid of het omgevingsgeluid kan hierdoor tot meer dan 6 dB(A) 

afnemen. Verder van de N715 waar het verkeersgeluid van de lokale wegen een groter aandeel krijgen in 

het omgevingsgeluid wordt het gunstig effect (geluidsreductie door afname van de verkeersintensiteit) 

afgezwakt. Niettegenstaande dat het verkeersgeluid aanzienlijk afneemt vlakbij de N715 in de woonkernen 

Helchteren en Houthalen blijft het verkeersgeluid vlakbij de N715 (uitgezonderd t.h.v. Mangelbeekvallei) 

overwegend boven de gedifferentieerde referentiewaarden voor Lnight en Lden liggen (net zoals in de 

referentiesituatie en bestaande situatie). 

Aan de overige beschouwde woonomgeving langs het omleidingstracé (westkant Kievitwijk, Helchteren en 

Houthalen, Lillo, de Standaard en Zoliken) wordt een toename verwacht van het verkeersgeluid. De toename 

van het verkeersgeluid of het omgevingsgeluid kan oplopen tot meer dan 6 dB(A). Niettegenstaande deze 

toename blijft het verkeersgeluid in de woonomgeving langs het omleidingstracé overwegend beneden de 

gedifferentieerde referentiewaarden voor Lnight en Lden (net zoals in de referentiesituatie en bestaande 

situatie). Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met de aangenomen geluidsbuffering voor het 

omleidingstracé.   

 

16.6.4 Milderende maatregelen  

Volgende geluidsmilderende maatregelen werden reeds in rekening gebracht en zijn dus als minimum te 

beschouwen : 

 Bij het omleidingstracé komt dit eenvoudig gesteld neer op geluidsbermen/schermen van aan de huidige 

rotonde Hechtel-Eksel tot voor Centrum-Zuid in Houthalen. 

 Voor het doortochttracé dienen schermen geplaatst te worden langsheen de N74 ter hoogte van het 

Militair domein Leopoldsburg en langsheen de N715 ter hoogte van de volledige Mangelbeekvallei. 
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 In latere studiefasen (project-MER, referentie-ontwerp en/of detail-ontwerp van de DBFM-opdrachtnemer) 

zullen de momenteel voorgestelde maatregelen nog geoptimaliseerd dienen te worden.   

 

Daarnaast is het wenselijk om binnen het kader van een project-MER onderzoek uit te voeren naar 

bijkomende mogelijke maatregelen.  

In het geval van het doortochttracé: De woonomgeving vlakbij de niet-ondertunnelde weggedeelten van het 

doortochttracé verdient de nodige aandacht voor aanvullende maatregelen om de stijging van het 

verkeersgeluid of het omgevingsgeluid te compenseren.  

Gezien het feit dat de woonlocaties zich vlak naast het doortochttracé bevinden, zullen geluidsschermen aan 

de rand van de weg eerder uitgesloten zijn. Om het verkeersgeluid te milderen dient daarom gezocht te 

worden naar alternatieve oplossingen. Mogelijke oplossingen kunnen zijn:  

 Geluidsarme wegbedekking 

 Beperken van de verkeerssnelheid 

 Geluidsabsorberende middenbermschermen 

 Verbeteren van de akoestische isolatie van woningen 

 

In het geval van het omleidingstracé: De woonomgeving langs het omleidingstracé verdient de nodige 

aandacht voor aanvullende maatregelen om de stijging van het verkeersgeluid of het omgevingsgeluid te 

compenseren. Mogelijke oplossingen kunnen zijn:  

 Verhogen van de voorziene geluidsschermen langs het omleidingstracé; 

 Toepassen van geluidsarme wegbedekking; 

 Beperken van de verkeerssnelheid; 

 Verbeteren van de akoestische isolatie van woningen 

 

 

16.7 Fauna en flora 

16.7.1 Waar gaat het over 

In deze discipline fauna en flora zijn volgende effectgroepen onderzocht: 

 Ruimtebeslag. Hierbij werd op basis van een worst-case-benadering de inname van biologisch 

waardevolle en zeer waardevolle habitats beschreven en beoordeeld. Daarnaast werd de impact op 

Natura 2000 habitats, leefgebieden voor Natura 2000 soorten, verboden te wijzigen vegetaties en kleine 

landschapselementen en regionaal belangrijke biotopen bepaald. Ook het maximaal verlies aan 

bosvegetaties werd berekend en beoordeeld.  

 Netwerkeffecten. Netwerkeffecten groeperen de effecten die ontstaan doordat infrastructuur een barrière 

opwerpt (barrièrewerking) en/of ecologische verbindingen doorsnijdt (versnippering). Hierbij wordt de 

impact op bestaande en toekomstige ecologische verbindingen beschreven en beoordeeld.  

 Verstoring onder de vorm van geluidsverstoring, lichthinder, akoestische verstoring, visuele verstoring 

door aanwezigheid van de weg en verstoring door verzurende en vermestende depositie.  

Als onderdeel van de discipline fauna en flora wordt in het kader van Artikel 36ter van het Natuurdecreet een 

passende beoordeling opgemaakt. Daarnaast worden op basis van artikel 17, §3 van het Natuurdecreet 

schadebeperkende en compenserende maatregelen geformuleren voor de delen van het VEN die door het 

GRUP NZL zullen worden opgeheven. 
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16.7.2 Effectenoverzicht 

 Doortochttracé Omleidingstracé 

Ruimtebeslag Door de aanleg van het doortochttracé zal 

er slechts in beperkte mate een inname 

zijn van biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle habitats en leefgebieden 

(worst-case-benadering). De impact 

inzake ruimtebeslag wordt als matig 

negatief effect beoordeeld.  

In het kader van het Bosdecreet is een 

compensatie van het verlies aan bos 

noodzakelijk.  

In het kader van het stand-still-principe en 

de zorgplicht is een compensatie van de 

verboden te wijzigen vegetaties, Europees 

beschermde habitats, kleine 

landschapselementen noodzakelijk.  

Door de aanleg van het doortochttracé 

zullen er aanzienlijke hoeveelheden 

bosvegetaties verloren gaan. Daarnaast 

treedt ook een grote inname van 

Europese habitats op buiten SBZ-gebied 

en zullen een groot aantal kleine 

landschapselementen potentieel verloren 

gaan. Het maximale verlies van deze 

waardevolle en zeer waardevolle habitats 

(worst-case-benadering) wordt als 

significant negatief effect beoordeeld.  

In het kader van het Bosdecreet is een 

compensatie van het verlies aan bos 

noodzakelijk.  

In het kader van het stand-still-principe en 

de zorgplicht is een compensatie van de 

verboden te wijzigen vegetaties, Europees 

beschermde habitats, kleine 

landschapselementen noodzakelijk.  

Netwerkeffecten De realisatie van het doortochttracé zal in 

vergelijking met de huidige situatie en 

rekening houdend met het voorzien van 

een ecologische verbinding ter hoogte van 

de Mangelbeekvallei en het Kamp van 

Beverlo een significant positief effect 

hebben inzake versnippering en 

barrièrewerking.  

De aanleg van een ecoduct ter hoogte van 

het Kamp van Beverlo met voldoende 

afscherming en geleiding wordt als een 

bindende milderende maatregel opgelegd. 

De ecologische verbinding ter hoogte van 

de Mangelbeek vormt een milderende 

maatregel, die reeds voorzien is binnen 

het project.  

De effecten inzake versnippering en 

barrièrewerking worden voor het 

omleidingstracé als gering negatief 

effect beoordeeld. Bij deze beoordeling 

wordt rekening gehouden met een groot 

aantal ontsnipperingsmaatregelen, zoals 

een brug op peilers ter hoogte van de 

Mangelbeek, een ecoduct ter hoogte van 

het Kamp van Beverlo, enz. Door deze 

maatregelen blijft, binnen de 

aaneengesloten 

natuurbeschermingsgebieden een 

ecologische verbinding bestaan, of is zelfs 

een verbetering t.o.v. de huidige situatie 

zoals ter hoogte van het Kamp van 

Beverlo. Daarnaast worden nog enkele 

bijkomende maatregelen als noodzakelijk 

geacht, zoals ter hoogte van Mispad, ten 

zuiden van de tunnel van Kraanberg, ten 

noorden van het viaduct van Lillo, ter 

hoogte van de Laambeek.  

Sowieso blijft er lokaal wel een 

doorsnijding van het open landschap, wat 

in relatie tot de huidige situatie en in 

vergelijking met het doortochttracé minder 

positief wordt beoordeeld. 
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 Doortochttracé Omleidingstracé 

Verstoring   

Geluidsverstoring Rekening houdend met het de milderende 

maatregelen die als projectkenmerk 

voorzien zijn, namelijk geluidswerende 

maatregelen ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei en het Kamp van 

Beverlo, wordt de impact als gevolg van 

geluidsverstoring in vergelijking met de 

actuele situatie als positief effect 

beoordeeld. 

De realisatie van de N74 volgens het 

omleidingstracé resulteert algemeen in 

een verhoging van de oppervlakte met 

geluidsverstoring. T.h.v. het Kamp van 

Beverlo heeft het plan een belangrijke 

lagere geluidsbelasting tot gevolg door de 

voorziening van geluidsschermen.  

Ter hoogte van overige kwetsbare 

gebieden langsheen het omleidingstracé 

treedt wel een verhoging van het 

omgevingsgeluid op, ondermeer tussen 

de twee tunnels waar de weg in open 

sleuf ligt. Aangezien dit gebied in de 

huidige situatie weinig onderhevig is aan 

geluidsverstoring, wordt dit als een matig 

negatief effect voor avifauna beoordeeld. 

Gezien ter hoogte van de meest 

kwetsbare gebieden langsheen het tracé 

reeds geluidsschermen voorzien zijn, en 

gezien geen significant negatieve effecten 

verwacht worden, is het onnodig 

milderende maatregelen voor te stellen 

ten behoeve van een verdere reductie van 

de geluidsverstoring. 

Lichthinder Aangezien het doortochttracé de N715 

volgt, dewelke in de huidige situatie reeds 

verlicht is, geeft het plan geen aanleiding 

tot bijkomende lichtverstoring. 

Integendeel. Naar aanleiding van 

voorliggend plan worden bijkomende 

voorwaarden vooropgesteld om de 

lichthinder vanuit de N74/N715 zoveel 

mogelijk te beperken.  

Het principe van “goed verlichten” dient 

gehanteerd te worden. Om de impact op 

de vleermuizen ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei te milderen, wordt 

voorgesteld om opgaand groen in functie 

van vliegroutes en hop-overs te voorzien. 

Rekening houdend met deze milderende 

maatregelen, wordt het effect als neutraal 

tot licht positief beoordeeld. Er zal geen 

relevante toename van lichthinder binnen 

de natuurbeschermingsgebieden die 

gekruist worden (Mangelbeek, Achter de 

In het omleidingstracé zal er enkele 

verlichting voorzien worden op knopen en 

tunnelmonden.  

Rekening houdend met het feit dat er 

enkel verlicht wordt waar nodig, dat er 

afschermende maatregelen voorzien 

worden langsheen het volledige tracé en 

dus ook t.h.v. de Mangelbeekvallei en het 

Kamp van Beverlo, wordt de impact van 

de lichthinder als gering negatief 

beoordeeld. Ter hoogte van de N715 zal 

er in vergelijking met de huidige situatie 

een positief effect optreden. 
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 Doortochttracé Omleidingstracé 

Witte Bergen) optreden. 

Visuele hinder Het doortochttracé passeert twee 

kwetsbare gebieden voor visuele hinder, 

namelijk de Mangelbeekvallei en het 

Kamp van Beverlo. Aangezien er ter 

hoogte van beide gebieden 

geluidswerende maatregelen voorzien 

worden, zal de visuele hinder beperkt zijn. 

Het effect wordt als gering negatief 

effect beoordeeld.  

De meest kwetsbare zone voor visuele 

hinder langsheen het omleidingstracé is 

het Kamp van Beverlo. Ter hoogte van het 

gebied Kraanberg ligt de weg grotendeels 

ondergronds, waardoor de effecten hier 

minder uitgesproken zijn. Indien rekening 

gehouden wordt met de randvoorwaarde 

waarbij geen doorzichtige 

geluidsschermen ter hoogte van de 

Mangelbeek en het Kamp van Beverlo 

aangebracht worden, wordt het effect van 

visuele hinder voor het omleidingstracé 

als gering negatief effect beoordeeld. 

Verzuring/vermesting Een vergelijking van de bijdrage aan 

vermestende en verzurende depositie van 

de huidige situatie t.o.v. de 

referentiesituatie (2020) toont aan dat er 

een vermindering van de bijdrage ten 

gevolge van verkeersemissies zal 

optreden in de referentiesituatie (2020). 

Ter hoogte van de vennen van het Kamp 

van Beverlo bedraagt de bijdrage zelfs 

18% (vermesting) tot 20% (verzuring) 

minder dan in de huidige situatie.  

Door de realisatie van het doortochttracé 

zal er een lichte toename en op sommige 

locaties een afname van de vermestende 

en verzurende depositie optreden. De 

toename aan verzurende depositie 

bedraagt gemiddeld 0,2% en maximaal 

0,9% t.o.v. de referentiesituatie 2020.  

Dit wordt als niet significant negatief 

beoordeeld.  

Een vergelijking van de bijdrage aan 

vermestende en verzurende depositie van 

de huidige situatie t.o.v. de 

referentiesituatie (2020) toont aan dat er 

een vermindering van de bijdrage ten 

gevolge van verkeersemissies zal 

optreden in de referentiesituatie (2020). 

Ter hoogte van de vennen van het Kamp 

van Beverlo bedraagt de bijdrage zelfs 

18% minder dan in de huidige situatie. 

De toename van de bijdrage (t.o.v. de 

referentiesituatie 2020) tot de 

vermestende depositie ten gevolge van de 

realisatie van het omleidingstracé blijft 

onder de 2% en wordt als niet significant 

negatief beschouwd. De maximale 

toename van de bijdrage van het project 

bedraagt 1,82% (verzuring) en 1,85% 

(vermesting). 

Impact op de 

waterhuishouding 

Voor de aanleg van het doortochttracé 

kunnen bij bemaling significant negatieve 

effecten optreden ter hoogte van de 

grondwaterafhankelijke vegetaties. Om dit 

effect te milderen, zullen aangepaste 

technieken moeten toegepast worden. Het 

staat vast dat deze technieken 

voorhanden zijn. Mogelijke technieken zijn 

retourbemaling, onderwaterbetontechniek 

of het voorzien van drains. Monitoring 

wordt voorgesteld.  

De aanwezigheid van de tunnels 

Voor de aanleg van het omleidingstracé 

kunnen bij bemaling significant negatieve 

effecten optreden ter hoogte van de 

grondwaterafhankelijke vegetaties. Om dit 

effect te milderen, zullen aangepaste 

technieken moeten toegepast worden. Het 

staat vast dat deze technieken 

voorhanden zijn. Mogelijke technieken zijn 

retourbemaling, onderwaterbetontechniek 

en het voorzien van drains. Monitoring 

wordt voorgesteld. 

De aanwezigheid van de tunnels 
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 Doortochttracé Omleidingstracé 

(exploitatiefase) zullen nergens tot 

significant negatieve effecten leiden. 

(exploitatiefase) zullen nergens tot 

significant negatieve effecten leiden, 

mede door de ver doorgevoerde graad 

van remediëring voor de tunnel van De 

Standaard  

 

16.7.3 Vergelijking van de tracés 

De algemene conclusie is dat globaal gezien de effecten op fauna en flora minder groot zijn bij het 

doortochttracé in vergelijking met het omleidingstracé. De voorkeur vanuit de discipline fauna en flora gaat 

dan ook uit naar het doortochttracé. Mits het in acht nemen van een reeks van milderende en 

compenserende maatregelen, waarvan een groot aantal nu reeds als projectkenmerk zijn opgenomen, kan 

het omleidingstracé vanuit de aspecten fauna en flora als aanvaardbaar worden beschouwd.  Op basis van 

de passende beoordeling worden ten aanzien van de aangemelde habitats en soorten enerzijds en de 

natuurlijke kenmerken van de SBZ-gebieden anderzijds, zowel voor het doortochttracé als voor het 

omleidingstracé geen significant negatieve effecten verwacht. 

16.7.4 Milderende maatregelen 

Doortochttracé 

Milderende maatregelen in relatie tot ruimtebeslag 

Een mildering van het verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle vegetaties dient te bestaan uit 

het nastreven van een maximaal behoud van de waardevolle en zeer waardevolle vegetaties, o.a. binnen de 

werfzones, binnen de zone voor landschappelijke inpassing van de weg, enz. Vegetaties die permanent 

verloren gaan, zoals vegetaties ter hoogte van de wegzate zelf, kunnen het beste gecompenseerd worden in 

de onmiddellijke nabijheid van de weg, zoals binnen de zone van landschappelijke inpassing. Het 

heraanplanten van kleine landschapselementen langsheen de weg is aangewezen.  

Bovenvermelde milderende maatregelen kunnen als bindend beschouwd worden, rekening houdend met de 

technische haalbaarheid ervan. Vegetaties (kleine landschapselementen, verboden te wijzigen vegetaties, 

…) die niet behouden kunnen blijven, omdat ze bijvoorbeeld ter hoogte van de wegzate zelf voorkomen of 

binnen de noodzakelijke werfzone voorkomen, dienen gecompenseerd te worden (zie hoofdstuk 

compenserende maatregelen). Dit betreft geen compensatie in het kader van Artikel 36ter, §5 van het 

Natuurdecreet. 

 

Milderende maatregelen in relatie tot netwerkeffecten 

Als projectkenmerk wordt ter hoogte van de Mangelbeekvallei een ontsnippering voorzien. De opgelegde 

randvoorwaarden in voorliggend plan-MER dienen te worden in acht genomen.  

Het bouwen van een fauna-passage met voldoende geleiding en afscherming ter hoogte van het Kamp van 

Beverlo wordt als een bindende milderende maatregel voorop gesteld.  

 

Milderende maatregelen die de verstoring verzachten 

Om de impact op de vleermuizensoorten te milderen, wordt het principe van goed verlichten noodzakelijk 

geacht. Verder worden in het valleigebied van de Mangelbeek vanuit het vleermuizenonderzoek (Verkem, 

2009, 2010) milderende maatregelen voorgesteld voor de inrichting van het opgaand groen in functie van 

vliegroutes en hop-overs.  
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Milderende maatregelen die de impact op de waterhuishouding verzachten 

Om significant negatieve ecohydrologische effecten uit te sluiten voor de variant met verlengde tunnel in 

Helchteren wordt een verlenging van de tunnel met maximaal 500 m voorgesteld. Dit wordt als een bindende 

maatregel aanzien. 

Voor de aanlegfase kunnen bij bemaling significant negatieve effecten optreden ter hoogte van 

grondwaterafhankelijke vegetaties.  Op projectniveau zal daarom een verdere verfijning onderzocht moeten 

worden welke milderende maatregelen moeten worden toegepast in welke deelzones (afhankelijk van 

diepteligging tunnel, uitvoeringstechniek van de tunnel, plaatselijke grondwaterstand en kwetsbaarheid voor 

verdroging van de omgeving) om tot niet-significantie te leiden. Het staat echter wel vast dat er voldoende 

technische maatregelen voorhanden zijn om deze significante effecten teniet te doen. Het gebruik van 

retourbemaling,  de onderwaterbetontechniek  (waarbij bemaling buiten de bouwput niet nodig is)  en het 

voorzien van drains  kunnenkan als mogelijkheid worden aangehaald.  

De randvoorwaarde dat de effecten niet meer dan 5cm grondwaterverlaging met zich mee mogen brengen, 

wordt als een bindende milderende maatregel beschouwd. Monitoring is hier noodzakelijk.  

 

 

 

Compenserende maatregelen 

Vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen 

van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare 

natuurschade (algemene natuurtoets) dient het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle vegetatie 

zoveel mogelijk te worden voorkomen of beperkt en indien dit niet mogelijk is te worden gecompenseerd. Dit 

betreft geen compensatiemaatregel in het kader van Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet. Juridisch 

gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, 

zoals wel het geval is voor het verlies aan bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in 

het kader van de zorgplicht en het stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer 

waardevolle habitats op regionaal en Vlaams niveau te compenseren.  

 

Omleidingstracé 

Milderende maatregelen die het direct ruimtebeslag verzachten 

Een mildering van het verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle vegetaties dient te bestaan uit 

het nastreven van een maximaal behoud van de waardevolle en zeer waardevolle vegetaties, o.a. binnen de 

werfzones, binnen de zone voor landschappelijke inpassing van de weg, enz. Vegetaties die permanent 

verloren gaan, zoals vegetaties ter hoogte van de wegzate zelf, kunnen het beste gecompenseerd worden in 

de onmiddellijke nabijheid van de weg, zoals binnen de zone van landschappelijke inpassing. Het 

heraanplanten van kleine landschapselementen langsheen de weg is aangewezen.  

Bovenvermelde milderende maatregelen kunnen als bindend beschouwd worden, rekening houdend met de 

technische haalbaarheid ervan. Vegetaties (kleine landschapselementen, verboden te wijzigen vegetaties, 

…) die niet behouden kunnen blijven, omdat ze bijvoorbeeld ter hoogte van de wegzate zelf voorkomen of 

binnen de noodzakelijke werfzone voorkomen, dienen gecompenseerd te worden (zie hoofdstuk 

compenserende maatregelen). Dit betreft geen compensatie in het kader van Artikel 36ter, §5 van het 

Natuurdecreet. 

 

Maatregelen die de impact op de waterhuishouding verzachten 

Voor de aanlegfase is door de uitvoeringstechniek van onderwaterbeton een significant negatief effect t.h.v. 

de tunnel De Standaard uitgesloten. Voor de tunnels Hoeverheide/Kraanberg kunnen bij bemaling wel 
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significant negatieve effecten optreden zodat op projectniveau zal worden onderzocht welke milderende 

maatregelen moeten worden toegepast om tot niet-significantie te leiden. . Het staat echter wel vast dat er 

voldoende technische maatregelen voorhanden zijn om deze significante effecten teniet te doen.  

De randvoorwaarde dat de effecten niet meer dan 5cm grondwaterverlaging met zich mee mogen brengen, 

wordt als een bindende milderende maatregel beschouwd. Monitoring is hier noodzakelijk. 

 

Milderende maatregelen in relatie tot netwerkeffecten 

Hierna worden per natuurverbinding een aantal bindende milderende maatregelen en aanbevelingen 

beschreven.  

 Ter hoogte van de tunnels Kraanberg – Hoeverheide (omleidingstracé) 

o Volgen van de inrichtingsprincipes (voedselarm bodemmateriaal, dikte minstens  meter, 

glooiende hellingen, inzaaien met heidemaaisel, takkenrils voorzien, poelen/vennen 

voorzien, etc.) ter hoogte van de tunneldaken.  

o Maximale afscherming open sleuf tussen de twee tunnels zowel voor zoogdieren als 

amfibiën. 

o Voorzien van 2 ecotunnels: ten zuiden van de tunnel van Kraanberg en ten noorden van de 

Viaduct van Lillo; 

 Ter hoogte van de vallei van de Mangelbeek 

o Voldoen aan opgelegde randvoorwaarden voor brug op peilers: voet brug ten minste 30m 

ten noorden van de Broekbeek, voldoende natuurlijke lichtinval onder de viaduct, vrije 

meandering Mangelbeek, minimaal 5m vrije doorrijhoogte, etc.  

o Verlegging en ecologische inrichting Mangelbeek volgens beschreven randvoorwaarden; 

 Ter hoogte van het Kamp van Beverlo 

Ecoduct moet voldoen aan beschreven randvoorwaarden waarbij voldoende geleiding en 

afscherming wordt voorzien (takkenril, natte en droge biotopen voorzien, voedselarme bodem, etc.) 

 Ter hoogte van de Laambeekvallei 

Optimale ontwikkeling van een verbindende functie van de Laambeekvallei, waarbij een fysieke 

ontsnippering van de kruising Laambeek – N74 best aangewezen is. Algemene randvoorwaarden 

voor ecotunnels gelden hier ook.  

 

Maatregelen die de verstoring verzachten 

Om hinder door schaduw van viaducten op natuur te beperken, zoals ter hoogte van de Mangelbeekvallei, 

wordt als randvoorwaarde voorgesteld om onder de viaducten voldoende natuurlijke lichtinval te voorzien.  

 

Compenserende maatregelen 

Vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de bepalingen 

van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van vermijdbare 

natuurschade (algemene natuurtoets) dient het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle vegetatie 

zoveel mogelijk te worden voorkomen of beperkt en indien dit niet mogelijk is te worden gecompenseerd. Dit 

betreft geen compensatiemaatregel in het kader van Artikel 36ter, §5 van het Natuurdecreet. Juridisch 

gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, 

zoals wel het geval is voor het verlies aan bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in 

het kader van de zorgplicht en het stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer 

waardevolle habitats op regionaal en Vlaams niveau te compenseren.  
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16.8 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

16.8.1 Waar gaat het over 

Onder deze noemer gaan we in op het direct verlies van landschapselementen, de landschapsvisuele 

verstoring en het doorbreken van landschappelijke relaties.  Gezien het planniveau van de studie is de 

effectbespreking gericht op de grote structuren en entiteiten en wordt niet ingegaan op effecten op 

microniveau.   

 

16.8.2 Effectenoverzicht 

Doortochttracé Omleidingstracé 

Verlies landschapselementen (beeldbepalend, erfgoedwaarden, …) 

 Mogelijke aantasting van archeologische waar 

afgravingen nodig zijn 

 Beschermd landschap Ter Dolen wordt geraakt 

 In Kolveren wordt een gebied met KLE’s 

ingenomen 

Algemeen geldend 

 Potentieel verlies van archeologische 

vindplaatsen  

 Inname verboste landduin nabij Militair domein 

(relictzone volgens landschapsatlas) 

 Inname kleinschalig landschap Helchteren 

 Inname domein Hoeverheide; voornamelijk 

bosbestanden en landschappelijk zeer 

waardevolle zone met landduinen 

 Inname open ruimte (gemengd open-gesloten) in 

Grote Winterbeek en Mangelbeekvallei 

 Inname open ruimte (gemengd open-gesloten) 

aan de rand van de Echelbeek-Winterbeekvallei 

 Inname KLE-rijk kleinschalig landschap Kolveren 

Enkel geldend voor basisalternatief 

 Positief effect door omvorming van KMO-zone 

naar natuur, opbraak van de N715 en inlijving van 

deze zones bij het uitgestrekte natuurlandschap 

Visuele verstoring 

 Zware laanbomenrij (Amerikaanse eik) 

langsheen KMO-zone gaat verloren 

 Verbeterde zichtbaarheid van de weg vanuit het 

beschermd landschap Ter Dolen (verslechterde 

situatie). 

 Beperkte visuele verstoring  thv Kolveren 

 

Herinrichting doortocht N74-N715 

Verbetering van de landschapskwaliteit ter hoogte van 

volledig ondergrondse tunnels dankzij ruimte voor 

kwalitatieve inrichting publiek domein, groenvoor-

zieningen,...  Positief effect 

Verdere verstening en verstedelijking ter hoogte van 

tunnelmonden waar geen ruimte rest voor landschap-

pelijke inkleding, groenvoorziening,.. Matig negatief 

effect 

Algemeen geldend 

 Lichte toename zichtbaarheid vanaf militair 

domein 

 Beperkte visuele impact door tunneldelen in 

bosgebied Helchterenbos. Aan Domein 

Hoeverheide zal de tunnel als ophoging zichtbaar 

blijven. 

 De twee tunnelsegmenten hebben een duidelijk 

landschappelijke impact door hun ligging in open 

gebied en hun grote hoogte boven het huidige 

maaiveld.  Verder te optimaliseren op 

projectniveau. 

 In de beekvalleien (Grote Winterbeekvallei, 

Mangelbeekvallei, Echelbeekvallei, 

Winterbeekvallei) zal de infrastructuur lokaal van 

op grote afstand zichtbaar zijn door het halfopen 

karakter 

 De nieuwe verkeerswisselaar zal nauw aansluiten 

bij de huidige wisselaar waardoor de impact 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

relatief beperkt blijft. 

Herinrichting doortocht N715 

 Sterke verbetering van het volledige tracé in 

doortocht omdat veel ruimte vrijkomt voor 

landschapsinrichting, groenvoorziening, publieke 

functies, … Zeer positief effect. 

Enkel geldend voor basisalternatief 

 Mogelijkheid tot een verbeterde landschappelijke 

buffering van het landschappelijk bijzonder 

waardevolle het militair domein 

 Mogelijkheid tot omvorming van de KMO-zone 

naar visueel aantrekkelijk natuurlandschap waar 

de N74 verdiept gelegen in ingepast is. 

Impact op landschappelijke relaties 

 Geen relevante wijzigingen: de verbredingen ter 

hoogte van de Mangelbeekvallei en 

Broekbeekvallei zijn zeer beperkt 

Algemeen geldend 

 Doorsnijding van bosgordel, in tunnel maar 

grotendeels half-ingegraven. Doorsnijding van 

landgoed Hoeverheide. 

 Doorsnijding van open ruimte-gebieden tussen de 

Mangelbeek en de Winterbeek/Echelbeek en thv 

het zuidelijke tunnelsegment 

 Enkel geldend voor basisalternatief 

 Mogelijkheid tot herstel van landschappelijke 

verbinding groene gebieden militair domein - 

Molenheide 

 

16.8.3 Vergelijking van de tracés 

De effecten voor beide alternatieven zijn negatief. Voor het doortochttracé zijn deze relatief beperkt en 

worden deze als licht negatief beoordeeld. Voor het omleidingstracé treden ernstige effecten op en dient het 

geheel als ernstig negatief beoordeeld te worden. Vanuit de receptor landschap is er dus een duidelijke 

voorkeur voor het doortochttracé. 

Voor beide alternatieven zijn diverse milderende maatregelen voorgesteld om de effecten te verminderen. 

Deze kunnen de effecten lokaal sterk doen afnemen doch geen wijziging realiseren in de globale 

beoordelingen. 

Met betrekking tot de varianten is er enkel bij het omleidingstracé een duidelijke voorkeur voor de 

basisalternatief ter hoogte van de KMO-zone. Voor alle overige varianten is er geen wezenlijk onderscheid. 

 

16.8.4 Milderende maatregelen 

Voor het doortochttracé 

 Archeologisch vooronderzoek waar graafwerken noodzakelijk zijn 

 Landschappelijke inpassing ter hoogte van Ter Dolen uit te werken op ontwerpniveau 

 Groene afscherming van de weginfrastructuur ter hoogte van Kolveren 

 

Voor het omleidingstracé 

 Archeologisch vooronderzoek waar graafwerken noodzakelijk zijn 
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 Meerwaarde creëren ter hoogte van de KMO-zone; gescheiden natuurzones boven de open sleuf kunnen 

plaatselijk verbonden worden om landschappelijke verbindingen te herstellen. 

 Landschapsherstelmaatregelen ter beperking van de visuele impact vanuit het militaire domein. 

 Tunneldaken landschappelijk inkleden. 

 

16.9 Mens – socio-organisatorische aspecten, hinder, gezondheid 

16.9.1 Waar gaat het over 

In de discipline mens ruimtelijke aspecten worden de volgende effectgroepen onderzocht: 

 impact op menselijke functies: 

Zowel de aanleg van de doortocht als van de omleiding vereisen de inneming (via aankoop in der minne 

of onteigening) van terreinen menselijke functies (wonen, werken, recreëren, …).  Deze ruimteverliezen 

zijn tijdelijk indien ze kunnen hersteld worden maar zijn doorgaans blijvend.   

De ruimteverliezen worden besproken voor aanlegfase en exploitatiefase samen. 
 

 gezondheidseffecten: 

Binnen deze effectgroep wordt ingegaan op gezondheidseffecten van blootstelling aan 

luchtverontreiniging en blootstelling aan geluid 
 

 impact op menselijke funtionele relaties (verkeersafwikkeling): 

Binnen deze effectgroep wordt aandacht besteed aan barrièrewerking, doorstoming van openbaar 

vervoer, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid 

 leefbaarheid tijdens de aanlegfase: 

Normaliter wordt de aanlegfase niet behandeld in een MER op planniveau. In vele gevallen is deze 

immers niet differentiërend voor de tracékeuze.   

Voor dit project is dit zeer duidelijk anders aangezien:  

- de aanleg van een omleidingstracé kan gerealiseerd worden zonder zware hinder (nieuw tracé, 

redelijk veel viaduct, tunnels in open bouwput, weinig dwarsing van wegen, …) en dit terwijl de N715 

volledig en ongehinderd in dienst blijft; de uitvoeringsduur kan ook beperkt worden tot ca. 3 jaar. 

- de aanleg van een doortochttracé een voortschrijdende zware werf noodzaakt en dit omwille van: 

 het sterke ruimtegebrek tussen de gevels langs weerszijden van de weg waardoor nergens in open 

bouwput kan worden gewerkt 

 de N715 moet in dienst blijven hetgeen een zeer zorgvuldige fasering vereist waarbij de N715 op 

versmalde rijstroken (plaatselijk ook minder rijstroken) wordt gebracht 

De uitvoeringsduur bedraagt naar schatting 5,6 jaar voor de tunnel te Houthalen en 3,8 jaar voor de 

(verlengde) tunnel te Helchteren. 

Aangezien de aanlegfase derhalve wel belangrijk is voor een gefundeerde tracékeuze werd dit 

uitgewerkt voor het doortochttracé. 

 

16.9.2  Effectenoverzicht 

16.9.2.1  Verlies menselijke functies 

Het verlies aan menselijke functies is samengevat in onderstaande tabel. 

 
Doortochttracé Omleidingstracé 

Verlies gebouwen 

(woon- en 

handelsfunctie) 

Basisalternatief 

Verlies 213 panden, zowel gesloten, 

halfopen als open bebouwing  

Verlies 3 woningen (villa’s)  in Lillo 

omwille van direct ruimtebeslag 

Voorstel om 4 woningen (villa’s)  
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Doortochttracé Omleidingstracé 

 

Variant verlengde tunnel 

Verlies 236 panden, zowel gesloten, 

halfopen als open bebouwing  

 

extra te onteigenen te Lillo omwille 

van onleefbaarheid  

 

Verlies 2 woningen op het 

bedrijventerrein Centrum-Zuid 

Ruimteverlies 

landbouw 

Inname van +/- 1,5 ha landbouwgrond 

voor infrastructuur 

 

Inname van +/- 6,5 ha 

landbouwgrond voor infrastructuur 

 

Ruimteverlies  

KMO-zone 

Basisalternatief (ontsluiting voorzijde 

KMO-zone) 

Verlies van 1 bedrijf (betonelementen) 

Verlies van 4 bedrijfsgebouwn en 1 

dienstwoning op de KMO-zone omwille 

van strakke bundeling N74 en N715 langs 

voorzijde KMO-zone.  Mogelijkheid tot 

herbouwen van deze panden dieper op 

perceel met evenwel verlies van 20 m 

KMO-zone over volledige lengte. 

 

Variant ontsluiting achterzijde KMO-zone 

Verlies van 1 bedrijf, 

Grondige herconfiguratie vereist van de 8 

resterende bedrijfspanden 

Basisalternatief 

Totaal verlies KMO-zone (25 ha) 

 

Variant ontsluiting voorzijde KMO-

zone 

Verlies van 1 bedrijf.  

Verlies van 4 bedrijfsgebouwn en 1 

dienstwoning.  Mogelijkheid tot 

herbouwen van deze panden dieper 

op perceel met evenwel verlies van 

20 m KMO-zone over volledige 

lengte. 

 

Variant ontsluiting achterzijde KMO-

zone 

Verlies van 1 bedrijf, 

Grondige herconfiguratie vereist van 

de 8 resterende bedrijfspanden 

Voor werfzones kunnen, naast braakliggende zones binnen het bedrijventerrein Centrum Zuid, volgende 

zones worden gebruikt die sowieso ingenomen worden door het project : 

 de KMO-zone (in geval van omleidingstracé); 

 de binnenruimten van verkeerswisselaar;  

 zones nabij de tunnelmonden waar de woningen sowieso moeten onteigend worden omwille van 

plaatsgebrek. 

Zones voor infiltratie en buffering van hemelwater kunnen worden voorzien binnen de werfzones (na 

afronding van de werf) en op overhoeken die ontstaan bij onteigening van volledige kadastrale percelen. 

Op planniveau leiden deze aanhorigheden dan ook niet tot extra ruimteverlies ten opzichte van wat reeds 

vereist is voor de aanleg van de infrastructuur. 

 

16.9.2.2 Effecten op de menselijke functionele relaties - exploitatiefase 

Het impact op menselijke functionele relaties samengevat in onderstaande tabel. 

 
Doortochttracé Omleidingstracé 

Barièrewerking  Gelijkgrondse kruisingen (zowel voor lokaal 

wegverkeer als zachte weggebruikers) zijn 
In het noordelijk gedeelte van het 

omleidingstracé worden enkele  
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Doortochttracé Omleidingstracé 

plaatselijk niet mogelijk : t.h.v. primaire weg 

met alle Noordzuidinfra op maaiveldniveau  

(2x2-profiel doorgaand, én parallelle lokale 

weg = 6 rijstroken), en t.h.v. van 

tunnelmonden.  

De in het project voorziene fiets- en 

voetgangersbruggen maken de primaire 

weg op deze locaties terug oversteekbaar.  

Voor het gemotoriseerd verkeer worden er 

voldoende keerbewegingen voorzien zodat 

de oost-westrelaties op een afdoende wijze 

behouden kunnen blijven. 

Waar de primaire weg in tunnel wordt 

aangelegd worden de bestaande relaties 

voor zachte weggebruikers verbeterd door 

de gelijkvloerse herinrichting en de 

afgenomen intensiteiten. Ook voor 

gemotoriseerd verkeer zal hierdoor een 

sterke verbetering optreden.   

 

verkeersrelaties op maaiveld   

doorsneden door het omleidingstracé. De 

relaties voor lokaal en langzaam verkeer 

blijven behouden, of er wordt in het 

project voorzien in een vrij volwaardig 

alternatief, waardoor de effecten beperkt 

zijn. .   

Op niveau van de N715 zal (de kwaliteit 

van) de oversteekbaarheid in het 

algemeen toenemen bij realisatie van het 

omleidingsalternatief. T.g.v. de daling van 

de verkeersintensitetien op de N715) en 

de voorziene herinrichting van dit 

wegsegment zal de voormalige 

barrièrewerking hier in gunstige zin 

evalueren.. 

 

Doorstroming 

openbaar vervoer  

Bij de realisatie van het doortochttracé met 

tunnels zullen de bestaande basislijnen van het 

openbaar streekvervoer maximaal behouden 

blijven.  

In de zones waar de vervoersvraag het 

meest uitgesproken is (doortochtzones) 

zullen verbeterde condities voor het 

openbaar vervoer ontstaan, en dit niet 

alleen op niveau van de positie van bus 

weginfrastructuur), maar ook voor de 

gebruikers van deze modus binnen de 

openbare ruimte. 

 

Daar waar op het onderliggend wegennet 

verkeersinductie optreedt, zal ook het 

openbaar vervoer qua commerciële 

snelheid hier minder gunstig evolueren.   

 

Ook de aanleg van het omleidingstracé 

heeft geen effect (bv. 

onderbrekingen/verdwijnen) van 

bestaande OV-lijnen. Er ontstaan geen 

nieuwe knooppunten waar het openbaar 

vervoer aan kwaliteit van haar 

dienstregelingen (bv. wachttijden) zal 

moeten inboeten. In het project worden de  

belangrijkste openbare vervoersassen 

(bv. de N719, de Michiel Scheperslaan)  

wordt de omleidingsweg via een 

overbrugging gerealiseerd.   

De doorstroming van het openbaar 

vervoer zal over het ganse N715-traject 

verbeteren bij het aanleggen van het 

omleidingsalternatief.  

Daar waar op het onderliggend wegennet 

verkeersinductie optreedt, zal ook het 

openbaar vervoer qua commerciële 

snelheid hier minder gunstig evolueren.   

Verkeersveiligheid Belangrijk naar conflictsituaties inzake 

verkeersveiligheid is dat het aantal 

hoofdkruispunten op de N715 niet zal afnemen ; 

voor de kleinere zijstraten zullen evenwel 

bepaalde kruispunten eerder een rechtsin-

rechtsuit-principe krijgen  van toepassing zijn, 

Voor de nieuw aan te leggen infrastructuur 

voor de omleidingsweg zal de 

verkeersveiligheid (normvereiste) zeker in een 

positief effect resulteren.  

Het aantal hoofd- en kleinschalige kruispunten 

op de N715 zal daarentegen niet afnemen, wel 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

keerbewegingen op selectieve punten worden 

voorzien 

In zones waar t.h.v. het maaiveld de rijstroken 

opnieuw samenvoegen is steeds een hoger 

potentieel risico op verkeersonveiligheid 

aanwezig.  

T.g.v. verkeersinductie op de N73 zal op de 

aansluiting met de N74 aldaar een grotere kans 

op verkeersonveiligheid  aan de orde zijn . 

Over het algemeen zorgt het 

implementeren van het doortochtalternatief 

inzake verkeersveiligheid voor een gunstige 

evolutie.   

 

verkeersluwer worden; dit heeft op zich ook 

een gunstig effect.  

T.g.v. verkeersinductie op de N73 zal op de 

aansluiting met de N74 aldaar een grotere 

kans op verkeersonveiligheid  aan de orde zijn 

. 

Over het algemeen wordt, elk op hun 

eigen wijze (cfr. type-oplossingen) zowel 

op de omleidingsweg N74 (doorgaand 

verkeer)  als op de N715 (lokaal verkeer) 

voor een verbetering van de 

verkeersveiligheid gezorgd.  

 

Verkeers-

leefbaarheid  

Voor de doortochttracé zullen de effecten 

op de verkeersleefbaarheid (van toepassing 

buiten de tunnels, en inzonderheid in de 

doortochten) in gunstige zin evolueren.   

Voor de bepaalde toeleidende wegen (bv. 

N719, N73) evolueert het 

verkeersleefbaarheidseffect eerder in 

negatieve zin. beschouwd worden. 

   

Ook binnen het omleidingstracé zullen op 

de N715 de effecten op de 

verkeersleefbaarheid (algemeen) erop 

vooruit gaan.    

Voor de bepaalde toeleidende wegen (bv. 

N719, N73) evolueert het 

verkeersleefbaarheidseffect eerder in 

negatieve zin. beschouwd worden. 

 

Recreatieve 

relaties  

De effecten voor de recreatieve relaties 

kennen binnen het doortochttracé op 

niveau van N715  een zeer gunstige 

evolutie.  

 

Ook binnen het omleidingsalternatief mag 

voor de recreatieve relaties gesproken 

worden van een overwegend gunstige 

evolutie. Zeker op de N715 is dit het 

geval; voor de recreatieve relaties die in 

de buurt van de nieuwe N74 doorbroken 

worden, wordt overwegend een alternatief 

voorzien.    

 

Algemene beoordeling doortochttracé 

De aanleg van het doortochtalternatief kan overwegend matig positief ingeschat worden wat betreft de 

effecten op de menselijk functionele relaties (verkeersafwikkeling).  

Vanuit de mogelijkheid om het doorgaande verkeersrelaties via het tunnelconcept doorheen de Noordzuid-

as te loodsen (aandacht voor de uitwisselingspunten en weefzones), kan er maximale aandacht uitgaan naar 

de vormgeving van de  bovengrondse doortochten, en worden condities gecreëerd om hier de bestaande 

relaties maximaal te herstellen en ook terug te versterken. 

De herinrichting van de N715  dient uit te gaan van verkeersveilige en verkeersleefbare ontwerpprincipes; 

binnen de beschikbare ruimtes behoort dit zeker tot de mogelijkheden. De afname van de 

verkeersintensiteiten op de N715 laten toe om tot een kwaliteitsvolle inrichting (kwaliteit voor alle modi, met 

parkeren, groen, etc) te komen, en de relaties van gevel tot gevel over de N715 heen te herstellen en verder 

uit te bouwen; dit bevordert het algemeen functioneren van de doortochtzones.. 
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Voor bepaalde segmenten (bv op de bovengrondse primaire weg en ter hoogte van de tunnelmonden) 

vragen vooral de oversteekrelaties  om de inpassing van een goede kruisende ongelijkgrondse infrastructuur 

en veilige keerbewegingen voor het autoverkeer.   

Voor de kruisende en toeleidende wegen van de N715 dient alvast voor een aantal segmenten bekeken te 

worden hoe de verkeersleefbaarheid maximaal kan gegarandeerd blijven/worden, alsook vragen knopen als 

de N74/N73 voor extra aandacht ter optimalisatie.  

 

Algemene beoordeling omleidingstracé 

De aanleg van het omleidingsalternatief kan overwegend matig positief ingeschat worden wat betreft de 

effecten op de menselijk functionele relaties (verkeersafwikkeling).  

Het omleidingsalternatief zorgt vooral voor een veiligere afwikkeling van het doorgaand verkeer.    

De N715 kan opnieuw heraangelegd worden i.f.v. meer verkeersveiligheid en –leefbaarheid.  De afname van 

de verkeersintensiteiten op de N715 levert hiertoe de nodige condities.  Zowel de verkeersmodi als de 

aangelande functies varen wel bij een heropwaardering van de doortocht.     

Voor de kruisende en toeleidende wegen van de N715 dient alvast voor een aantal segmenten bekeken te 

worden hoe de verkeersleefbaarheid maximaal kan gegarandeerd blijven/worden, als vragen bepaalde 

aansluitingspunten op de N74 om een optimalisatie (N73).  

 

16.9.2.3 Gezondheidseffecten 

Doortochttracé 

Gezondheidseffecten door blootstelling aan luchtverontreiniging 

Na realisatie van het doortochttracé worden iets meer mensen aan hogere NO2, PM10 en PM2.5-

concentaties blootgesteld dan in de toekomstige referentiesituatie 2020. Voor NO2 is de 

concentratiewijziging voor het merendeel van de bevolking in het studiegebied (ca. 90%) te verwaarlozen tot 

zeer beperkt. Voor PM10 en PM2.5 is de concentratiewijziging ook voor het grootste deel van de bevolking 

(97 à 98%)  te verwaarlozen tot zeer beperkt. De belangrijkste concentratieverhogingen doen zich zowel 

voor NO2 als voor PM10 en PM2.5 voor ter hoogte van de tunnelmonden.  

De globale blootstellingsbalans voor NO2, PM10 en PM2.5 valt negatief uit: binnen het studiegebied zijn er 

meer inwoners die na realisatie van de doortocht aan hogere NO2/PM10/PM2.5-concentraties worden 

blootgesteld dan inwoners waarvoor de blootstelling afneemt. De impact op kwetsbare groepen is zeer 

beperkt. 

 

Gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid 

Met betrekking tot blootstelling aan geluid zijn er voor het doortochttracé verschuivingen in negatieve zin. 

Ca. 56% wordt blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 50 dB(A), ca. 24% aan geluidsniveaus van 

meer dan 60 dB(A). Voor referentiesituatie 2020 gaat het om respectievelijk 52% en 19%. 

Het aantal ernstig gehinderden bedraagt 3.370 of ca. 7% van het totaal aantal inwoners. In referentiesituatie 

2020 gaat het om 2.944 potentieel ernstig gehinderden of ca. 6,2%. Het aantal potentieel ernstig 

gehinderden komt hiermee terug op het niveau van de bestaande situatie (3.374).  

S’nachts wordt bij realisatie van het doortochttracé ca. 69% van de inwoners van het studiegebied 

blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 42 dB(A). In referentiesituatie 2020 gaat het slechts om 40%. 

Het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden bedraagt 2.066 of 4,3 % van het totaal aantal inwoners in het 

studiegebied. In referentiesituatie 2020 gaat het om  1.186 ernstig slaapverstoorden of 2,5%. 
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Omleidingstracé 

Gezondheidseffecten door blootstelling aan luchtverontreiniging 

Voor het omleidingstracé is er geen verschuiving van blootgestelden naar klassen met hogere of lagere NO2-

concentraties. Voor het merendeel van de bevolking in het studiegebied (ca. 83%) is de concentratie-

wijziging te verwaarlozen. Voor 11,5% is er een licht tot matig positief effect.  

Voor PM10 en PM2.5 is er een beperkte verschuiving naar lagere concentratieklassen. Voor quasi de 

volledige bevolking (99,9 tot 100%) is de concentratiewijziging te verwaarlozen. De belangrijkste 

concentratieverhogingen doen zich zowel voor ter hoogte van de tunnelmonden en de nieuw aan te leggen 

infrastructuur.  

De globale blootstellingsbalans voor NO2 en PM2.5 valt positief uit: binnen het studiegebied zijn er meer 

inwoners die na realisatie van de omleiding aan lagere NO2/ PM2.5-concentraties worden blootgesteld dan 

inwoners waarvoor de blootstelling toeneemt. Voor PM10 komt de balans op 0 uit. De impact op kwetsbare 

groepen is zeer beperkt. 

 

Gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid 

Met betrekking tot blootstelling aan geluid zijn er voor het doortochttracé verschuivingen in negatieve zin. 

Ca. 55% wordt blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 50 dB(A), ca. 24% aan geluidsniveaus van 

meer dan 60 dB(A). Voor referentiesituatie 2020 gaat het om respectievelijk 52% en 19%, voor het 

doortochttracé om 56% en 24%. Het aantal ernstig gehinderden bedraagt 3.270 of ca. 7% van het totaal 

aantal inwoners. In referentiesituatie 2020 gaat het om 2.944 potentieel ernstig gehinderden of ca. 6,2%, in 

het doortochttraccé om 3.370 ernstig gehinderden.  

S’nachts wordt bij realisatie van de omleiding ca. 68% van de inwoners van het studiegebied blootgesteld 

aan geluidsniveaus van meer dan 42 dB(A). In referentiesituatie 2020 gaat het slechts om 40%, in het 

doortochttracé om ca. 69%. Het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden bedraagt 2.009 of 4,2 % van het 

totaal aantal inwoners in het studiegebied. In referentiesituatie 2020 gaat het om 1.186 potentieel ernstig 

slaapverstoorden, in het doortochttracé om 2.066. 

 

16.9.2.4 Leefbaarheid tijdens de aanlegfase 

Leefbaarheid langsheen het doortochttracé tijdens aanlegfase 

Ter hoogte van de tunnels en de tunnelmonden is een zware cumulatieve hinder te verwachten die bestaat 

uit : 

Directe hinder ten gevolge van werf : geluidshinder, trillingshinder, stofhinder, slijkhinder, privacyverlies, 

… Volgens de aanleghypothese treedt deze hinder voor elke gehinderde op gedurende ca 14 weken, hetzij 

7 weken vlak voor de deur en 7 weken aan de overliggende zijde.  Deze werfhinder wordt beoordeeld als 

een sterk negatief effect. 

Directe hinder ten gevolge van omlegging: Ter plaatse van de werf is een omlegging van minstens 250 m 

vereist over 3 of 4 versmalde rijstroken. De hinderduur wordt geschat op 21 weken en wordt beoordeeld als 

een sterk negatief effect. 

Onbereikbaarheid: ten gevolge van deze werf maar ook omwille van de daarmee gepaard gaande 

omlegging over minstens 250 m plaatselijk tot op enkele m van de gevels en waarbij fietspaden, 

parkeerstroken, … tijdelijk volledig verdwijnen.  Deze relatieve onbereikbaarheid wordt per gehinderde 

geschat op max 42 weken en wordt beoordeeld als sterk negatief effect.  

Cumulatie van deze effecten leidt tot de beoordeling dat de woningen en handelszaken, tijdens de passage 

van de werf i.c. over een periode van ca 10 maand, sterk tot zeer sterk in hun leefbaarheid aangetast 

zullen worden. 
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Effecten op de verkeersafwikkeling van de N715 tijdens de aanlegfase 

Op de meeste plaatsen zal ruimte zijn voor 2 x 2 versmalde rijstroken voor het afwikkelen van het verkeer.   

Dergelijk profiel zal leiden tot sterke stremming van verkeer om meerdere redenen : 

 Lage acceleratie van vrachtwagens die nochtans belangrijk aandeel hebben binnen totale verkeer en 

moeilijke passage langs vrachtwagens op versmalde rijstroken 

 Grotere wachtrijen bij kruispunten wegens wegvallen van opstelstroken en fileopbouw op de dwarsende 

wegen 

Op plaatsen waar slechts ruimte zal zijn voor 3 versmalde rijstroken is een nog grotere fileopbouw te 

verwachten.  Op planniveau werd nog niet uitgewerkt op welke plaatsen dit zal zijn. 

Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met het werfverkeer (van en naar de werf) zelf dat 

verstorend zal werken t.o.v. de verkeersstromen op de N715.  

De effecten van deze versmalde rijstroken en werfverkeer worden als volgt beoordeeld : 

 Om de mogelijke effecten op de doorstroming te beperken zal maximaal gebruik gemaakt moeten worden 

van een omleiding van het doorgaande verkeer en dat reeds vanaf een verre afstand van de werfzone. 

Op het doorgaande verkeer kan het effect als matig negatief ingeschat worden.  

 Voor het lokale verkeer, met bestemming op de N715 binnen de werfzone waaronder ook laden en 

lossen, wordt geen alternatief geboden. Hiertoe zullen, met werfzone verschuivend, plaatsen moeten 

ingericht worden die de parkeervraag kan opvangen. De verplaatsing van en naar de aangelanden dient 

te voet te gebeuren.  Dit effect wordt als sterk negatief ingeschat. 

 De afwikkeling van het fietsverkeer op de N715 wordt door de werfzone onderbroken waardoor omrijden 

noodzakelijk is. Het is niet steeds mogelijk om een korte omleiding voor het fietsverkeer te voorzien. De 

bereikbaarheid van de aangelanden voor fietsers is gedurende de werfzone niet mogelijk. De effecten 

voor het fietsverkeer worden als sterk negatief ingeschat. 

 Op het ogenblik dat het lokale wegennet in de omgeving van de N715 betrokken wordt in het 

omleidingstraject zal de impact op het lokale verkeersnetwerk beduidend toenemen. Dit zorgt voor een 

afnemende verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid, emissie en verstoring door geluid) en een 

afnemende verkeersveiligheid.  Negatief effect.  Om te voorkomen dat dergelijke effecten door 

sluipverkeer optreden dienen doordachte omleidingsroutes te worden bewegwijzerd eventueel aangevuld 

met het tijdelijk afsluiten van wegen voor niet-lokaal verkeer. 

 

16.9.3 Vergelijking van de tracés 

De omleiding en de doortocht zijn met betrekking tot verlies van menselijke functies moeilijk te vergelijken: 

voor de doortocht moeten beduidend meer woningen onteigend worden dan voor de omleiding. Voor de 

omleiding moeten dan weer meer landbouwpercelen ingenomen worden en de volledige KMO-zone 

Helchteren Noord. 

De impact op de verkeersafwikkeling is voor beide tracés globaal gezien positief zodat er geen specifieke 

voorkeur is voor één beide tracés. 

Met betrekking tot gezondheidseffecten door blootstelling aan luchtverontreiniging is er een voorkeur voor 

het omleidingstracé. Voor dit tracé valt de blootstellingsbalans voor alle polluenten globaal gezien positief tot 

neutraal uit. Voor het doortochttracé is die balans negatief, wat wil zeggen dat het aantal inwoners in het 

studiegebied dat na de realisatie van de doortocht aan hogere concentraties luchtverontreiniging wordt 

blootgesteld groter is dan het aantal inwoners dat aan lagere concentraties wordt blootgesteld. Op vlak van 

blootstelling aan geluid is er een lichte voorkeur voor het omleidingstracé, maar het verschil tussen beide 

tracés is zeer klein. 

Vanuit leefbaarheid tijdens de aanlegfase gaat een uitgesproken voorkeur uit naar het omleidingstracé.  

Voor het doortochttracé zal er gedurende ca. 10 maand sterke tot zeer sterke hinder zijn voor de 
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omwonenden van het tracé. Voor het omleidingstracé gaat het slechts om tijdelijke hinder ter hoogte van de 

Standaard en Lillo. Voor het doortochttracé zal er ook een sterk negatief effect zijn op de 

verkeersafwikkeling tijdens de werken omdat er gewerkt zal moeten worden met versmalde rijstroken. In 

geval van het omleidingstracé is er geen hinder aangezien de N715 in gebruik kan blijven tijdens de werken. 

 

16.9.4 Milderende Maatregelen  

16.9.4.1 Verlies menselijke functies 

Op projectniveau dienen volgende maatregelen het functieverlies te milderen : 

 het uitwerken van een regeling voor vergoeding van het direct ruimteverlies, de wijze van verwerving en 

omgang met gedupeerden, de sociale begeleiding, … 

 het opmaken van een ruimtelijk inrichtingsplan voor herbestemming en inrichting van de ruimte boven 

gesloten tunnels (in geval van doortochttracé), van de ruimte die vrijkomt langs de N715 (in geval van 

omleidingstracé), voormalige werfstroken en werfzones, kadastrale percelen die onteigend werden, 

overhoeken … 

 

16.9.4.2 Effecten op menselijke functionele relaties 

Globaal gezien is de impact op de menselijke functionele relaties zowel voor het doortochttracé als voor het 

omleidingstracé positief. 

Op projectniveau dient wel aandacht besteed te worden aan de volgende aspecten: 

 doortochttracé 

- voor  bepaalde segmenten (bv op de bovengrondse primaire weg en ter hoogte van de tunnelmonden) 

vragen vooral de oversteekrelaties om de inpassing van een goede kruisende ongelijkgrondse 

infrastructuur en veilige keerbewegingen voor het autoverkeer.   

- voor de kruisende en toeleidende wegen van de N715 dient alvast voor een aantal segmenten 

bekeken te worden hoe de verkeersleefbaarheid maximaal kan gegarandeerd blijven/worden, alsook 

vragen knopen als de N74/N73 voor extra aandacht ter optimalisatie.  

 omleidingstracé: 

- Voor de kruisende en toeleidende wegen van de N715 dient alvast voor een aantal segmenten 

bekeken te worden hoe de verkeersleefbaarheid maximaal kan gegarandeerd blijven/worden, als 

vragen bepaalde aansluitingspunten op de N74 om een optimalisatie (N73).  

 

16.9.4.3 Gezondheidseffecten 

In de discipline mens gezondheid wordt ingegaan op de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging en 

blootstelling aan geluid. Maatregelen die deze gezondheidseffecten kunnen beperken, hebben vooral te 

maken met het terugdringen van luchtverontreiniging en het beperken van de geluidsbelasting. Er wordt dan 

ook verwezen naar de milderende maatregelen uit de disciplines lucht en geluid. 

 

16.9.4.4 Leefbaarheid tijdens de aanlegfase 

Op projectniveau dient  een allesomvattend Minder Hinder Programma te worden uitgewerkt. Dit kan o.a. 

bestaan uit (niet limitatief) : 

 maatregelen om de aantasting van de leefkwaliteit door de (voortschrijdende) werf te beperken, 

 maatregelen om de bereikbaarheid te waarborgen of om functies tijdelijk te verplaatsen, 

 maatregelen om de verkeersafwikkeling van de N715 te verbeteren, 

 maatregelen op vlak van verkeersgeleiding (signalisatie, omleidingen, vermijden sluipverkeer, …), 

 maatregelen op vlak van communicatie en begeleiding van de gehinderden. 
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16.10 Besluit 

16.10.1 Vergelijking van de tracés 

Hierna wordt voor de bestudeerde disciplines kort aangegeven waar de verschillen tussen het doortochttracé 

en het omleidingstracé zich situeren. 

 

Mobiliteit 

De aanleg van de Noord-Zuidverbinding leidt voor beide tracés tot een daling van verkeersbelasting ter 

hoogte van de centrale delen van de woonkernen van Houthalen en Helchteren. Zowel de doortocht als de 

omleiding capteren doorgaand verkeer, waardoor goede condities voor het lokaal verkeer en een beter 

lokaal functioneren van de kernen mogelijk worden.  

Voor beide tracés wordt een hogere verkeersbelasting aan de toegangen van de nieuwe Noord-

zuidverbinding waargenomen. De vlottere verbinding die op beide alternatieven ontstaat, zorgt dat verkeer 

van andere noord-zuidgerichte assen in de provincie verschuift naar de nieuwe noord-zuidas.  

Beide tracés zijn in staat om de verkeersdruk op te vangen enerzijds, en anderzijds (waar nodig) ook de 

verkeersleefbaarheid te waarborgen. Op het onderliggend, naar de Noord-Zuid toeleidend, wegennet 

ontstaan in beide tracés een aantal wegsegementen met toenemend verkeer. Bij het doortochttracé spelen 

hier vooral de N73 en de N719, terwijl voor de omleidingsweg dit fenomeen zich vooral focust op de N73.  

Bij een overkoepelende afweging (doortocht vs. omleiding) houden de verkeerskundige effecten van beide 

alternatieven elkaar globaal in evenwicht. Over het algemeen krijgt het Noord-Zuidproject voor beide tracés 

vanuit verkeerkundige invalshoek een matig tot sterk positieve beoordeling.       

 

Bodem 

Met betrekking tot de impact op bodem werd vooral aandacht besteed aan structuurbederf en grondverzet. 

Het omleidingstracé gaat over een grotere afstand en oppervlakte doorheen valleigronden, die gevoelig zijn 

voor structuurverstoring en in de huidige situatie nog niet (of slechts in beperkte mate) zijn verstoord. Dit 

tracé doorsnijdt een duinengordel die, wat betreft de bodemgenese, niet hersteld kan worden. Vanuit het 

aspect structuurbederf is er een duidelijke voorkeur voor het doortochttracé ten opzichte van het 

omleidingstracé. Op vlak van grondverzet kan geen duidelijke voorkeur worden uitgesproken aangezien aan 

grondoverschotten en grondtekorten moeilijk een milieuwaarde kan worden toegekend. 

 

Grondwater 

Om de impact op grondwater te bepalen, werd voor beide tracés nagegaan wat de impact van zowel de 

aanleg als de aanwezigheid van de tunnels is op de grondwatertafel. 

Voor zowel het doortochttracé als het omleidingstracé kan een ontwerp en aanlegwijze gevonden worden 

waarbij er geen significant negatieve effecten zijn. Beide alternatieven zijn dus uit te voeren zonder 

significante effecten op de grondwatertafel. Voor de aanlegwijze moeten daartoe echter speciale technieken 

worden ingezet (bvb. onderwaterbeton), moet desgevallend het lengteprofiel in beperkte mate worden 

gewijzigd of moet  retourbemaling worden toegepast. Vooral voor de doortocht zullen daarbij verregaande 

maatregelen moeten worden genomen om tot niet significantie te kunnen komen. De doortochttunnels zijn 

immers veel dieper gelegen dan de omleidingstunnels. In het omleidingstrace vormt de tunnel ter hoogte van 

de wijk de Standaard een aandachtspunt. 
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Oppervlaktewater 

Vanuit de huidige situatie en gekende problemen langsheen de bestaande wegen is nagegaan in welke 

mate een wijziging van de structuurkwaliteit van waterlopen, verhoging van de hoeveelheid afstromend 

hemelwater en een wijziging van de oppervlaktewaterkwaliteit kan verwacht worden.  

De effecten voor het doortocht- en omleidingstracé zijn op zich vergelijkbaar, maar met dit verschil dat ter 

hoogte van het doortochttracé de effecten in belangrijke mate nu reeds aanwezig zijn (aanwezigheid 

N74/N715) en het voor het omleidingstracé nieuwe effecten betreft terwijl de impact van het bestaande 

doortochttracé niet verdwijnt.  

Voor het omleidingstracé is voornamelijk de bijkomende verharding en ruimtebeslag in potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van belang, alsook de bijkomende impact op de Rode Beek.  

Globaal kan gesteld worden dat vanuit het aspect oppervlaktewater de voorkeur uitgaat naar het 

doortochttracé. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat de impact van effecten langsheen het 

omleidingstracé (en doortochttracé) sterk beperkt kan worden door het opleggen van maatregelen. Op deze 

manier kan wel een voor oppervlaktewater haalbaar omleidingstracé ontworpen worden.  

 

Geluid 

Voor beide tracés zijn er zones waar het verkeergeluid afneemt en zones waar het verkeersgeluid toeneemt. 

Bij realisatie van het doortochttracé zal zich in de woonkernen Helchteren en Houthalen ter hoogte van de 

tunnels overwegend een daling voordoen van het verkeersgeluid. Op woonlocaties (woonkernen Helchteren, 

Houthalen en de Kievitwijk) in de onmiddellijke omgeving van het niet- ondertunnelde doortochttracé wordt 

een toename van het verkeersgeluid verwacht. In de overige beschouwde woonomgeving (westkant 

Helchteren en Houthalen, Lillo, woonwijk de Standaard en Zoliken) is er, afhankelijk van de locatie, een 

toename of afname van het verkeersgeluid. Ter hoogte van de KMO-zone Helchteren Noord en de 

Mangelbeekvallei, waar geluidsschermen worden voorzien, wordt een daling van het verkeersgeluid 

verwacht 

Bij realisatie van het omleidingstracé zal zich in de woonkernen Helchteren en Houthalen overwegend een 

daling van het verkeersgeluid voordoen. Aan de beschouwde woonomgeving langs het omleidingstracé 

(westkant Kievitwijk, Helchteren en Houthalen, Lillo, de Standaard en Zoliken) wordt een toename verwacht 

van het verkeersgeluid. 

Louter op basis van de geluidsanalyse is er dus geen duidelijke voorkeur voor één van beide tracés.  

 

Lucht 

Voor beide tracés zijn er zones waar de luchtkwaliteit verbetert en zones waar de luchtkwaliteit verslechtert. 

Voor het doortochttracé doen zich verbeteringen voor in beperkte zones langsheen de ondertunnelde delen 

van het tracé en verslechteringen ter hoogte van de tunnelmonden en enkele zones waar de 

verkeersintensiteiten merkbaar toenemen. 

Voor het omleidingstracé is er een verbetering merkbaar in een grotere zone dan in het doortochttracé, 

namelijk langsheen het volledige traject van de huidige N75/N715. Verslechtering van de luchtkwaliteit doet 

zich ook voor in een grotere zone dan voor het doortochttracé, langsheen het hele traject van de 

omleidingsweg. Ook op basis van luchtkwaliteit is er dus geen duidelijke voorkeur voor één van beide tracés.  

 

Fauna en flora 

In de discipline fauna werd aandacht besteed aan  ruimtebeslag, netwerkeffecten, verstoringseffecten 

(geluid, lichthinder, visuele verstoring), verzuring/vermesting en effecten door impact op de 

waterhuishouding 
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Met betrekking tot ruimtebeslag scoort het doortochttracé duidelijk beter dan het omleidingstracé. In het 

doortochttracé is er slechts een beperkte inname van biologische waardevolle tot zeer waardevolle habitats 

en leefgebieden. In het omleidingstracé is er een aanzienlijke inname van bos en Europese habitats buiten 

SBZ. 

Op vlak van netwerkeffecten zal het doortochttracé positieve effecten hebben door het voorzien van een 

ecologische verbinding ter hoogte van de Mangelbeekvallei en het Kamp van Beverlo. De impact van het 

omleidingstracé kan beperkt worden tot licht negatief door het voorzien van een heel aantal ontsnipperings-

maatregelen. 

Op vlak van verstoringseffecten door geluid en licht is er voor het doortochttracé een verbetering tot status 

quo t.o.v. de huidige situatie door het voorzien van respectievelijk geluidsschermen en “goede verlichting”. 

Voor het omleidingstracé kan de de negatieve impact beperkt worden door het voorzien van 

geluidsbeperkende maatregelen en afschermende maatregelen waar verlichting noodzakelijk is. Visuele 

hinder is voor beide tracés eerder beperkt. De impact van vermesting/verzuring en impact op de 

waterhuishouding is voor beide tracés niet significant. 

Het ruimtebeslag, de netwerkeffecten en verstoring door geluid en licht pleiten duidelijk in het voordeel van 

het doortochttracé. De overige effecten zijn minder onderscheidend. 

 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

De effecten (verlies van landschapselementen, landschapsvisuele verstoring en het doorbreken van 

landschappelijke relaties) zijn voor beide alternatieven negatief. Voor het doortochttracé zijn de effecten 

relatief beperkt en worden deze als licht negatief beoordeeld. Voor het omleidingstracé treden ernstige 

effecten op en dient het geheel als ernstig negatief beoordeeld te worden. Vanuit de receptor landschap is er 

dus een duidelijke voorkeur voor het doortochttracé. 

 

Mens – socio-organisatorische aspecten, hinder, gezondheid 

De omleiding en de doortocht zijn met betrekking tot verlies van menselijke functies moeilijk te vergelijken: 

voor de doortocht moeten beduidend meer woningen onteigend worden dan voor de omleiding. Voor de 

omleiding moeten dan weer meer landbouwpercelen ingenomen worden en de volledige KMO-zone 

Helchteren Noord. 

De impact op de verkeersafwikkeling is voor beide tracés globaal gezien positief zodat er geen specifieke 

voorkeur is voor één beide tracés. 

Met betrekking tot gezondheidseffecten door blootstelling aan luchtverontreiniging is er een voorkeur voor 

het omleidingstracé. Voor dit tracé valt de blootstellingsbalans voor alle polluenten globaal gezien positief tot 

neutraal uit. Voor het doortochttracé is die balans negatief, wat wil zeggen dat het aantal inwoners in het 

studiegebied dat na de realisatie van de doortocht aan hogere concentraties luchtverontreiniging wordt 

blootgesteld groter is dan het aantal inwoners dat aan lagere concentraties wordt blootgesteld. Op vlak van 

blootstelling aan geluid is het aantal gehinderden door geluid kleiner voor het omleidingstracé dan voor het 

doortochttracé, maar het verschil tussen beide tracés is zeer klein. Er is in dit opzicht een lichte voorkeur 

voor het omleidingstracé. 

Vanuit leefbaarheid tijdens de aanlegfase gaat een uitgesproken voorkeur uit naar het omleidingstracé.  

Voor het doortochttracé zal er gedurende ca. 10 maand sterke tot zeer sterke hinder zijn voor de 

omwonenden van het tracé. Voor het omleidingstracé gaat het slechts om tijdelijke hinder ter hoogte van de 

Standaard en Lillo. Voor het doortochttracé zal er ook een sterk negatief effect zijn op de 

verkeersafwikkeling tijdens de werken omdat er gewerkt zal moeten worden met versmalde rijstroken. In 

geval van het omleidingstracé is er geen hinder aangezien de N715 in gebruik kan blijven tijdens de werken. 
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Conclusie 

Op basis van het bovenstaande blijkt dat er geen eenduidige keuze gemaakt kan worden voor één van beide 

tracés. Beide tracés zijn haalbaar, op voorwaarde dat de milderende maatregelen die in dit plan-MER zijn 

opgenomen, gerealiseerd worden. 

In onderstaande tabel wordt bovenstaande analyse nog eens kort samengevat. 

Discipline/effectgroep Voorkeurtracé  

Mobiliteit Geen voorkeur Beide tracés krijgen vanuit verkeerkundige 

invalshoek een matig tot sterk positieve 

beoordeling 

Bodem 

 

Voorkeur voor doortochttracé Het omleidingstracé gaat over een grotere 

afstand door gronden die gevoelig zijn voor 

structuurbederf en doorsnijdt een duinengordel 

die, wat betreft, bodemgenese, niet hersteld kan 

worden. 

Grondwater Geen voorkeur Voor beide tracés kan een ontwerp en 

aanlegwijze gevonden worden waarbij er geen 

significant negatieve effecten zijn op de 

grondwatertafel 

Oppervlaktewater Voorkeur voor doortochttracé De effecten voor het doortocht- en omleidings-

tracé zijn op zich vergelijkbaar, maar met dit 

verschil dat ter hoogte van het doortochttracé de 

effecten in belangrijke mate nu reeds aanwezig 

zijn en het voor het omleidingstracé nieuwe 

effecten betreft terwijl de impact van het 

bestaande doortochttracé niet verdwijnt.  

Geluid Geen voorkeur Voor beide tracés zijn er zones waar het 

verkeergeluid afneemt en zones waar het 

verkeersgeluid toeneemt.  

Lucht Geen voorkeur Voor beide tracés zijn er zones waar de 

luchtkwaliteit verbetert en zones waar de 

luchtkwaliteit verslechtert.  

Landschap, 

bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Voorkeur voor doortochttracé Beide tracés hebben een negatieve impact, 

maar deze impact is duidelijk meer negatief voor 

het omleidingstracé dan voor het doortochttracé. 

Fauna en flora Voorkeur voor doortochttracé De impact van het doortochtracé voor 

ruimtebeslag is veel kleiner. Met betrekking tot 

netwerkeffecten en verstoring door geluid heeft 

de doortocht, in tegenstelling tot de omleiding, 

zelfs positieve effecten. 

Mens – socio-

organisatorische 

aspecten, hinder, 

gezondheid 

                                                                                                         

                                                                                      

 



 828/1062 BE0100.010154.0168  

 

  

Discipline/effectgroep Voorkeurtracé  

Menselijke functies Geen voorkeur Voor de doortocht moeten beduidend meer 

woningen onteigend worden. Voor de omleiding 

moeten dan weer meer landbouwpercelen 

ingenomen worden en de volledige KMO-zone 

Helchteren Noord 

Verkeersafwikkeling Geen voorkeur De impact op de verkeersafwikkeling is voor 

beide tracés globaal gezien positief. 

Gezondheidseffecten Voorkeur voor omleidingstracé Met betrekking tot gezondheidseffecten door  

blootstelling aan luchtverontreiniging scoort de 

omleiding beter dan de doortocht.  

Het aantal gehinderden door geluid is kleiner 

voor het omleidingstracé, maar het verschil 

tussen beide tracés is zeer klein. 

Leefbaarheid tijdens 

aanlegfase 

Voorkeur voor omleidingstracé Voor het doortochttracé is zowel de hinder voor 

de omwonenden als de impact op de 

verkeersafwikkeling tijdens de werken 

beduidend groter dan voor het omleidingstracé. 

 

16.10.2 Milderende maatregelen 

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, zijn beide tracés op vlak van milieu haalbaar, op voorwaarde dat 

de milderende maatregelen die in dit plan-MER zijn opgenomen, gerealiseerd worden. 

Tabel 16.10.1 en Tabel 16.10.2 geven een overzicht van de milderende maatregelen voor respectievelijk het 

doortochttracé en het omleidingstracé. Alle maatregelen die in de tabellen vermeld worden, zijn bindend. 

Voor bijkomende duiding bij deze maatregelen wordt verwezen naar de Hoofdstukken 13 en 14. 
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Tabel 16.10.1: Milderende maatregelen doortochttracé 

Discipline Milderende maatregel Niveau doorwerking 

Mobiliteit - - 

Bodem Ter hoogte van de valleigebieden (door de aanwezigheid van verdichtingsgevoelige gronden) 

moet de werkstrook tot een minimum beperkt worden.  

Project-MER 

Grondwater Als randvoorwaarde geldt dat voor elk van de tunnels en zowel voor aanleg- als exploitatiefase tot 

niet significantie van effecten moet kunnen worden besloten. Daartoe zijn maatregelen vereist die 

kunnen worden uitgewerkt op projectniveau. In voorliggend plan-MER werd daartoe een 

cascademodel voorgesteld,  waarin een cascade van maatregelen en uitvoeringstechnieken is 

uitgewerkt die achtereenvolgens kunnen worden overwogen en tot niet-significante effecten 

leiden. Een verdere uitwerking van deze uitvoeringswijzen of milderende maatregelen dient te 

gebeuren op projectniveau.  De eis van niet-significantie van effecten kan op dit moment echter 

reeds met voldoende zekerheid aan de besluitvorming worden gekoppeld. 

Project-MER 

Oppervlaktewater Nieuwe of te vernieuwen kruisingen met waterlopen moet gerealiseerd worden volgens 

deprincipes van natuurtechnische milieubouw, zodat geen nieuwe vismigratieknelpunten ontstaan 

en deimpact op structuurkwaliteit maximaal beperkt blijft. Passage via de oever moet eveneens 

mogelijk zijn. 

GRUP/project-MER 

 Opvang van afstromend hemelwater zal waar mogelijk via berminfiltratie gebeuren, maar op 

locaties met hoge grondwaterstanden en op plaatsen waar het technisch onmogelijk is (omwille 

van aanwezigheid van tunnels of bruggen) zal het hemelwater via ondoorlatende systemen 

opgevangen worden, gevolgd door zuivering d.m.v. olie- en slibvang en tot slot infiltratie en 

buffering via in te richten zones langsheen het tracé. Dit kan op overhoeken of werfzones die in 

het MER in beeld zijn gebracht waardoor het waterbeheer niet tot bijkomend ruimtebeslag 

aanleiding geeft. 

Bijkomend onderzoek in het project-MER is noodzakelijk ifv een correcte dimensionering van 

noodzakelijke buffer- en infiltratievolumes. Hierbij is overleg met de waterbeherende instanties van 

belang ifv de uitwerking van aanvaarbare lozingsvolumes op de oppervlaktewatersystemen.  

GRUP/project-MER 

 Géén gebruik van pesticiden bij het onderhoud van bermen.  Project-MER 

 Minimaal gebruik van strooizouten. Project-MER 
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Discipline Milderende maatregel Niveau doorwerking 

Lucht Significante immissiebijdragen van het verkeer op de luchtkwaliteit worden voornamelijk 

veroorzaakt ter hoogte van de geplande tunnelmonden. Voor zowel NO2 als PM10/PM2,5 zullen de 

meest geschikte emissie reducerende maatregelen dienen te worden gezocht ter hoogte van deze 

knelpunten.  

Er bestaan een aantal bewezen technieken die kunnen worden gehanteerd en effectief zijn voor 

de emissiereductie van zowel fijn stof als NO2 rond tunnelmonden. Het gaat onder meer om 

schoorstenen, ventilatoren, actief kool en doekenfilters, openingen in de tunnels, schermen, etc.  

Onderzoek naar en finale keuze van de meest haalbare milderende maatregel zal moeten worden 

opgenomen op project-MER niveau.  

GRUP/Project-MER 

Geluid Er dienen schermen geplaatst te worden langsheen de N74 ter hoogte van het Militair domein 

Leopoldsburg en langsheen de N715 ter hoogte van de volledige Mangelbeekvallei. In latere 

studiefasen (project-MER, referentie-ontwerp en/of detail-ontwerp van de DBFM-opdrachtnemer) 

zullen de momenteel voorgestelde maatregelen nog geoptimaliseerd dienen te worden.   

GRUP/project-MER 

 Ten aanzien van de dichtste woonomgeving vlakbij de niet-ondertunnelde weggedeelten van het 

doortochttracé dringen er zich milderende maatregelen op om de significante stijging ( ≥ 3 dB(A)) 

van het verkeersgeluid of het omgevingsgeluid te compenseren. Hiertoe dient binnen het kader 

van een project-MER onderzoek uitgevoerd te worden naar enerzijds bijkomende mogelijke 

maatregelen en anderzijds naar een optimalisatie van de reeds beschouwde maatregelen voor het 

doortochttracé.  

Gezien het feit dat de woonlocaties zich vlak naast het doortochttracé bevinden, zullen 

geluidsschermen aan de rand van de weg eerder uitgesloten zijn. Om het verkeersgeluid te 

milderen dient daarom gezocht te worden naar alternatieve oplossingen. Mogelijke oplossingen 

kunnen zijn:  

 Geluidsarme wegbedekking 

 Beperken van de verkeerssnelheid 

 Geluidsabsorberende middenbermschermen 

 Verbeteren van de akoestische isolatie van woningen 

GRUP/Project-MER 

Fauna en flora Een mildering van het verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle vegetaties dient te 

bestaan uit het nastreven van een maximaal behoud van de waardevolle en zeer waardevolle 

Project-MER 
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Discipline Milderende maatregel Niveau doorwerking 

vegetaties, o.a. binnen de werfzones, binnen de zone voor landschappelijke inpassing van de 

weg, enz. Voor een visualisatie van deze vegetaties waardevolle vegetaties kan verwezen worden 

naar de Biologische waarderingskaart. Speciale aandacht dient hierbij uit te gaan naar het hetzij 

maximaal behoud van bomenrijen en houtkanten dan wel het bijkomend creëren ervan i.f.v. de 

landschappelijke inpassing. Deze bomenrijen en houtkanten zijn namelijk belangrijke habitats voor 

vleermuizen. Dergelijke maatregelen zijn overigens ook voorgeschreven vanuit het vermijden van 

netwerkeffecten op vleermuizen.  

Daarnaast dienen de volgende algemene maatregelen aangewend te worden om de ruimte-

inname en ecotoopverlies te beperken: 

 goed overwogen breedte van de werfzone, zo smal mogelijk; 

 gebruik van vaste rijroutes tijdens de aanlegfase die door weinig kwetsbare/waardevolle 

ecotopen lopen. 

Vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de 

bepalingen van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van 

vermijdbare natuurschade (algemene natuurtoets) dient het verlies aan waardevolle en zeer 

waardevolle vegetatie zoveel mogelijk te worden voorkomen of beperkt en indien dit niet mogelijk 

is te worden gecompenseerd. Dit betreft geen compensatiemaatregel in het kader van Artikel 

36ter, §5 van het Natuurdecreet. Juridisch gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de 

uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is voor het verlies aan 

bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in het kader van de zorgplicht en 

het stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats 

op regionaal en Vlaams niveau te compenseren.  

In Tabel 14.1.33 wordt een overzicht gegeven van de verboden te wijzigen vegetaties en 

bosvegetaties en Natura 2000 habitats die rekening houdend met de visie vanuit het 

Natuurdecreet en het Bosdecreet minstens noodzakelijk geacht worden om te compenseren. Het 

verlies aan bosvegetaties (qb, qs, n, …) dient sowieso wettelijk gezien gecompenseerd te worden 

in het kader van de bepalingen van Artikel 90bis van het Bosdecreet.  

Een detailuitwerking aangaande deze compensatie dient verder op projectniveau te gebeuren 

GRUP/project-MER 

 Voor de terreinen met bestemming en nabestemming natuur dient compactatie van de bodem 

vermeden te worden. Indien dit onvermijdelijk is, dient het nodige herstel gerealiseerd te worden 

Project-MER 
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Discipline Milderende maatregel Niveau doorwerking 

zo dat (eventuele latere) natuurontwikkeling niet gehypothekeerd wordt.  

Het is aangewezen om op perceelsrestanden en overhoeken die sowieso in het kader van het 

project dienen te worden onteigend aan natuurontwikkeling en –creatie te doen. Percelen die toch 

tijdelijk ingenomen werden voor de aanleg van de weg, dienen nadien opnieuw ingericht te 

worden. Bij definiëring van de werfzones dient het verlies aan biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle habitats minimaal te worden gehouden. Vegetaties die permanent verloren gaan, 

zoals vegetaties ter hoogte van de wegzate zelf, kunnen het beste gecompenseerd worden in de 

onmiddellijke nabijheid van de weg, zoals binnen de zone van landschappelijke inpassing. Het 

heraanplanten van kleine landschapselementen langsheen de weg is aangewezen.  

GRUP/project-MER 

Als projectkenmerk wordt ter hoogte van de Mangelbeekvallei een ontsnippering voorzien. 

Volgende randvoorwaarden, zijn van belang voor de realisatie van deze faunapassage: 

 Doelsoorten en –habitats: zowel een natte en een permanente droge verbinding minimaal voor 

aquatische fauna, amfibieën en kleine zoogdieren; 

 Afmetingen: breedte van ca. 15m en een hoogte van 3-4 m, zodat ook grote tot middelgrote 

dieren de faunapassage kunnen gebruiken (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005, Luell 

et al., 2003 ). 

 Openheid index (breedte x hoogte / lengte) moet groter zijn dan 1,5 (Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 2005). 

 Geleiding en buffering: voorzien van schermen langs weerzijden van het wegtraject. Deze 

geleiding en buffering moet leiden tot 

- vermijden van verkeersslachtoffers; 

- beperken van geluids- en visuele verstoring, door het plaatsen van geluidsschermen; 

- geleiding van soorten naar de faunapassage 

GRUP/project-MER 

Het bouwen van een fauna-passage met voldoende geleiding en afscherming ter hoogte van het 

Kamp van Beverlo wordt als een bindende milderende maatregel voorop gesteld. Het voorzien 

van deze fauna-passage dient dan ook op planniveau in het kader van de opmaak van het GRUP 

te worden opgelegd. Voor een beschrijving van de aanbevelingen en randvoorwaarden voor de 

aanleg van deze fauna-passage wordt verwezen naar de kadertekst in § 14.1.3.2.2.  

GRUP/project-MER 

Om de impact op de vleermuizensoorten te milderen, wordt het principe van goed verlichten in Project-MER 
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Discipline Milderende maatregel Niveau doorwerking 

noodzakelijk geacht.  

In het valleigebied van de Mangelbeek worden vanuit het vleermuizenonderzoek (Verkem, 2009, 

2010) milderende maatregelen voorgesteld voor de inrichting van het opgaand groen in functie 

van vliegroutes en hop-overs. Om op deze vliegroutes effecten door lichthinder te beperken 

worden volgende randvoorwaarden aan geluidsschermen opgelegd: 

 Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor vleermuizen dienen ondoorzichtige 

geluidsschermen voorzien te worden.  

 Ter hoogte van hop-overs dienen deze ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 

50m doorgetrokken te worden. (mondelinge mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

GRUP/project-MER 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Archeologisch vooronderzoek waar graafwerken noodzakelijk zijn Project-MER 

Landschappelijke inpassing ter hoogte van Ter Dolen uit te werken op ontwerpniveau.  GRUP/project-MER 

Groene afscherming van de weginfrastructuur ter hoogte van Kolveren.  GRUP/project-MER 

Mens-socio-

organisatorische 

aspecten, hinder, 

gezondheid 

Op projectniveau dient het ruimteverlies exacter bepaald te worden en dient eveneens een 

regeling te worden uitgewerkt voor vergoeding van het direct ruimteverlies, de wijze van 

verwerving en omgang met gedupeerden, de sociale begeleiding, … 

Project-MER 

Het opmaken van een ruimtelijk inrichtingsplan voor herbestemming en inrichting van de ruimte 

boven gesloten tunnels (in geval van doortochttracé), van de ruimte die vrijkomt langs de N715 (in 

geval van omleidingstracé), voormalige werfstroken en werfzones, kadastrale percelen die 

onteigend werden, overhoeken … 

Project-MER 

Tijdens de aanlegfase wordt in belangrijke mate hinder verwacht, dit zowel voor omwonenden als 

voor de doorstroming van verkeer. Omdat de ‘tijdelijkheid’ van deze fase een aantal jaren omvat, 

zijn maatregelen om de leefbaarheid in deze fase te verbeteren noodzakelijk. Vanuit de analyse 

op projectniveau zullen maatregelen voorgesteld worden.  

Om sluipverkeer tot een minimum te herleiden dient een goed uitgewerkt pakket van Minder 

Hinder maatregelen samengesteld te worden. 

Project-MER 

Voor  bepaalde segmenten (bv op de bovengrondse primaire weg en ter hoogte van de 

tunnelmonden) vragen vooral de oversteekrelaties om de inpassing van een goede kruisende 

Project-MER 
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Discipline Milderende maatregel Niveau doorwerking 

ongelijkgrondse infrastructuur en veilige keerbewegingen voor het autoverkeer.   

Voor de kruisende en toeleidende wegen van de N715 dient alvast voor een aantal segmenten 

bekeken te worden hoe de verkeersleefbaarheid maximaal kan gegarandeerd blijven/worden, 

alsook vragen knopen als de N74/N73 voor extra aandacht ter optimalisatie.  

Project-MER 
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Tabel 16.10.2: Milderende maatregelen omleidingstracé 

Discipline Milderende maatregel Niveau doorwerking 

Mobiliteit -  

Bodem Ter hoogte van de valleigebieden (door de aanwezigheid van verdichtingsgevoelige gronden) 

moet de werkstrook tot een minimum beperkt worden.  

Project-MER 

Grondwater Als randvoorwaarde geldt dat voor elk van de tunnels en zowel voor aanleg- als exploitatiefase tot 

niet significantie van effecten moet kunnen worden besloten. Daartoe zijn maatregelen vereist die 

kunnen worden uitgewerkt op projectniveau. In voorliggend plan-MER werd daartoe een 

cascademodel voorgesteld,  waarin een cascade van maatregelen en uitvoeringstechnieken is 

uitgewerkt die achtereenvolgens kunnen worden overwogen en tot niet-significante effecten 

leiden. Een verdere uitwerking van deze uitvoeringswijzen of milderende maatregelen dient te 

gebeuren op projectniveau.  De eis van niet-significantie van effecten kan op dit moment echter 

reeds met voldoende zekerheid aan de besluitvorming worden gekoppeld. 

Project-MER 

Oppervlaktewater Nieuwe of te vernieuwen kruisingen met waterlopen moeten gerealiseerd worden volgens de 

principes van natuurtechnische milieubouw, zodat geen nieuwe vismigratieknelpunten ontstaan en 

impact op destructuurkwaliteit maximaal beperkt blijft. Passage via de oever moet eveneens 

mogelijk zijn. 

GRUP/project-MER 

 Opvang van afstromend hemelwater zal waar mogelijk via berminfiltratie gebeuren, maar op 

locaties met hoge grondwaterstanden en op plaatsen waar het technisch onmogelijk is (omwille 

van aanwezigheid van tunnels of bruggen) zal het hemelwater via ondoorlatende systemen 

opgevangen worden, gevolgd door zuivering d.m.v. olie- en slibvang en tot slot infiltratie en 

buffering via in te richten zones langsheen het tracé. Dit kan op overhoeken of werfzones die in 

het MER in beeld zijn gebracht waardoor het waterbeheer niet tot bijkomend ruimtebeslag 

aanleiding geeft. Bijkomend onderzoek in het project-MER is noodzakelijk ifv een correcte 

dimensionering van noodzakelijke buffer- en infiltratievolumes. Hierbij is overleg met de 

waterbeherende instanties van belang ifv de uitwerking van aanvaarbare lozingsvolumes op de 

oppervlaktewatersystemen.  

GRUP/project-MER 

Géén gebruik van pesticiden bij het onderhoud van bermen.  Project-MER 

Minimaal gebruik van strooizouten. Project-MER 
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Discipline Milderende maatregel Niveau doorwerking 

 Bij de verdere uitwerking van het project moet nagegaan worden op welke wijze een 

opwaardering van de Broekbeek kan gecombineerd worden met de realisatie van het project.   

Project-MER 

 Voor de Rodebeek dient op projectniveau nagegaan te worden in hoeverre de realisatie van een 

nieuwe verbinding met de Laambeek mogelijk en wenselijk is. Dit niet louter vanuit technisch en 

waterkundig oogpunt, maar eveneens met aandacht voor ecologische aspecten (oplossing een 

vismigratieknelpunt) 

Project-MER 

Lucht Significante immissiebijdragen van het verkeer op de luchtkwaliteit worden voornamelijk 

veroorzaakt ter hoogte van de geplande tunnelmonden. Voor zowel NO2 als PM10/PM2,5 zullen de 

meest geschikte emissie reducerende maatregelen dienen te worden gezocht ter hoogte van deze 

knelpunten.  

Er bestaan een aantal bewezen technieken die kunnen worden gehanteerd en effectief zijn voor 

de emissiereductie van zowel fijn stof als NO2 rond tunnelmonden. Het gaat onder meer om 

schoorstenen, ventilatoren, actief kool en doekenfilters, openingen in de tunnels, schermen, etc.  

Onderzoek naar en finale keuze van de meest haalbare milderende maatregel zal moeten worden 

opgenomen op project-MER niveau.  

GRUP/Project-MER 

Geluid Geluidsbermen/schermen voorzien van aan de huidige rotonde Hechtel-Eksel tot voor Centrum-

Zuid in Houthalen. In latere studiefasen (project-MER, referentie-ontwerp en/of detail-ontwerp van 

de DBFM-opdrachtnemer) zullen de momenteel voorgestelde maatregelen nog geoptimaliseerd 

dienen te worden.   

GRUP/project-MER 

Ten aanzien van de dichtste woonomgeving vlakbij het omleidingstracé dringen er zich 

bijkomende milderende maatregelen op om de significante stijging ( ≥ 3 dB(A)) van het 

verkeersgeluid of het omgevingsgeluid te compenseren. Hiertoe dient binnen het kader van een 

project-MER onderzoek uitgevoerd te worden naar enerzijds bijkomende mogelijke maatregelen 

en anderzijds naar een optimalisatie van de reeds beschouwde maatregelen voor het 

omleidingstracé. Mogelijke oplossingen kunnen zijn:  

 Verhogen van de voorziene geluidsschermen langs het omleidingstracé; 

 Toepassen van geluidsarme wegbedekking; 

 Beperken van de verkeerssnelheid; 

 Verbeteren van de akoestische isolatie van woningen 

GRUP/Project-MER 
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Fauna en flora Een mildering van het verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle vegetaties dient te 

bestaan uit het nastreven van een maximaal behoud van de waardevolle en zeer waardevolle 

vegetaties, o.a. binnen de werfzones, binnen de zone voor landschappelijke inpassing van de 

weg, enz. Voor een visualisatie van deze vegetaties waardevolle vegetaties kan verwezen worden 

naar de Biologische waarderingskaart. Speciale aandacht dient hierbij uit te gaan naar het hetzij 

maximaal behoud van bomenrijen en houtkanten dan wel het bijkomend creëren ervan i.f.v. de 

landschappelijke inpassing. Deze bomenrijen en houtkanten zijn namelijk belangrijke habitats voor 

vleermuizen. Dergelijke maatregelen zijn overigens ook voorgeschreven vanuit het vermijden van 

netwerkeffecten op vleermuizen.  

Daarnaast dienen de volgende algemene maatregelen aangewend te worden om de ruimte-

inname en ecotoopverlies te beperken: 

 goed overwogen breedte van de werfzone, zo smal mogelijk; 

 gebruik van vaste rijroutes tijdens de aanlegfase die door weinig kwetsbare/waardevolle 

ecotopen lopen. 

Project-MER 

 Vanuit de algemeen geldende zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet), het stand-still principe en de 

bepalingen van art. 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of herstellen van 

vermijdbare natuurschade (algemene natuurtoets) dient het verlies aan waardevolle en zeer 

waardevolle vegetatie zoveel mogelijk te worden voorkomen of beperkt en indien dit niet mogelijk 

is te worden gecompenseerd. Dit betreft geen compensatiemaatregel in het kader van Artikel 

36ter, §5 van het Natuurdecreet. Juridisch gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de 

uitvoeringsbesluiten deze compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is voor het verlies aan 

bosvegetaties. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in het kader van de zorgplicht en 

het stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en zeer waardevolle habitats 

op regionaal en Vlaams niveau te compenseren.  

In Tabel 14.1.34 wordt een overzicht gegeven van de verboden te wijzigen vegetaties en 

bosvegetaties en Natura 2000 habitats die rekening houdend met de visie vanuit het 

Natuurdecreet en het Bosdecreet minstens noodzakelijk geacht worden om te compenseren. Het 

verlies aan bosvegetaties (qb, qs, n, …) dient sowieso wettelijk gezien gecompenseerd te worden 

in het kader van de bepalingen van Artikel 90bis van het Bosdecreet.  

Een detailuitwerking aangaande deze compensatie dient verder op projectniveau en in overleg 

GRUP/project-MER 
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met de adviesverlenende instantie te gebeuren. 

 Voor de terreinen met bestemming en nabestemming natuur dient compactatie van de bodem 

vermeden te worden. Indien dit onvermijdelijk is, dient het nodige herstel gerealiseerd te worden 

zo dat (eventuele latere) natuurontwikkeling niet gehypothekeerd wordt.  

Project-MER 

Het is aangewezen om op perceelsrestanden en overhoeken die sowieso in het kader van het 

project dienen te worden onteigend aan natuurontwikkeling en –creatie te doen. Dit is o.a. het 

geval ter hoogte van de tunneldaken. Percelen die toch tijdelijk ingenomen werden voor de aanleg 

van de weg, dienen nadien opnieuw ingericht te worden. Bij definiëring van de werfzones dient het 

verlies aan biologisch waardevolle en zeer waardevolle habitats minimaal te worden gehouden. 

Vegetaties die permanent verloren gaan, zoals vegetaties ter hoogte van de wegzate zelf, kunnen 

het beste gecompenseerd worden in de onmiddellijke nabijheid van de weg, zoals binnen de zone 

van landschappelijke inpassing. Het heraanplanten van kleine landschapselementen langsheen 

de weg is aangewezen.  

GRUP/project-MER 

Ter hoogte van Kraanberg worden twee tunnels voorzien, met tussenin een open sleuf. Ter 

hoogte van deze tunnels zal een vrije migratie mogelijk zijn. Om de ecologische waarde en 

potentie maximaal te houden, worden enkele inrichtingsprincipes voor het tunneldak opgenomen. 

Deze maatregelen kunnen opgenomen worden in het Plan van Eisen: 

 voedselarm bodemmateriaal gebruiken: zand, al dan niet met bijmenging grind. Er mag géén 

organisch materiaal in de bijmenging zitten; 

 dikte aan te brengen bodemlaag op tunneldak: minstens 1m met het aanbrengen van peillatten 

om het uitstuiven te kunnen monitoren; 

 in de mate van het mogelijke naar glooiende hellingen streven. De optimale helling bedraagt 10 

%. Dit kan wellicht niet over het ganse traject wegens ruimtebeslag. Maximaal mag de helling 

16 % bedragen. Variatie in hellingsgraad is interessant voor fauna. Minstens één zone van 100 

m lang aan beide zijden van de weg dient te voldoen aan het optimale scenario (glooiende 

hellingen van 10%: dit is een voor fauna geschikte passage). Deze zone dient halfweg dit 

tunneltracé te liggen, weg van bebouwing die faunapassage bemoeilijkt of verhindert. 

 Inzaai van de taluds en het tunneldak met heidemaaisel; 

 Aanleg poelen/’vennen’ in de onteigende strook langs de tunnel; 

 Overheen elke tunnel dienen een minimum van drie takkenrils op evenredige afstand 

GRUP/project-MER 
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aangelegd te worden om fauna over de tunnels te geleiden 

Een goed beheer van dit ecotoop na aanleg blijft noodzakelijk, in het bijzonder om verbossing 

bovenop het tunneldak tegen te gaan.  

 Tunnel ter hoogte van Kraanberg: volgende algemene maatregelen gelden aan de zone in open 

sleuf ten oosten van de Loerstraat en de Weg naar Spikkelspade. Voor rust- en lichtverstoring zijn 

geen bijkomende maatregelen nodig, aangezien hier reeds geluidsschermen voorzien worden.  

 Maximale afscherming van de snelweg in functie van toegankelijkheid voor fauna (om 

verkeersslachtoffers en ongelukken te vermijden). Dit geldt niet enkel in functie van de 

Europees beschermde soorten, maar ook voor de grote populaties Ree en Everzwijn die in het 

hele gebied voorkomen. Een goede afscherming voor het wild is bovenal ook absoluut 

noodzakelijk in functie van de verkeersveiligheid. Het ecoraster is van het type 

combinatieraster zoals gedefinieerd in het Vademecum Natuurtechniek, met een minimale 

hoogte van 2m.  

 Om ook de amfibieën te verhinderen de weg over te steken dienen schermen te worden 

voorzien. Dergelijke schermen bestaan meestal uit plastiek folie met een dikte van 0,2 m en 

een totale hoogte van 50 cm. De hoogte boven de grond bedraagt 40 cm; de onderste 10 cm 

moet ingegraven worden.  De aanleg van dit raster is ook van belang om amfibieën te geleiden 

naar de tunneldaken.  Ook tijdens de aanlegfase van de tunnels dient tijdelijk dergelijk scherm 

te worden voorzien. 

GRUP/project-MER 

 Tunnel ter hoogte van Kraanberg: het is aangewezen om 2 ecotunnels om de 200m te voorzien in 

het grondlichaam ten zuiden van de tunnel van ‘Kraanberg’ en ten noorden van het viaduct van 

Lillo. Deze twee ecotunnels dienen aan volgende randvoorwaarden te voldoen: 

 Een kleine faunatunnel; minimum 1 m breed en 0,75 m hoog; streven naar ca. 2 m breed en 2 

m hoog; 

 Goed aansluiten op omliggend landschap; 

 Maximaliseren van de lichtinval: dit is vooral voor amfibieën belangrijk; opening in middenberm 

snelweg (bv. Een inspectieput met lichtdoorlatend deksel); 

 De bodem van de tunnel moet uit grond bestaan (minstens 5 cm); 

 Stagnatie van water in de tunnel moet voorkomen worden door aanleg met een kleine 

hellingshoek (1 %); 

GRUP/project-MER 
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 De ingang dient vlot toegankelijk te zijn en blijven voor kleine dieren. Een horizontale betonnen 

plaat voor de in- en uitgang voorkomt het dichtgroeien van deze ingangen; 

Mangelbeekvallei. Voor het aanleggen van een brug op peilers gelden volgende 

randvoorwaarden: 

 Om ecologische redenen moet de voet van het viaduct ten minste 30 m ten noorden van de 

Broekbeek reiken  

 Natuurlijke lichtinval onder het viaduct dient gemaximaliseerd te worden. Tussen beide 

rijrichtingen een opening van enkele m breed zodat er veel meer lichtinval is; 

 Er dient minimaal 5 m vrije doorrijhoogte te zijn; 

 De Mangelbeek moet onder het viaduct vrij kunnen meanderen.  

 Het is belangrijk om voor zowel soorten van natte ecotopen, hier ook voor soorten van droog 

terrein een geschikte faunapassage te creëren. Daarom dient de voet van het viaduct te reiken 

tot ten minste 30 m ten zuiden van de 2 vijvers. 

Algemeen geldt: hoe westelijker het viaduct ligt hoe minder impact het zal veroorzaken op natte 

biotopen.  

GRUP/project-MER 

Het is aangewezen om een verbetering van het hydrografisch netwerk ter hoogte van Lillo te 

realiseren. Een verlegging van de Mangelbeek impliceert verhoogde kansen voor de verspreiding 

van aquatisch gebonden fauna langsheen de Mangelbeekvallei (vissen, libellen, amfibieën, …).  

Volgende randvoorwaarden gelden hierbij 

 Verleggen en ecologisch inrichten van de Mangelbeek(-vallei) naar het zuidoosten van de Lillo 

Steenweg (N719), het dempen van de huidige loop tussen de 2 kruisingen met de Lillo 

Steenweg en het heraanleggen van de monding van de Broekbeek. Volgende voorwaarden 

worden opgelegd (DPVE): 

 Niet enkel de waterloop wordt verlegd, maar er wordt een brede langszone ecologisch ingericht 

zodat effectief een ecologische verbinding tot stand komt met een nat-droog gradiënt; 

 Er is voldoende ruimte om de nieuwe kruising van de Broekbeek met de Lillo Steenweg in te 

richten volgens de principes van NTMB en hetzelfde geldt voor de nieuwe kruising van de 

Mangelbeek met de Guldensporenlaan; 

 De huidige loop van de Mangelbeek, tussen de 2 kruisingen met de Lillo Steenweg, wordt 

(gedeeltelijk) behouden i.f.v. andere dan ecologische doelstellingen. Ondermeer afwatering 

GRUP/project-MER 
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van de aanpalende woningen; als hemelwaterbuffer voor de nieuwe weginfrastructuur en/of 

gescheiden rioleringsstelsel langsheen Lillo Steenweg; 

 De huidige loop van de Mangelbeek tussen de Lillo Steenweg en het Mispad krijgt een 

zuiveringsfunctie voor het overstortwater dat momenteel van de Lillo Steenweg in de 

Mangelbeek komt. 

 Waterloopkarakteristieken moeten voldoen aan het rapport van Aubroek et al. (2009) 

aangepast met volgende maatregelen:  

- Broekbeek opwaarts Guldensporenlaan tot aan de Helzholdstraat: de huidige loop van de 

Mangelbeek, wat de Broekbeek moet worden, is aanzienlijk breder dan de opwaartse loop 

van de Broekbeek. Door stroomdeflectoren te gebruiken zal de loop smaller worden en 

meer afgestemd op dimensies van Broekbeek. De deflectoren zorgen ook voor een 

opstuwend effect.  

- Mangelbeek opwaarts Guldensporenlaan tot aan de kruising met het fietspad: ook hier 

zouden stroomdeflectoren een opstuwend effect kunnen realiseren. Dit deel van de 

Mangelbeek is recht en kunstmatig en dus met geringe structuur en habitatkwaliteit. Door 

deflectoren zal op termijn ook dat verbeteren.  

- Broekbeek afwaarts Guldensporenlaan in Mijnverzakkingsgebied (tot vijver die nieuwe loop 

wordt): nieuwe loop van 1-1,5 m diep en zelfde bodembreedte. Bovenbreedte van 5 tot 7,5 

m voor de symmetrische rechte stukken; uitgaande van taluds van 8/4. 

- Hoger gelegen zone tot aansluiting met huidige loop: nieuwe loop van 1,5-2 m diep en 

zelfde bodembreedte. Bovenbreedte van 7,5 tot 9 m. Op basis hiervan dient omliggend 

maaiveld te worden afgegraven tot een microvallei met zachte helling. 

- Meanderbochten moeten steeds asymmetrisch worden aangelegd: buitenbocht 4/4 en 

binnenbocht 16/4 en bodembreedte 1-1,5 m. 

 Ter hoogte van het Kamp van Beverlo wordt een ecoduct voorzien. Voor een bespreking van de 

randvoorwaarden en aanbevelingen van de ecoduct, wordt verwezen naar de kader de kadertekst 

in § 14.1.3.2.2.  

GRUP/project-MER 

De detailuitwerking van hoe de verbindende functie van de Laambeekvallei er moet gaan uitzien, 

kan verder op projectniveau worden uitgewerkt. De meest aangewezen ingreep om de verbinding 

in de Laambeekvallei te verbeteren situeert zich wellicht in de fysieke ontsnippering van de 

kruising Laambeek – N74.  

GRUP/project-MER 
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De algemene voorwaarden waaraan de kruising dient te voldoen worden hierna wel reeds 

toegelicht en zijn sterk gelijkend aan de andere ecotunnels: 

 Minimum hoogte is 4 m volgens de leidraad faunavoorzieningen; 

 Verhouding van breedte x hoogte / lengte (openheid) van de onderdoorgang moet tenminste 1 

zijn.  

 De Laambeek dient vrij centraal in de tunnel te liggen; 

 Maximaliseren van de lichtinval: ‘opening’ tussen rijstroken: lichtinval vermindert ‘tunneleffect’ 

en bevordert plantengroei die voor veel soorten essentieel is om de passage mogelijk te 

maken; 

 De constructie dient ‘langs de zijkant’ zo ‘open’ mogelijk te zijn, m.a.w. zo aantrekkelijk 

mogelijk voor dieren door een maximale natuurlijke lichtinval; 

 Geen kunstmatige verlichting: voor passage van kritische vleermuissoorten moet het viaduct 

strikt donker zijn.  

 Voor vleermuizen is het noodzakelijk dat in deze zone een verbinding gerealiseerd wordt 

doorheen de ecotunnels naar de andere zijde van het complex; 

 De bodem van de volledige onderdoorgang moet onverhard blijven; 

 Onder de onderdoorgangen wordt verstoring van fauna door recreatie (o.a. fietsers) niet 

toegelaten 

 Aanleg van een takkenril tegen de landhoofden; 

 Om hinder door schaduw van viaducten op natuur te beperken, zoals ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei, wordt als randvoorwaarde voorgesteld om onder de viaducten voldoende 

natuurlijke lichtinval te voorzien.  

Project-MER 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Archeologisch vooronderzoek waar graafwerken noodzakelijk zijn Project-MER 

Meerwaarde creëren ter hoogte van de KMO-zone; gescheiden natuurzones boven de open sleuf 

kunnen plaatselijk verbonden worden om landschappelijke verbindingen te herstellen. 

GRUP/project-MER 

Landschapsherstelmaatregelen ter beperking van de visuele impact vanuit het militaire domein.  GRUP/project-MER 

Tunneldaken landschappelijk inkleden.  GRUP/project-MER 

Mens-socio-

organisatorische 

Op projectniveau dient het ruimteverlies exacter bepaald te worden en dient eveneens een 

regeling te worden uitgewerkt voor vergoeding van het direct ruimteverlies, de wijze van 

Project-MER 
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aspecten, hinder, 

gezondheid 

verwerving en omgang met gedupeerden, de sociale begeleiding, … 

Voor de kruisende en toeleidende wegen van de N715 dient alvast voor een aantal segmenten 

bekeken te worden hoe de verkeersleefbaarheid maximaal kan gegarandeerd blijven/worden, als 

vragen bepaalde aansluitingspunten op de N74 om een optimalisatie (N73).  

Project-MER 
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17 Passende beoordeling 

17.1 Inleiding 

In het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn worden speciale beschermingszones 

aangeduid door de Vlaamse regering, die samen het NATURA 2000-netwerk vormen. Artikel 36ter § 3 

van het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Vlaamse regering, 2002) stelt dat 

een vergunningsplichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie met 

één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle 

aantasting van de natuurlijke kenmerken van een Speciale Beschermingszone kan veroorzaken, dient 

onderworpen te worden aan een Passende Beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de 

Speciale Beschermingszone. Artikel 36ter § 4 stelt dat de overheid die over een vergunningsaanvraag, 

een plan of programma moet beslissen, de vergunning slechts mag toestaan of het plan of programma 

slechts mag goedkeuren indien het plan of programma of de uitvoering van de activiteit geen 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone 

kan veroorzaken. De bevoegde overheid draagt er steeds zorg voor dat door het opleggen van 

voorwaarden er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone kan ontstaan.  

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer Limburg wenst – conform de bepalingen van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen – over te gaan tot de afwerking van de N74 als Noordzuidverbinding tussen de 

grens met Nederland en de E314 waarbij specifiek de nadruk gelegd wordt op het wegwerken van het 

niet op het niveau van een primaire weg I functionerende segment tussen de grens van Hechtel-Eksel en 

de aansluiting met de autosnelweg E314. De realisatie van dit sluitstuk moet een globale verbetering en 

optimalisatie van het verkeersnetwerk en de vervoerstromen met zich meebrengen samen met de 

verkeersleefbaarheid en –veiligheid in de kernen van Houthalen-Helchteren. 

Het plangebied en de twee alternatieven die in het plan-MER onderzocht worden, liggen deels in of in de 

nabijheid van verschillende habitat- en vogelrichtlijngebieden, met name het SBZ-H ‘Vallei- en 

brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ (BE2200029), het 

SBZ-H ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ (BE2200030), het SBZ-H 

‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ 

(BE2200031), het SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ en het SBZ-V ‘Houthalen-

Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (BE2220313). Het plan kan daardoor mogelijks een impact 

hebben op deze Speciale Beschermingszones. In het kader van artikel 36ter van het Natuurdecreet dient 

bijgevolg een Passende Beoordeling te worden opgemaakt, rekening houdend met de 

instandhoudingdoelstellingen. Onder instandhoudingsdoelstellingen wordt verstaan de verbeter- of 

behoudopgaven voor de Europees te beschermen habitats of populaties van Europees te beschermde 

soorten en hun leefgebieden, waarvoor het Europees te beschermen gebied is aangemeld of die in het 

Europees te beschermen gebied voorkomen (Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van 

instandhoudingsdoelstellingen). Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen gewestelijke 

instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) en (gebieds)specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD).  

In de passende beoordeling worden volgende zaken onderzocht: 

 Heeft het plan een betekenisvolle impact op de natuurlijke kenmerken van de in het studiegebied 

gelegen SBZ’s en dus op het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor de aangemelde 

habitats en soorten; 

 Heeft het plan een betekenisvolle impact op de Bijlage IV soorten van de Habitatrichtlijn die binnen het 

plangebied voorkomen; 

 Heeft het plan een betekenisvolle impact op het Natura 2000 netwerk.  
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17.2 Beschrijving plan 

In het plan-MER worden twee mogelijke tracés voor de noordzuidverbinding beschreven en beoordeeld 

(zie Kaart 2.5-1 in in de kaartenbundel van het plan-MER): 

 Doortochttracé: de doortocht door de kernen van Houthalen en Helchteren wordt aangepast zodat 

het doorgaande verkeer op een efficiënte en veilige manier door de kernen kan verlopen. 

 Omleidingstracé: een nieuwe omleidingsweg rond de kernen van Houthalen en Helchteren wordt 

aangelegd voor het doorgaande verkeer en de doortocht wordt aangepast zodat het lokale verkeer op 

een efficiënte en veilige manier kan verlopen. 

Deze twee tracés worden in voorliggende Passende Beoordeling onderzocht.  

 

17.2.1 Kenmerken doortochttracé 

Vooreerst worden de grote principes weergegeven op basis waarvan het ontwerp opgesteld werd. Deze 

principes geven een globaal beeld van het tracé: 

 Het doortochttracé volgt de tracering van de huidige N74/N715 en maakt zo maximaal gebruik van 

zones die momenteel reeds door infrastructuur ingenomen zijn. 

 Om het doorgaande verkeer en het lokale verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten doorstromen wordt 

gewerkt met een gescheiden stelsel van parallelle wegen.  

 Om een uitwisseling tussen de twee verkeersstromen te voorzien en om de keerbeweging op de 

lokale weg mogelijk te maken zijn een aantal uitwisselpunten voorzien. 

 Ter hoogte van de dorpskernen is een maximale oversteekbaarheid en winst in leefbaarheid te 

realiseren door middel van een ondertunneling voor het doorgaande verkeer.  

Bijkomend worden voor het doortochttracé twee varianten voorzien, zijnde een ontsluitingen van de 

bedrijvenzone aan de achterzijde en een verlengde tunnel ter hoogte van Helchteren.  

Het gehanteerde snelheidsregime voor dimensionering van het doortochttracé bedraagt 90km/h. Tunnels 

en toeritten worden aangelegd met een maximale helling van 5%, minimale topbogen van 2500 m en 

minimale dalbogen van 1250 m.  

Ter hoogte van de Mangelbeekvallei en ter hoogte van het Kamp van Beverlo worden 3m hoge 

geluidsschermen voorzien. Ter hoogte van de Mangelbeekvallei worden als onderdeel van het project 

ontsnipperende maatregelen genomen. Vanuit landschapsecologisch standpunt wordt de aanleg van een 

viaduct op peilers als meest geschike ontsnipperingsmaatregel aanzien. Op die manier kan de 

Mangelbeek onder de weg door blijvend fungeren als een ecologische verbindingsstrook naar de meer in 

het zuiden gelegen vallei van de Laambeek. 

 

17.2.1.1 Tracéligging 

De noordelijke plangrens bevindt zich ter hoogte van de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en 

Hechtel-Eksel. Dit is het punt waar de (nieuwe) N74 in de huidige situatie via een rotonde aansluit op de 

N715.  

Vanaf de grens tussen Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren volgt het tracé in zuidelijke richting de 

huidige N715, langsheen de KMO-zone, doorheen het centrum van Helchteren, de vallei van de 

Mangelbeek, het centrum van Houthalen om verder zuidwaarts aan te sluiten op de E314. Een algemene 

situering van het tracé is weergegeven op Kaart 2.5-1 in de kaartenbundel van dit plan-MER.  

Langsheen dit tracé is er een variatie in kenmerken van de weginfrastructuur en de 

omgevingskenmerken. In wat volgt wordt per segment een beknopte beschrijving gegeven van de 

tracékenmerken m.b.t. lengteprofiel, verknoping en uitwisseling.  

Zie onderstaande schets voor afbakening van deze segmenten. 
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Segment 1 KMO-zone 

Dit segment loopt vanaf de grens met Hechtel-Eksel tot aan het nieuwe knooppunt aan de Peersedijk. In 

dit segment ligt de weg bijna overal gelijkgronds. Aan de zuidrand van dit segment is de aanleg van een 

rotonde voorzien i.f.v. de noodzakelijke verknoping van de N74 en N715, i.e. het doorgaand en het lokaal 

verkeer. Het lokale verkeer gebruikt de rotonde en blijft hier op maaiveldniveau. Het doorgaande verkeer 

kan zonder obstructies rechtdoor rijden en gaat hierbij onder het maaiveld, onder de rotonde door (niveau 

-1). Ontsluiting van de KMO-zone verloopt via de parallelle lokale weg, die zuidwaarts aansluit op het 

uitwisselingspunt Peersedijk. 

De benodigde breedte voor de N74 bedraagt hier 33 m. T.o.v. de huidige situatie wordt (inclusief lokale 

weg en fietspad) ca. 18 m van de KMO-zone bijkomend ingenomen langs de weg. Langsheen de 

westelijke zijde van de weg wordt, vanaf de huidige splitsing tussen de N74 en N715 tot aan het 

knooppunt Peersedijk, een geluidsscherm van 3 m hoog voorzien. Hierdoor treedt in beperkte mate 

bijkomend ruimtebeslag op in de zone van het militair domein (afgebakend als SBZ-H) (inname 

afhankelijk van breedte geluidscherm) (zie verder bij effectbespreking). 

 

Segment 2 Kievitwijk – Ter Dolen  

Dit segment vormt de gelijkgrondse zone tussen de verknoping Peersedijk en de tunnelmond van 

segment 3 (Boekweitstraat).  

Als kunstwerken zijn enkele ecologische verbindingen voorzien: 

 De kruising van de Broekbeek wordt aangelegd als een bredere, rechthoekige duiker. 

 Op regelmatige afstand (100-150 m) wordt een droge onderdoorgang voorzien. 

Langsheen het tracé worden op verscheidene locaties aanpassingen van bestaande duikers en aanleg 

van nieuwe faunapassages voorzien evenals een aantal geluidsschermen. Deze zijn opgenomen in het 

plan-MER. Dit niet in functie van de opmaak van het RUP, maar als noodzakelijke maatregelen voor het 

project i.f.v. het vermijden van negatieve effecten in de speciale beschermingszones. 

 

Segment 3 Helchteren 

Dit segment bevat het ondertunnelde gedeelte van Helchteren en loopt van aan de Boekweitstraat tot aan 

de Reitstraat/Vennestraat. Het doorgaande verkeer rijdt hier door een tunnel. Het lokale verkeer verloopt 

bovengronds. De tunnel heeft een lengte van 1 243 m, waarvan 400 m toegangshelling. 

 

Segment 4 vallei Mangelbeek 

Dit segment bevat de zone tussen de twee tunnels met o.a. de vallei van de Mangelbeek. Voor de 

kruising van de Mangelbeekvallei worden intrinsiek aan het project ontsnipperende maatregelen 

genomen. Vanuit landschapsecologisch standpunt wordt de aanleg van een viaduct op peilers als meest 

geschike ontsnipperingsmaatregel aanzien. Op die manier kan de Mangelbeek onder de weg door 

blijvend fungeren als een ecologische verbindingsstrook naar de meer in het zuiden gelegen vallei van de 

Laambeek.  

Langsheen de weg wordt bijkomend aan beide zijden een geluidsscherm van 3 m hoog voorzien. Het 

voorzien van deze geluidsschermen moet de rustverstoring ter hoogte van het SBZ-gebied minimaal 

houden.  

 

Segment 5 Houthalen 

Dit segment bevat de tunnel onder Houthalen. Dit loopt van de Lokenstraat tot De Vloot. Het doorgaande 

verkeer rijdt hier door een tunnel. Het lokale verkeer verloopt bovengronds. De tunnel heeft een lengte 

van 2 350 m, waarvan 440 m toegangshelling. 
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Segment 6 omgeving Centrum-Zuid 

Dit segment is de verbinding naar de E314 en loopt van De Vloot tot aan de verkeerswisselaar. Tussen 

de tunnel onder het centrum van Houthalen en de aansluiting op de E314 wordt een verweving voorzien 

tussen het lokaal en het doorgaand verkeer. Deze verweving verloopt gesegmenteerd in functie van de 

bestemming van het verkeer en beslaat de volledige zone tussen de tunnelmond en de aansluiting op de 

E314. Hier is dan ook de mogelijkheid voorzien voor het lokaal verkeer om een keerbeweging uit te 

voeren door middel van een kleinere tunnel onder de N74. Hierbij blijft het bovenlokaal (primair) en het 

lokaal verkeer op maaiveld en gaat de keerbeweging op niveau -1 onder deze wegen door. 

 

Segment 7 Aansluiting op E314 

Dit segment bestaat uit de verkeerswisselaar met de E314. Ter hoogte van het bestaande 

op/afrittencomplex 25 zullen een aantal aanpassingen dienen te gebeuren om de bestaande 

verkeersafwikkeling te verbeteren en om de ontsluiting van Centrum-Zuid hier op aan te kunnen sluiten. 

Hiervoor worden de twee bestaande oostelijke aansluitingen behouden en worden de twee westelijke 

aansluitingen als een volwaardige tak nieuw aangelegd. Deze zullen op een beperktere oppervlakte 

uitgewerkt worden dan de twee oostelijke. In het noordwestelijke kwadrant wordt de ontsluiting van 

Centrum-Zuid naar zowel de N74 als richting E314 mee ingewerkt in de infrastructuur. 

Voor een grafische impressie van de verschillende segmenten van het doortochttracé, evenals voor de 

gedetailleerde beschrijving van de type dwarsprofielen, wordt verwezen naar de figuren uit het plan-MER.  

 

17.2.2 Kenmerken omleidingstracé 

Analoog aan de beschrijving van het doortochttracé worden eerst de grote principes weergegeven op 

basis waarvan het ontwerp opgesteld werd. Deze principes geven een globaal beeld van het tracé: 

 Het omleidingstracé volgt vanaf de aansluiting met de reeds gerealiseerde N74 de huidige N74/N715 

tot en met de KMO-zone ten noorden van Helchteren. Verder zuidwaarts wordt het tracé ten westen 

van de kernen van Helchteren en Houthalen voorzien. Hierbij worden de ecologisch waardevolle 

gebieden maximaal ontzien. Ten westen van Houthalen loopt het tracé tussen de Mangelbeek en 

Echelbeek. Verder zuidwaarts is het tracé over het industrieterrein Centrum Zuid voorzien, waarna het 

aansluit op de E314 ter hoogte van het bestaande verkeerscomplex.  

 Het lokale verkeer blijft gebruik maken van de bestaande N715, waardoor lokaal en doorgaand 

verkeer volledig van elkaar gescheiden zijn.  

 Om een uitwisseling tussen het lokale en doorgaande verkeer te voorzien, zijn een aantal 

verkeerswisselaars voorzien.  

 Ter hoogte van verstoringsgevoelige zones in de open ruimte wordt de weg, afhankelijk van de 

situatie, in tunnel of als brug voorzien.  

Voor het omleidingstracé worden eveneens varianten voorzien voor de ontsluiting van de KMO-zone.  

De omleidingsweg heeft 2x2 rijstroken. D.w.z. dat de relatie N74-zuid (op grondgebied Zonhoven) 

doorgetrokken wordt via een 2x2. 

De aansluitingen van en naar de N74 worden uitgevoerd als enkelstrookse wegen en worden tot een 

minimum herleid. Volgende aansluitingen zijn weerhouden: 

 Ten noorden van Helchteren, meerbepaald t.h.v. de huidige KMO-zone, wordt een op- en 

afrittencomplex voorzien, waarbij de bestaande weg (N715/N74) wordt ontdubbeld in een lokale weg 

tussen Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren (N715) en de primaire weg (N74). De lokale relatie 

tussen Helchteren en Hechtel via de N715 wordt omgelegd om daarna ongelijkvloers met de N74 te 

kruisen. Het omleidingstracé wordt in vergelijking met het huidige N74/N715-tracé meer oostwaarts 

gelegd. 
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 T.h.v. Centrum Zuid (regionaal bedrijventerrein) wordt een op- en afrittencomplex voorzien (cf. ten 

noorden van Helchteren).  

 Aansluitingen op de E314 worden steeds uitgevoerd als enkelstrookse aansluitingen. Deze 

functioneren volgens het principe van in- en uitvoegstroken. 

 Ten zuiden van de E314 wordt een verknoping met het lokale wegennet voorzien (noordelijke toegang 

tot Zonhoven).  

Op de omleiding gelden volgende snelheidsregimes: 

 120 km/uur: in het noordelijk gedeelte d.w.z. vanaf de bestaande N74 (2x2) in het noorden tot aan het 

aansluitingscomplex van Centrum-Zuid. 

 100 km/uur in de tunnels (2 x) 

 90 km/uur thv het aansluitingscomplex van Centrum-Zuid (regionaal bedrijventerrein).  

 70 km/uur tussen het aansluitingscomplex van Centrum-Zuid en de noordelijke toegang tot Zonhoven. 

Kruisingen van andere wegen worden ongelijkvloers uitgevoerd waarbij de lokale wegen bij voorkeur 

gelijkgronds blijven liggen. 

Langsheen het volledige tracé van de weg worden 3m hoge geluidsschermen voorzien. Ter hoogte van 

de huidige KMO-zone wordt een faunapassage onder de vorm van een ecoduct voorzien. Ter hoogte van 

de Mangelbeekvallei wordt de weg in peilers aangelegd, zodat de Mangelbeek onder het viaduct kan 

doorstromen.  
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17.2.2.1 Tracéligging 

Segment 1 KMO-zone 

Dit deel vormt de verbinding tussen de grens van Hechtel-Eksel en de KMO-zone Peersedijk waar het 

omleidingstracé afwijkt van de huidige ligging van de N715/N74. 

Ter hoogte van de huidige KMO-zone wordt een op- en afrittencomplex voorzien. De KMO-zone wordt 

hierbij verwijderd. De bestaande weg (N715/N74) wordt ontdubbeld in een lokale weg tussen Hechtel-
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Eksel en Houthalen-Helchteren (N715) en de primaire weg (N74). De lokale relatie tussen Helchteren en 

Hechtel via de N715 wordt omgelegd om daarna ongelijkvloers met de N74 te kruisen. Het 

omleidingstracé wordt in vergelijking met het huidige N74/N715-tracé meer oostwaarts gelegd.  

Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle bedrijven op de KMO-zone worden onteigend, waardoor ruimte 

vrijkomt voor ontsnipperingsmaatregelen voor natuur. Door de bouw van een ecoduct worden 

natuurwaarden met elkaar verbonden over de N74 heen. De aanleg van de ecoduct vormt bijgevolg een 

projectkenmerk, die sowieso zal voorzien worden.  

Het SBZ-gebied ten westen van de huidige N715/N74 (militair domein) wordt niet aangesneden. 

 

Segment 2 bos- en heidegebied 

Waar de oude spoorbedding (huidige fietspad) de N715 kruist (ter hoogte van Peersedijk), buigt het tracé 

in westelijke richting af van het tracé van de N715. Vervolgens verloopt het tracé westwaarts van de oude 

spoorbedding (volgens een voormalig op het gewestplan ingetekende reservatiestrook) en de valleizone 

van de Grote Winterbeek. De boerderijen / gebouwen die hier aanwezig zijn, worden maximaal 

vermeden. Het tracé loopt vervolgens doorheen het bosgebied Kraanberg.   

Dit segment gaat volledig door het SBZ – Habitatrichtlijngebied. Het tracé werd zo ontworpen dat 

enerzijds een zo kort mogelijke afstand (rekening houdend met nodige bochtstralen en aanwezigheid van 

gebouwen) doorheen de SBZ aangehouden wordt en dat anderzijds de zones met hoge 

grondwaterstanden vermeden worden i.f.v. de aanleg in tunnel. Er zijn 2 lange tunneldelen voorzien. 

Deze worden gescheiden door een zone in open sleuf. In functie van landschappelijke integratie kan de 

aanleg van de weg hier een aanleiding geven tot het kappen van bijkomende delen van de naaldbossen 

(meer dan het eigenlijke tracé). 

De ligging en lengte van de tunnelsegmenten wordt zodanig gekozen dat de bestaande verbindingen 

maximaal behouden blijven: 

 De toegangsweg naar Remo wordt op de noordrand van de eerste tunnel gelegd. De huidige 

zigzaggende route wordt verwijderd en de ontsluitingsweg wordt gebundeld met de N74. 

 De fietsroutes Loerstraat-Wolfsdal lopen over een tunneldak 

 De verbinding Vijfeindestraat wordt omwille van het hoogteverschil licht verplaatst en over het 

tunneldak geleid. 

De wijze van landschappelijke inpassing van de tunnels is hier een verderzetting van het meer noordelijk 

gelegen deel. Er wordt dus gestreefd naar een afwisseling van bos en heide. Om de tunnels goed in te 

kunnen passen wordt vermeden dat de bedekking van de tunnels een rechte lijn vormt in het landschap. 

Dit wordt op twee manieren tegen gegaan: 

 Voor de afwerking van de tunneldaken wordt gewerkt met glooiende hellingen en variatie in 

bedekkingshoogte zodat de afdekking past 

binnen het (oude) duinenlandschap. 

 Een lineaire open zone wordt vermeden door de 

vegetatiestructuur (bos versus 

heide/grasland/duin) te laten variëren en dus 

verder dan strikt technisch noodzakelijk aan te 

passen.   

 

Segment 3 Mangelbeekvallei 

Het tracé kruist vervolgens de Lillosteenweg pal over de nieuw aangelegde rotonde en blijft ten oosten 

van de woonwijk Lillo. Tussen de Lillosteenweg en de wijk Standaard (Houthalen) loopt het tracé 

doorheen de Mangelbeekvallei.  
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Ten zuiden van de Vijfeindestraat loopt de N74 op talud door de vallei van de Broekbeek en vervolgens 

worden de vallei en de Lillosteenweg/Guldensporenlaan gekruist door middel van een viaduct op peilers. 

Dit viaduct heeft een lengte van ongeveer 500m. Op deze locatie wordt het tracé als viaduct aangelegd 

om de versnippering van de Broekbeekvallei en de Mangelbeekvallei te beperken. Het wegtracé, inclusief 

de viaduct, is voorzien van geluidsschermen.  

 

Segment 4 aansluiting De Schacht en Centrum-Zuid 

Vanaf de wijk Standaard tot aan de Roten loopt het tracé aan de westzijde rond de aanwezige 

bebouwingstructuur van Houthalen (woningen en bedrijven). Het zuidelijk deel buigt af naar het oosten in 

de richting van het op- en afrittencomplex aan de E314.  

In dit segment wordt de aansluiting met Centrum-zuid voorzien. Er wordt bovendien de mogelijkheid 

gegeven om het bedrijventerrein De Schacht (Heusden-Zolder) hier ook een ontsluiting te geven. 

 

Segment 5 zuidelijke knoop 

De aansluiting van de N74 op de E314 verloopt via een uiteengetrokken complex. Dit ligt deels op 

Centrum-Zuid en deels ter hoogte van de huidige op- en afritten. Zonhoven en Houthalen worden hierbij 

ontsloten via op- en afritten naar een nieuw aan te leggen rotonde. De aansluiting van Zonhoven wordt 

uitgevoerd via een op- en afrittencomplex waarbij de N74 onder een rotonde / ovonde doorgaat. Via op- 

en afritten wordt de rotonde / ovonde bereikt. Tussen deze verknoping en de aansluitingen van en naar 

de E314 zijn in beide richtingen weefzones aanwezig. 

De ruimte binnen het complex wordt gebruikt als zone voor waterbuffering. De Laambeek wordt 

verplaatst naar de zone binnen het complex om de huidige slechte ecologische verbinding te kunnen 

verbeteren.  

 

17.2.3 Elementen met mogelijke impact 

De elementen van het plan die aanleiding kunnen geven tot effecten zijn opgelijst in Tabel 17.2.1. 
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Tabel 17.2.1 : Elementen met mogelijke impact 

DEELINGREPEN DIRECTE EFFECTEN INDIRECTE EFFECTEN 

Aanlegfase   

1. Permanent ruimtebeslag (door 

vergraving) 

Direct verlies aan habitats (flora) Permanent ecotoopverlies voor fauna 

Versnippering leefgebieden en 

barrièrewerking voor fauna 

2. Tijdelijk ruimtebeslag Verstoring/tijdelijk verlies van habitats 

(flora) 

Tijdelijk ecotoopverlies voor fauna 

3. Beweging van voertuigen en 

machines voor bouw van 

lijninfrastructuur 

Tijdelijke rustverstoring avifauna Tijdelijk ecotoopverlies voor avifauna 

4. Bouw van ondergrondse structuren 

(tunnels, damplanken etc.) 

Habitatwijzigingen door permanente 

beïnvloeding van de grondwaterrelaties en 

grondwaterstroming 

Permanent ecotoopverlies voor fauna 

5. Bemaling Habitatwijzigingen door verdroging Ecotoopverlies voor fauna 

6. Verharding Beïnvloeding grondwaterafhankelijke 

vegetaties en effecten op (semi)aquatische 

levensgemeenschappen in het ontvangend 

waterlichaam 

 

7. Hydrogeografische ingrepen (bv. 

verleggen waterloop) 

Biotoopwijzigingen (verlies/creatie) door 

beïnvloeding drainage, afvoer runoff via 

langsgracht/collect

kwantiteitsveranderingen opp.water 

(debiet), wijzigingen in 

overstromingsregime 

Biotoopwijzigingen (verlies/creatie) door 

verleggen van waterloop 

 

8. Afwerking (geluidschermen, 

houtwallen, bufferbekkens etc.) 

Barrièrewerking 

Biotoopherstel of biotoopcreatie 

Nieuwe ecotopen bieden kansen voor 

(andere) fauna 

Exploitatiefase   

9. Beweging van voertuigen + 

verlichting van de lijninfrastructuur 

Barrièrewerking 

Aanrijdingsgevaar (dieren als 

verkeersslachtoffers) 

Permanente lichtverstoring, 

geluidsverstoring en visuele verstoring 

Wijziging van de luchtkwaliteit 

Ecotoopverlies  door licht-, geluids- en 

visuele verstoring, en wijziging van de 

luchtkwaliteit 

Onderhoud   

10. Onderhoud van de bermen en de 

wegen 

Tijdelijke geluids- en visuele verstoring   
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17.2.4 Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect 

In de omgeving van het plangebied zijn enkele projecten gepland. In voorliggende passende beoordeling 

worden de cumulatieve effecten van onderstaande plannen/projecten afzonderlijk beschreven. 

Voor het project Closing the circle wordt naar onderstaand hoofdstuk verwezen. De cumulatieve effecten 

van het Spartacus project worden besproken in § 17.6. 

 

17.2.4.1 Closing the circle-project  

Het CtC project en meer bepaald de werkzaamheden ter hoogte van het Remostort zijn gelegen ten 

westen van de omleidingsweg en is omsloten door Vogelrichtlijngebied nr. 3.11 – Militair domein en vallei 

van de Zwarte Beek en het Habitatrichtlijngebied “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden (gebied BE2200029-1), dat voor een belangrijk deel 

overlapt met het Vogelrichtlijngebied. 

 

Figuur 17.2.1 : Situeringskaart van de plangrenzen voor het project CtC ten opzichte van de Natura 2000- gebieden 

(Bron: Omtrek, 2011, Plan-MER Closing the Circle) 

 

Voor de materiaalrecyclage (Waste to Material, WTM) en de energetische valorisatie (Waste to energy, 

WTE) worden tijdelijke verwerkingsinstallaties gebouwd voor een periode van 20 jaar, inclusief de bouw 

van de installaties. Na de valorisatie worden de installaties (sorteer-, breek- en zeefinstallaties, 

opslagplaatsen voor gerecupereerd materiaal en een energiecentrale) ontmanteld en wordt de 

ingenomen oppervlakte omgezet naar duurzaam natuurgebied. 

In het plan-MER ‘CtC’ werd getoetst of de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied “Achter de 

Kraanberg en omgeving” duurzaam kunnen gerealiseerd worden op basis van de abiotische potenties 

van de uitgegraven opslagplaatsen en de zone met tijdelijke installaties. Daarnaast werd onderzocht 

welke effecten tijdens de exploitatiefase een impact kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. 
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In het MER werd voor de discipline Fauna en Flora het volgende gesteld:  

Door de uitvoering van het plan CtC treden tijdelijke effecten op voor Fauna en Flora. Het tijdelijk verlies 

aan Natura2000-habitat en biotoopverlies voor heidevogels wordt niet significant geacht (< 1% van 

habitat binnen SBZ-H of biotoop binnen SBZ-V). De verliezen zijn klein ten opzichte van de  aanwezige 

oppervlakten van de verschillende habitats binnen het SBZ-H. De prioritaire habitats worden niet 

ingenomen. Ook het tijdelijke verlies van habitat (biotoop) voor de levensgemeenschap voor heidevogels 

is verwaarloosbaar.  

Naar biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen (BWK: w, wz en z) treden wel tijdelijk 

relevante effecten op. In totaal wordt ca 65,61 ha biologisch waardevol tot zeer waardevol ecotoop 

ingenomen voor een periode van 20 jaar. De natuurfunctie van deze niet-habitatrichtlijn-waardige maar 

waardevolle ecotopen kunnen na de afronding van het project hersteld worden en tot 

habitatrichtlijnwaardige ecotopen ontwikkeld (Droge heide (4030), Psammofiele heide (2310) en (op 

termijn) tot eikenberkenbos(9190)).   

Via de herinrichting van de uitgegraven afvalopslagplaatsen wordt de ontwikkeling van de nieuwe, 

duurzame natuurwaarden conform de S-IHD reeds na 2 jaar aangevat. Hierdoor blijft het tijdelijk verlies 

aan habitat beperkt aangezien de overige habitats beheerd worden zoals in het protocol met ANB en de 

OVAM is opgenomen. De zones waarin de WTM/WTE en ETC worden opgesteld blijven na exploitatie en 

ontmanteling van de installaties hun abiotische geschiktheid behouden om voedselarme habitats zoals 

droge heide vegetaties of autochtoon eikenberkenbos tot ontwikkeling te laten komen.    

Ondanks het nog ontbreken van S-IHD50 voor het specifieke SBZ-H/V is er een tijdelijke negatieve impact 

op de natuurdoelen. De uiteindelijke ruimtewinst voor inrichting van duurzame natuurdoelen is echter 

zeer significant voor het SBZ-H/V.    

 

In het kader van de milieuvergunning voor verderzetting van de afvalstortactiviteit door Remo 

Milieubeheer NV werden aan Remo wel ecologisch milderende maatregelen opgelegd die zich 

uitstrekken tot in het landgoed Hoeverheide.  

De aan Remo opgelegde milderende maatregelen beoogden het behoud van de natuurwaarden ten 

opzichte van een gedefinieerd referentiekader met oog op de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen. Hiermee werd een natuurbeeld beoogd om: 

 het leefgebied voor de Boomleeuwerik en de Nachtzwaluw te behouden en 

 het realiseren van een stapsteen tussen de beide militaire domeinen via de Mangelbeekvallei.  

Voor het nastreven van dit natuurbeeld dienden tegen 2007 de oppervlakte open stuifduin, heide, 

verboste heide en eikenberkenbos substantieel uitgebreid te worden.  

 

Voor de percelen ten zuiden van REMO wordt een heidevegetatie beoogd. Inmiddels werden de 

werkzaamheden voor het realiseren van deze natuurcompensaties reeds uitgevoerd. De heidevegetatie 

is momenteel nog in ontwikkeling. Deze open plekken zijn weliswaar niet gelegen in vogelrichtlijngebied 

maar kunnen een bijdrage leveren in het realiseren van de gunstige staat van instandhouding voor het 

SBZ-V Militair Domein en Vallei van de Zwarte Beek en de versterking van het leefgebied voor specifieke 

vogelrichtlijnsoorten in het Landgoed Hoeverheide. 

De boscompensatie werd intussen ook uitgevoerd. Het oorspronkelijk boscompensatiedossier 

(COMP/06/0229/ Li) werd wegens een wijziging van de stedenbouwkundige vergunning door de Minister 

op basis van de beroepsprocedure in 2006 gewijzigd. De te ontbossen oppervlakte werd verminderd en 

de compenserende bebossing werd verder behandeld via het compensatiedossier COMP/10/0239/Li. 

                                                      
50

 Ondertussen zijn de S-IHD’s principieel goedgekeurd 
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Boscompensatie over een oppervlakte van 4,11 ha is voorzien op de percelen kadastraal bekend als 

Houthalen-Helchteren, 1ste Afd,  Sie A, nr(s)  134V/deel – 134W/deel – 134N2/deel -134R2 – 134Y.  

Figuur 17.2.2 : Percelen in het kader van de boscompensatie voor het Remo-dossier 

  

 

 

De bebossing werd uitgevoerd in het plantseizoen 2011/2012. Na een eerste terreincontrole in 2013 blijkt 

een groot deel van het jong plantsoen afgestorven te zijn. Een nieuwe aanplanting dient te gebeuren 

(Benny Mathijs, ANB, 12/12/2013). 

 

In de passende beoordeling voor CtC werd de N74 meegenomen in de beoordeling. Uit de beoordeling 

van CtC blijkt dat ook in cumulatie met de realisatie van de N74 geen significant negatieve effecten te 

verwachten zijn. Uit voorgaande blijkt dat het plan CtC in hoofdzaak tijdelijke effecten zal veroorzaken 

voor Natura2000. De uiteindelijke effecten na realisatie van het project zijn beduidend significant positief.  

 

17.2.4.2 Spartacusplan Lijn 3 (Hasselt-Neerpelt-Lommel) 

Een snelle openbaar vervoersverbinding met de trein of sneltram tussen Hasselt en Neerpelt/Lommel 

interfereert mogelijk met de realisatie van de NoordZuidverbinding als een primaire weg type I. 

De ligging van de spoorverbinding is tot op heden nog onbekend. Momenteel is een plan-MER in opmaak 

waarin de diverse tracéalternatieven onderzocht en vergeleken worden. Conform de kennisgevingsnota 

van het plan-MER (waarvan de ter inzage legging liep van 7 mei 2013 tot 5 juni 2013) en de bijhorende 

richtlijnen die op 2 juli 2013 afgewerkt werden, kunnen onderstaande tracéalternatieven interfereren met 

de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren: 

 Spoorlijntracé: voorbij Zonhoven wordt de bedding van de ontmantelde spoorlijn 18 gevolgd. 

Nagenoeg het volledige tracé van de voormalige spoorlijn is nog aanwezig. Een groot deel ervan 

wordt momenteel gebruikt als toeristisch fietspad. Indien de noordzuidverbinding te Houthalen-

Helchteren wordt aangelegd via het omleidingstracé dan dienen de sneltramlijn en de 

noordzuidverbinding elkaar tweemaal ongelijkgronds te kruisen, namelijk in het zuiden (net ten 

noorden van de afbuiging van de spoorlijn Haaselt – Mol naar het westen) en in het noorden (ter 

hoogte van de bestaande N715). 

Conform de richtlijnen dienen in het plan-MER Spartacusplan Lijn 3 twee scenario’s beschouwd te 

worden: een scenario waarbij de omleidingsweg (voor de Noordzuidverbinding in Houthalen-

Helchteren) gerealiseerd is en een tweede scenario waarbij er geen omleidingsweg gerealiseerd is. 
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In het eerste scenario dient zeker de (technische) interferentie met de omleidingsweg beschreven te 

worden en de cumulatieve effecten van (de exploitatie van ) beide grootschalige 

infrastructuurwerken. 

 Omleidingstracé: Indien de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helcheteren wordt aangelegd via de 

omleidingsweg kan het spoor voor de snelle openbaarvervoersverbinding parallel en gebundeld 

worden met deze omleidingsweg. Hiervoor dient een nieuw spoor in een nieuwe bedding aangelegd 

te worden. De fysische/technische haalbaarheid van bundeling zal onderzocht worden in het plan-

MER Spartacusplan Lijn 3. 

 E314-tracé: dit tracé volgt eerst (zoals het spoorlijntracé) de bestaande spoorlijn naar Mol (lijn 15). 

Tussen de E314 en het natuurgebied Kolveren wordt (ten zuiden van de E314) een neiuw spoor in 

nieuwe bedding aangelegd. Ter hoogte van de autosnelwegaansluiting (knooppunt 2) wordt de N715 

opgedraaid en wordt eveneens een neiuw spoor in een neiuwe bedding voorzien.  

Indien de sneltram via de E314 spoort, wordt er fysische interferentie met de Noordzuidverbinding in 

omleidingsweg verwacht ter hoogte van de aansluiting van deze weg met de E314. Een 

ongelijkgrondse kruising zal noodzakelijk zijn. Gezien er een volwaardig aansluitingscomplex van de 

omleidingsweg op de E314 wordt voorzien, resulteert dit in een complexe situatie. In het plan-MER 

Spartacusplan Lijn 3 zal worden onderzocht of beiden combineerbaar zijn. 

 Bedrijventracé (noord- en zuidvariant): dit tracé kan in principe als variant op het E314-tracé 

worden beschouwd (zie figuur). In dit tracé wordt in de plaats van ten zuiden van de E314 nu ten 

noorden van de E314 de verbinding gemaakt tussen den spoorlijn 15 en de N715. 

 N74-tracé of doortochttracé: langsheen de N74 dient een nieuw sneltramspoor in een nieuwe 

bedding aangelegd te worden; 

Indien te noorden van Helchteren wordt gekozen voor het N74-tracé, dan zal deze bundeling met de 

N74 in combinatie met de Noordzuiverbinding leiden tot een bijkomende ruimte-inname. Verwacht 

wordt dat de ruimte-inname voor de sneltramtrein vrij beperkt blijft. 

Conform de richtlijnen dienen in het plan-MER Spartacusplan Lijn 3 drie scenario’s beschouwd te 

worden: 

o Scenario 1 – De omleidingsweg voor de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren komt er 

en de doortocht doorheen de kernen van Houthalen en Helchteren wordt omgevormd tot een 

weg voor lokaal verkeer. In dit scenario moet de tramlijn zich dan mogelijk mengen met dit 

lokaal verkeer. 

o Scenario 2 – De omleidingsweg komt er niet, maar er wordt gekozen voor het doortochttracé 

van de Noordzuidverbinding doorheen de kernen van Houthalen en Helchteren. In dit scneario 

wordt de tramlijn gebundeld met het doortochttracé. 

o Scenario 3 – Dit scenario betreft de situatie zoals ze nu is, i.e. zonder omleidingsweg of 

doortochttracé voor de Noordzuidverbinding. In dit scenario zou de tramlijn dus ingepast 

moeten worden in de huidige wegconfiguratie. 

 

Lightrain 1 en 2: De routes lighttrain (i.e. spoorlijnroute en spoorlijn-N74-route) volgen hetzelfde tracé 

tussen de E314 en Helchteren (i.e. studiegebied voor plan-MER N74). Met name de twee voorliggende 

lighttrainroutes lopen tot en met de aftakking in Houthalen naar Beringen en Mol over het tracé van de 

betsaande spoorlijn (L21A en L15). Vanaf de aftakking te Houthalen dient een nieuw spoor aangelegd te 

worden langsheen de voormalige spoorwegbedding L18. 
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De diverse mogelijke cumulatieve effecten van de sneltram en de N74 worden, conform de richtlijnen 

voor het plan-MER voor de Spartacuslijn, in voorliggend plan-MER en passende beoordeling verder 

uitgewerkt.  
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17.3 Europese speciale beschermingszones 

17.3.1 Overzicht 

Voor een situering van de verschillende Natura2000-gebieden binnen het studiegebied wordt verwezen 

naar Kaart 7.1-4 in de kaartenbundel van dit plan-MER. 

Het omleidingstracé en doortochttracé voor de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren is gelegen 

in of in de nabijheid van verschillende habitat- en vogelrichtlijngebieden, met name: 

 Habitatrichtlijngebied BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en 

Dommel met heide- en vengebieden. Zowel het omleidingstracé als het doortochttracé zijn gedeeltelijk 

binnen dit SBZ-H gelegen. 

 Habitatrichtlijngebied BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 

Gruitrode. Zowel het omleidingstracé als het doortochttracé zijn gedeeltelijk binnen dit SBZ-H gelegen. 

 Habitatrichtlijngebied BE BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden. De aansluiting van de omleidingsweg op de E313 ligt in 

de nabijheid van dit SBZ-H. Er is geen directe invloed van zowel het doortochttracé als het 

omleidingstracé met dit SBZ-H.  

 Vogelrichtlijngebied BE2220311 Militair domein en de vallei van de Zwarte beek. Zowel het 

omleidingstracé als het doortochttracé zijn gedeeltelijk binnen dit SBZ-H gelegen. 

 Vogelrichtlijngebied BE2220313 Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer. Er is geen 

enkele directe invloed van zowel het omleidingstracé als het doortochttracé met dit SBZ-V. Het 

doortocht- en omleidingstracé bevinden zich respectievelijk op ca. 3,5 km en 1,7 km verwijderd van dit 

SBZ-V.  

Hierna worden per SBZ de volgende aspecten opgelijst 

 de criteria voor aanwijziging van de Speciale beschermingszone; 

 de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen; 

 de principieel goedgekeurde specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD). Voor de SBZ-H 

BE2200029 en SBZ-V BE2220311 enerzijds en SBZ-H BE2200030 en SBZ-V BE2220313 anderzijds, 

zijn gezamenlijke S-IHD’s opgesteld. De tabel wordt vermeld bij de. SBZ-H gebieden. De rapporten 

die bij de S-IHD’s horen en die geraadpleegd worden, zijn de volgende: 

- Agentschap voor Natuur en Bos (2012a). S-IHD-rapport 24 – BE2200030 Mangelbeek en heide- 

en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode en BE2220313 Houthalen-Hechteren, Meeuwen-

Gruitrode en Peer – definitief rapport. 

- Agentschap voor Natuur en Bos (2012b). S-IHD-rapport 25 - BE2200029 Vallei- en brongebieden 

van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden en SBZ-V BE2218311 

Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek. 

- Agentschap voor Natuur en Bos (2011) S-IHD-rapport 26 Instandhoudingsdoelstellingen voor 

speciale beschermingszones BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek 

en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden BE2200525 Bokrijk en omgeving BE2219312 

Vijvercomplex Midden-Limburg 

 Europese natuurwaarden ter hoogte van de SBZ. Deze aanvulling wordt gegeven op basis van de 

meest recente, gekende wetenschappelijke literatuur van de aanwezige Europees beschermde 

habitats en soorten die binnen het gebied voorkomen. Hierbij wordt gesteund op de volgende werken: 

- Lambie, R. & Berx, P. (2012). Noord-Zuid Nulmeting: eindrapport. VZW De Lieteberg. In opdracht 

van Gemeente Houthaelen-Helchteren51. 

- Verspreidingsgegevens van Natura 2000 soorten binnen de principieel goedgekeurde s-IHD’s 

(Bijlage 1 en Bijlage 2 in § 17.10) 

- www.waarnemingen.be; 

                                                      
51

 Tijdens deze nulmeting werden de amfibieën, reptielen en vleermuizen niet onderzocht.  

http://www.waarnemingen.be/
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- Eerder uitgevoerde onderzoeken in het kader van de milieueffectenstudie (Arcadis Belgium, 2008); 

- Verspreidingsgegevens van de bijlage II en IV soorten (buffer van 500 m rondom beide tracés). Het 

zijn de verspreidingsgegevens die gebruikt werden voor de rapportering van juni 2013 jongstleden 

aan de Europese Commissie in het kader van de Habitatrichtlijn (periode 2007-2012) (Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, 2013) (Bijlage 3 in § 17.10) 

 

Instandhoudingsdoelstellingen 

Art. 36ter §1 van het natuurdecreet stelt dat de overheid in de speciale beschermingszones de nodige 

instandhoudingsmaatregelen moet nemen die steeds dienen te beantwoorden aan de ecologische 

vereisten van de habitats en soorten vermeld in de bijlagen I, II, III en IV van dit decreet.  

Het begrip ‘instandhouding’ wordt als volgt omschreven: het geheel van maatregelen die nodig zijn voor 

het behoud of herstel van habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat 

van instandhouding. De staat van instandhouding van een habitat wordt gunstig beschouwd wanneer:  

 het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat gebied 

stabiel zijn of toenemen;  

 de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn bestaan en in de afzienbare 

toekomst vermoe-delijk zullen blijven bestaan;  

 de staat van instandhouding voor de voor die habitat typische soorten gunstig is. 

 

De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd wanneer:  

 uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd een levensvatbare 

component is van de habitat waarin de soort voorkomt en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven;  

 het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te 

zullen worden; 

 er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die 

soort op lange termijn in stand te houden. 

 

Instandhoudingdoelstellingen moeten aangeven wat bereikt zou moeten worden om aan de algemene 

doelstellingen van de Habitatrichtlijn te voldoen. Voor zover de SBZ’s zich niet in ‘gunstige condities’ of 

‘goede toestand’ bevonden op het moment van de aanduiding moet ernaar gestreefd worden om de 

gunstige staat van instandhouding te bereiken. Dit hoeft echter niet noodzakelijk de taak te zijn van de 

initiatiefnemer van een plan of project. Deze moet er echter wel voor zorgen dat op zijn minst aan het 

stand-stillprincipe en de zorgplicht wordt voldaan, met andere woorden dat de kwaliteit van deze 

beschermingszones niet afneemt maar ook dat het project of plan de evolutie naar een gunstige staat van 

instandhouding niet hypothekeert. 

Om tegemoet te komen aan de Europese verplichting om Europese natuurdoelen op te stellen voor de 

Natura 2000-gebieden in Vlaanderen, heeft het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek in opdracht van de 

Vlaamse Overheid natuurdoelen op Vlaams niveau vastgelegd, dit zijn de gewestelijke 

instandhoudingsdoelstellingen of G-IHD’s (Paelinckx et al., 2009b). Uitgangspunt hierbij is dat 

habitats en soorten in een gunstige staat van instandhouding worden gehouden of gebracht voor het hele 

Vlaamse grondgebied. 

Door het Agentschap voor Natuur en Bos werden intussen ook per SBZ gebiedsspecifieke 

instandhoudingsdoelstellingen of S-IHD’s voorop gesteld. Deze S-IHD’s zijn voor een tweede maal 

principieel goedgekeurd op 19/07/2013 Niettegenstaande de S-IHD’s nog niet definitief zijn goedgekeurd 

vormen zij in het kader van voorliggende passende beoordeling het meest geschikte en meest recente 

toetsingskader. Hierbij kan verwezen worden naar art. 11 § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 3/4/2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van 
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instandhoudingsdoelstellingen: “§4. Voor zover de instandhoudingsdoelstellingen voor een Europees te 

beschermen gebied nog niet definitief zijn vastgesteld, richt de initiatiefnemer die er toe gehouden is een 

passende beoordeling op te maken in uitvoering van artikel 36ter, §3 en volgende van het decreet, zich 

op de gegevens op basis waarvan de aanmelding van de speciale beschermingszones is gebeurd, 

aangevuld met de voorhanden zijnde wetenschappelijke gegevens.”. Op basis van de onderlijnde 

passage kan men stellen dat men ook rekening moet houden met het rapport op basis waarvan de 

(voorlopig nog niet definitief vastgestelde) IHD voor een habitatrichtlijngebied of voor een elkaar deels 

overlappend habitat- en vogelrichtlijngebied zijn opgemaakt, in de veronderstelling dat dit rapport toch 

een aantal relevante wetenschappelijke gegevens omvat (cf. art. 8, §1 van voormeld besluit dat bepaalt 

uit welke componenten een S-IHD-rapport moet bestaan).  

De volledige S-IHD’s kunnen opgevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierna worden 

enkel de delen die relevant zijn in het kader van voorliggende passende beoordeling overgenomen.  

 

17.3.2 SBZ-H BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en 

Dommel met heide en vengebieden 

17.3.2.1 Criteria aanwijzing als Speciale beschermingszone 

In het Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 wordt dit gebied als volgt omschreven: 

“Het gebied overlapt grotendeels met het Vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte 

beek’. Het bevat bovendien de bovenloop van de Bolisserbeek en een deel van de loop van de Dommel. 

Het gebied wordt gekenmerkt door oligotrofe biotopen en natuurwaarden, gebonden aan beekvalleien. 

Grootste inlands stuifduincomplex van Vlaanderen.” 

Oppervlakte: 8 306 ha 

 

Dit gebied werd aangemeld voor volgende habitats en soorten: 

Habitats 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: 

Lobelia, Littorellia en Isoëtes 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge Europese heide (alle subtypen) 

6230(+) Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane 

gebieden in het binnenland van Europa) 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones 

7140 Overgangs- en trilveen 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0(+) Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

 

Vissen 

1096 Lampetra planeri Beekprik 
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Amfibieën en reptielen 

1166 Triturus cristatus Kamsalamander 

 

Invertebraten 

1042 Leucorrhinia pectoralis Gevlekte witsnuitlibel 

 

Dit SBZ overlapt sterk met het vogelrichtlijngebied “Militair domein van de vallei van de Zwarte Beek”. 

Delen van het gebied maken deel uit van het VEN.  

 

17.3.2.2 Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 

 Hierna worden de IHD’s op gewestelijk niveau beschreven voor het HRL Zwarte Beek. Hieruit valt 

provisoir af te leiden waarvoor het SBZ het meest relevant geacht wordt. 

 2310: Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten : Het SBZ-H is essentieel voor dit 

habitattype in Vlaanderen (G-IHD, 2009). De doelstellingen op gewestelijk niveau zijn het behoud van 

het areaal, oppervlakteuitbreiding om globaal gunstige kwaliteit te realiseren, waarbij gestreefd moet 

worden naar voldoende grote, gebufferde, open landduincomplexen met ruimte voor natuurlijke 

verstuivingsdynamiek. Realiseren van globaal gunstige kwaliteit oa. door opheffen van bronnen van 

vermesting en verzuring en afvoeren van organisch materiaal, herstel van verstuivingsdynamiek en 

heidebeheer door vergroten oppervlakte, openkappen, maaien, plaggen, begrazing, en voorkomen 

van overbetreding door zonering van recreatie en gebruik. Algemeen is op gewestelijk niveau een 

oppervlakteuitbreiding van 1100 ha nodig, waarvan 75-90% door omvorming gebeurt.  

 2330: Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen: Het SBZ-H is essentieel 

voor dit habitattype in Vlaanderen (G-IHD, 2009). De integrale doelstelling op gewestelijk niveau voor 

deze habitat omvat een sterke verbetering van de habitatkwaliteit door herstel van voldoende grote, 

open landduincomplexen, waarin ruimte is voor natuurlijke winddynamiek en die beter gebufferd zijn 

tegen eutrofiëring. In functie hiervan is op gewestelijk niveau een extra oppervlakte van 230-330 ha 

nodig. Daarnaast is nog extra 50 ha nodig als leefgebied voor de grauwe klauwier, gladde slang en 

knoflookpad.  

 4010: Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix: Het SBZ-H is essentieel voor dit habitattype 

in Vlaanderen (G-IHD, 2009). De integrale doelstelling op gewestelijk niveau voor deze habitat is het 

herstel van goed ontwikkelde natte heidebiotopen (door uitbreiding en verbinding), die geschikt zijn 

voor duurzame populaties van voor het habitat typische soorten (kritische natte heidesoorten). Er is op 

gewestelijk niveau een extra oppervlakte van 600-800 ha nodig.Daarnaast is er een extra oppervlakte 

van 100 ha nodig als leefgebied voor gladde slang. 

 4030: Droge heide (alle subtypen): Het SBZ-H is essentieel voor dit habitattype in Vlaanderen (G-IHD, 

2009).In functie van interne kwaliteitsverhoging  is op gewestelijk niveau een extra oppervlakte van 

500-700 ha van dit habitattype nodig. De uitbreiding moet leiden tot voldoende grote, goed gebufferde 

heidegebieden die geschikt zijn voor kritische heidesoorten en draagt bij aan ontsnippering tussen 

verschillende heidehabitats. Er is een extra oppervlakte van 140ha nodig als leefgebied voor gladde 

slang.  

 9190: Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten: Het SBZ-H is zeer belangrijk 

voor dit habitattype in Vlaanderen (G-IHD, 2009). De actuele oppervlakte op gewestelijk niveau dient 

uitgebreid te worden met 520 tot 890 ha door effectieve bosuitbreiding, wat zal leiden tot voldoende 

grote stabiele boscomplexen, die aan het minimum structuurareaal voldoen en zowel de verbinding 

tussen boskernen in als het vergroten van bestaande boskernen. Op langere termijn zal de 

omvorming van bos leiden tot 4800-6400 ha bijkomend habitatwaardig bos van het type 9190 (obv 

toepassing bestaande wetgeving). 
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17.3.2.3 Specifieke instandhoudingsdoelstellingen 

De specifieke instanhoudingsdoelstellingen voor het Habitatrichtlijngebied BE2200029 Vallei- en 

brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden en 

Vogelrichtlijngebied BE2220311 Militair domein en de vallei van de Zwarte beek zijn principieel 

goedgekeurd op vrijdag 14 december 2012.  

 

Zowel de omleidingsweg als het doortochttracé zijn gedeeltelijk binnen dit SBZ-H gelegen.  

 

Rapport 25 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b) bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

speciale beschermingszones SBZ-H BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden en SBZ-V BE2218311 Militair domein en de 

vallei van de Zwarte Beek. Gezien de grote oppervlakte en diversiteit van dit habitat- en 

vogelrichtlijngebied worden vier verschillende landschappelijke eenheden onderscheiden: (a) Landschap 

van de heide, vennen en bossen op en rond het Kamp van Beverlo, (b) Landschap van het valleicomplex 

van de Zwarte Beek, (c) Landschap van Dommel en Bolisserbeek en (d) Landschap van de Grote Nete 

(Figuur 17.3.1). Op basis van het type project en de ligging ervan wordt in voorliggende passende 

beoordeling enkel een toetsing uitgevoerd aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Landschap van 

de heide, vennen en bossen op en rond het Kamp van Beverlo. Op de andere deelgebieden worden geen 

effecten verwacht.  

Dit landschap heeft een oppervlakte van 6.905 ha en omvat de grote heide- en boscomplexen van het 

Kamp van Beverlo (uitgezonderd vallei van de Grote Nete en valleicomplex van de Zwarte Beek op het 

militair domein). Binnen het Landschap van heide, vennen en bossen in en rond het Kamp van Beverlo 

staat het versterken, de kwaliteitsverbetering en het duurzaam beheren van heidehabitats en 

habitattypische soorten voorop. Dit gebied is veruit de grootste heidekern van Vlaanderen. Er zijn van 

verschillende habitatrichtlijnsoorten (nachtzwaluw, heikikker, rugstreeppad) en habitattypische soorten 

(gentiaanblauwtje) leefbare populaties aanwezig.  

Voor het realiseren van onderstaande doelen worden in het Rapport (Agentschap voor Natuur en Bos, 

2012b) 12 “inspanningen” noodzakelijk voor het realiseren van de doelen beschreven. Voor de volledige 

beschrijving van deze inspanningen wordt verwezen naar Rapport 25. De inspanning “5.Robuust 

ecologisch netwerk doorheen de SBZ voor amfibieën- en reptielenpopulaties en soorten van het 

heidecomplex”, wordt hierna in detail beschreven: 

248. Herstel van de natuurlijke beekstructuur voor de verschillende beken (Zwarte beek, Dommel-

Bolliserbeek, Grote Nete, Broekbeek, Helderbeek en Grote Beek); 

249. Buffering van de voedselarme habitats ter hoogte van het brongebied van de Zwarte Beek en de 

bovenloop van de Bolliserbeek; 

250. Herstel van laagveencomplex in samengang met heischraal grasland in de verschillende 

beekvalleien (Zwarte Beek, Grote Nete en Dommel-Bolliserbeek); 

251. Kwaliteitsvolle habitats als leefgebied voor soorten; 

252. Robuust ecologisch netwerk doorheen de SBZ voor amfibieën- en reptielenpopulaties en soorten 

van het heidecomplex (zie verder binnen de effectgroep barrièrewerking en versnippering) 

253. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van landduin- en heidevegetaties; 

254. Verder zetten samenwerking met de militaire overheid; 

255. Ontwikkelen van een mozaïeklandschap in de beekvallei van de Broekbeek, Grote Beek en 

Helderbeek; 

256. Omvormen van naaldbossen en voorzien structuurrijke bosranden; 

257. Exotenbestrijding uitvoeren; 

258. Afstemmen gebruiksfuncties in de Grote Nete; 

259. Afstemming van recreatie en militair gebruik op de ecologische waarden.  
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De S-IHD’s voor het deelgebied “Landschap van heide, vennen en bossen op en rond het Kamp van 

Beverlo” worden in onderstaande tabel (Tabel 17.3.1) weergegeven. Voor de S-IHD’s van de andere 

deelgebieden, wordt verwezen naar het Rapport 25 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b). Voor een 

situering van verschillende zones binnen het SBZ, wordt verwezen naar de toponiemen op Figur 17.3.2 

en Figuur 17.3.3. 

Figuur 17.3.1 : Situering van de landschappen binnen SBZ-H BE2200029 en SBZ-V BE2218311 
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Figur 17.3.2 : Toponiemenkaart Noord 

 

Figuur 17.3.3 : Toponiemenkaart Zuid 
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Tabel 17.3.1: S-IHD’s voor deelgebied “Landschap van heide, vennen en bossen op en rond het Kamp van Beverlo” (↑ : het doel is een stijging van oppervlakte of populatiegrootte 

of een verbetering van de kwaliteit, = : het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit) 

 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

2310 - 

Psammofiele 

heide met 

Calluna en 

Genista 

 

2330 - Open 

grasland met 

Corynephorus- en 

Agrostissoorten 

op 

landduinen 

 

subtype 2330_bu 

–

buntgrasverbond 

subtype 2330_dw  

dwerghaververbo

nd 

 

Voldoende 

 

 

 

 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel: 

Actueel: 963 ha (2310: 

669 ha; 2330_bu: 295 

ha) 

Behoud actuele 

oppervlakte + 252 ha 

toename 

Einddoel: 1215 ha  

 

 

↑ Doel: 

Goed ontwikkelde landduincomplexen met: 

aanwezigheid van de verschillende 

successiestadia op landduinen, waarbij 

steeds minimaal 40%  van het habitattype 

2330 voorkomt 

beperkte boomopslag (<10%) 

voorzien van niet verstoorde zones tijdens 

broedseizoen voor nachtzwaluw en 

boomleeuwerik 

ingebed in open of halfopen landschap voor 

een maximale windwerking 

behoud oude hakhoutstoven van zomer- en 

wintereik 

 

Habitattype 2310: 

14 ha Kamp van Beverlo (conform 

geïntegreerd beheerplan) 

4 ha Lange Heuvelheide (conform 

gebiedsvisie Kamp Beverlo) 

75 ha rand gemeentebossen (conform 

geïntegreerd beheerplan) 

10 ha Pijnven 

39 ha Brand 

40 ha Molenheide 

18 ha Tussen N74 en Molenheide (op ENR-

019 percelen) 

12 ha Koerselse Bergen (conform NIP) 

De belangrijkste landduinkernen zijn 

actueel: Witte bergen, Signaal Fonteintje, 

Hechtelse heide, Kamert in aansluiting bij 

domein Brand, Herstel van landduinhabitats 

werd op het kamp van Beverlo reeds 

uitgevoerd door het Life project DANAH. 

 

Habitattype 2330: 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

14 ha Kamp van Beverlo (conform 

geïntegreerd beheerplan) 

4 ha Lange Heuvelheide (conform 

gebiedsvisie Kamp Beverlo) 

75 ha rand gemeentebossen (conform 

geïntegreerd beheerplan) 

15 ha Pijnven 

40 ha Brand 

20 ha ten zuiden van de Brand 

40 ha Molenheide 

18 ha Tussen N74 en Molenheide (op ENR-

019 percelen) 

15 ha Koerselse Bergen (conform NIP) 

12 ha Domein Coolens (conform 

compensatie Remo) 

5 ha duinen Hechtel 

5 ha duinen brongebied Zwarte beek 

De belangrijkste landduinkernen zijn 

actueel: Witte bergen, Signaal Fonteintje, 

Hechtelse heide, Kamert in aansluiting bij 

domein Brand, Herstel van landduinhabitats 

werd op het kamp van Beverlo reeds 

uitgevoerd. 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

door het Life project DANAH. 

4030 - Droge 

Europese heide 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel: 

Actueel: 1672 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte + 202 ha 

toename 

Einddoel: 1880 ha 

 

 

↑ Doel: 

Goed ontwikkelde droge heide vegetaties 

met: 

aanwezigheid van alle ouderdomstadia van 

struikhei 

beperkte boomopslag (< 20%) 

beperkte vergrassing met pijpestrootje, 

bochtige smele (<30%) 

hoge soortenrijkdom 

 

uitbreiding door omvorming (uit bos en Sz, 

Cgb, Cmb): 

21 ha Lange heuvelheide, conform 

gebiedsvisie militair domein 

20 ha Pijnven in functie van corridor gladde 

slang 

50 ha Kamp Beverlo conform geïntegreerd 

beheerplan 

2 ha Koerselse Heide en Koerselse Bergen 

conform NIP Zwarte beek 

4 ha ter hoogte van Kraanberg 

XX ha op Remo storten conform protocol 

4010 - Noord-

Atlantische 

vochtige heide 

met Erica tetralix 

 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel: 

Actueel: 260 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte + 14 ha 

toename 

Einddoel: 274 ha 

↑ Doel: 

Goed ontwikkelde vochtige heide vegetaties: 

aanwezigheid van lokaal frequente 

veenmoslaag en meer dan 1 veenmossoort  

beperkte boomopslag (< 10%) 

beperkte vergrassing met pijpestrootje (< 

30%) 

natuurlijke hydrologie (GHG: 20 cm-mv en 

0(5) cm +mv, GLG 60-70 cm –mv, amplitude 

uitbreiding door omvorming: 

4 ha Kamp van Beverlo (conform 

geïntegreerd beheerplan) 

6 ha Molenheide 

4 ha Koerselse Heide (conform NIP Zwarte 

beek) 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

< 50cm) 

oligotroof grondwater, met lage conductiviteit 

en voldoende lage waardes voor NO3-N en 

Po4-P 

buffering tegen externe invloeden  

7140 - 

Overgangs- en 

trilveen 

 

Subtype 7140_oli 

oligotroof en zuur 

overgangsveen 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel: 

Actueel: 48 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte in 

complex met 

habitattype 4010 + 18 

ha toename  

Einddoel: 66 ha 

 

↑ Doel: 

Goed ontwikkeld zuur overgangsveen met: 

aanwezigheid van hoogveenontwikkeling, 

met een veenmoslaag van > 50% en hoge 

bedekking van de sleutelsoorten 

beperkte boomopslag (< 10%) 

beperkte vergrassing met pijpestrootje (< 

30%) 

natuurlijke hydrologie met permanente 

grondwatertafel rond maaiveldniveau (GHG 

range 15 cm –mv / 0 cm +mv en GLG > 25 

cm -mv, amplitude 25 cm) 

oligotroof grondwater, met lage conductiviteit 

en voldoende lage waardes voor NO3-N en 

Po4-P  

beperkte strooisellaag met een bedekking 

van < 20% 

18ha ten gevolge van vernatting: door 

herstel van de hydrologie op het kamp van 

Beverlo zal de oppervlakte toenemen, 

Achter de Witte Bergen, Katersdelle, 

Panoramaduinen 

6430- Gedeeltelijk ↑ Doel: ↑ Doel: 10-15 ha via uitbreiding door omvorming in 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

Voedselrijke 

zoomvormende 

ruigten van het 

laagland en van 

de 

montane en 

alpiene zones 

 

subtype 6430_hf 

moerasspireaverb

ond 

(moerasspirearui

gten) 

aangetast Actueel: 5 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte  

Einddoel: 5 ha 

 

 

Afwisseling van moerasspirearuigten in 

complex met kleine zeggenvegetaties. Deze 

zijn tijdelijk qua ligging en duur en komen 

verspreid voor de in de vallei in samenhang 

met 7140_meso. Ze ontstaan hier door 

achterwege laten van beheer waardoor kleine 

zeggenvegetaties verruigen tot 

moerasspirearuigten en uiteindelijk evolueren 

tot wilgenstruweel. 

 

 

 

Broekbeekvallei en vallei Grote Beek 

7150 - Slenken in 

veengronden met 

vegetatie 

behorend tot het 

Rhynchosporion 

Gedeeltelijk 

aangetast 

= Doel: 

Actueel: 5 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte in 

complex met 

habitattype 4010 

Einddoel: 5 ha  

↑ Doel: 

Goed ontwikkelde slenken in veengronden 

met: 

-verwevenheid binnen het heidelandschap 

met pionierstadia 

- frequente aanwezigheid van meer dan 3 

pioniersoorten  

- voldoende open plekken  

- natuurlijke hydrologie (s’ winters boven 

maaiveld) 

/ 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

6230 - 

Soortenrijke 

heischrale 

graslanden op 

arme bodems van 

berggebieden (en 

van submontane 

gebieden in het 

binnenland van 

Europa) 

 

subtype 

6230_hmo 

Vochtig 

heischrale 

graslanden 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel: 

Actueel: 1 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte + 5 ha 

toename 

Einddoel: 6 ha 

↑ Doel: 

Goed ontwikkeld vochtig heischraal grasland 

met: 

- Beperkte strooisellaag, vervilting en 

verruigingsindicatoren  

- Bedekking van sleutelsoorten > 30% 

- Beperkte boomopslag (<10%) 

- Buffering tegen externe invloeden 

- Herstel bodems tot gewenst trofieniveau 

 

3 ha Kamp Beverlo (Witte hoeve) 

(beheerplan MD) 

6 ha randzone Broekbeekvallei, rand MD 

(compensatie remo) 

7 ha Helderbeekvallei 

6 ha Stal Natuurpunt (NIP Zwarte beek) 

4 ha tussen Molenheide en N74 op E-019 

percelen 

3160 - Dystrofe 

natuurlijke poelen 

en meren 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel: 

Actueel: 7 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte + 6 ha 

toename 

Einddoel: 13 ha 

↑ Doel: 

Goed ontwikkeld dystroof ven in open 

heidelandschap met: 

geschikte waterhuishouding 

zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water 

met beperkingen qua totaalfosfor 

conductiviteit en van totaal stikstof. 

Landschap van heide, vennen en bossen op 

en rond het Kamp van Beverlo is er 

toename van 5,5 ha door herstel bestaande 

vennen: 

2 ha Mathiashoeve 

3,3 ha Hoeverheide of Achter de Witte 

Bergen 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

helder, door humuszuren bruingekleurd water 

2-3 sleutelsoorten minstens frequent 

aanwezig 

3130 Oligotrofe 

tot mesotrofe 

stilstaande 

wateren met 

vegetatie 

behorend tot de 

Littorelletalia 

uniflorae en/of de 

Isoeto- 

Nanojuncetea 

 

Subtype 

3130_aom 

oligotrofe tot 

mesotrofe vijvers 

en vennen met 

pioniersgemeens

chappen op de 

kale oever of in 

de 

ondiepe 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel: 

Actueel: 2 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte + 5 ha 

toename 

Einddoel: 7 ha 

 

 

↑ Doel: 

Goed ontwikkeld oligotroof tot mesotroof ven 

met: 

- grotendeels vrij van slib en sediment 

Helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min 

of meer nutriëntenarm water met een lage 

stikstof- en fosforconcentratie en een matig 

zure tot circumneutrale pH. 

- natuurlijke hydrologie met aanvoer van 

lokaal grondwater 

- voldoende open vijverlandschap, waar 

windwerking mogelijk is  

- indien er aanvoer is van oppervlaktewater 

dient dit te voldoen aan de 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater 

buffering tegen externe invloeden 

- Herstel tot gewenst trofieniveau 

 

Uitbreiding door omvorming in het 

Landschap van heide, vennen en bossen op 

en rond het Kamp van Beverlo, met name in 

verschillende vennen op Kamp van Beverlo: 

Steinsven, Watertoren, Slangewijer ter 

hoogte van Panoramaduinen, Katersdelle, 

noordelijke zijvallei van de Zwarte beek 

Totaal ongeveer 5-8 ha 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

oeverzone 

(oeverkruidgeme

enschappen; 

Littorelletea) 

6230 

Soortenrijke 

heischrale 

graslanden op 

arme bodems van 

berggebieden (en 

van submontane 

gebieden in het 

binnenland 

van Europa) 

 

subtype 6230_hn 

droge heischrale 

graslanden 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel: 

Actueel: 66 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte met een 

belangrijke 

kwaliteitsverbetering + 

6 ha toename 

Einddoel: 72 ha 

↑ Doel: 

Goed ontwikkeld droog heischraal grasland 

met: 

Korte vegetatie (< 25 cm) met een bedekking 

van > 30% van de sleutelsoorten en <5% 

verruiging 

Buffering tegen externe invloeden 

Herstel bodems tot gewenst trofieniveau 

Zonbeschenen en weinig tot geen 

strooisellaag 

Landschap van heide, vennen en bossen op 

en rond het Kamp van Beverlo: 

3 ha Kamp Beverlo (Witte hoeve) 

(beheerplan MD) 

6 ha randzone Broekvallei, rand MD 

(compensatie remo) 

7 ha Helderbeekvallei 

6 ha Stal Natuurpunt (NIP Zwarte beek) 

4 ha tussen Molenheide en N74 op E-019 

percelen 

9190 - Oude 

zuurminnende 

eikenbossen op 

zandvlakten met 

Quercus robur 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel:  

Actueel: 184 ha (9190) 

en 25 ha (9120) 

Behoud actuele 

oppervlakte + 1360 ha 

↑ Doel: 

Goed ontwikkelde zuurminnende eikbossen 

met: 

behoud oude bij voorkeur inheemse bomen 

(voor zwarte specht, vleermuizen) 

Landschap van heide, vennen en bossen op 

en rond het kamp van Beverlo:  

1050 ha Kamp van Beverlo  

45 ha Koerselse Bergen 

25 ha Helderbeekvallei 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

 

9120 - Atlantische 

zuurminnende 

beukenbossen 

met Ilex en soms 

ook 

Taxus in de 

ondergroei 

(Quercion robori-

petraeae of Ilici-

Fagenion)  

toename 

Einddoel: 1569 ha 

 

 

 

 

voldoende structuurrijkdom  

< 10% invasieve exoten 

streven naar ijle bossen met voldoende open 

plekken (voor nachtzwaluw, boomleeuwerik, 

wespendief, etc.) in aansluiting bij en rond de 

heidecomplexen  

creëren van mantel-zoomvegetaties met de 

overgangen naar het open heidelandschap 

 

45 ha Kraanberg 

40 ha Molenheide 

55 ha Brand 

10 ha Hechtel – duinen Don Bosco 

90 ha Pijnven 

91E0 - Bossen op 

alluviale grond 

met Alnus 

glutinosa en 

Fraxinus 

excelsior (Alno-

Padion, 

Alnion incanae, 

Salicion albae)  

 

subtype 

91E0_meso  

mesotrofe 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel:  

Actueel: 7 ha 

(91E0_meso: 1 ha, 

91E0_oli: 1 ha, 

91E0_eutr 5 ha) 

Behoud actuele 

oppervlakte + 30 ha 

toename  

Einddoel: 37 ha 

↑ Doel: 

Ontwikkeling van complex van alluviaal bos 

in een mozaïeklandschap met veel open 

plekken met: 

een gevarieerde bosstructuur met voldoende 

dood hout en sleutelsoorten van het 

mesotrofe subtype. 

behoud en/of herstel van een voor dit 

habitattype gunstige waterhuishouding 

(kwantitatief en kwalitatief)  

ontwikkeling van structuurrijke bosranden en 

moerasspirearuigten 

buffering tegen externe invloeden 

30 ha Grote beek door omvorming vanuit 

populierenaanplant 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

elzenbroekbosse

n 

 

subtype 91E0_oli  

oligotrofe 

elzenbroekbosse

n 

 

subtype 

91E0_eutr – 

Ruigt 

elzenbossen  

7140_meso  

mineraal arm 

circum-neutraal 

overgangsveen 

kleine 

zeggenvegetaties 

Gedeeltelijk 

aangetast 

↑ Doel: 

Actueel: 0 ha  

+ 5 ha toename 

Einddoel: 5 ha  

 

↑ Doel: 

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:  

natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden 

schommelend rond het maaiveld 

minder dan 10% boom-of struikopslag in het 

habitat 

5 sleutelsoorten met een bedekking van 

minstens 70% en minder dan 10% 

structuurschade door vertrappeling 

buffering tegen externe invloeden 

inbedding in matrix van soortenrijke 

Landschap van het valleicomplex van de 

Zwarte beek: 

102 ha uitbreiding door omvorming conform 

het NIP Zwarte beek met 21 ha door 

omvorming uit bos, 50 ha door omvorming 

uit graslanden, 31 ha uit rbbso, rbbsf 

10 ha uitbreiding uit Blauwbesplantages 

conoform het NIP Zwarte beek. 

3 ha uitbreiding door omvorming uit bos op 

Kamp van Beverlo. 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

graslanden, rietlanden met natuurlijke 

waterhuishouding en rbb 

5130  Juniperus 

communis-

formaties in heide 

of kalkgrasland 

 

Subtype 

5130_hei variant 

jeneverbesstruwe

el in heide 

/ = Doel: 

Actueel: < 0,2 ha 

Behoud actuele 

oppervlakte   

↑ Doel:  

Populatie jeneverbes die zich voldoende 

verjongt om op lange termijn een duurzame 

populatie te handhaven voorkomend in het 

open heide landschap en beekdalen 

(Spiekelspade) 

 

/ 

7110 Actief 

hoogveen 

/ ↑ Doel: 

Actueel: kennishiaat 

Einddoel: 1,5 ha 

↑ Doel: 

Voldoende staat van instandhouding met: 

Zeer constante waterstand, GVG onder tot 

bijna gelijk met maaiveld 

Veenmoslaag tussen 10-50% met minstens 2 

bultveenmossen 

Verbossing van minder dan 5% 

Vergrassing van < 10% 

Oppervlakte veenlichaam > 0,1 ha 

Buffering tegen externe invloeden 

Intact veenlichaam 

/ 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

 

  Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden  

Soort  Doel Toelichting Doel Toelichting  

Nachtzwaluw  = (↑) Doel: 

8 kernpopulaties van 

> 30 broedparen 

Behoud tot lichte 

stijging van de 

kernpopulaties 

 

Deze doelstelling 

spoort samen met de 

oppervlakte 

doelstelling voor 

4030, 2310, 2330 en 

behoeft géén extra 

leefgebied. 

 

↑ Doel: 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met: 

Structuurrijke heidelandschap met een 

geleidelijke overgang naar open tot halfopen 

bossen, soortenrijke graslanden en rbb. 

Zandige ruimten en onbegroeide plekken 

Beperkt aandeel verspreide bomen 

Beperken van recreatieve verstoring tijdens 

broedseizoen 

/ 

Boomleeuwerik  = (↑) Doel: 

2-3 kernpopulaties 

van > 60 broedparen 

Behoud tot lichte 

stijging van de 

↑ Doel: 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met: 

open heide- en landduinenlandschap dat 

schaars begroeid is met bomen, overgangen 

/ 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

kernpopulaties.  

 

Deze doelstelling 

spoort samen met de 

oppervlakte 

doelstelling voor 

4030, 2310, 2330 en 

behoeft géén extra 

leefgebied.  

naar soortenrijke graslanden en rbb. 

beperken van recreatieve verstoring tijdens 

broedseizoen 

bosrandenbeheer voeren aan zones met 

buntgrasvegetaties 

Duinpieper   Actueel als 

broedvogel 

uitgestorven in 

Vlaanderen 

3bp zijn aangemeld.  

Sinds 2000 

verdwenen als 

broedvogel, maar  

nog wel 

waargenomen tijdens 

trek.  

↑ Doel: 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met: 

Warme droge zandige open heidegebieden  

Behoud pioniersstadia van duinen met ijle 

begroeiing 

Beperken van verstoring tijdens 

broedseizoen  

 

Deze doelstelling spoort samen met herstel 

van landduinen – habitattypes 2310, 2330 

en behoeft geen extra leefgebied. 

/ 

Korhoen    Actueel als 

broedvogel 

uitgestorven in 

↑ Doel: 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met: 

mozaïek van uitgestrekt heide- en 

/ 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

Vlaanderen 

Laatste broedgeval in 

1999 in noordelijk 

deel van het Kamp 

van Beverlo. 

veengebieden, met open berkenbossen, 

extensief beheerde hooilanden, aansluitend 

bij kleinschalig extensief beheerde akkers 

overgangen naar soortenrijke graslanden en 

rbb 

aanwezigheid van bosbes in de bossen 

bedekking van jonge opslag van bomen en 

struiken in de heidevegetatie met 30% 

afwisseling met sommige hoogopschietende 

delen van de heide  

beperken van verstoring tijdens 

broedseizoen  

 

Deze doelstelling spoort samen met herstel 

van droge en vochtige heide, heischrale 

graslanden  – habitattypes 4030, 4010, 

6230_hmo, soortenrijke graslanden en rbb in 

de beekvalleien en behoeft geen extra 

leefgebied. 

 

Blauwe 

kiekendief 

 = Doel: 

2-5 als wintergast 

 

↑ Doel: 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied (als 

wintergast) met grootschalig open 

/ 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

Deze doelstelling 

vraagt geen extra 

leefgebied maar 

spoort samen met de 

doelen voor 

habitattypes van 

heide en laagveen. 

 

heidelandschap met heide en vennen en 

voldoende voedselaanbod. 

 

Open foerageergebied op soortenrijke 

graslanden en rbb. 

  Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden  

Soort  Doel Toelichting Doel Toelichting  

Gevlekte 

witsnuitlibel 

 ↑ Doel: 

Herstel van 

leefgebied  

 

 

↑ Doel: 

Complex van geschikt water- en landhabitat 

in het heidelandschap. 

Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt 

middels doelen voor habitat 3130, 7140 en 

de heikikker. 

Nadruk op overgangen tussen 

verlandingsveen en waterhabitats en 

dekking met drijvende en ondergedoken 

waterplanten van 10-70%. 

 

/ 

Drijvende 

waterweegbree 

 ↑ Doel: 

Minimum 4 

↑ Doel: 

Kwaliteitsvereisten: zie kwaliteitsdoelen voor 

/ 
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 Actuele 

staat van 

instandhoud

ing 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling Oppervlaktedoelstelling binnen het 

deelgebied 

Habitat  Doel Toelichting Doel Toelichting  

groeiplaatsen, waarbij 

elke groeiplaatsen > 

50 m
2 

of uit 100 

planten bestaat.
 
 

 

 

habitattype 3130. 
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17.3.2.4 Huidige situatie 

Om de huidige situatie voor te stellen wordt beroep gedaan op gebiedsdekkende ecotoopkarteringen in 

het studiegebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en de kaart 

met de verspreiding van het huidig voorkomen van Europese habitats (Habitatkaart 5.2) (Kaart 14.1-3 in 

de kaartenbundel) (Paelinckx et al., 2009), beiden opgemaakt door het INBO. 

 

In het SBZ bevinden zich grote aaneengesloten heidegebieden afgewisseld met boszones en 

doorsneden door de bovenloop van de Vallei van de Zwarte Beek. Naast droge heide (habitattypes 2310 

en 4030), zijn er ook flink wat stuifduingebieden aanwezig, die afhankelijk van hun ligging een zekere 

verbossing kennen. Deze stuifduinen komen voor in een complex met buntgrasvegetaties (habitattype 

2330). Verder komt op het Militair Domein Leopoldsburg ook een belangrijke oppervlakte natte heide 

(habitat type 4010) voor. Ook treft men er slenken in veengronden (7150), dystrofe natuurlijke poelen 

(3160) en oeverkruidgemeenschappen (3130) aan. Het Militair Domein herbergt heel bijzondere aan 

droge heide gebonden soorten zoals Gladde slang (Bijlage IV HRL). 

De bovenloop van de Grote Winterbeek (die stroomt tussen het centrum van Helchteren en Kraanberg) 

kent de meest uitgesproken afwisseling van diverse waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen. Percelen 

die (nog) voor de landbouw worden gebruikt betreffen nagenoeg uitsluitend graslanden. 

De aan de periferie gelegen bosgebieden kunnen doorgaans (nog) niet als een Europees habitat 

beschouwd worden omdat ze lange tijd een beheer kenden dat uitsluitend was gericht op de 

economische functie (productie van naaldhout). In deze gebieden schuilen wel belangrijke potenties voor 

omzetting naar Natura 2000 habitats. Dit wordt ook bevestigd in de s-IHD’s die voor dit gebied principieel 

zijn goedgekeurd.  

 

Volgende aangemelde Europese habitats kunnen potentieel beïnvloed worden door het plan: 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

 

Dit is een heel uitgestrekt gebied met heel hoge en zeer verscheiden natuurwaarden. Omdat met 

zekerheid kan gesteld worden dat de effecten door aanleg en exploitatie van de weg zich niet zullen 

voordoen binnen het ganse SBZ-gebied, richt de bespreking zich voornamelijk op de zones ‘Hoeverheide’ 

en ‘Achter de Witte Bergen’ die zich het dichtst bij de geplande weg bevinden.  

In het deelgebied ‘Achter de Witte Bergen’, in het oosten van het domein komen vennen voor. Een 

typische plantensoort van wateren met pioniervegetaties van de Oeverkruidklasse is de 

habitatrichtlijnsoort (Bijlage II) Drijvende waterweegbree. Actueel is nog één vindplaats bekend ter hoogte 

van het Steinsven. Vroeger kwam de soort op meerdere plaatsen voor. De soort bevindt zich in een 

gedeeltelijk aangetaste actuele staat van instandhouding met tal van knelpunten ter hoogte van het 

Steinsven op het Kamp van Beverlo, maar wel op een aanzienlijke afstand van de N74/N715. Mits een 

verbetering van de kwaliteit van het aangevoerde oppervlaktewater, buffering van het intrekgebied, 

opschonen van het ven (slibverwijdering en verwijdering wilgen) is er een zeer goede potentie voor de 

soort. 

De vennen zijn topgebieden voor de habitatrichtlijnsoort Heikikker (Bijlage IV). Op basis van de 

verspreidingskaartjes kan afgeleid worden dat deze soort voorkomt ter hoogte van de vennen binnen het 
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gebied ‘Achter de Witte Bergen’ en binnen Hoeverheide. Het dichtst bij gelegen ven t.o.v. de nieuw 

aangelegde weg bevindt zich op ca. 200m.  

Voor de Heikikker geldt dat er in 2004 voortplanting vastgesteld is in een vijver op het domein Coolens 

(Bron: Omtrek en M-Tech 2010. Plan-MER CtC). Uit de databank van Hyla blijkt dat deze waarnemingen 

gedaan zijn in het perceel ten westen van de Heerkensweg ter hoogte van de kruising van de 

Heerkensweg en de Weg-naar-Spikkelspade. Recente waarnemingen van deze soort ten zuiden van de 

Remo-site zijn niet gekend (INBO, 2013). In de jaren 1988 en 1990 is de soort ook waargenomen op 

(voormalige) ontginningsterreinen van Remo. Deze soort zou zich cf het plan-MER CtC voortplanten in 

vijvertjes op de overgang van het bosgebied naar de vallei van de Broekbeek. 

 

Tot in de jaren ‘90 kwam de Habitatrichtlijnsoort Gevlekte witsnuitlibel (Bijlage II) voor rond vennen met 

gebufferd water. Op basis van de meest recente verspreidingskaartjes (INBO, 2013) komt deze soort niet 

voor binnen SBZ-gebied. Tijdens de recente monitoringstudie ter hoogte van het omleidingstracé werd 

deze soort niet waargenomen.  

Op de landduinen van Achter de Witte Bergen, ten oosten en zuiden van Kraanbergbos, op de Kraanberg 

zelf en in de Helderbeekvallei werd Rugstreeppad (Bijlage IV Habitatrichtlijn) gevonden. Het betreft een 

soort gebonden aan terreinen met droge, losse en snel opwarmende bodems zoals stuifduin- en 

heidegebieden in combinatie met waterpartijen als vennen. Bijkomend kan aangegeven worden dat deze 

soort op en rond het Kamp van Beverlo in relatief grote populatie voorkomt (Schops, 1999).  

Poelkikker komt binnen deze SBZ voor op enkele plaatsen op het Kamp van Beverlo (Mathiashoeve, 

Achter de Witte Bergen) en in de vallei van de Zwarte beek. 

 

Tijdens de vleermuisinventarisaties in functie van het project (Verkem, 2009, 2010) werden volgende 

Bijlage IV-soorten waargenomen:  

Wetenschappelijke naam Soort 

Eptesicus serotinus Laatvlieger 

Myotis mystacinus/brandtii Baard/Brandt’s vleermuis 

Myotis nattereri Franjestaart 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis 

Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 

Plecotus 
austriacus/auritus 

Grijze/Gewone grootoorvleermuis 

 

De zuidrand van dit SBZ is op minder dan 400m gelegen van het SBZ-H Mangelbeek en heide- en 

vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode. Tussen beide gebieden zijn gebieden met hoge 

natuurwaarden gelegen. In de omgeving ten zuiden van het domein Kamp van Beverlo bevindt zich het 

Kraanbergbos, de zone rond het Remostort die wordt aangeduid als ‘Achter de Kraanberg en omgeving’ 

en de omgeving van de Kraanberg zelf. In deze zones werd ook Rugstreeppad waargenomen.  

 

De rest van het Kraanbergbos (domeinbos) en de zone rond de Kraanberg zelf (dus de zone langsheen 

het omleidingstracé) bestaat hoofdzakelijk uit naaldhoutaanplanten van Grove den, afgewisseld met 

percelen lichtrijk eikenberkenbos met Blauwe bosbes en hier en daar verboste heide en schraalgrasland.  
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17.3.3 SBZ-H BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 

Gruitrode 

17.3.3.1 Criteria aanwijzing als Speciale beschermingszone 

In het Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 wordt dit gebied als volgt omschreven: 

“Het gebied overlapt grotendeels met het Vogelrichtlijngebied ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode 

en Peer’.  Eveneens komen er enkele vengebieden voor, zoals de Ruiterskuilen en het Turfven. De 

Oudsberg en omgeving is een grotendeels gefixeerde landduin. De vallei van de Mangelbeek maakt deel 

uit van het gebied.” 

Oppervlakte: 3 768 ha 

 

Dit gebied werd aangemeld voor volgende habitats en soorten: 

Habitats 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: 

Lobelia, Littorellia en Isoëtes 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6430 Voedselrijke ruigten 

7140 Overgangs- en trilveen 

7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0(+) Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

 

Invertebraten 

1042 Leucorrhinia pectoralis  Gevlekte witsnuitlibel 

 

17.3.3.2 Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 

Hierna worden de IHD’s op gewestelijk niveau beschreven. Hieruit valt provisoir af te leiden waarvoor het 

SBZ het meest relevant geacht wordt. 

6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland: ): Het SBZ-H is belangrijk voor dit 

habitattype in Vlaanderen (G-IHD, 2009). Volgende doelstellingen worden op gewestelijk niveau 

vooropgesteld: behoud van het huidig areaal, een uitbreiding met 122 - 187 ha als leefgebied voor 

kwartelkoning, porseleinhoen, beekprik en rivierdonderpad, oplossen van de ongunstige waterkwaliteit 

door integraal waterbeheer en duurzaam bosbeheer. 

9190: Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten: Het SBZ-H is zeer belangrijk voor 

dit habitattype in Vlaanderen (G-IHD, 2009). De actuele oppervlakte op gewestelijk niveau dient 

uitgebreid te worden met 520 tot 890 ha door effectieve bosuitbreiding, wat zal leiden tot voldoende grote 

stabiele boscomplexen, die aan het minimum structuurareaal voldoen en zowel de verbinding tussen 

boskernen in als het vergroten van bestaande boskernen. Op langere termijn zal de omvorming van bos 

leiden tot 4800-6400 ha bijkomend habitatwaardig bos van het type 9190 (obv toepassing bestaande 

wetgeving). 
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91E0(+): Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) : Het SBZ-H is zeer belangrijk voor dit habitattype in Vlaanderen (G-IHD, 2009). Als 

doelstelling wordt op gewestelijk niveau een behoud van het huidig areaal vooropgesteld. De actuele 

oppervlakte dient uitgebreid te worden met 1.800 - 3.000 ha door effectieve bosuitbreiding  ifv voldoende 

groete stabiele boscomplexen, die aan het minimum structuurareaal voldoen en tegelijk gebufferd zijn 

tegen externe invloed. Op lange termijn zal de omvorming van het bos leiden tot 8.775 - 11.700 ha 

bijkomend habitatwaardig bos (obv toepassing bestaande wetgeving). 

2310: Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten : Het SBZ-H is essentieel voor dit habitattype 

in Vlaanderen (G-IHD, 2009). De doelstellingen op gewestelijk niveau zijn het behoud van het areaal, 

oppervlakteuitbreiding om globaal gunstige kwaliteit te realiseren, waarbij gestreefd moet worden naar 

voldoende grote, gebufferde, open landduincomplexen met ruimte voor natuurlijke verstuivingsdynamiek. 

Realiseren van globaal gunstige kwaliteit oa. door opheffen van bronnen van vermesting en verzuring en 

afvoeren van organisch materiaal, herstel van verstuivingsdynamiek en heidebeheer door vergroten 

oppervlakte, openkappen, maaien, plaggen, begrazing, en voorkomen van overbetreding door zonering 

van recreatie en gebruik. Algemeen is een oppervlakteuitbreiding van 1100ha nodig,waarvan 75-90% 

door omvorming gebeurt.  

17.3.3.3 Specifieke instandhoudingsdoelstellingen 

Rapport 24 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012a) bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

speciale beschermingszones SBZ-H BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 

Houthalen en Gruitrode en SBZ-V BE2220313 Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer. 

Gezien de diversiteit van dit habitat- en vogelrichtlijngebied wordt het gebied opgedeeld in twee 

landschappelijke eenheden: (a) Landschap van de vallei van de Mangelbeek en (b) Landschap van de 

heide, vennen en bossen op en rond het Schietveld en de duinengordel. Het vogelrichtlijngebied 

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer overlapt enkel met het deelgebied (b) Landschap van 

de heide, vennen en bossen op en rond het Schietveld en de duinengordel.  

In het kader van voorliggend project is enkel een toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen voor 

deelgebied (a) Landschap van de vallei van de Mangelbeek relevant. Op deelgebied (b) worden geen 

effecten verwacht.  Deelgebied (b) Landschap van de heide, vennen en bossen op en rond het Schietveld 

en de duinengordel bevindt zich namelijk op een afstand van 1,7 en 2,5 km van respectievelijk het 

doortocht- en omleidingstracé. De impact op het ecologisch netwerk tussen de verschillende SBZ-

gebieden wordt wel in beschouwing genomen en besproken binnen § 17.4.7.  

Het landschap van de vallei van de Mangelbeek heeft een oppervlakte van 359 ha en strekt zich uit van 

het brongebied van de Mangelbeek tot stroomafwaarts in het gebied Schansbeemden. Het 

beeklandschap van de Mangelbeek is een laaglandbeekdalsysteem van voedselarme infiltratiegebieden 

met bossen en heide naar natte beekdalgronden, die overgaan van zure, ongebufferde biotopen in de 

bovenloop naar meer gebufferde laagveensystemen in de middenloop. Belangrijkste doelstelling is 

kwaliteitsverbetering door herstel van een hydrologisch intact beekdalsysteem. Een natuurlijk 

hydrologisch regime en beekwater van een goede kwaliteit zijn primordiaal. In functie van het leefgebied 

van habitattypische soorten als watersnip, moeras- en zompsprinkhaan, wekkertje, bosbeekjuffer, kleine 

ijsvogelvlinder e.v.a. is een kwaliteitsverbetering van de habitats noodzakelijk en dienen de habitats 

verweven te zijn met soortenrijke graslanden (ha, hp+, hr, hj) en regionaal belangrijke biotopen zoals 

rbb_ms, rbb_hc, rbb_hf.  
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Figuur 17.3.4 : Situering van de deelgebieden binnen SBZ-H 2200030 en SBZ-V BE2220313 
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Tabel 17.3.2 : Specifieke instandhoudingsdoelstellingen SBZ-H Mangelbeek en heide- en vengebieden en SBZ-V Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer – 

Deelgebied “Landschap van de vallei van de Mangelbeek” (↑ : het doel is een stijging van oppervlakte of populatiegrootte of een verbetering van de kwaliteit, = : het minimale doel 

is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit) 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting doel Toelichting 

7140_meso  

mineraalarm circum-neutraal 

overgangsveen 

kleine zeggenvegetaties 

Gedeeltelijk gedegradeerd 

op basis van de criteria 

verbossing, verruiging en 

faunakarakteristieken 

↑ Doel: 

Toename van de actuele 

oppervlakte van 4.3 ha tot 5.3 ha, 

door omvorming vanuit verruigde, 

verboste situaties en het herstellen 

van de hydrologie. 

 

↑ Doel: 

Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met:  

natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden 

schommelend rond het maaiveld 

minder dan 10% boom-of struikopslag in het 

habitat 

5 sleutelsoorten met een bedekking van 

minstens 70%  

buffering tegen externe invloeden 

inbedding in matrix van regionale belangrijke 

biotopen rbbhc en rbbhf. 

 

 

6430- Voedselrijke zoomvormende 

ruigten van het laagland en van de 

montane en alpiene zones 

 

subtype 6430_hf 

moerasspireaverbond 

(moerasspirearuigten) 

Overwegend in een 

voldoende tot goede staat 

van instandhouding voor 

de criteria habitatstructuur 

en verstoring, maar overal 

gedegradeerd voor het 

criterium 

vegetatiesamenstelling.  

Conclusie: gedeeltelijk 

↑ Doel: 

Actueel: 20 ha 

Behoud actuele oppervlakte  

Einddoel: 20 ha 

 

↑ Doel: 

Bloemrijke, jaarlijks gemaaide graslanden in de 

beekvalleien die overgangen vormen naar 

dottergraslanden en/of kleine zeggenvegetaties. 
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 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting doel Toelichting 

gedegradeerd op basis van 

het criterium 

vegetatiesamenstelling.  

91E0 - Bossen op alluviale grond met 

Alnus 

glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)  

 

subtype 91E0_meso  

mesotrofe elzenbroekbossen 

 

subtype  91E0_oli  

oligotrofe elzenbroekbossen 

 

Voldoende = Doel: 

Actueel: 79 ha  

Toename +15ha, met als 

richtwaarde voor bosuitbreiding 5 ha 

Einddoel: 94 ha 

 

De uitbreiding vindt plaats in 

deelgebied 1 in de vallei van de 

Mangelbeek waar grote oppervlakte 

niet habitatwaardig bos actueel 

stukken habitat doorbreekt. 

 

 

↑ Doel: 

De ecologische bosfunctie primeert en alle 

beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling 

en substantiële verbetering van dit habitattype: 

gevarieerde bosstructuur met veel open plekken 

bestaande uit dottergraslanden, ruigten, kleine 

zeggevegetaties 

voldoende dood hout en sleutelsoorten  

herstel van een voor dit habitattype gunstige 

waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) 

zodat grote kernen van het oligotrofe subtype en 

mesotroof subtype zich kunnen ontwikkelen 

ontwikkeling van structuurrijke bosranden  

buffering tegen externe invloeden 

9120 

Atlantisch zuurminnende 

beukenbossen met Ilex en soms ook 

Taxus in de ondergroei 

subtype beekbegeleidend bos en 

9190 Eikenberkenbos 

Het minimum 

structuurareaal, horizontale 

structuur, de hoeveelheid 

(dik) dood hout, 

bosconstantie, invasieve 

exoten, sleutelsoorten in 

de kruidlaag en de 

faunakarakteristieken 

geven een overwegende 

= Doel: 

Actueel: 19 ha 

Toename  door omvorming van 25 

ha 

Einddoel: 44 ha 

 

 

↑ Doel: 

De ecologische bosfunctie primeert en alle 

beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling 

en substantiële verbetering van dit habitattype 

via volgende verbeteropgaven: 

-terugdringen van naaldhout en verwijderen van 

exoten  

-verhogen aandeel dood hout 
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 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting doel Toelichting 

gedegradeerde tot deels 

voldoende tot goede staat 

Conclusie: gedeeltelijk 

aangetast 

 -verbeteren van de horizontale en verticale 

structuur met bijzondere aandacht voor de 

bosranden aansluitend bij habitattype 

7140_meso  

 

  

3260 - Submontane en laagland 

rivieren met vegetaties behorend tot 

het Ranunculion fluitantis en het 

Callitricho-Batrachion 

Gedeeltelijk aangetast op 

basis van de criteria 

vertikale structuur, 

sleutelsoorten en 

oppervlakte 

↑ Doel: 

Actueel: 0 ha 

Einddoel: 3 km 

 

Uitbreiding door omvorming van de 

actuele oppervlakte, zodat dit 

habitattype verspreid over de 

Mangelbeek voorkomt. Een 

kwantificatie van de oppervlakte is 

moeilijk (ongeveer 3 km). 

 

  

↑ Doel: 

Dynamisch meanderend riviersysteem met: 

-natuurlijke beek- en oeverstructuur 

-natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek 

-helder water met een hoge stroomdiversiteit, 

zonder invasieve soorten en met voldoende 

zonbeschenen delen. 

-voldoen aan de richtwaarden voor 

oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische 

beek’ (conform Besluit van de Vlaamse regering 

dd. 21 mei 2010 voor wat betreft de 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, 

waterbodems en grondwater)  

-voldoende brede bufferzones langsheen de 

waterloop 

Porseleinhoen Gedeeltelijk aangetast door 

de kleine oppervlakte 

geschikt leefgebied 

↑ Doel: 

Jaarlijkse broedvogel met 1-2 

broedparen  

Dit vereist een oppervlakte 

↑ Doel: 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied 

bestaande uit: 

afwisseling van lage kruidachtige vegetatie en 
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 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting doel Toelichting 

leefgebied van 15-45 ha. De soort 

lift mee op de doelen van de 

habitats. 

 

ruigten 

inbedding van 7140_meso en 6430 in matrix van 

rbb en soortenrijke graslanden 

stabiel grondwaterpeil rond maaiveldniveau met 

weinig fluctuaties (op zijn minst in de eerste helft 

van het broedseizoen op of boven maaiveld) 

voldoende rust  

IJsvogel Goede tot uitstekend = Doel: 

Jaarlijkse broedvogel met 4-6 

broedparen. 

 

 

↑ Doel: 

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied 

bestaande uit: 

natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij 

voorkeur zandige wanden 

voldoende helder water 

groot aanbod aan kleine vissen  

geschikte foerageergebieden met visrijke 

waterhabitats 
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In het S-IHD rapport 24 zijn voor het deelgebied van de Mangelbeek geen specifieke 

instandhoudingsdoelstellingen als dusdanig opgenomen voor de Bijlage IV soorten van de Habitatrichtlijn. 

Voor elk van deze soorten zijn op basis van de huidige verspreiding, potenties en doelstellingen voor de 

andere Bijlage II soorten, die kunnen bijdragen tot het behoud, herstel en ontwikkeling van deze Bijlage 

IV populaties wel populatiedoelstellingen opgenomen. Op basis van deze doelstellingen kan er gesteld 

worden, dat er voor deze soorten geen doelstelling beoogd wordt ter hoogte van het deelgebied van de 

Mangelbeekvallei. Het betreft volgende soorten: 

 Gevlekte witsnuitlibel; 

 Gladde slang; 

 Heikikker; 

 Knoflookpad; 

 Poelkikker; 

 Rugstreeppad; 

Voor de vleermuizensoorten zijn algemene en geen (deel)gebiedsspecifieke doelstellingen geformuleerd, 

voornamelijk op basis van de gewestelijke doelstellingen.  

 

17.3.3.4 Huidige situatie 

Om de huidige situatie voor te stellen wordt beroep gedaan op gebiedsdekkende ecotoopkarteringen in 

het studiegebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en de kaart 

met de verspreiding van het huidig voorkomen van Europese habitats, beiden opgemaakt door het INBO. 

Binnen dit SBZ zijn twee zones van belang: 

 Enerzijds de Mangelbeekvallei  

 Anderzijds de heidegebieden in Houthalen-Helchteren 

 

Mangelbeekvallei 

Binnen dit deelgebied is de Vallei van de Mangelbeek begrepen vanaf het brongebied en stroomafwaarts 

tot het centrum van Zolder. Tevens behelst het de Vallei van de (Grote) Winterbeek. Het betreffende 

deelgebied vervat het volledige Vlaams natuurreservaat Mangelbeekvallei alsmede de moerasbossen in 

de spoorwegbocht te Zolder (deel van SBZ Mangelbeek).  

Binnen dit deelgebied Mangelbeekvallei is het zinvol onderscheid te maken tussen verschillende zones.  

 Het oost-west georiënteerde deel van de Mangelbeekvallei heeft, samen met de spoorwegbocht te 

Zolder, op dit moment het meest gesloten voorkomen door een relatief hoog aandeel aan 

moerasbossen. Dit kenmerk verklaart meteen ook dat het grootste deel van deze zones als Europees 

habitattype wordt ingekleurd. 

 De bovenloop van de Grote Winterbeek (tussen het centrum van Helchteren en Kraanberg) kent de 

meest uitgesproken afwisseling van diverse waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen. Percelen die 

(nog) voor de landbouw worden gebruikt betreffen nagenoeg uitsluitend graslanden. 

 De zone ten zuidoosten van het gehucht Lillo kent momenteel, en relatief ten opzichte van de andere 

onderscheiden deelzones, de laagste ecologische waarde. Naast graslanden zijn er ook een aantal 

akkers in landbouwgebruik. Aansluitend bij de oude spoorweg is echter een zone aanwezig die zich 

natuurlijk ontwikkelt en waar naast natte ruigten en wilgenstruwelen ook jonge elzenbroekbosjes 

kunnen worden aangetroffen. Hier zijn ook enkele oude eiken aan te treffen. 

 

Belangrijke delen van de natste zones van de vallei worden gekenmerkt door elzenbroekbossen die 

integraal vallen onder het Europees habitat 91E0 (+) Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en 

Gewone es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Deze alluviale bossen 

kunnen vooral worden aangetroffen in het (van oost naar west georiënteerde) gedeelte van de vallei dat 
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loopt van het brongebied (toponiem Lakerschans, gelegen op het militair domein) tot net westelijk van de 

N74 (t.h.v. het gehucht Lilo). Aanvullend zijn elzenbroekbossen aanwezig in de spoorwegbocht te Zolder. 

De verspreiding van dit Europese habitat valt hiermee bijna volledig binnen het habitatrichtlijngebied 

“Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode”. Een ander belangrijk kenmerk 

van dit deelgebied is de kleinschalige afwisseling tussen een ruime waaier aan ecotopen: 

 Dotterhooiland 

 Natte ruigten (“Moeraspirearuigtes”) 

 Laagveenvegetaties of trilveen (Kleine zeggenvegetaties) 

 Rietmoerassen en grote zeggenmoerassen 

 Waterpartijen 

 

Tijdens de vleermuisinventarisaties in functie van het project (Verkem, 2009, 2010) werden volgende 

bijlage IV-soorten waargenomen: 

  

Wetenschappelijke naam Soort 

Eptesicus serotinus Laatvlieger 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 

Ook op de verspreidingskaarten zijn waarnemingen van de Gewone dwergvleermuis en Rosse vleermuis 

aangeduid in het SBZ ter hoogte van de N74. 

 

Andere habitattypes die zijn aangemeld binnen dit SBZ-H en mogelijks beïnvloed kunnen worden door 

het plan zijn: 

 6430 Voedselrijke ruigten 

 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

 91E0(+) Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

Tijdens de nulmonitoring uitgevoerd door Lieteberg (Lambie & Berx, 2012) werden geen Bijlage II en IV 

soorten van de Habitatrichtlijn waargenomen langsheen het omleidingstracé die deels overlapt met het 

SBZ. Op basis van de verspreidingskaarten van het INBO (2013) kan er afgeleid worden dat er binnen 

het km-hok d6-27-12, die deels overlapt met het SBZ, Poelkikker en Rugstreeppad voorkomen.  

 

Heidegebieden 

Het Militair Domein van Houthalen-Helchteren, ook wel het Schietveld van Helchteren genoemd, wordt 

gekenmerkt door heidegebieden afgewisseld door vensystemen. Het bevat tevens de brongebieden van 

de Mangelbeek en de Laambeek.  

 Het grootste deel van het deelgebied wordt effectief gekenmerkt door ecotopen die als Europees 

habitat beschouwd dienen te worden:  

 Droge heide (habitattypes 2310 en 4030) met o.a. Gladde slang (bijlage IV HRL). 

 Buntgrasvegetaties (habitattype 2330). Omdat het open zand snel opwarmt, zijn veel 

warmteminnende diersoorten kenmerkend, waaronder Rugstreeppad en Gladde slang (Bijlage IV 

HRL). 

 natte heide (habitat type 4010). 

 Overgangs- en trilveen (7140). 

 Slenken in veengronden (7150). 

 Dystrofe natuurlijke poelen (3160). Heikikker (Bijlage IV) komt hier voor. 
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 Heischrale graslanden (6230). 

 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur (9190). Voor onder andere 

Middelste bonte specht, Zwarte specht en Wespendief (alle drie VRL – Bijlage I) is dit habitattype zeer 

belangrijk. 

 Alluviale veenbossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (91E0). 

 

Het projectgebied overlapt niet met dit deel van het SBZ-H, maar grenst eraan. Aangemelde habitattypes 

in de omgeving van het projectgebied zijn Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus 

robur (9190) en Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten (2310). Deze habitattypen worden 

op geen enkele manier rechtstreeks beïnvloed door het project.  

 

17.3.4 SBZ-H BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden 

17.3.4.1 Criteria aanwijzing als Speciale beschermingszone 

In het Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 wordt dit gebied als volgt omschreven: 

“Complex van Midden-Limburgse vijvergebieden (Terlaemen, Wijvenheide, PLatweyers en Bokrijk), 

beekvalleien van Slangebeek en Roosterbeek en heidegebieden van Teut en Terhaagdoornheide, 

gedeeltelijk overlappend met Vogelrichtlijngebied ‘Het Vijvercomplex van Midden-Limburg.” 

Oppervlakte: 3 627 ha 

 

Dit gebied werd aangemeld voor volgende habitats en soorten: 

Habitats 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

3110  Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: 

Lobelia, Littorellia en Isoëtes 

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6230(+)  Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

6430 Voedselrijke ruigten 

6510  Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0(+) Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

 

Vissen 

1145 Misgurnus fossilis  Grote Modderkruiper 

1096 Lampetra planeri  Beekprik 
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Planten 

1831 Lunorium natans  Drijvende waterweegbree 

 

17.3.4.2 Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 

Hierna worden de IHD’s op gewestelijk niveau beschreven. Hieruit valt provisoir af te leiden waarvoor het 

SBZ het meest relevant geacht wordt. 

6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland: Het SBZ-H is belangrijk voor dit habitattype 

in Vlaanderen (G-IHD, 2009). Volgende doelstellingen worden op gewestelijk niveau vooropgesteld: 

behoud van het huidig areaal, een uitbreiding met 122 - 187 ha als leefgebied voor kwartelkoning, 

porseleinhoen, beekprik en rivierdonderpad, oplossen van de ongunstige waterkwaliteit door integraal 

waterbeheer en duurzaam bosbeheer. 

91E0(+): Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) : Het SBZ-H is zeer belangrijk voor dit habitattype in Vlaanderen (G-IHD, 2009). Als 

doelstelling wordt een behoud van het huidig areaal vooropgesteld. De actuele oppervlakte dient op 

gewestelijk niveau uitgebreid te worden met 1.800 - 3.000 ha door effectieve bosuitbreiding  ifv voldoende 

groete stabiele boscomplexen, die aan het minimum structuurareaal voldoen en tegelijk gebufferd zijn 

tegen externe invloed. Op llange termijn zal de omvorming van het bos leiden tot 8.775 - 11.700 ha 

bijkomend habitatwaardig bos (obv toepassing bestaande wetgeving). 

 

17.3.4.3 Specifieke instandhoudingsdoelstellingen 

Rapport 26 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2011) bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

speciale beschermingszones SBZ-H BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, 

Slangebeek met vijvergebieden en heiden, SBZ-V BE2200525 Bokrijk en omgeving en SBZ-V 

BE2219312 Vijvergebied Midden-Limburg. Het habitatrichtlijngebied omvat 3 deelgebieden waarvan 

het deelgebied (1) Vijvergebied Midden-Limburg, Laambeekvallei grotendeels overlapt met het 

vogelrichtlijngebied Vijvergebied Midden-Limburg. Het deelgebied (2) Bokrijk – Het Wik overlapt met het 

vogelrichtlijngebied Bokrijk en omgeving. Het laatste deelgebied (3) is enkel habitatrichtlijngebied en 

wordt Valleien van Laambeek, Huttebeek, Slangebeek, Tenhaagdoornheide, De Teut, Slangebeekbron 

genoemd. Voor een situering van verschillende deelgebieden wordt verwezen naar Figuur 17.3.5. 

In het kader van voorliggend project is enkel een toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen voor 

deelgebied 1 relevant. Deelgebied Vijvergebied Midden-Limburg bevindt zich ten westen van het op- en 

afrittencomplex 29 van de E314 en wordt in het noorden doorsneden door de snelweg.  

De S-IHD’s worden vastgelegd voor deelgebied 1 en 2 van het habitatrichtlijngebied en de 2 

vogelrichtlijngebieden samen. Dit gebied heeft een totale oppervlakte van meer dan 3500 ha. Het 

landschap wordt bepaald door 2 grote vijvercomplexen die omgeven worden door uitgestrekte bossen. 

Verder springen de beekvalleien in het oog die het gebied doorsnijden en naast de broekbossen ook nog 

steeds grote oppervlakten vochtige graslanden omvatten. Her en der komen tevens nog beperkte 

oppervlakte droge en natte heide voor. In tegenstelling tot het oostelijk deel (deelgebied 3) bepalen ze 

hier echter het landschap niet. 

Voor de S-IHD’s van deelgebied 3, wordt verwezen naar het Rapport 26 (Agentschap voor Natuur en 

Bos, 2011).  
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Figuur 17.3.5 : Situering van de deelgebieden binnen SBZ-H 2200031 en aanduiding van SBZ-V BE2200525 en 

SBZ-V BE2219312  
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Tabel 17.3.3 : Specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor habitats in Vijvergebied Midden-Limburg en Bokrijk – Het Wik (SBZ-H BE2200031-1 en 2, SBZV BE2219312 en 

BE2200525) (↑ : het doel is een stijging van oppervlakte of een verbetering van de kwaliteit, = : het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of het behoud van de kwaliteit) 

Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting Doel  Toelichting 

3130 – Oligotrofe tot mesotrofe 

stilstaande wateren 

Gedeeltelijk aangetast ↑ Doeloppervlakte van 161,5 ha, waarvan 

152 ha door omvorming (herstel abiotiek 

vijvers) en bijkomend 12,4 ha door 

uitbreiding (verdwenen waterpartijen ter 

hoogte van Platwijers en Kolberg). 

↑ De vijvers zijn grotendeels vrij van slib en organisch 

sediment en bevatten helder water met een totaal 

fosfor < 40μg/L, een totaal aan stikstof <0,8 mg/L en 

een pH tussen 5 en 7,5. 

De natuurlijke hydrologie met aanvoer van lokaal 

grondwater dient hersteld te worden en goed 

ontwikkelde vegetaties van het subtype littorellion- 

vegetaties en subtype eenjarig dwergbiezenverbond 

dienen te ontwikkelen. 

Beklemtoond wordt het noodzakelijk toepassen van 

vijverbeheer met cycli van droogzetten en opnieuw 

vullen, om de nodige dynamiek in het systeem te 

brengen, pionierscondities te creëren en de 

voedselrijke sliblaag te verkleinen. 

Tevens wordt de kwaliteitsvereiste van een voldoende 

open vijverlandschap – waar windwerking mogelijk is - 

beklemtoond. 

Bijkomende kwaliteitsvereiste is het niet, of in lage 

densiteiten voorkomen van bodemwoelende 

vissoorten die het water vertroebelen en 

watervegetaties begrazen. 

Verscheidene vijvers zijn van nature uit, of ten gevolge 

van mijnverzakkingen ongeschikt voor de ontwikkeling 
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Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting Doel  Toelichting 

van dit habitattype. Dit zijn de zogenoemde 

‘moddervijvers’ met een kuilvormig profiel en slibrijke 

vijverbodem. 

De oeverbegroeiing bestaat eerder uit lisdodde en 

biezen, dan uit riet. Voor deze vijvers wordt geen 

habitatdoelstellingen 3130 voorzien. 

3110 – Mineraalarme, oligotrofe wateren 

van de Atlantische zandvlakten 

Gedeeltelijk aangetast. ↑ 10 ha door uitbreiding (herstel historische 

vijvers net ten noorden van Bokrijk 

(zichtbaar op kaarten van 1775, Ferraris 

en 1934, N.G.I). 

↑ Bodem van de vijvers is zandig en grotendeels vrij van 

slib en organisch sediment. Het water is helder en 

bevat een totaal fosfor < 40μg/L, een totaal aan 

stikstof <0,8 mg/L en een pH tussen 5 en 7,5. De 

natuurlijke hydrologie met aanvoer van lokaal 

grondwater dient hersteld te worden en waterlobelia 

(of kleine biesvaren) is frequent aanwezig. 

Om windwerking toe te laten is het open houden van 

de dijken van belang. 

3150 – Van nature eutrofe meren Gedeeltelijk aangetast = Actueel 24 ha, doeloppervlakte 30 ha. ↑ Bodem van de vijvers mogen een variabel gehalte slib 

en organisch sediment bevatten en dienen tijdens het 

vegetatieseizoen permanent water te bevatten. Het 

water is helder en bevat een totaal fosfor < 70 μg/L, 

een totaal aan stikstof <2 mg/L en een pH van 

minstens 6,5. 

Er dient minstens één sleutelsoort abundant aanwezig 

te zijn. 

6430 – Voedselrijke, zoomvormende Gedeeltelijk aangetast = Behoud van actuele oppervlakte van 31 ↑ Ruigten waarin typische en begeleidende soorten een 
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Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting Doel  Toelichting 

ruigten ha. bedekking >70% kennen, zonder invasieve exoten en 

met slechts plaatselijk verruiging van o.a. grote 

brandnetel en akkerdistel. Plaatselijk aanwezigheid 

van braam kan een meerwaarde zijn voor boomkikker. 

7140 – Overgangs- en trilveen Gedeeltelijk aangetast ↑ Actueel 3 ha, behoud actuele oppervlakte 

met uitbreiding van 6 ha. 4 ha aansluitend 

op het laagveen van Terlaemen en 2 ha 

aansluitend op het laagveen van 

wijvenheide (zie 4010) 

↑ Kwaliteitsvereisten zijn o.m. 

• Beperkte aanwezigheid boomopslag in de habitat; 

• Een natuurlijke hydrologie; 

• Voldoende voedselarme waterlichamen. 

• Afwezigheid van karperachtigen. 

 

Het boslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting Doel  Toelichting 

9120 – zuurminnend beukenbos en 9190 

– eiken berkenbos 

Gedeeltelijk aangetast ↑ Actueel 165 ha + toename met 170 ha 

door omvorming 

van naaldhoutbestanden en 12-30 ha 

effectieve 

uitbreiding. 

Preferentieel vergroten bestaande 

habitatvlekken tot 

minimum structuurareaal en waar 

↑ Kwaliteitsvereisten zijn o.m. 

 > 10% dood hout en behoud staand dood hout 

voor domeinbossen en > 4% voor de overige 

bossen. 

 Max 10% invasieve exoten 
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Het boslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting Doel  Toelichting 

mogelijk verrbinden 

van habitatkernen. 

91E0 - Elzenbroekbossen Gedeeltelijk aangetast = Globaal behoud actuele oppervlakte (178 

ha) in beide deelgebieden. 

↑ Voor de te behouden elzenbroekbossen wordt een 

gevarieerde bosstructuur tot doel gesteld met veel 

dood hout en sleutelsoorten van het mesotrofe 

subtype in de ondergroei. 

Doelstelling is daarom ook een natuurlijke hydrologie 

en water van een voor dit habitat gepaste kwaliteit. 

 

Het heidelandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting Doel  Toelichting 

2310 - Psammofiele heide en 4030 – 

Droge heide 

Gedeeltelijk aangetast ↑ Actueel 51 ha, uitbreiding met 17,5 ha 

(omvorming)= einddoel van 63,5 ha 

↑ Kwaliteitsvereisten zijn o.m. 

• Een goede structuurvariatie van de habitats met  

zoveel mogelijk open (stuivend) zand en behoud van 

de buntgrasvegetatie, mostapijtjes en 

korstmosvegetaties afgewisseld met een gevarieerde 

ouderdom van struikheide in psammofiele heide; 

• Zo beperkt mogelijke boomopslag (maximum 20%) in 

de habitat. Het terugdringen van boomopslag is een 

belangrijke kwaliteitsopgave op alle “heide” locaties in 

het vijvergebied. 
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Het heidelandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting Doel  Toelichting 

• voorzien van recreatieluwe zones tijdens het 

broedseizoen voor nachtzwaluw en boomleeuwerik. 

• Aandacht voor de bosbesrijke heide en de heide op 

diestiaanheuvels op plekken waar deze subtypes 

aanwezig zijn of tot ontwikkeling komen. 

4010 – Noord-Atlantische vochtige heide 

met Erica tetralix en 7150 - Slenken in 

veengronden 

Gedeeltelijk aangetast  

In 2009 is het gentiaanblauwtje, 

de topindicator van een goede 

natte heide, uitgestorven in het 

gebied. De E314 is een barriere 

voor habittattypische soorten als 

heikikker. 

↑ Uitbreiding van actuele oppervlakte van 

13 ha tot ca 18 ha, met uitbreiding van 

3,8 ha ter hoogte van Vogelzang, meer 

bepaald in de zone ten zuiden en oosten 

van de grote vijver (aansluitend op de 

actuele opp), en 1,3 ha op wijvenheide, 

aansluitend op het laagveen aan de Van 

Heeswijkvijver. 

↑ Kwaliteitsvereisten zijn o.m. 

• Beperkte aanwezigheid van pijpenstrootje; 

• Beperkte aanwezigheid boomopslag in de 

habitat.(wilg of berk); 

• Een natuurlijke hydrologie. 

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden Gedeeltelijk aangetast  

De oppervlakte is te beperkt om 

duurzame populaties van 

habitattypische soorten te 

herbergen. In 1995 is de 

populatie gentiaanblauwtje die 

aanwezig was op het nat 

heischraal grasland van de 

Kauwbosstraat uitgestorven. 

↑ Actueel 0,3 ha, behoud actuele 

oppervlakte met een effectieve uitbreiding 

van 3 ha vanuit de landbouwgrond ten 

zuiden van deze locatie. 

↑ Kwaliteitsvereiste is een extensief gebruik van deze 

graslanden. 
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Droge en vochtige graslanden 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Habitat  Doel Toelichting Doel  Toelichting 

Grasland (hp*, hpr*, ha, hu, hc)  

 

- - Behoud en versterking van een 

kleinschalig graslandencomplex van ca. 

60 ha met hooilandjes, kleine houtwallen 

worden beoogd op de graslanden 

aansluitend op het vijver- en 

moeraslandschap ten oosten van het 

Heidestrand en ten noorden van de 

Zonderik. 

- Extensivering zal leiden tot bloemrijkere graslanden 

met hoger nectaraanbod waardoor de kwaliteit voor 

hoger vernoemde doelsoorten zal verbeteren. 

 

Tabel 17.3.4 : Specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor soorten in Vijvergebied Midden-Limburg en Bokrijk – Het Wik (SBZ-H BE2200031-1 en 2, SBZV BE2219312 en 

BE2200525) (↑ : het doel is een stijging van populatiegrootte of een verbetering van de kwaliteit, = : het minimale doel is het behoud van de populatiegrootte of het behoud van de 

kwaliteit) 

Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort  Doel Toelichting doel Toelichting 

Roerdomp Gedeeltelijk aangetast ↑ Populatie van minimaal 15 broedparen 

waarvan 12 broedparen in het 

vijvergebied Midden-Limburg. Dit vereist 

een minimale oppervlakte leefgebied van 

respectievelijk 360 ha. 

↑ Kwaliteitsvereisten gelet op het beoogd aantal 

broedparen 

• geschikt leefgebied, bestaande uit rietland, 

moerasvegetaties (>50%) en open water (> 30%); 

• helder water met goede waterkwaliteit en een hoog 

voedselaanbod  (jonge vis, ongewervelden, 

amfibieen); 
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Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort  Doel Toelichting doel Toelichting 

• voldoende rust en waar mogelijk het creëren van 

predatie vrije broedgelegenheden tijdens 

broedperiode; 

• open vijverlandschap; 

• gevarieerde leeftijdsstructuur van de rietvegetaties: 

per broedkoppel is er nood aan minimaal 0,5 tot 2ha 

overjarig riet of lisdodde met een voldoende dikke 

kniklaag (opstapeling van oude stengels); 

• aanwezigheid verlandingsvegetaties (niet enkel 

riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en drijvende 

watervegetaties); 

• hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het 

broedseizoen; 

Woudaapje Gedeeltelijk aangetast ↑ Broedpopulatie van minimaal 38 

broedparen waarvan 30 in het 

vijvergebied Midden-Limburg  

↑ Gedekt met de realisatie van de 

kwaliteitsdoelstellingen voor Roerdomp. Zie dus hoger 

Bruine kiekendief Gedeeltelijk aangetast ↑ Minimaal 5 broedparen waarvan 4 in het 

vijvergebied Midden-Limburg. Hiervoor is 

een minimaal leefgebied van 500 ha 

nodig. Tot het leefgebied kan worden 

gerekend: voldoende grote entiteiten van 

vijver- en moerascomplexen en open 

vegetaties (heiden en graslanden), en 

voldoende kwalitatieve open ruimte rond 

↑ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, zowel wat 

betreft het vijver- en moerascomplex als wat betreft de 

heide- en graslandhabitats. Voor de eerste verwijzen 

we naar de kwaliteitsdoelstellingen voor het leefgebied 

van de Roerdomp en woudaap. Daarnaast is de 

noodzakelijke belangrijke kwaliteitsverbetering in de 

grasland en/of akkercomplexen die aansluitend op de 

twee vijver- en moerascomplexen van grote betekenis 

als foerageergebied (zie andere doelen). In concreto 
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Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort  Doel Toelichting doel Toelichting 

de broedgebieden als foerageergebied. 

De realisatie van deze leefgebieden 

behoeft geen extra leefgebied ten 

opzichte van wat reeds nodig is om 

andere doelen te bereiken. 

komt dit neer op een herstel van vochtige weilanden 

(rbbhc, rbbhf, rbbmc, rbbms), bloemrijke graslanden 

en cultuurlanden (met voorkeur voor korenvelden) met 

veel voedsel. 

 

Additioneel dient vanuit deze soort als kwaliteitseis te 

worden meegegeven: 

voldoende rust en landschappelijke openheid, niet 

enkel voor het vijver- en moerascomplex maar ook 

voor wat betreft de foerageergebieden op graslanden 

en heiden. 

Blauwborst Gedeeltelijk aangetast ↑ Broedpopulatie van 80 broedparen 

broedparen waarvan 60 in het 

vijvergebied Midden-Limburg 

. 

↑ Grotendeels gedekt met de realisatie van de 

kwaliteitsdoelstellingen voor roerdomp en bruine 

kiekendief en verbetering van de kwaliteit van het 

leefgebied. Zie dus hoger. 

Additioneel dient vanuit deze soort als kwaliteitseis te 

worden meegegeven: 

moerasgebieden in samenhang dienen voor te komen 

met andere leefgebieden die vertegenwoordigd 

worden door de habitattypes 4010, 6430, 7140, 7150 

en het rbbhc. Een kwalitatief herstel van deze 

habitattypes en regionaal belangrijk biotoop is vereist. 

Voor de kwaliteitsdoelstellingen voor dit deel van het 

leefgebied verwijzen we naar de respectievelijke 

habitattypes. 
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Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort  Doel Toelichting doel Toelichting 

Grote zilverreiger Goed tot uitstekend = Behoud van het belang van het gebied 

voor doortrek en als 

overwinteringsgebied. 

Broedgevallen worden niet bij voorbaat 

uitgesloten maar er wordt hiervoor nu 

geen specifieke doelstelling vastgelegd. 

Indien dit zich zou voordoen, bv. in geval 

dat maatregelen van  

waterkwaliteitsverbetering en vijverbeheer 

ingevoerd worden, dient doelstelling voor 

deze soort herbekeken. 

= Kwaliteitsdoelen gedekt middels eerder gestelde 

doelen voor andere moerasvogels. 

IJsvogel Goed tot uitstekend = Behoud populatiegrootte ↑ Kwaliteitseis gedekt door hoger genoemde 

moerasvogels, zie hoger. 

Krakeend Goed tot uitstekend = Behoud aantallen, een lokale afname ten 

voordele van de waterrijke habitats die 

gebaat zijn met voedselarm water is 

toegestaan. 

= Kwaliteitseis gedekt door hoger genoemde 

moerasvogels, zie hoger. 

Slobeend Goed tot uitstekend = Behoud aantallen, een lokale afname ten 

voordele van de waterrijke habitats die 

gebaat zijn met voedselarm water is 

toegestaan. 

= Kwaliteitseis gedekt door hoger genoemde 

moerasvogels, zie hoger. 

Boomkikker Gedeeltelijk aangetast ↑ • Versterking van de 4 bestaande 

populaties tot telkens minimaal 200 

roepende mannetjes (ter hoogte van 

↑ Kwaliteitsdoelen deels gedekt middels eerder gestelde 

doelen voor andere habitats en soorten. 

Specifieke, additionele kwaliteitsvereisten hebben 
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Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort  Doel Toelichting doel Toelichting 

Weyerman/Terlaemen, Waterlozen, 

Zonderik/Rode vijvers en Wijvenheide). 

• Bijkomende ontwikkeling van 3 

populaties van telkens minimaal 200 

roepende mannetjes ter hoogte van 

Platwijers, de Westelijke vijvers van 

Bokrijk en op het graslandencomplex ten 

zuiden van Bokrijk. 

De realisatie van deze leefgebieden 

behoeft geen extra leefgebied ten 

opzichte van wat reeds nodig is om 

andere doelen (i.h.b. het habitattype 

3130) te bereiken. 

betrekking op: 

- Qua waterbiotoop: het creëren van visvrije 

waterpartijen. Minimum 5 kleine (<100 m²) of 2 grote 

plassen (>100 m²) per populatie. 

- Qua landbiotoop: Behoud en versterken van 

kleinschalig landschap met ruigtevegetaties (rbbhf, 

rbbmc), bloemrijke graslanden (rbbhc),houtwallen, 

bosranden en braamstruwelen met een oppervlakte 

van meer dan 20 ha per populatie. Dit landbiotoop 

moet zo goed mogelijk aansluiten bij de 

voortplantingsbiotopen. 

- Qua corridors: functionele corridor tussen 

wijvenheide/Zonderik en Platwijers om kolonisatie van 

het gebied mogelijk te maken. 

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied is 

nodig op het graslandencomplex ten zuiden van 

Bokrijk onder de vorm van zonbeschenen 

voortplantingsplaatsen en bloemrijke graslanden. 

Knoflookpad Gedeeltelijk aangetast ↑ Versterking van de populatie op het Wik 

tot een bronpopulatie van minimaal 50 

roepende mannetjes. 

Ontwikkelen van leefgebied voor een 

duurzame populatie op Wijvenheide. 

↑ Specifieke kwaliteitsvereisten hebben betrekking op: 

• Qua landbiotoop: de kwaliteit van de habitattypes 

2310 en 4030 verbeteren.(zie verder onder deze 

habitats) met nadruk op het verbinden van deze 

heidetypes; Akkerbouw (bij voorkeur aardappel of 

graanteelt) blijft mogelijk met als randvoorwaarde een 

perceelrandenbeheer (trioranden met jaarlijks 
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Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort  Doel Toelichting doel Toelichting 

omgewerkte zandige grond die niet bemest of 

behandeld wordt). 

• Qua voortplantingsbiotoop: waterkwaliteit is 

belangrijk voor deze soort. Dit wordt reeds gedekt 

middels de kwaliteitsvereisten voor eerder genoemde 

soorten (moerasvogels) en habitats (o.m. habitattype 

3130). 

Heikikker Gedeeltelijk aangetast ↑ Versterking 4 actuele populaties tot 

telkens minimaal 200 roepende 

mannetjes of eiklompen ter hoogte van 

Terlaemen en Wijvenheide en 50 

roepende mannetjes of eiklompen ter 

hoogte van Platwijers/Kolberg en het Wik. 

De realisatie van deze leefgebieden 

behoeft geen extra leefgebied ten 

opzichte van wat reeds nodig is om 

andere doelen te bereiken. 

↑ Het leefgebied voor deze soort overspant meerdere 

habitattypes: 

4010,4030,6230,7140,91E0). Een kwalitatieve 

ontwikkeling van deze habitats en voldoende visvrije 

voedselarme waterpartijen per populatie zijn vereist. 

Een bijkomende kwaliteitseis is het functioneel 

verbinden van de populaties en, potentiele, 

leefgebieden gezien het beperkt voorkomen van de 

hierboven opgesomde habitats ter hoogte van 

Platweiers. 

Drijvende waterweegbree Gedeeltelijk aangetast ↑ Minimum 4 groeiplaatsen, waarvan 2 

gelegen in het vijvergebied Midden-

Limburg en 2 in Bokrijk- Het Wik. 

Elke groeiplaats > 50m² of bestaande uit 

>100 planten. 

Een goede staat van instandhouding 

wordt tot doel gesteld door het uitbreiden 

↑ Kwaliteitsvereisten: zie kwaliteitsdoelen voor habitat 

3130 (begeleidend doel). 
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Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort  Doel Toelichting doel Toelichting 

van vegetatievlekken op meerdere 

potentiele vijvers. 

Gevlekte witsnuitlibel Gedeeltelijk aangetast ↑ > 20 adulte ex per jaar en 

voortplantingsbewijs op minimum 3 

locaties, Terlaemen, Wijvenheide en 

Bokrijk. 

↑ Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt middels 

doelen voor habitat 3130,3150, 7140 en de heikikker. 

Nadruk op: 

• Bedekking met drijvende en ondergedoken 

waterplanten van 10-70% 

• Lage, natuurlijke visstand voor bepaalde wateren. 

Grote modderkruiper Gedeeltelijk aangetast ↑ Duurzaam behoud van de populatie op de 

grote plas van het Wik en uitbreiding naar 

het westelijk deel van Bokrijk. 

↑ Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt middels 

doelen voor habitat 3130,3150. Bijkomend aandacht 

voor behoud van luchtige modderbodem op zandige 

ondergrond in de diepere delen van de vijver en 

afvoersloten van oostelijke naar westelijke vijvers zo 

inrichten dat kolonisatie mogelijk is. 

Watervleermuis, Rosse vleermuis, 

Franjestaart, Ruige, Kleine en gewone 

Dwergvleermuis, Meervleermuis 

Onbekend maar waarschijnlijk 

goed tot uitstekend (Rosse 

vleermuis, Franjestaart, Ruige 

dwergvleermuis) 

Onbekend (Meervleermuis) 

= Behoud van de soort op de actuele 

locaties 

= Geen bijkomende kwaliteitsvereisten dan deze die 

eerder reeds werden gesteld. Voor de 

kwaliteitsvereisten van boshabitats (9120,9190) die als 

zomerbiotoop gebruikt worden verwijzen we naar de 

doelstellingen voor deze habitats. 

Platte schijfhoren Onbekend maar vermoedelijk 

gedeeltelijk aangetast 

= Behoud van de soort op de actuele 

locaties 

↑ Kwaliteitsdoelen volledig gedekt middels doelen voor 

habitat 3130 en 3150. 

Poelkikker Onbekend maar waarschijnlijk 

goed tot uitstekend. In de 

↑ Behoud van de soort op de actuele 

locaties 

↑ Geen bijkomende kwaliteitsvereisten dan deze die 

eerder reeds werden gesteld. 
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Het vijver en moeraslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort  Doel Toelichting doel Toelichting 

deelgebieden 1 en 2 kan de 

soort bedreigd zijn door 

hybridisatie met de sinds 1994 

geïntroduceerde meerkikker. 

Bittervoorn Goed tot uitstekend ↑ Behoud van de soort op de actuele 

locaties 

↑ Geen bijkomende kwaliteitsvereisten dan deze die 

eerder reeds werden gesteld. 

Kamsalamander Gedeeltelijk aangetast ↑ Creëren duurzame populatie rond 

Platwijers (>50 adulte ex). 

= Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt middels 

doelen voor habitat 3130,3150 en de boomkikker. 

 

Het boslandschap 

 Actuele staat van 

instandhouding 

Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort  Doel Toelichting doel Toelichting 

Zwarte specht Goed tot uitstekend = Behoud populatiegrootte ↑ Toepassen van de CDB voor gemeentebossen en 

privé-bossen gelegen in het VEN zal inspelen op de 

tot doel gestelde kwaliteitsdoelstellingen. 

Wespendief Goed tot uitstekend = Behoud populatiegrootte ↑ Behoud en kwalitatieve verbetering van droge bossen 

en extensief beheerde graslanden. 

Laatvlieger, Watervleermuis, Franjestaart, 

Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis 

Onbekend maar waarschijnlijk 

goed tot uitstekend (Laatvlieger, 

Franjestaart, Rosse vleermuis, 

Ruige dwergvleermuis) 

= Behoud van de soorten op de actuele 

locaties 

↑ De kwaliteit van het zomer- als het jachtgebied zal 

toenemen door doelstellingen die hoger geformuleerd 

werden voor het boslandschap en het vijver- en 

moeraslandschap 
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17.3.4.4 Huidige situatie 

Om de huidige situatie voor te stellen wordt beroep gedaan op gebiedsdekkende ecotoopkarteringen in 

het studiegebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en de kaart 

met de verspreiding van het huidig voorkomen van Europese habitats, beiden opgemaakt door het INBO. 

 

De Laambroekvijvers zijn een relict van het voormalige uitgebreide en zeer natte veengebied. De 

Laambroekvijvers liggen geprangd tussen de spoorweg Hasselt-Mol en het huidige industriegebied 

Houthalen Centrum-Zuid. Hier is de voormalige mijnterril van Houthalen immers afgeplat en verder de 

vallei van de Laambeek in geduwd. Het gebied wordt gekenmerkt door ijzerrijke kwel. 

De noordwestelijke rand van de terril grenst aan een relict elzenbroekbos (91E0), met forse eiken op 

hoger gelegen ‘bulten’. Ten noorden van de Laambroekvijvers ligt vochtig berkenbos met veenmossen, 

zegge-moerassen en plassen met verlandingsvegetatie.  

De vijvers hebben een grote aantrekkingskracht op vogels zoals IJsvogel (VRL).  

Verder westelijk (ten westen van de spoorweg) liggen de Laambroeken, een onderdeel van wat ooit een 

uitgestrekt hooilandgebied was tussen Houthalen, Zolder en Zonhoven. Het gebied ligt in een alluviale 

laagte van de Laambeek. De Laambroeken worden gekenmerkt door een afwisseling van goed 

ontwikkelde elzenbroekbosjes, dottergraslanden, moerasspirearuigte en moeras.  

 

Op basis van de habitatkaart, kan er afgeleid worden dat in de omgeving van het plangebied volgende 

aangemelde habitats voorkomen: 

 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland   

 91E0(+): Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)  

 

Tijdens de vleermuisinventarisaties in functie van het project (Verkem, 2009, 2010) werden volgende 

bijlage IV-soorten waargenomen: 

  

Wetenschappelijke naam Soort 

Eptesicus serotinus Laatvlieger 

Myotis daubentonii Watervleermuis 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 

 

17.3.5 SBZ-V BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek 

17.3.5.1 Criteria aanwijzing als Speciale beschermingszone 

Dit SBZ-V heeft een oppervlakte van 8889 ha en valt grotendeels samen met het Militair Domein Kamp 

van Beverlo, Beringen en Leopoldsburg.  

Voor het betreffende vogelrichtlijngebied dient in gevolge de aanmeldingsfiche de aandacht in eerste 

instantie uit te gaan naar de aangemelde vogelsoorten. Het betreft als broedvogels (koppels): 

 Korhoen (Tetrao tetrix tetrix: 20-25); 

 Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus: 15-20); 

 Boomleeuwerik (Lullula arborea: > 30); 

 Blauwborst (Luscinia svecica: 40-50); 

 Grauwe klauwier (Lanius collurio: 10). 
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Niet-broedende aangemelde Annex I-soorten zijn: 

 Blauwe kiekendief (Circus cyaneus: 15) en 

 Kraanvogel (Grus grus: > 150) als pleisteraar en doortrekker.  

 

Naast de hoger beschouwde soorten komen er binnen dit SBZ nog vogelsoorten voor die deel uitmaken 

van de Bijlage I van de VRL. Ze zijn echter niet aangemeld. Deze niet aangemelde soorten zijn: Ijsvogel, 

Duinpieper, Purperreiger, Velduil, Roerdomp, Zwarte Stern, Zwarte ooievaar, Bruine Kiekendief, Grauwe 

Kiekendief, Kwartelkoning, Zwarte Specht, Ortolaan, Smelleken, Slechtvalk, Zwartkopmeeuw, Zwarte 

wouw, Visarend, Wespendief, Kemphaan, Goudplevier en Porseleinhoen.  

 

Met betrekking tot het Vogelrichtlijngebied Militair domein en vallei van de Zwarte Beek zijn binnen de 

SBZ de volgende habitats integraal beschermd52: 

 beken en hun oevervegetatie; 

 heiden en vennen; 

 landduinen; 

 loofbossen. 

 

17.3.5.2 Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 

Hierna worden de IHD’s op gewestelijk niveau beschreven. Hieruit valt provisoir af te leiden waarvoor het 

SBZ het meest relevant geacht wordt. 

 Korhoen (Tetrao tetrix tetrix): de soort is uitgestorven in Vlaanderen. Oplossen van tekort aan kwaliteit 

van het leefgebied door herstel wisselwerking tussen relatief extensief beheerd kleinschalig 

landbouwgebied en voor een leefbare populatie voldoende groete aangrenzende heidegebieden, 

beperken recreatieve verstoring. Geen extra oppervlakte leefgebied nodig naast de vooropgestelde 

extra oppervlaktes Europees te beschermen habitats en leefgebied van andere Europees te 

beschermen soorten en de algemene kwaliteitsverbetering ten gevolge van het huidige milieubeleid. 

 Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus): de populatie in Vlaanderen is belangrijk voor deze soort. 

Volgende doelstellingen worden op gewestelijk niveau vooropgesteld: behoud van het huidig areaal, 

behoud van de huidige gemiddelde populatie van 550 broedparen, extra inspanningen in 

kerngebieden in Limburg door uitvoering van het soortenbeschermingsplan, verbetering kwaliteit van 

het leefgebied van de actuele populaties door afwisseling van open, zandige terreinen (ook brede 

bospaden) en in hoogte en dichteheid variërende (naald)bossen, recreatie in broedterreinen dient 

vermeden of beperkt te worden gedurende het broedseizoen.  

 Boomleeuwerik (Lullula arborea): de populatie in Vlaanderen is belangrijk voor deze soort. Volgende 

doelstellingen worden op gewestelijk niveau vooropgesteld: behoud van het huidige areaal van 3.000 

km², behoud van de huidige populatie van gemiddeld 650 broedparen, verbetering van de kwaliteit 

van het leefgebied door het open maken van verboste heide, creëren van voldoende open plekken in 

naaldbossen. .  

 Blauwborst (Luscinia svecica): de populatie in Vlaanderen is belangrijk voor deze soort. Volgende 

doelstellingen worden op gewestelijk niveau vooropgesteld: behoud van het huidige areaal van 7500 

km², behoud van de huidige populatie van gemiddeld 3350 broedparen, verbetering van de kwaliteit 

                                                      
52

 De Vogelrichtlijn bepaalt dat binnen de aangeduide zone alles in het werk gesteld moet worden om zowel de voorkomende 
soorten, als hun leefgebieden optimaal te beschermen en te ontwikkelen. De in het gebied als beschermde zones aangeduide 
biotopen zijn van uitermate groot belang voor het voortbestaan van de hier voorkomende bijlage I-soorten. De meeste van deze 
soorten zijn hieraan strikt gebonden. De oppervlakte en kwaliteit van deze gebieden moet dan ook intact gehouden worden. 
Daarnaast dient ook gewezen op de relatie met het omliggende landbouwgebied. Ook dit is van belang voor het behoud van de 
soorten. 
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van het leefgebied specifiek beheer voor het behoud van de moeras- en rietvegetaties in de huidige 

broedgebieden, tegengaan van verbossing, aanleg nieuwe rietlanden. . 

 Grauwe klauwier (Lanius collurio): De Vlaamse populatie is belangrijk voor het voorkomen in Europa. 

Volgende doelstellingen werden op gewestelijk niveau vooropgesteld: uitbreiding van het huidige 

areaal tot minimaal 1.250 km², uitbreiding van de huidige populatie tot minimaal 80 broedparen met 

kernpopulaties van telkens 20 paren, verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van actuele 

populaties en in de prioritaire gebieden door natuurinrichting dmv aanleg van kleinschalige 

graanakkers grenzend aan uitgestrekte heidegebieden (kan lokaal leiden tot terugkeer van een soort), 

instandhouding, ontwikkeling en herstel kleinschalig, relatief extensief beheerd landbouwgebied met 

een grote dichtheid aan lage kleine landschapselementen met aandacht voor braamstruweel, 

beperking van gebruik van bestrijdingsmiddelen met het oog op diverse (grote) insectenfauna. 

 Zwarte specht (Dryocopus martius): Volgende doelstellingen werden op gewestelijk niveau 

vooropgesteld: behoud van het huidige areaal van 7000 km², minimaal behoud van de huidige 

populatie van gemiddeld 850 broedparen, oplossen van tekort aan kwaliteit van leefgebied. 

 

17.3.5.3 Specifieke instandhoudingsdoelstellingen 

Voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen wordt verwezen naar Tabel 17.3.1.  

 

17.3.5.4 Huidige situatie 

De Helderbeekvallei en de Kraanberg vormen een topgebied voor de vogelrichtlijnsoort Boomleeuwerik.  

Zwarte Specht vormt een belangrijke soort voor Kraanbergbos, maar is niet aangemeld voor dit 

Vogelrichtlijngebied.  

Binnen het SBZ komen actueel ook tientallen broedparen voor van Nachtzwaluw en Blauwborst. Van de 

volgende soorten werden ook enkele broedparen vastgesteld in het SBZ: Wespendief (o.a. in 

Hoeverheide), Ijsvogel (o.a. in Spiekelspade), Porseleinhoen (vallei van de Zwarte beek) en Middelste 

bonte specht. 

Roerdomp die hier vroeger als broedvogel voorkwamen, is momenteel verdwenen.  

Andere vogelrichtlijnsoorten als Grauwe kiekendief en Duinpieper komen nog voor, maar actueel niet 

meer als broedvogel. Tot slot komen Kraanvogel, Blauwe kiekendief, Smelleken, Rode wouw, Visarend, 

Zwarte stern, Grote zilverreiger, Slechtvalk, Rode en Zwarte wouw, Goudplevier en Bosruiter (allen 

vogelrichtlijnsoorten) voor als pleisteraar of doortrekker.  

De vogelrichtlijnsoort Korhoen is omwille van habitatverlies uitgestorven in Vlaanderen. 

 

17.3.6 SBZ-V BE2220313 Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer 

17.3.6.1 Criteria aanwijzing als Speciale beschermingszone 

Dit Vogelrichtlijngebied heeft een oppervlakte van 2.851 ha en valt grotendeels samen met het 

Schietterrein van Houthalen-Helchteren en het aangrenzende weidevogelgebied van de 

Maastrichterheide.  

Annex I-broedvogels kenmerkend voor de aanduiding van dit gebied waren:  

 Korhoen (Tetrao tetrix tetrix: 30);  

 Porseleinhoen (Porzana porzana: 5);  

 Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus: >5);  

 Boomleeuwerik (Lullula arborea: > 15);  

 Blauwborst (Luscinia svecica: 25).  

Kenmerkend is tevens het voorkomen van meer dan 20 pleisterende Kraanvogels (Grus grus).   
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Binnen dit Vogelrichtlijngebied zijn de volgende habitattypes beschermd, naast de zones met 

bestemming Natuur-, Bos-, Bosgebied met ecologische waarde of Reservaatgebied:  

 brongebieden,  

 vennen en heiden,  

 rietvelden en  

 loofbossen. 

Het aangemelde Korhoen alsook Ortolaan komt er inmiddels niet meer voor maar wel soorten als 

Boomleeuwerik, Boompieper, Nachtzwaluw, Geelgors, en Geoorde fuut. Een enkele keer komt Grauwe 

kiekendief er tot broeden. Ook de weidevogels Grutto en Wulp zijn aanwezig. 

 

17.3.6.2 Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 

Hierna worden de IHD’s op gewestelijk niveau beschreven. Hieruit valt provisoir af te leiden waarvoor het 

SBZ het meest relevant geacht wordt. 

 Korhoen (Tetrao tetrix tetrix): de soort is uitgestorven in Vlaanderen. Oplossen van tekort aan kwaliteit 

van het leefgebied door herstel wisselwerking tussen relatief extensief beheerd kleinschalig 

landbouwgebied en voor een leefbare populatie voldoende grote aangrenzende heidegebieden, 

beperken recreatieve verstoring. Geen extra oppervlakte leefgebied nodig naast de vooropgestelde 

extra oppervlaktes Europees te beschermen habitats en leefgebied van andere Europees te 

beschermen soorten en de algemene kwaliteitsverbetering ten gevolge van het huidige milieubeleid. 

 Porseleinhoen (Porzana porzana): de populatie in Vlaanderen is belangrijk voor deze soort. Volgende 

doelen worden op gewestelijk niveau vooropgesteld: uitbreiding van het huidig areaal tot minimaal 

2000km², uitbreiding van het aantal broedparen tot jaarlijks minimaal 70 territoria, verbetering van de 

kwaliteit van het leefgebied van de actuele populaties door instandhouding en herstel van en op de 

soort gericht beheer in bestaande moerasgebieden met aandacht voor een voldoende hoge, 

permanente waterstand van ca. 20cm boven het maaiveld met overgangszones naar natte 

graslanden, actief tegengaan van verbossing, een beter afgestemd maairegime (later maaien).  

 Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus): de populatie in Vlaanderen is belangrijk voor deze soort. 

Volgende doelstellingen worden op gewestelijk niveau vooropgesteld: behoud van het huidig areaal, 

behoud van de huidige gemiddelde populatie van 550 broedparen, extra inspanningen in 

kerngebieden in Limburg door uitvoering van het soortenbeschermingsplan, verbetering kwaliteit van 

het leefgebied van de actuele populaties door afwisseling van open, zandige terreinen (ook brede 

bospaden) en in hoogte en dichteheid variërende (naald)bossen, recreatie in broedterreinen dient 

vermeden of beperkt te worden gedurende het broedseizoen.  

 Boomleeuwerik (Lullula arborea): de populatie in Vlaanderen is belangrijk voor deze soort. Volgende 

doelstellingen worden op gewestelijk niveau vooropgesteld: behoud van het huidige areaal van 3.000 

km², behoud van de huidige populatie van gemiddeld 650 broedparen, verbetering van de kwaliteit 

van het leefgebied door het open maken van verboste heide, creëren van voldoende open plekken in 

naaldbossen. .  

 Blauwborst (Luscinia svecica): de populatie in Vlaanderen is belangrijk voor deze soort. Volgende 

doelstellingen worden op gewestelijk niveau vooropgesteld: behoud van het huidige areaal van 7500 

km², behoud van de huidige populatie van gemiddeld 3350 broedparen, verbetering van de kwaliteit 

van het leefgebied specifiek beheer voor het behoud van de moeras- en rietvegetaties in de huidige 

broedgebieden, tegengaan van verbossing, aanleg nieuwe rietlanden. 

 

17.3.6.3 Specifieke instandhoudingsdoelstellingen 

Het SBZ-V “Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer” overlapt grotendeels met het SBZ-H 

“Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode”. De S-IHD’s zijn daarom voor 

beide gebieden gezamenlijk opgesteld.  
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Gezien de diversiteit van het habitat- en vogelrichtlijngebied wordt het gebied opgedeeld in twee 

landschappelijke eenheden: (a) Landschap van de vallei van de Mangelbeek en (b) Landschap van de 

heide, vennen en bossen op en rond het Schietveld en de duinengordel.  

In het kader van voorliggende passende beoordeling is enkel de vallei van de Mangelbeek van belang. 

Voor een beschrijving van deze S-IHD’s wordt verwezen naar § 17.3.3.3.  

Belangrijk is ook om aan te halen dat het SBZ-V enkel overlapt met deelgebied (b). 

 

17.3.6.4 Huidige situatie 

Door de vooropgestelde doelen voor de habitats (kleine zeggenvegetaties, oligo tot mesotrofe 

broekbossen, soortenrijke graslanden), zal tevens de avifaunapopulatie tot verdere ontwikkeling kunnen 

komen.  

Specifiek voor het deelgebied Mangelbeek, zijn enkel S-IHD’s opgenomen voor Ijsvogel en 

Porseleinhoen. De andere vogelsoorten waarvoor het gebied is aangemeld, komen allen voor ter hoogte 

van de heide, vennen en bossen op en rond het Schietveld.  

Actueel komen er 4-6 broedparen Ijsvogel voor binnen het SBZ (Sterckx et al., 2008). Er bestaan echter 

geen betrouwbare monitoringsgegevens om de evolutie van deze populatie en de kwaliteit van het 

leefgebied van deze soort in beeld te brengen. In het SBZ komen wel een groot aantal valleien en vijvers 

voor, die een goede potentie hebben als leefgebied voor deze soort.  

Porseleinhoen werd recent niet meer in de SBZ aangetroffen, mogelijks ten dele door beperkte 

inventarisatie inspanningen voor de soort. Door het herstel van bovenvermelde habitats kan de soort wel 

meeliften.  

 

17.3.7 Bijlage IV soorten van de Habitatrichtlijn 

De beoordeling van het plan dient ook te geschieden naar de zogenaamde Bijlage III-soorten van het 

Natuurbehoudsdecreet. Het betreft met name de dier- en plantensoorten van communautair belang 

(Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) die voorkomen in Vlaanderen. Bijlage III soorten moeten immers niet 

per gebied worden aangemeld. Wel moet iedere lidstaat aangeven welke soorten van deze bijlage op 

haar grondgebied voorkomt en de nodige maatregelen nemen om ze, conform de richtlijn, te 

beschermen.  

Voor Vlaanderen werden volgende diersoorten aangemeld als Bijlage III-soorten (Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn): 

 Alle vleermuizen; 

 Hazelmuis & hamster; 

 Otter & bever; 

 Amfibieën: kamsalamander, vroedmeesterpad, knoflookpad, rugstreeppad, boomkikker, heikikker en 

poelkikker53; 

 Gladde slang; 

 Gevlekte witsnuitlibel54 & Rivierrombout. 

Poelkikker en Gevlekte witsnuitlibel zijn twee soorten die eveneens opgenomen zijn in Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn, maar niet aangemeld zijn bij Europa als Bijlage IV soort.   

                                                      
53

 Het onderzoek doorgevoerd in functie van het Europese rapport over de staat van instandhouding van de soorten van de 
Habitatrichtlijn bracht aan het licht dat er zes soorten aangetroffen werden die niet opgenomen zijn in het Vaststellingsbesluit of het 
Natuurdecreet en niet aangemeld zijn bij de EU (Natuurrapport 2007). Op basis van de bescherming in het kader van het 
Soortenbesluit wordt deze soort toch hierbij opgenomen.  
54

 Het onderzoek doorgevoerd in functie van het Europese rapport over de staat van instandhouding van de soorten van de 
Habitatrichtlijn bracht aan het licht dat er zes soorten aangetroffen werden die niet opgenomen zijn in het Vaststellingsbesluit of het 
Natuurdecreet en niet aangemeld zijn bij de EU (Natuurrapport 2007). Op basis van de bescherming in het kader van het 
Soortenbesluit wordt deze soort toch hierbij opgenomen. 
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Van bovenvermelde soorten komen gladde slang, heikikker, rugstreeppad,  witsnuitlibel en diverse 

vleermuissoorten voor in het studiegebied voor de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren55. 

Boomkikker en Knoflookpad komen ten zuiden van het plangebied voor, maar zullen op basis van de 

afstand tot het projectgebied niet negatief beïnvloed worden. Voor de verspreidingskaarten van deze 

soorten, wordt verwezen naar Bijlage 1, Bijlage 2 en Bijlage 3 in § 17.10. In de nulmeting voor de 

noordzuidverbinding (Lambie & Berx, 2012), die enkel uitgevoerd werd ter hoogte van het 

omleidingstracé, zijn geen Bijlage IV soorten waargenomen. De faunagroep van amfibieën, reptielen en 

vleermuizen zijn echter niet onderzocht.  

Spaanse vlag is een Bijlage II soort van de Habitatrichtlijn. Deze soort is niet aangemeld voor de SBZ-

gebieden binnen het plangebied maar komt wel voor in het studiegebied. Deze soort wordt hier ook 

beschreven.  

Vleermuizen worden bij deze bespreking beperkt besproken. Deze worden uitgebreid behandeld in de 

vleermuizenrapporten in Bijlage bij het plan-MER (Verkem 2009, Verkem 2010).  

Deze bespreking is gebaseerd volgende werken: de ecologische gebiedsvisie voor het Kamp van 

Beverlo, het Schietterrein van Helchteren en hun omgeving (Sterckx & De Blust 2008), de basisinformatie 

voor de Bijlage II- en Bijlage IV-soorten (Anselin & Bauwens 2003a en b en Decleer et al. 2007), de S-

IHD rapporten (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012a, Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b, 

Agentschap voor Natuur en Bos, 2011), verspreidingsgegevens van het INBO (Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek, 2013), www.waarnemingen.be en de criteria voor de beoordeling van de lokale staat van 

instandhouding van de habitatrichtlijnsoorten (Adriaens et al. 2008). 

 

17.3.7.1 Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) – Bijlage II en IV HRL 

Deze met uitsterven bedreigde libel is gebonden aan laagveengebieden en matig voedselrijke vennen 

met verlandingsvegetatie en ondergedoken en drijvende waterplanten. Insijpeling van voedselrijk water 

uit naburige landbouwgronden, verzuring en ontwatering kunnen aangenomen worden als redenen van 

achteruitgang te zijn. De soort is gekend van een klein aantal vindplaatsen in de Antwerpse en Limburgse 

Kempen.  

De verspreiding van de Gevlekte witsnuitlibel is nagenoeg beperkt tot de Kempen. De soort is aangemeld 

voor de SBZ-H’s “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 

vengebieden” en “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode”.  

Tot voor 1990 kwam deze soort voor in het Kamp van Beverlo. De inlaat van voedselrijk water in het 

Steinsven, dat net één van de weinige vennen met gebufferd water is, vormt een knelpunt. 

Ook op het Schietterrein van Helchteren en de Mangelbeekvallei kwam de soort nog voor tot in de jaren 

’80. Toch werd de soort in 2000 nog waargenomen op 2 km ten oosten van het Schietterrein (De Knijf 

2001, vermeld in Sterckx & De Blust 2008). Bij een recente inventarisatie door het INBO in 2008 

(Vandenberghe et al. 2009) werden drie exemplaren van deze soort waargenomen in de bovenloop van 

de Laambeekvallei. In 2012 werd deze soort waargenomen ter hoogte van de Rode beek (FS6754), 

weliswaar buiten Habitatrichtlijngebied (Bijlage 3). 

 

17.3.7.2 Kamsalamander (Triturus cristatus) - Bijlage II en IV HRL 

De Kamsalamander is een soort van kleinschalige landschappen met hagen, houtwallen, rietkragen, 

poelen en vochtige bosjes. Kamsalamander plant zich voort in veedrinkpoelen, bomputten, afgesneden 

rivierarmen, kleine vijvers en andere plassen met stilstaand, bij voorkeur vrij voedselrijk water en een 

neutrale pH. Kamsalamanders worden vaak aangetroffen in groepen van dicht bij elkaar gelegen poelen. 

                                                      
55

 De overige Bijlage III-soorten komen niet voor in het studiegebied. Hamster is een soort van graanakkers, Hazelmuis leeft in 
bossen, Vroedmeesterpad is enkel bekend van Haspengouw. 
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Nabij gelegen bossen, struwelen, boomgaarden, houtwallen, hagen en heideterreinen zijn gunstige 

landbiotopen. 

Het betreft een aangemelde soort voor het habitatrichtlijngebied: “Vallei- en brongebied van de Zwarte 

Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden”. Net buiten het domein liggen twee 

vindplaatsen in de Bomerhei. En ook in de vallei van de Dommel bij Peer komt een populatie voor. De 

afstand tot naburige populaties bedraagt veel meer dan 2 km wat ongunstig is. Vroeger kwam ze ook 

voor in de vallei van de Bolisserbeek en in Resterheide maar daar zou ze verdwenen zijn.  

Van nature is het water hier voedselarm en daarom minder geschikt voor Kamsalamander. Deze soort 

kan daarom enkel voorkomen in kwelzones met aanvoer van gebufferd grondwater. Historisch kwam de 

soort dan ook voor in poelen en natte weilanden in de omgeving. Een kleinschalig landschap met bossen, 

ruigtevegetatie en houtwallen is o.a. nog aanwezig in de vallei van de Zwarte Beek, ter hoogte van de 

N74. 

 

17.3.7.3 Gladde slang (Coronella austriaca) – Bijlage IV HRL 

Gladde slangen hebben in Vlaanderen een duidelijke voorkeur voor grote, open, droge, zonbeschenen 

terreinen. Ze worden hoofdzakelijk waargenomen in heideterreinen, vooral in de drogere delen ervan, 

zoals in de omgeving van landduinen maar ook in droge graslanden, open plekken in loofbossen, op 

grazige hellingen en langs bosranden. Ook zijn er ook vindplaatsen in nattere biotopen, zoals de 

omgeving van vennen of in beekvalleien. De soort verkiest biotopen met een kleinschalige afwisseling 

van zonbeschenen en schaduwrijke plekjes. Ook belangrijk is de aanwezigheid van vrij losse ondergrond, 

bedekt met dood plantenmateriaal waaronder ze zich kan verschuilen.  

Gladde slangen overwinteren in zogenaamde winterbiotopen. Ze worden actief vanaf eind maart. Tijdens 

de lentetrek van half april tot eind mei verplaatsen vooral de vrouwtjes zich over enkele honderden 

meters naar het zomerhabitat.  

De verspreiding van Gladde slang is beperkt tot de provincies Antwerpen en Limburg. De soort komt 

zowel voor in het Militair domein Kamp van Beverlo en op het Schietterrein van Helchteren. Gladde slang 

werd er tijdens de inventarisatieperiode door het INBO (juni 2008) waargenomen over het volledige 

terrein, met uitzondering van het domein van Masy. 

 

17.3.7.4 Rugstreeppad (Bufo calamita) – Bijlage IV HRL 

Dit is een warmteminnende soort met een gravende levenswijze. Ze is vooral gebonden aan terreinen 

met droge, losse en snel opwarmende bodems zoals stuifduin- en heidegebieden, waar landactieve 

rugstreeppadden zich vooral ophouden op zonbeschenen plaatsen met een schrale begroeiing. Als 

voortplantingsplassen gebruikt ze er ondiepe, zonbeschenen oeverzones van vennen en ondergelopen 

weilanden en akkers. Zodra de watervegetatie een meer permanent karakter krijgt, verplaatsen ze zich 

naar andere paaiplaatsen.   

Relatief grote populaties situeren zich op het Militair Domein Kamp van Beverlo, onder andere “Achter de 

Witte Bergen”, ten oosten en zuiden van Kraanbergbos, op de Kraanberg zelf en in de Helderbeekvallei. 

Op het Schietveld van Houthalen-Helchteren komt de soort in grote aantallen voor en wordt ze 

waargenomen rond de meeste vennen en op vele brandwegen. Ook tussen de Mangelbeekvallei en het 

Kamp van Beverlo werd deze soort waargenomen (INBO, 2013).  

 

17.3.7.5 Heikikker (Rana arvalis) – Bijlage IV HRL 

Heikikker is in Vlaanderen strikt gebonden aan voedselarme milieus zoals vochtige heidevelden, 

laagveengebieden en voedselarme moerassen. Als voortplantingsplaatsen gebruikt ze vennen, grachten 

en kleine vijvers die voedselarm of matig voedselrijk water bevatten. Ondanks de schijnbare voorkeur 

voor relatief voedselarme, zure milieus, beschimmelen de eieren indien ze zich in té zuur (pH<4) water 
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bevinden. Landactieve heikikkers houden zich op in vochtige heiden, heischrale graslanden en bossen. 

Verzuring van voortplantingsgebieden is nefast. 

De verspreiding van Heikikker in Vlaanderen is beperkt tot de provincies Antwerpen en Limburg. In 

Limburg wordt ze vooral waargenomen in vennen en veenplassen, in voedselarme tot matig voedselrijke 

vijvers en in de brongebieden van enkele beken. In het Kamp van Beverlo is Heikikker vrij algemeen in de 

natte heide en vennen en plant er zich voort. Er zijn verschillende populaties die zich op minder dan 2 km 

van elkaar bevinden (o.a. ter hoogte van “Achter de Witte Bergen” en Hoeverheide).  

Voor de Heikikker geldt ook dat er in 2004 voortplanting vastgesteld is in een vijver op het domein 

Coolens (Bron: Omtrek en M-Tech 2010. Plan-MER CtC). Uit de databank van Hyla blijkt dat deze 

waarnemingen gedaan zijn in het perceel ten westen van de Heerkensweg ter hoogte van de kruising van 

de Heerkensweg en de Weg-naar-Spikkelspade. Recente waarnemingen van deze soort ten zuiden van 

de Remo-site zijn niet gekend (INBO, 2013). In de jaren 1988 en 1990 is de soort ook waargenomen op 

(voormalige) ontginningsterreinen van Remo. Deze soort zou zich cf het plan-MER CtC voortplanten in 

vijvertjes op de overgang van het bosgebied naar de vallei van de Broekbeek. In de Hyla-databank zijn er 

hier echter geen gegevens over aanwezigheid van Heikikker buiten de hier vermelde gegevens.  

Ook in de vennen en vijvers van het Schietterrein van Houthalen-Helchteren komt deze soort rond de 

meeste vennen voor. Ook tijdens de overzetactie van de Natuurpuntafdeling wordt deze soort jaarlijks 

overgezet. 

 

17.3.7.6 Knoflookpad (Pelobates fuscus) – Bijlage IV HRL 

Knoflookpad is gebonden aan gebieden waarin (matig) voedselrijke plassen in de nabijheid liggen van 

terreinen met open, mulle, korrelige zandbodems. Als paaiplaats verkiest de soort o.a. kleine vijvers en 

vennen met (matig) voedselrijk en niet te zuur (pH > 6), helder en visvrij water.  

Landactieve dieren zijn strikt gebonden aan terreinen met een losse, zanderige bodem waarin ze zich 

gemakkelijk kunnen ingraven zoals bv. gestabiliseerde stuifzandheuvels in heidegebieden, maar enkel 

als in de nabijheid waterpartijen liggen die geschikt zijn als paaiplaats zoals bv. geëutrofieerde vennen.  

In Vlaanderen wordt de soort slechts aangetroffen op een beperkt aantal plaatsen in Limburg. In de 

omgeving van het Kamp van Beverlo is dat in de vallei van de Dommel bij Peer en een poel bij Bomerhei 

ten noorden van het Schietterrein van Hechtel. Voor 1990 kwam de soort o.a. ook in het brongebied van 

de Zwarte Beek voor en in het Kamp van Beverlo. De soort is hier sinds de jaren ’80 sterk achteruit 

gegaan. Dit geldt ook voor de omgeving van het Schietterrein van Helchteren. Eén populatie bevindt zich 

nog op het Schietveld. De soort is recent verdwenen uit een ven vlakbij de recreatievijver van Houthalen, 

ten westen van het Schietveld (Sterckx & De Blust 2008). Knoflookpad werd in 2008 gehoord in de 

poelen in het aanliggende landbouwgebied aan de Mangelbeekvallei, net buiten het schietveld, door 2 

verschillende waarnemers (Peter Engelen en Rauwerd Roosen, persoonlijke mededeling Michel 

Broeckmans in Vandenberghe et al. 2009). 

De soort werd ook waargenomen in km-hok d6-37-41, weliswaar buiten Habitatrichtlijngebied.  

 

17.3.7.7 Poelkikker (Rana lessonae)- Bijlage IV HRL 

De poelkikker (Rana lessonae) is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor 

onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. En het water is vaak vrij 

omvangrijk of maakt deel uit van een groter complex van wateren. De Poelkikker is een kritische soort, 

die houdt van voedselarm, schoon water. Hij heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in 

bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden. Hij komt voor in vennen, poelen en watergangen in 

hoogveengebieden, en in uiterwaarden. Poelkikkers overwinteren meestal op het land en niet in het 

water. 
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De soort lijkt in Vlaanderen vooral gebonden aan voedselarme milieus zoals vochtige heidevelden, 

laagveengebieden en voedselarme moerassen. Vennen, grachten, kleine vijvers en depressies die matig 

voedselrijk (mesotroof) water bevatten, vormen de voortplantingsplaatsen. Belangrijk is ook de 

aanwezigheid van ondergedoken en drijvende waterplanten, en van een ondiep overstroomde oever, 

waar de dieren kunnen zonnen en foerageren. 

Poelkikker komt talrijk voor in de vallei van de Abeek en is tevens aanwezig in de centrale heidevennen 

en de vallei van de Mangelbeek en Laambeek. In de grote heidegebieden in HRL Zwarte Beek is de 

Poelkikker een vrij algemene soort in de oligotrofe tot mesotrofe waterpartijen. Binnen deze SBZ komt 

Poelkikker voor op enkele plaatsen op het Kamp van Beverlo (Mathiashoeve, Achter de Witte Bergen). 

De soort werd ook waargenomen in km-hokken c6-57-43, d6-27-12, d6-27-42, d6-37-11, d6-37-22 en d6-

38-11.  

 

17.3.7.8 Vleermuizen 

Er zijn langs het tracé verschillende vleermuissoorten aangetroffen. Het betreft de volgende soorten: 

Wetenschappelijke naam  Soort 

Eptesicus serotinus   Laatvlieger 

Myotis mystacinus   Westelijke Baardvleermuis 

Myotis brandtii   Brandts vleermuis 

Myotis daubentonii   Watervleermuis 

Myotis nattereri   Franjestaart 

Nyctalus noctula   Rosse vleermuis 

Pipistrellus nathusii   Ruige dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus  Gewone dwergvleermuis 

Plecotus austriacus   Grijze grootoorvleermuis 

Plecotus auritus   Gewone grootoorvleermuis 

 

Al deze soorten zijn opgenomen op bijlage III van het Natuurdecreet, zijnde bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn. 

De waarnemingen die tijdens twee inventarisaties (najaarsinventarisatie in 2009 en 

voorjaarsinventarisatie in 2010) gemaakt werden zijn weergegeven op de Kaart 43 t.e.m. Kaart 48 (als 

bijlage 14.1 bij het plan-MER). Hierbij werd enkel het omleidingstracé geïnventariseerd.  

Uit de inventarisaties blijkt dat de verdeling van vleermuizen langsheen het omleidingstracé niet 

homogeen is. De zuidelijke zones (centrum zuid en de zone tussen Lillo en de Stationsstraat) vertonen 

duidelijk een grotere vleermuisdiversiteit en ietwat hogere aantallen. De zone met overwegend 

naaldbossen tussen de Vijfeindestraat en de Loerstraat is voor vleermuizen dan weer duidelijk minder 

interessant. Ook het noordelijk deel van het tracé, ter hoogte van de Kievitwijk en het industrieterrein is 

voor vleermuizen interessant, al is de soortendiversiteit daar beperkt tot 3 soorten die lichttolerant zijn. 

Voor een uitgebreide bespreking van de inventarisatie wordt verwezen naar de rapporten van het 

vleermuisonderzoek in Bijlage 14.1 bij het plan-MER.  

 

Laatvlieger, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis werden waargenomen in km-hokken FS65A, 

FS65B, FS65C, FS65D en FS66D. Gewone dwergvleermuis werd vastgesteld in dezelfde km-hokken met 

uitzondering van FS65A. Hierin was Rosse vleermuis aanwezig. 
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17.4 Effectbespreking en –beoordeling voor het doortochttracé 

Het doortochttracé doorkruist en/of raakt de voorgestelde grenzen van: 

 Habitatrichtlijngebied BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en 

Dommel met heide- en vengebieden (hieronder vermeld als HRL Zwarte Beek).  

 Habitatrichtlijngebied BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 

Gruitrode (hieronder vermeld als HRL Mangelbeek).  

 Vogelrichtlijngebied BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte beek (hieronder vermeld 

als  VRL militair domein).  

Voor de habitats en de soorten die zijn aangemeld voor deze SBZ-gebieden wordt verwezen naar §17.3. 

 

Alle effecten die een mogelijke invloed kunnen hebben op de Europees beschermde habitats en soorten, 

worden onderzocht. Het betreft:  

 Direct verlies van Europees beschermde habitats; 

 Ecotoopverlies voor Europees beschermde soorten door inname van gronden; 

 Rustverstoring; 

 Lichthinder; 

 Visuele verstoring; 

 Ecotoopdegradatie door luchtverontreiniging (verzuring / vermesting); 

 Ecotoopdegradatie door verdroging; 

 Barrièrewerking, versnippering van ecotopen en verkeersslachtoffers. 

Op basis van de kenmerken van voorliggend plan kan er nu reeds gesteld worden dat het plan geen 

aanleiding zal geven tot grensoverschrijdende effecten. 

 

17.4.1 Direct ruimteverlies 

17.4.1.1 Methodiek 

Aangezien de aanhorigheden van de weg die blijvend aanwezig zullen zijn, (buffer- en 

infiltratievoorzieningen, geluidsschermen of bermen,…) volledig kunnen worden gerealiseerd binnen de 

werfzones kan het netto ruimtebeslag tijdens exploitatiefase gelijk gesteld worden aan het netto 

ruimtebeslag tijdens aanlegfase. Op dit planniveau beschikken we nog niet over exacte oppervlaktes voor 

de werfzones en het eigenlijke wegontwerp. In deze fase is het bijgevolg niet mogelijk om het 

ruimtebeslag voor het doortochttracé op te splitsen in een permanente inname voor aanleg van de weg 

enerzijds en een tijdelijke inname ter hoogte van de werfzones anderzijds. Op plan-niveau vormt dit 

echter geen probleem, aangezien er bij de effectbespreking en –beoordeling sowieso rekening wordt 

gehouden met een maximale impactzone, wat bijgevolg als een worst-case-benadering kan beschouwd 

worden. Bij de beoordeling wordt in de mate van het mogelijke wel rekening gehoudenmet permanente of 

tijdelijke effecten, in geval er met zekerheid kan gesteld worden dat de het niet om een permanente 

inname gaat, bijvoorbeeld ter hoogte van de tunneldaken, uiterste randzone van het tracé waar 

wegbermen zullen komen, etc. 

De effectbepaling voor het direct ruimtebeslag bij het doortochttracé betreft bijgevolg een maximale 

raming van biotoopverlies. Een lichte overschatting van het effect is hierbij mogelijk daar een herstel van 

de vegetatie kan optreden in de werfstrook. Een tijdelijk verlies kan niettemin relevant zijn indien het 

habitat kwetsbaar is en een zeer lange herstelperiode vraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het 

habitattype 9190 dat een lange hersteltijd vraagt om opnieuw een intact bos te vormen. 

Onder de effectgroep Direct ruimteverlies wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Direct verlies van Europees beschermde habitats die zijn aangemeld voor de betreffende SBZ-H 

gebieden en binnen de betreffende SBZ-H gelegen zijn. 



 922/1062 BE0100.010154.0168  

 

 

 Ecotoopverlies voor Europees beschermde soorten door inname van gronden,opgesplitst volgens: 

- de vogelrichtlijnsoorten die zijn aangemeld voor de betreffende SBZ-V (Bijlage I-soorten van de 

Vogelrichtlijn); 

- de Europese soorten die zijn aangemeld voor de betreffende SBZ-H (Bijlage II-soorten van de 

Habitatrichtlijn). 

- de dier- en plantensoorten van communautair belang binnen SBZ-V en SBZ-H (Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn) 

 

In de passende beoordeling wordt bijgevolg enkel het direct of indirect effect op de Europees 

beschermde habitats en soorten binnen SBZ’s bekeken. Het verlies aan Europese habitats, die buiten 

SBZ zijn gelegen, wordt niet rechtstreeks meegenomen in voorliggende passende beoordeling. Het 

verlies aan deze habitats wordt wel besproken binnen de uitwerking van de discipline fauna en flora, waar 

een toetsing wordt uitgevoerd aan de bepalingen van het Natuurdecreet en Bosdecreet, waaronder 

vegetatiewijziging, stand-still-principe, zorgplicht, bomscompensatieplicht, enz.  Voor de beoordeling van 

de effecten op de Europees beschermde soorten wordt wel met deze verliesoppervlakten rekening 

gehouden.  

 

De effectbepaling van de inname van Europees beschermde habitats wordt kwantitatief uitgevoerd 

middels een GIS-analyse waarbij een overlay van de netto-oppervlakte (in ha) van de nieuwe weg met de 

aangemelde habitats binnen de betrokken habitatrichtlijngebieden uitgevoerd wordt. Voor de ligging van 

de habitats wordt gebruik gemaakt van de meest recente habitatkaart van het INBO (versie 5.2) (Kaart 

14.1-3 in de kaartenbundel). 

Aangezien voorliggend MER een plan-MER betreft, wordt zoals hiervoor reeds aangehaald geen 

onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke effecten. Permanente effecten zullen optreden ter 

hoogte van de weg zelf, tijdelijke effecten zullen optreden ter hoogte van de werfzones. Op projectniveau 

dient dit wel verder te gebeuren. Bijgevolg dient het ruimtebeslag dat hierna berekend is, als een worst-

case-situatie te worden beschouwd. 

Een inschatting van de inname van leefgebieden van Europees beschermde vogelrichtlijnsoorten 

kan evenzeer op een kwantitatieve wijze ingeschat worden aan de hand van een GIS-analyse waarbij 

een overlay van de geplande weg met de leefgebieden van de vogelsoorten binnen de 

vogelrichtlijngebieden uitgevoerd wordt.  

De bepaling van de leefgebieden wordt uitgevoerd door middel van een vertaalsleutel waarbij de 

coderingen van de BWK gerelateerd werden aan de geschiktheid als leefgebied voor de diverse 

soorten(groepen). Op planniveau wordt dus niet gewerkt op niveau van individuele soorten maar a.d.h.v. 

volgende soortengroepen: 

 Leefgebied voor vogels van bossen: de voornaamste soorten zijn Zwarte Specht en Wespendief. 

 Leefgebied voor vogels van heide: de voornaamste soorten zijn Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. 

Daarnaast komen ook onder meer Grauwe kiekendief, Blauwe kiekendief voor. Onder meer Korhoen 

en Duinpieper kwamen vroeger voor. 

 Leefgebied voor vogels van moerassen: de voornaamste soort is Blauwborst. Daarnaast komen ook  

onder meer Ijsvogel en Bruine kiekendief voor. Onder meer Roerdomp, en Kwartelkoning kwamen 

vroeger voor. 

 Leefgebied voor vogels van heide en moerassen. Dit zijn gebieden die voor zowel soorten als heide 

als van moerassen bruikbaar kunnen zijn. 

Volgende vertaalsleutel werd gebruikt: 
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Soortengroep BWK-codes 

Bos Alle vormen van qs, qb, vo, vt, vm, so, qa, vf, vn, va, sf, lh (loofbossen) 

Alle vormen van se, sz (opslag) 

Alle vormen van n, pi, pa, pp, pm (naaldbossen)  

Heide Alle vormen van cd, cg, cm, cp, cv (droge heide) 

Alle vormen van ce, sm, md, mk, mp, ms, mm, tm, ct (natte heide en venen) 

Alle vormen van dm, had, sg  (duinen en voedselarme struwelen) 

Alle vormen van ha (zuur voedselarm grasland) 

Moeras Alle vormen van ce, sm, md, mk, mp, ms, mm, tm, ct (natte heide en venen) 

Alle vormen van hf (spirearuigten)  

Alle vormen van mc, mr (moerassen)  

Grasland Alle vormen van hx, hp, hr, hj, hm, hu (graslanden) 

 

Op basis van de richtlijnen voor opmaak van deze plan-MER wordt ook voor amfibieën en reptielen met 

het oog op effectanalyse en -beoordeling een leefgebiedenkaart opgesteld, die met het doortocht- en 

omleidingstracé in overlay wordt gebracht. Deze soortgroep bevat immers bijzondere soorten waarbij 

sommigen behoren tot Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (Bijlage III in het Natuurdecreet) zoals o.m. 

Heikikker en Rugstreeppad die in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen.  

Voor de groep van de amfibieën zal daarbij onderscheid worden gemaakt tussen de “heidegroep” 

(Rugstreeppad, Gladde slang, Heikikker, Vinpootsalamander, …) en de “valleigroep” (Kamsalamander, 

Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, , Groene kikker …). Vooral de eerste groep, met een 

belangrijke vertegenwoordiging van Bijlage IV-soorten, dient in deze context te worden beschouwd. 

Hiervoor wordt een leefgebiedenkaart opgemaakt op basis van abiotische gegevens (bodemkaart) en de 

BWK. Een check van de deugdelijkheid van de leefgebiedenkaart gebeurde aan de hand van 

beschikbare gegevens in de databank van LIKONA. 

Tenslotte wordt ook een overlay gemaakt van het doortocht- en omleidingstracé met de waarnemingen 

van het vleermuizenonderzoek (Verkem, 2009, 2010). Tijdens dit terreinonderzoek werd informatie 

verzameld over het voorkomen van koloniebomen en de vliegbewegingen van de aanwezige 

vleermuissoorten. 

De leefgebiedenkaarten voor avifauna en amfibieën zijn opgenomen als Kaart 14.1-5 en Kaart 14.1-6 in 

de kaartenbundel.  

 

17.4.1.2 Effectbespreking 

17.4.1.2.1 Direct verlies van Europees beschermde habitats binnen SBZ 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het verlies aan Natura 2000 habitats die binnen 

de contour van het doortochttracé en binnen een speciale beschermingszone (SBZ) gelegen zijn.  

De noodzakelijke grondinname voor realisatie van segment 1 (KMO-zone) van het doortochttracé wordt 

volledig langs de oostzijde van de bestaande N715 uitgevoerd. Hierdoor gaat een strook grond verloren 

die enerzijds wordt gekenmerkt door een houtwal/houtkant, hoofdzakelijk aansluitend op intensief 

landbouwgebied; beperkt bosgebied (aanplant den) op landduin; kasteelparkbos met voornamelijk 

Amerikaanse eik en Lork (Ter Dolen) en anderzijds wordt ingenomen door industrie-, woon- en 

landbouwgebied. Met de aanleg van het tracé aan de oostzijde van de N715 worden de natuurwaarden 
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binnen het militair domein van het SBZ-H gebied Zwarte Beek, met het voorkomen van diverse prioritaire 

habitats en soorten, en het valleigebied van de Sonnisbeek-Broekbeek, volledig gevrijwaard.  

Op basis van de meest recente Habitatkaart (versie 5.2) en onderstaande tabel kan er afgeleid worden 

dat het verlies aan Natura 2000 habitats binnen Habitatrichtlijngebied zeer beperkt is. Het betreft een 

verlies van ca. 0,05 ha zuurminnende beukenbossen (habitattype 9120) en 0,05 ha voedselrijke ruigten 

(habitattype 6430) beiden binnen de Mangelbeekvallei (SBZ-H ‘Mangelbeekvallei en heide- en 

vengebieden tussen Houthalen en Helchteren’). Op basis van de ligging van deze habitats kan er 

verwacht worden dat zij binnen de werfzone zullen gesitueerd worden, dit moet echter op project-MER 

niveau verder uitgewerkt worden.  

De staat van instandhouding en instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype 9120 (Atlantische 

zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei) zijn de volgende: 

 Huidige staat van instandhouding: gedeeltelijk aangetast (het minimum structuurareaal, horizontale 

structuur, de hoeveelheid (dik) dood hout, bosconstantie, invasieve exoten, sleutelsoorten in de 

kruidlaag en de faunakarakteristieken geven een overwegende gedegradeerde tot deels voldoende tot 

goede staat) 

 Oppervlaktedoelstelling: 

- Actueel: 19 ha 

- Toename: door omvorming van 25 ha 

- Einddoel: 44 ha 

Het verlies van 0,05 ha zuurminnende beukenbossen zal geen significant negatieve invloed hebben op 

de instandhouding van dit habitat enerzijds en op de natuurlijke kenmerken van dit SBZ anderzijds. De 

zone die ingenomen wordt, betreft een snipper langsheen de bestaande weg, waarvan de ecologische 

waarde minder groot is. Door het verlies van deze 0,05 ha zal het einddoel van 44 ha, waarbij een 

omvorming van 25 ha wordt beoogd niet in het gedrang komen. In de omgeving liggen nog voldoende 

percelen (voornamelijk naaldhoutaanplanten), die minder onderhevig zijn aan verstoring door de weg, 

waar de omvorming van 25 ha kan gerealiseerd worden. Door deze zeer beperkte inname (0,0095% van 

het habitattype binnen dit SBZ) zal er daarenboven geen teloorgang van de representatieve kenmerken 

van dit habitat en van de aanwezige soorten optreden. Als randvoorwaarde wordt wel aangehaald dat de 

werfzone hier zo minimaal mogelijk dient gehouden worden.  

De staat van instandhouding en instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype 6430 Voedselrijke 

ruigten of regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met graslandkenmerken onder 

aanplant of met boomopslag, zijn de volgende: 

 Huidige staat van instandhouding: voldoende tot goede staat van instandhouding voor de criteria 

habitatstructuur en verstoring, maar overal gedegradeerd voor het criterium vegetatiesamenstelling  

 Oppervlaktedoelstelling: 

- Actueel: 20 ha 

- Behoud actuele oppervlakte 

- Einddoel: 20 ha 

Het verlies van 0,05 ha voedselrijke ruigte zal geen significant negatieve invloed hebben op de 

instandhouding van dit habitat enerzijds en op de natuurlijke kenmerken van dit SBZ anderzijds. De zone 

die ingenomen wordt, betreft een snipper langsheen de bestaande weg, waarvan de ecologische waarde 

minder groot is. Als doelstelling wordt het behoud van de actuele oppervlakte vooropgesteld. Voor het 

type 6430 geldt, op basis van de gewestelijke doelstellingen voor de Europese habitats en soorten, dat 

deze vlot te herstellen en te ontwikkelen zijn (Paelinckx et al., 2009) mits de abiotische omstandigheden 

niet wijzigen. Wijzigingen van de abiotiek zijn echter als gevolg van de aanleg van het doortochttracé en 

indien rekening gehouden wordt met de vooropgestelde milderende maatregelen inzake 

waterhuishouding niet voorzien. Daar dit habitattype zeer vlot herstelbaar is en rekening houdend met het 

feit dat deze snipper aan de rand van de weg gesitueerd is, kan een herstel van deze vegetatie na aanleg 
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van de weg optreden. Door deze zeer beperkte inname (0,01% van het habitattype binnen dit SBZ) zal er 

geen teloorgang van de representatieve kenmerken van dit habitat en van de aanwezige soorten 

optreden. Als randvoorwaarde wordt aangehaald dat de werfzone hier zo minimaal mogelijk dient 

gehouden worden.  

 

Besluit: 

Voor de realisatie van het doortochttracé (inclusief de varianten) treedt er een zeer beperkt verlies op van 

Europese habitats. Het direct verlies van habitats zal geen significant negatieve impact hebben op 

de instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde habitats enerzijds en op de natuurlijke 

kenmerken van het SBZ-gebied anderzijds.  
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Tabel 17.4.1 : Ruimtebeslag doortochttracé Natura 2000 habitats 

Europees 
habitattype 

BWK-eenheid Omschrijving SBZ-H Valleien van 
de Laambeek, 
Zonderikbeek, 
Slangebeek en 

Roosterbeek met 
vijvergebieden en 

heiden 

SBZ-H Mangelbeek 
en heide- en 

vengebieden tussen 
Houthalen en 

Gruitrode 

SBZ-H Vallei van de 
Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en 
Dommel met heide 

en vengebieden 

SBZ-V Militair 
domein en de vallei 
van de Zwarte Beek 

6430,rbbhf hf, hfb, k(hf), sf Voedselrijke ruigten of regionaal 
belangrijk biotoop moerasspirearuigte 
met graslandkenmerken onder 
aanplant of met boomopslag 

0 0,05 0 0 

9120 qs Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Ilex en soms ook 
Taxus in de ondergroei 

0 0,05 0 0 

9120_qb qb Eikenberkenbos als successiestadium 
van de zure eiken- en beukenbossen 

0 0 0 0 

9120_qb,gh qb Eikenberkenbos als successiestadium 
van de zure eiken- en beukenbossen 

0 0 0 0 

9190_doel qb Oude zuurminnende bossen met 
Quercus robur op zandvlakten 

0 0 0 0,094 

91E0_vm vm Alluviale bossen met Alnion glutinosa 
en Fraxinus excelsior 

0 0 0 0 

Totale oppervlakte   0 0,1 0 0,094 
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17.4.1.2.2 Ecotoopverlies voor Europees beschermde soorten door inname van gronden 

Deze effectgroep handelt over het direct verlies van leefgebied voor Europees beschermde soorten. In 

eerste instantie wordt de impact op de soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn onder de loupe genomen. 

Daarna bekijken we de impact van de aanleg van de N74 via het doortochttracé op de Habitatrichtlijnsoorten 

(Bijlage II en III-soorten van het Natuurbehoudsdecreet). 

Habitatdegradatie (en daaruit volgend indirect ecotoopverlies) komt aan bod bij de bespreking van de 

verschillende verstoringsfactoren (rustverstoring, verdroging, vermesting en verzuring).  

 

Vogelrichtlijnsoorten 

Uit de overlay van de netto-oppervlakte (in ha) van het doortochttracé met de leefgebiedenkaarten blijkt dat 

er een direct verlies van leefgebied voor heidevogels optreedt binnen het SBZ-V ‘Militair domein en de 

Vallei van de Zwarte Beek’ over een oppervlakte van ca. 0,6ha.  

In totaal gaat het om een verlies van ca.0,6 ha akkers op zandgrond (BWK-code = Bs). Deze akkers zijn 

meegenomen bij de opmaak van leefgebiedenkaarten voor heidevogels omdat gekend is dat akkers een rol 

kunnen spelen voor bepaalde heidevogels (Gabriëls et al., 1994). Het is echter duidelijk dat het in dit 

concrete geval zones betreft die op dit moment qua waarde voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in 

SBZ-V ‘Militair domein en Vallei van de Zwarte Beek’ van zeer beperkt belang zijn. 

Naast de broedende en niet-broedende heidevogels en moerasvogels wordt de impact van de aanleg van de 

weg ook onderzocht ten aanzien van de bosvogels Wespendief en Zwarte Specht. De verliezen van 

bosgebied ten gevolge van de doortocht zijn zeer beperkt. Door verbreding van het huidige Noordzuidtracé 

gaat binnen SBZ een beperkte strook bos verloren (minder dan 1 ha). Bovendien bevindt deze strook zich 

aan de oostzijde van het Noordzuidtracé waardoor het kerncomplex van bossen en valleien in het 

vogelrichtlijngebied niet wordt geraakt.  

Met reden kan aangenomen worden dat bij de aanleg van de N74 via doortocht geen significant negatieve 

effecten zullen optreden wat betreft het direct ecotoopverlies voor vogelrichtlijnsoorten 

 

Bijlage II soorten 

Uit de overlay van de netto-oppervlakte (in ha) van de N74 via doortocht met de speciale 

beschermingszones blijkt dat er enkel ter hoogte van het SBZ-H ‘Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden’ een direct verlies van ecotoop kan optreden.  

Van de drie aangemelde soorten (Beekprik, Kamsalamander, Gevlekte witsnuitlibel) in dit SBZ-H, zijn 

voor het deelgebied “Landschap van heide, vennen en bossen op en rond het Kamp van Beverlo” enkel S-

IHD’s opgesteld voor de Gevlekte witsnuitlibel. De andere twee soorten (Beekprik en Kamsalamander) 

komen niet voor in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied, waardoor de kans op negatieve effecten 

op deze soorten als gevolg van het project minimaal is. 

De S-IHD’s die voor Gevlekte witsnuitlibel binnen bovenvermeld deelgebied zijn opgemaakt zijn de 

volgende: 

 Populatiedoelstelling: stijging van oppervlakte (↑) en herstel van leefgebied 

 Kwaliteitseisen aan leefgebied: Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap. 

Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt middels doelen voor habitat 3130, 7140 en de heikikker. 

Nadruk op overgangen tussen verlandingsveen en waterhabitats en dekking met drijvende en 

ondergedoken waterplanten van 10-70%. 

Op basis van de verspreidingskaarten komt Gevlekte witsnuitlibel niet voor in de nabije omgeving van het 

doortochttracé. Via de verbeterde waterkwaliteit die te verwachten is door de realisatie van de S-IHD’s voor 

de Europese habitats ter hoogte van de Witte Bergen, is de aanwezigheid van de Gevlekte witsnuitlibel in 

het SBZ-H op termijn wel mogelijk. Er zullen echter geen significante effecten optreden bij aanleg en 
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aanwezigheid van het doortochttracé. Ter hoogte van het tracé komen tevens geen potentiële habitats voor 

deze soort voor.  

De andere twee soorten (Beekprik en Kamsalamander) komen niet voor in de onmiddellijke nabijheid van het 

plangebied. Voor het deelgebied ter hoogte van het doortochttracé zijn geen S-IHD’s voor deze soorten 

opgesteld, waardoor de kans op negatieve effecten op deze soorten als gevolg van het plan minimaal is.  

Een negatieve impact op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze aangemelde soorten wordt 

bijgevolg niet verwacht. 

 

Bijlage IV-soorten 

De overlay van leefgebieden voor de “heidegroep” binnen de amfibieën en reptielen (Rugstreeppad, 

Heikikker en Gladde slang) met het doortochttracé wijst uit dat binnen het SBZ-H ‘Vallei- en brongebied van 

de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden’ geen verlies zal optreden van hun 

leefgebied. De verspreidingskaart van de Bijlage IV soorten (Bijlage 3) binnen de 500m van de wegtracé’s 

toont aan dat Rugstreeppad voorkomt in de onmiddellijke omgeving van het doortochttracé (d6-17-44, d6-

17-41, & d6-17-21), echter op basis van de habitateisen van deze soort kan er met zekerheid gesteld 

worden dat deze soort niet voorkomt ter hoogte van het doortochttracé. Dit geldt ook voor Heikikker die 

eveneens in het km-hok d6-17-21 werd aangetroffen. Aangezien echter geen heidevegetaties worden 

ingenomen voor de realisatie van het doortochttracé, wordt geen negatieve impact verwacht op deze 

soorten. Wellicht zijn deze soorten waargenomen in het uitgestrekte heidegebied “Achter de Witte Bergen”.  

Tijdens terreinonderzoek (Verkem, 2009, 2010) werden binnen het SBZ-H ‘Vallei- en brongebied van de 

Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden’ drie vleermuissoorten waargenomen 

langsheen het doortochttracé. Het betreft waarnemingen van Rosse vleermuis, Gewone dwergvleermuis 

en Laatvlieger. Door het (deels) verdwijnen van de houtwal/houtkant en oude boombeplantingen (Zomereik, 

Amerikaanse eik) langs de huidige N715 zouden in theorie ook koloniebomen voor vleermuizen (Bijlage IV-

soorten) kunnen verdwijnen. Op basis van de vliegbewegingen is er echter geen reden om aan te nemen dat 

er zich verblijfplaatsen van vleermuizen ter hoogte van het doortochttracé bevinden. 

Een negatieve impact op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze Bijlage IV-soorten wordt bijgevolg 

niet verwacht. 

 

17.4.2 Rustverstoring 

17.4.2.1 Methodiek 

Verstoring heeft vooral een directe invloed op fauna door afname van broedsucces, afname van 

biotoopoppervlak en negatieve energiebalans. De invloedzone is sterk afhankelijk van een aantal factoren 

zoals geslotenheid van het landschap, milderende maatregelen (geluidsbermen, -schermen, aard van het 

wegdek) en verkeersintensiteit, en is soortafhankelijk. 

Vogels zijn in het bijzonder gevoelig voor verkeersgeluid aangezien het direct interfereert met hun 

communicatie (zang) en bijgevolg ook hun territoriumgedrag en reproductie (Reijnen en Foppen, 1994). 

Diverse studies tonen een verminderde densiteit van broedvogels aan in de zones naast drukke 

verkeerswegen. De effectafstand neemt vooral toe naarmate de intensiteit en de snelheid van het verkeer 

hoger wordt. De effecten op andere diergroepen dan vogels zijn veel minder gekend en kwantitatief niet 

rechtstreeks in te schatten.  

Tijdens de aanlegfase zal door het gebruik van allerlei machines (graafmachines, vrachtwagens voor aan- 

en afvoer van materiaal en grond, pompen, etc.) een tijdelijke rustverstoring optreden. De beschrijving en 

beoordeling van deze rustverstoring tijdens de aanlegfase is slechts relevant op project niveau.  

De beschrijving en beoordeling van de rustverstoring tijdens de exploitatiefase wordt uitgevoerd op basis van 

de gemodelleerde geluidscontouren 45 dB(A) en 50 dB(A).  
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De keuze voor de 45 dB(A) en 50 dB(A) contouren is gebaseerd op de studie van Aeolus & Lisec (2001) 

waar de problematiek rond geluidsverstoring bij vogels in detail werd bestudeerd. In dit rapport worden drie 

auteurs geciteerd die drempelwaarden voor avifauna opgeven: 

 Tamis en Runhaar (1994) gebruiken voor de verstoringsgevoeligheid van vogels de geluidsdrempels van 

55, 50 en 45 dB(A) voor relatief ongevoelig, matig gevoelige en gevoelige vogelsoorten; 

 Het onderzoek van Reijnen et al. (1992, 1997) toont aan dat de waarde voor geluidsbelasting van wegen 

met snelverkeer waarboven de broedvogeldichtheid verlaagd is, op 42 dB(A) ligt voor bosvogels en op 

47 dB(A) ligt voor weidevogels.  

 Uit het onderzoek van J. Gabriëls bleek dat biotoopbeïnvloeding van avifauna alleen aanwezig is bij 

permanente verstoring door niveaus van meer dan 45 dB(A).  

Op basis van bovenvermelde referenties is bijgevolg geen informatie gekend voor heide, moeras en 

agrarisch gebied. Onderzoek van Foppen et al. (2002) laat wel zien dat verstoring door verkeer niet alleen 

de abundantie en/of presentie van broedvogels in bossen en open weidegebieden verlaagd, maar van 

broedvogels en alle biotopen in Nederland (heide, moeras, overig agrarisch gebied en verstedelijkte gebied). 

Globaal wordt ca. 50% van de broedvogelsoorten in Nederland negatief beïnvloed door verkeer. Per 

biotooptype varieert dit van 30% tot 60%. De resultaten van dit onderzoek zijn echter niet geschikt om het 

verband tussen verkeersinvloed en abundatie/presentie van soorten te kwantificeren (Kirsten et al., 2003). 

Daarom wordt om de verstorende effecten van wegen op broedvogels te kwantificeren uitgegaan van een 

gemiddelde en ondertussen in MER-studies aangenomen waarde van 45 dB(A), aangevuld met de contour 

van 50 dB(A) voor minder gevoelige soorten.  

 

De effectanalyse gebeurt aan de hand van leefgebiedenkaarten en kwetsbaarheidskaarten.  

Voor de leefgebiedenkaart voor vogels (effectgerichte benadering) werden de gegevens van de BWK via 

een vertaalsleutel omgevormd naar de categorieën: 

 Leefgebied voor vogels van bossen: de voornaamste soorten zijn Zwarte Specht en Wespendief. 

 Leefgebied voor vogels van heide: de voornaamste soorten zijn Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. 

Daarnaast komen ook onder meer Grauwe kiekendief, Blauwe kiekendief voor. Onder meer Korhoen en 

Duinpieper kwamen vroeger voor. 

 Leefgebied voor vogels van moerassen: de voornaamste soort is Blauwborst. Daarnaast komen ook  

onder meer Ijsvogel en Bruine kiekendief voor. Onder meer Roerdomp, en Kwartelkoning kwamen 

vroeger voor. 

 Leefgebied voor vogels van heide en moerassen. Dit zijn gebieden die voor zowel soorten als heide als 

van moerassen bruikbaar kunnen zijn. 

 Leefgebied voor vogels van graslanden (open agrarisch gebied). Er zijn geen SBZ-V-soorten die tot 

soorten van open agrarisch gebied behoren. Deze groep wordt mee beschouwd i.f.v. het algemene effect 

op natuurwaarden. 

De leefgebiedenkaarten voor de vogels worden gecombineerd met de gemodelleerde 45 dB(A) en 50 dB(A) 

geluidscontouren verkeersgeluid LAeq,24u van de toekomstige verkeersintensiteit in 2020. In Kaart 14.1-9 

wordt de leefgebiedenkaart avifauna, inclusief de geluidsverstoring in de referentiesituatie, weergegeven. 

Voor zowel de referentiesituatie als voor de geplande situatie wordt bepaald over welke oppervlakte zich 

binnen het Vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ (BE2218311) meer dan 

45 dB(A) en 50 dB(A) voordoet (voor de verschillende habitattypen bossen, heide en moeras). Er wordt 

m.a.w. nagegaan in welke mate de 45 dB(A) en 50 dB(A) geluidscontouren (LAeq,24u) binnen het SBZ-V 

verschuiven als gevolg van realisatie van het plan.  

 

De kwetsbaarheidsbenadering behelst een overlay van de kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring van 

vogels met de geluidscontouren. Voor deze laatste wordt opnieuw gebruik gemaakt van de 45 dB(A) en 

50 dB(A) geluidscontouren (LAeq,24u), aangeleverd vanuit de Discipline Geluid. 
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Voor het opstellen van kwetsbaarheidskaarten voor geluidsverstoring van vogels wordt verwezen naar de 

methodiek die beschreven is door Van de Genachte et al. (2001). Deze methodiek wordt hieronder kort 

toegelicht.  

Kwetsbaarheid is op te vatten als de combinatie van gevoeligheid en ecologische waarde. Bij de opmaak 

van kwetsbaarheidskaarten is de BWK het belangrijkste bronmateriaal. Het toekennen aan een 

gevoeligheidswaarde en een ecologische waarde op ecotoopniveau (BWK) laat toe om, via een 

sleutelmatrix, de kwetsbaarheid op perceelsniveau te bepalen en in te kleuren. 

Bij de opmaak van een kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring van vogels dienen dus 

gevoeligheidswaarden en ecologische (ornithologische) waarde op ecotoopniveau toegekend. 

Voor het bepalen van de gevoeligheid van soorten wordt gewerkt met soortspecifieke life-history parameters 

relevant voor deze gevoeligheid voor geluidsverstoring. De combinatie van de scores op deze life-history 

parameters bepaalt de gevoeligheid van de soort. Uitmiddeling van de gevoeligheid van soorten die typisch 

gebonden zijn aan ecotopen, resulteert in de gevoeligheidswaarde van ecotopen (op niveau BWK). 

Ter illustratie is de gevoeligheid van binnen het studiegebied relevante vogelsoorten weergegeven in 

onderstaande Tabel 17.4.2. 

Tabel 17.4.2: Gevoeligheid voor geluidsverstoring voor een aantal binnen het studiegebied relevante soorten (op basis 

van Van de Genachte et al., 2001)  

Vogels Gevoeligheid* Rode lijst status 

Blauwborst 3 Momenteel niet bedreigd 

Blauwe kiekendief  4 Onregelmatige broedvogel 

Boomleeuwerik 3 Kwetsbaar 

Bruine kiekendief 5 Momenteel niet bedreigd 

Duinpieper 5 Met uitsterven bedreigd 

Goudplevier 5 Onregelmatige broedvogel 

Grauwe kiekendief  5 Met uitsterven bedreigd 

Grauwe klauwier 5 Met uitsterven bedreigd 

Ijsvogel  1 Momenteel niet bedreigd 

Kemphaan  5 Uitgestorven 

Korhoen 5 Uitgestorven 

Kwartelkoning 3 Met uitsterven bedreigd 

Nachtzwaluw 4 Kwetsbaar 

Ortolaan 4 Uitgestorven 

Porseleinhoen 4 Bedreigd  

Roerdomp  4 Met uitsterven bedreigd 

Slechtvalk 2 Onregelmatige broedvogel 

Velduil  5 Zeldzaam  

Wespendief 4 Momenteel niet bedreigd 

Zwarte specht 2 Momenteel niet bedreigd 

Zwarte stern 5 Uitgestorven 

Zwarte wouw 4 Onregelmatige broedvogel 

* 1= niet gevoelig  5 = uiterst gevoelig 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meeste bedreigde soorten die relevant zijn voor het studiegebied zeer 

gevoelig zijn voor geluidsverstoring. Het betreft vaak soorten die met uitsterven bedreigd zijn of reeds 

uitgestorven zijn in Vlaanderen. 

De waarde op ecotoopniveau betreft een ornithologische waarde en is gebaseerd op de zeldzaamheid en de 

rode lijst status van soorten die typisch gebonden zijn aan een bepaald ecotoop (op niveau BWK).  

 

Combinatie van beide elementen (gevoeligheid x waarde) resulteert, via de sleutelmatrix, in 

kwetsbaarheidswaarden op ecotoopniveau die visueel kunnen worden voorgesteld. Overlay van 

geluidscontouren met dergelijke kwetsbaarheidskaart maakt het mogelijk in te schatten in welke mate 

kwetsbare gebieden door het plan worden beïnvloed. De kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring (inclusief 

de geluidshinder in de referentiesituatie) wordt weergegeven in Kaart 14.1-10.  

 

De beoordeling van de geluidseffecten gebeurt door de geplande situatie te vergelijken met de 

toekomstige referentiesituatie (dit is de situatie met huidige wegeninfrastructuur en toekomstige 

verkeersintensiteiten (2020)). Enkel op deze manier wordt het effect bekomen ten gevolge van het plan of de 

aanleg van de nieuwe infrastructuur. Bij de beschrijving en beoordeling van de effecten op fauna, worden de 

volgende afwegingselementen gehanteerd: 

 totale oppervlakte (potentieel geschikt) Europees beschermd leefgebied voor avifauna dat wordt 

verstoord (gebied gelegen binnen de 45 dB(A) en 50 dB(A) contour);   

 kwetsbaarheid van de impactzone (volgens de kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring); 

 het voorkomen van kwetsbare soorten (en habitats) voor rustverstoring. Hierbij baseren we ons 

voornamelijk op de kwetsbare soorten die binnen de Vogelrichtlijngebieden voorkomen. 

 

17.4.2.2 Effectbespreking 

Voor de effectbespreking wordt verwezen naar de  

 Leefgebiedenkaart avifauna met geluidscontouren (LAeq,24u met toekomstige verkeersintensiteit) voor het 

doortochttracé (Kaart 14.1-11) 

 Kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring met geluidscontouren (LAeq,24u met toekomstige 

verkeersintensiteit) voor het doortochttracé (Kaart 14.1-12) 

 

Tijdens de exploitatiefase zal de rustverstoring gegenereerd worden door het wegverkeer op de nieuw 

aangelegde weg en de daarop aansluitende complexen. De geluidsproductie afkomstig van het wegverkeer 

kan als een continue en permanente verstoringsbron aangezien worden. Geluidsverstoring leidt voor 

broedvogels tot een verlaging van het broedsucces, waardoor de kans op persistentie van populaties op 

langere termijn daalt (Reijnen, 1995). 

 

Voor de rustverstoring is in eerste instantie de impact op de Vogelrichtlijngebieden van belang, i.e. SBZ-V 

‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ (BE2218311).  

Hierbij merken we op dat de ecologische waarde van de betreffende vegetaties zoals weergegeven op de 

BWK geen rol speelt bij de beoordeling in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat in de 

eerste instantie om het type vegetatie dat (potentieel) geschikt is voor de instandhouding van de vogels 

waarvoor de SBZ is aangewezen. 

 

Volgens de kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring worden de Europees beschermde  gebieden binnen 

het studiegebied als volgt ingekleurd: 
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 SBZ-V en SBZ-H Zwarte beek (BE2200029 en BE2218311) zijn grotendeels aangeduid als zeer 

kwetsbaar voor rustverstoring. De KMO-zone is aangeduid als niet-kwetsbaar. De zone ten noorden van 

de KMO zone zijn aangeduid als kwetsbaar en niet tot weinig kwetsbaar met (zeer) kwetsbare elementen.  

 SBZ-H Mangelbeek wordt gekenmerkt door een complex van zeer kwetsbare en kwetsbare zones.  

 Het deel van de SBZ-H Laambeek langsheen de bestaande wegenis, zowel t.h.v. de zone Terhaagdoorn 

als t.h.v. de zone Laambroek, wordt als weinig kwetsbaar aangeduid.  

 

Tabel 17.4.3 geeft een overzicht van de oppervlakte leefgebied in het SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van 

de Zwarte Beek’ gelegen binnen de 45 dB(A) en 50 dB(A) geluidscontour, en dit zowel voor de huidige 

situatie (referentiesituatie) als voor de toekomstige situatie (i.e. met realisatie van de N74 volgens het 

doortochttracé). 

 

Tabel 17.4.3: Oppervlakten natuur (ha) blootgesteld aan geluidsniveaus boven de drempelwaarden van 45 dB(A) en 

50 dB(A) binnen het SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ voor het doortochttracé 

 
Bos Heide Heide/moeras Moeras Open 

 
ref. toek. ref. toek. ref. toek. ref. toek. ref. toek. 

Overschrijding 
45 dB(A) 

255 276 74 51 30 18 9 11 93 112 

Overschrijding 
50 dB(A) 

149 167 23 10 8 5 8 8 41 65 

 

Vergelijking tussen de referentiesituatie en het doortochttracé leert dat het doortochttracé voor bos, moeras 

en open terrein resulteert in een lichte verhoging van de oppervlakte met geluidsverstoring. De beïnvloede 

oppervlakte heide en heide/moeras (i.e. natte heide) daarentegen wordt gereduceerd met meer dan 1/3 door 

de plaatsing van geluidsschermen (ter hoogte van het zeer kwetsbare heidegebied Witte Bergen). Ook ter 

hoogte van de strook loofbos tussen het tracé en het heidegebied Witte Bergen treedt een daling van het 

geluidsniveau op. Aan de oostelijke zijde van het tracé ter hoogte van segment 1, waar geen 

geluidsbeperkende maatregelen worden voorzien, treedt een verschuiving van de geluidscontouren op in 

oostelijke richting; een iets grotere oppervlakte van het gebied ten noorden van de KMO zone zal 

rustverstoring ondervinden. Dit gebied bestaat voornamelijk uit een strook naaldbos, gekapt populierenbos 

en landbouwgrond.  

Op basis van de aanmeldingsgegevens, de richtinggevende doelstellingen (Sterckx & De Blust, 2008), de 

aanwezige ecotopen en de gegevens over waarnemingen in de omgeving, leiden we af dat het gebied in de 

omgeving van segment 1 van het doortochttracé belangrijk is voor vogelsoorten van 

 Gesloten, structuurrijk bos: Zwarte specht en Wespendief 

 Open, structuurrijk bos (o.a. verbossing van heide): Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Boompieper, 

Wespendief 

 Heide: Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Grauwe klauwier, Boompieper, Klapekster.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevoeligheid van deze soorten t.a.v. (geluids)verstoring. 

Vanaf 3,6 op 5 wordt een soort als geluidsgevoelig beschouwd (VMM, 2006). 
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Tabel 17.4.4: Gevoeligheid t.a.v. (geluids)verstoring van de soorten waarvoor de omgeving van segment 1 van het 

doortochttracé van belang is 

Soort Gevoeligheid t.a.v. 

geluidsverstoring 

(Aeolus & Lisec 2001): schaal 1-5 

Verstoringsgevoeligheid  

t.a.v. recreatie 

(Krijgsveld et al. 2008): schaal 4-17 

Zwarte specht 2 - 

Wespendief 4 - 

Boomleeuwerik 3 - 

Nachtzwaluw 4 11 

Boompieper 3 - 

Grauwe klauwier 5 9 

Klapekster 5 12 

 

Het gebied ten noorden van de KMO zone waar over een iets grotere oppervlakte geluidsverstoring 

voorspeld wordt is bijgevolg qua waarde voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V ‘Militair domein 

en Vallei van de Zwarte Beek’ van beperkt belang. Voor alle soortenclusters voorkomend in de omgeving 

van segment 1 wordt een stand-still of toename verwacht van de oppervlakte waar geen verstoring optreedt. 

Op de populaties van elk van deze soorten wordt dus een neutraal tot positief effect verwacht.  

 

Buiten het SBZ-V ‘Militair domein en Vallei van de Zwarte Beek’ kruist het doortochttracé het SBZ-H 

‘Mangelbeekvallei en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Helchteren’. Voor het deelgebied 

Mangelbeek zijn S-IHD’s opgenomen voor IJsvogel, namelijk jaarlijks 4-6 broedparen. De soort bevindt zich 

in een goeie staat van instandhouding. In dit gebied treedt een duidelijke daling op van de oppervlakte met 

rustverstoring, door de voorziening van geluidsschermen. Aan weerzijden van de weg krimpt de 50 dB(A) 

contour op deze locatie over een zone van 50 tot 100 m, terwijl de 45 dB(A) contour inkrimpt over een zone 

van 100 tot 200 m. Bovendien is de IJsvogel volgens Aeolus & Lisec (2001) niet gevoelig voor 

geluidsverstoring (score  1 op schaal van 5). Daarom wordt geen impact verwacht op deze soort op vlak van 

rustverstoring ten gevolge van het doortochttracé. 

 

Besluit: 

Op basis van bovenstaande effectbeschrijving en -beoordeling kan er besloten worden dat er geen 

significant negatieve effecten zullen optreden t.a.v. de Europees beschermde vogelsoorten op vlak van 

rustverstoring door de aanleg van de N74 volgens het doortochttracé. 

 

17.4.3 Lichthinder 

Bij de aanleg van de nieuwe wegenis zal, afhankelijk van de locatie, een bepaald type verlichting voorzien 

worden. Het komt erop neer dat er enkel ter hoogte van de knopen en tunnelmonden verlichting wordt 

voorzien, omwille van veiligheidsoverwegingen.  

Lichtverstoring kan, afhankelijk van de diergroep, verschillende effecten tot gevolg hebben (de Molenaar, 

2003). Algemeen kan er gesteld worden dat lichthinder, afhankelijk van de soort kan leiden tot: 

 beperking van ruimtegebruik, met als gevolg verlies aan leefgebied;  

 barrièrewerking en versnippering; 
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 bedreiging van de overlevingskansen van het individu en de populatie 

 

17.4.3.1 Methodiek 

De beschrijving en beoordeling van de effecten als gevolg van lichthinder, wordt besproken op basis van 

onderstaand literatuuronderzoek: 

Zoogdieren 

Met betrekking tot de groep van zoogdieren kan er op basis van literatuur (de Molenaar et al., 2003) door 

lichthinder een beperking van het ruimtegebruik optreden, in het bijzonder voor enkele vleermuissoorten. In 

2003 werd een studie uitgevoerd naar het effect van wegverlichting op het ruimtelijk gedrag van zoogdieren 

(de Molenaar et al., 2003). Het besluit van deze studie kan als volgt samengevat worden.  

De meeste waargenomen roofdiersoorten worden door verlichting aangetrokken, zoals bunzing, hermelijn en 

vos. Het ruimtelijk gedrag van bruine rat lijkt niet beïnvloed door verlichting. Nadere beschouwing sluit echter 

niet volledig uit dat er sprake kan zijn van een afstotende werking. Er is geen statistisch significant verschil 

tussen het aantal passages in het licht en het donker aangetoond voor de soorten egel, haas en ree en voor 

de als groep samengenomen muizen. Voor muskusrat is er een aantrekkende werking van licht vastgesteld. 

Er moeten echter meer waarnemingen gedaan worden om een meer betrouwbare conclusie te kunnen 

formuleren. 

Aantrekking is een primair effect bij kleine roofdieren en een secundair effect bij vleermuizen. Lampen 

trekken namelijk insecten aan die de voedselbron vormen voor o.a. vleermuizen. Al is het gedrag van 

vleermuizen t.o.v. licht heel soortsgebonden. Een experiment van Kuijper et al. (2008) heeft aangetoond dat 

bij Meervleermuis het licht een grote invloed heeft op het foerageergedrag. Via een experimenteel 

onderzoek werd een lichtbron van 1000 Watt (1 tot 30 Lux) langsheen bestaande vliegroutes geplaatst en de 

vleermuizenactiviteit werd opgemeten. Hieruit bleek dat het aantal dieren niet afnam maar wel hun 

foerageergedrag en dit met maar liefst 60% tegenover controle nachten, zelfs niettegenstaande het 

voedselaanbod toenam. Ook werd er een verandering in hun vliegpatroon waargenomen. Tussen de 28 en 

42% van de meervleermuizen keerde om bij het naderen van de lichtbundel alvorens door te vliegen op hun 

normale vliegroute. Vrijwel alle meervleermuizen (96%) keerden om indien de lichtbundel was aangebracht 

op een bestaande barrière en ze hierdoor recht tegen het licht in dienden te vliegen. De verstorende effecten 

traden al op bij lage waarden van lichtintensiteit (0,6 – 3,2 Lux), waarden die slechts iets boven de 

natuurlijke waarden van de lichtintensiteit ’s nachts lagen (0,12 Lux) (Kuijper et al., 2008). Ook een andere 

soort die boven waterpartijen jaagt, de watervleermuis, blijkt sterk onderhevig te zijn aan verlichting boven 

vijvers en plassen. Indien dergelijke jachtplaatsen plots verlicht worden, bv door een spot, dan verdwijnen de 

watervleermuizen ogenblikkelijk om uitsluitend te gaan jagen boven donkere plekken (Kuijper et al., 2008). 

Echte bossoorten zoals de Ruige dwergvleermuis en Grootoorvleermuis gedragen zich dan weer over het 

algemeen zeer lichtschuw (Lefevre, 2010). Ook Watervleermuizen lijken verlichting systematisch te mijden. 

Van Laatvliegers is echter bekend dat ze regelmatig op verlichte plekken foerageren (Lefevre, 2010).  

Dichter bij ons werd in opdracht van de provincie Antwerpen een vleermuizenmonitoring opgezet langsheen 

de weg N140 (Lille – Gierle). Hierbij werd door middel van bat-detectoren de activiteit van vleermuizen 

opgemeten. Uit het onderzoek bleek dat het enige punt zonder straatverlichting de hoogste activiteit te 

hebben (68%) terwijl de 3 andere punten, waar met straatverlichting aanwezig was, een activiteit 

registreerden tussen de 2,5 en 4%. In dit zelfde onderzoek werd ook post gevat aan de brug boven de E34 

(Antwerpen-Eindhoven). Opmerkelijk was dat er aan weerszijden van de brug jagende dwergvleermuizen 

werden gehoord. Men kon van geen enkel dier vaststellen dat deze de snelweg overstak tot op het moment 

dat de lichten uitgingen om 00:30u, toen bleken de dwergvleermuizen de snelweg over te vliegen (Boeckx. 

et al, 2004). Een gelijkaardige situatie werd vastgesteld tijdens een studie in 2008 nabij Brugge, naar een 

permanente vliegroute van meer dan 30 Watervleermuizen. De dieren werden gedurende verschillende 

maanden gevolgd en bleek dat de dieren door een onverlichte tunnel onder de E40 vlogen, maar ook 

Dwergvleermuizen, Laatvliegers en Rosse vleermuizen maakten er gebruik van. Omwille van 



 935/1062 BE0100.010154.0168  

 

 

veiligheidsaspecten werd later op het jaar verlichting aangebracht. Bij controles in 2009 bleken slechts 

sporadisch Watervleermuizen nog gebruik te maken van de tunnel met uitzondering van de 

Dwergvleermuizen (Vandendriessche, 2009).  

Op basis van bovenvermeld onderzoek kan er gesteld worden dat het bij aanwezigheid van een verlichte 

weg voor vleermuizen van uitzonderlijk belang is dat er donkere tunnels en/of donkere hop overs worden 

voorzien. Indien de weg niet verlicht is, kan er op basis van bovenvermeld onderzoek besloten worden dat 

het effect van aanwezigheid van de weg minder groot is en dat de vleermuizen de weg wel zullen 

oversteken. Dit kan ondermeer bevestigd worden door het onderzoek van Boeckx et al., (2004) en 

Vandendriessche (2009), waarbij de Dwergvleermuizen, Laatvliegers en Rosse vleermuizen de snelweg 

opnieuw overstaken bij de doven van de verlichting.  

 

Vogels: beperking van de nestplaatskeuze (afname broedvogelstand) 

In 1998 werd de invloed van wegverlichting op het nestgedrag van grutto’s bestudeerd (de Molenaar et al., 

2000). Dit onderzoek werd uitgevoerd in een open weidegebied aan weerszijden van de A9 te Nederland 

tussen Limmen en Akersloot. De grutto werd gekozen als gidssoort voor weidevogels in het algemeen. De 

bestaande invloed van de weg en het wegverkeer op de gruttostand zijn als gegeven beschouwd. 

Vastgelegd zijn de exacte plek van de in 1998 en 1999 opgespoorde nesten, hun afstand tot de weg en tot 

de verlichting, het aantal eieren per nest, de maten en - ter controle – de gewichten van de eieren, de datum 

van het leggen van het eerste ei per legsel en eventueel verlies van legsels. 

Wegverlichting blijkt een aantasting van de habitatkwaliteit voor de grutto te betekenen. Wegverlichting heeft 

een significant negatieve invloed op de geschiktheid als broedterrein, die zich lijkt uit te kunnen strekken 

over enige honderden meters afstand van de verlichting. Daarnaast blijken de vogels die als eerste beginnen 

te nestelen, hun nestplaats significant verder van de lichtbron weg te kiezen dan vogels die later gaan 

nestelen. Een invloed van verlichting op het gemiddelde eivolume per nest, als indicatie voor het 

broedsucces en de conditie van de oudervogels, is in het onderzoek niet aangetoond. Evenmin is een 

invloed van verlichting op de predatie van gruttolegsels aangetoond. 

Negatieve invloed van de weg (het wegverkeer) blijkt in dit onderzoek niet meetbaar. Blijkbaar kan deze 

invloed gecompenseerd worden door terreinfactoren die mede de habitatkwaliteit bepalen. Dat de negatieve 

invloed van de verlichting minder door de geschiktheid van de terreingesteldheid wordt gecompenseerd, 

suggereert dat de invloed van de verlichting sterker zou kunnen zijn dan die van de weg (het wegverkeer) op 

zich. 

Dominoni, Quetting en Partecke (2013) publiceerden heel recent een studie over het effect van 

lichtvervuiling op merels. De studie toont aan dat kunstverlichting voor chronische stress zorgt wat 

ondermeer een onregelmatige vederkleedwissel, verstoorde bewegingsactiviteit en gewijzigde voortplanting 

tot gevolg hadden. Tijdens het tweede jaar hadden de blootgestelde vogels zelfs helemaal geen 

voortplantingscyclus.  Deze studie bevestigt het negatieve effect van lichtvervuiling op vogels. Eerder 

vastgestelde effecten op vogels waren onder meer verstoord zanggedrag, bioritme, nestlocatie, BMI 

(metabolisme), broedcyclus en paargedrag.  

Het effect van wegverlichting is enkel gekend voor bepaalde vogelsoorten, zoals Merel. Soortspecifieke 

kennis over impact van wegverlichting blijft een leemte in de kennis. Daarom is het vermijden van verlichting 

(voorzorgsprincipe) nog steeds de beste keuze is om effecten op vogels en fauna in het algemeen te 

voorkomen. 

 

Amfibieën 

In een onderzoek waar het effect van wegverlichting op amfibieën werd onderzocht, kon men besluiten dat 

er voor amfibieën geen statistisch verschil kon aangetoond worden tussen het aantal nachtelijke passages 

met verlichting en zonder verlichting (de Molenaar et al., 2003). De Molenaar (2003) wijst er eveneens op dat 
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het voor amfibieën, in het bijzonder padden, bekend is dat aantrekking optreedt bij uiterst geringe 

lichtintensiteit. Uit nog niet gepubliceerd praktijkonderzoek blijkt dat padden op minstens 200 m van een 

normale straatlantaarn al worden aangetrokken. Ter hoogte van de straatlantaarns kan dit een verhoogd 

risico om aan het verkeer ten slachtoffer te vallen tot gevolg hebben. 

Naast de impact van straatverlichting kan ook lichtverstoring door de koplampen van voorbijrijdende auto’s 

plaatsvinden. Deze zullen gedeeltelijk gemilderd worden door de aanwezigheid van jerseys en 

geluidsschermen langs de weg.  

 

17.4.3.2 Effectbespreking 

Op basis van bovenstaand literatuuronderzoek kan er aangenomen worden dat het voorzien van 

wegverlichting een impact heeft op de aanwezige diersoorten die aangrenzend aan het doortochttracé 

voorkomen. Daarom is het van cruciaal belang dat lichtbronnen maximaal dienen vermeden te worden en 

indien ze toch noodzakelijk zijn moeten ze doordacht en spaarzaam aangebracht worden. De principes van 

goed verlichten dienen hierbij te worden vooropgesteld: 

 Enkel verlichten waar nodig 

 Enkel neerwaartse verlichting 

 Enkel verlichten wanneer nodig 

 Geen onnodig sterke lichtbronnen 

 Geen verblindende richtingen gebruiken. 

Om er bijkomend voor te zorgen dat enkel datgene verlicht wordt wat moet verlicht worden, wordt als 

bijkomende eis vooropgesteld dat de armaturen zo laag mogelijk gehouden dienen te worden. Daarnaast 

dienen de armaturen te voldoen aan de strengste klasse volgens CEN (European Committee for 

Standardization) (klasse G6), welke de mate verstorende verblinding en/of onderdrukking van hinderlijk 

strooilicht (verblindingsgraad) zoveel mogelijk beperken. Klasse G6 betekent volgende maximale 

lichtsterktes, bij de gegeven richtingen: 

 Bij 70°: 350 cd/klm 

 Bij 80°: 100cd/klm 

 Bij 90°: 0 cd/klm 

 Boven 90°: 0 cd/klm 

Onder de richting van de lichtsterkte wordt verstaan: de hoek met de neerwaartse verticaal, waarbij het 

armatuur is geïnstalleerd zoals hij zal worden gebruikt. 

Naast de impact van straatverlichting kan ook lichtverstoring door de koplampen van voorbijrijdende auto’s 

plaatsvinden. Deze zullen gedeeltelijk gemilderd worden door de aanwezigheid van jerseys en 

geluidsschermen langs de weg.  

Het doortochttracé volgt de tracering van de huidige N74/N715 dewelke in de huidige situatie verlicht is. In 

hoeverre er bij de realisatie van het doortochttracé verlichting zal worden voorzien, is momenteel nog niet 

gekend. Als projectkenmerk geldt wel dat er zowel ter hoogte van het Kamp van Beverlo als ter hoogte van 

de Mangelbeekvallei, geluidsschermen of -bermen voorzien worden, die tevens voor een afscherming door 

lichtverstoring zorgen. Hiermee rekening houdend, zullen er geen significant negatieve effecten optreden ten 

aanzien van de Europees beschermde soorten. In het bijzonder voor de vleermuizen steunt deze conclusie 

ondermeer op de vaststellingen van Boeckx et al., (2004) en Vandendriessche (2009), waarbij de 

Dwergvleermuizen, Laatvliegers en Rosse vleermuizen de snelweg opnieuw overstaken bij de doven van de 

verlichting. Indien bij realisatie van de doortocht enkel verlichting wordt aangebracht waar nodig, omwille van 

veiligheidsaspecten, en er op die manier voldoende onverlichte zones aanwezig zijn, zullen er geen 

significant negatieve effecten zijn op de aanwezige vleermuissoorten.  

In het valleigebied van de Mangelbeek worden er vanuit het vleermuizenonderzoek (Verkem, 2009, 2010) 

wel milderende maatregelen voorgesteld voor de inrichting van het opgaand groen in functie van vliegroutes 
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en hop-overs. Om op deze vliegroutes effecten door lichthinder te beperken worden, indien er 

geluidsschermen worden voorzien,volgende milderende maatregelen opgelegd.  

 Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor vleermuizen dienen ondoorzichtige geluidsschermen 

voorzien te worden.  

 Ter hoogte van hop-overs dienen deze ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 50m 

doorgetrokken te worden. (mondelinge mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

Voor geluidsbermen zijn deze milderende maatregelen overbodig, aangezien bermen sowieso 

“ondoorzichtig” zijn. 

Besluit: 

Aangezien het doortochttracé de huidige N715 volgt, dewelke reeds verlicht is, geeft het plan geen 

aanleiding tot bijkomende lichtverstoring. Integendeel. Naar aanleiding van voorliggend plan worden 

bijkomende voorwaarden vooropgesteld om de lichthinder vanuit de N74/N715 zoveel mogelijk te 

beperken.  

Rekening houdend met bovenvermelde randvoorwaarden, het feit dat er enkel verlicht wordt waar nodig en 

dat er afschermende maatregelen voorzien worden t.h.v. de Mangelbeekvallei en het Kamp van Beverlo, 

zullen er geen significant negatieve effecten optreden ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de aangemelde soorten, Bijlage IV soorten en de natuurlijke kenmerken van de desbetreffende SBZ-

gebieden.  

 

17.4.4 Visuele verstoring 

17.4.4.1 Methodiek 

De visuele verstoring komt voor onder twee vormen: 

 Statische verstoring: dit is de verstoring door de aanwezigheid van de infrastructuur zelf en door het 

verdwijnen van visuele barrières bij de aanleg van de infrastructuur  

 Dynamische verstoring: dit is de permanente verstoring door het gebruik van de infrastructuur en de 

tijdelijke verstoring door de (voertuig)bewegingen tijdens de aanleg  

De zichtbaarheid van de primaire weg vanuit de omgeving wordt in beeld gebracht, rekening houdend met 

aanwezig schermgroen en maatregelen die vanuit andere effectgroep-benaderingen worden voorgesteld (bv 

plaatsing van geluidschermen of –bermen ter hoogte van de Mangelbeekvallei en ter hoogte van Kamp van 

Beverlo).  

Modellen om het effect van visuele verstoring van een weg op de omringende natuurwaarden te 

kwantificeren zijn niet beschikbaar. Wetenschappelijke literatuur omtrent visuele verstoring door 

aanwezigheid van een weg is eveneens schaars. Voor Edelhert (Cerphus elaphus) is gekend dat zij een 

zone van enkele 100 meters vermijden, afhankelijk van het aantal voertuigen die de weg gebruiken (Anthony 

et al., 2003; Luell et al. (2002)). Een groot Nederlands onderzoek naar de invloed van wegen op de dichtheid 

van broedvogels laat zien dat voor het merendeel van de onderzochte soorten in de habitattypen grasland, 

heide, oud loofbos en naaldbos die onder invloedsfeer staan van de weg, het merendeel van de soorten een 

lagere kans op voorkomen hadden en in een lagere dichtheid voorkwamen (Foppen et al. 2002). De effecten 

waren het grootst in de meer natuurlijke omgevingsvormen zoals moeras. Dit onderzoek richt zich verder 

echter voornamelijk op het effect van geluidsverstoring op vogels. 

Verder wordt in de literatuur met betrekking tot het aspect “visuele verstoring” voornamelijk informatie 

gevonden over het effect van recreatie (fietsers, wandelaars, …) op fauna en in het bijzonder op 

broedvogels. Deze vorm van (visuele) verstoring is echter zeer verschillend in vergelijking met de 

aanwezigheid van een weg.  

De invloed van visuele verstoring op fauna wordt bijgevolg als een leemte in de kennis aanzien. Een 

inschatting dient zich aan.  
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In elk geval zullen verschillende projectkenmerken en milderende maatregelen die genomen worden om 

geluidsverstoring in te perken, effecten door visuele verstoring in hoge mate wegnemen. Bij de bespreking 

van de effecten als gevolg van visuele verstoring wordt bijgevolg een link gelegd met de effectgroep 

geluidshinder. In de literatuur valt ook duidelijk op dat het aspect verstoring als gevolg van de aanwezigheid 

van een weg meestal samen wordt besproken met het aspect rustverstoring.  

 

17.4.4.2 Effectbespreking 

Het doortochttracé kruist enkel ter hoogte van het SBZ-H Mangelbeek en ter hoogte van het SBZ-V en SBZ-

H Zwarte Beek (Kamp van Beverlo) natuurwaarden die kwetsbaar kunnen zijn voor visuele verstoring. De 

rest van het doortochttracé gaat doorheen of onder bebouwd gebied, waardoor de effecten als gevolg van 

visuele verstoring op Europees beschermde fauna hier niet van toepassing zijn.  

1. Miltair domein Kamp van Beverlo 

De zone ter hoogte van het militair domein Kamp van Beverlo, is zonder twijfel het meest gevoelige gebied 

voor visuele verstoring. Echter in de huidige situatie is de visuele verstoring ter hoogte van de kwetsbare 

heide- en vengebieden weinig tot niet aanwezig, daar er tussen de huidige N715 en deze open gebieden 

een bufferbosvegetatie aanwezig is van 50 tot 100m. De weg is bijgevolg niet zichtbaar vanaf de meest 

kwetsbare zones. 

Rekening houdend met de stellingen inzake ecologische netwerken in het S-IHD-rapport voor dit gebied, 

waarbij voorgesteld wordt om het gebied Molenheide als heidestapsteen in te richten, dient de nieuwe weg 

hier aan de westelijke zijde maximaal afgeschermd te worden zodat ze niet zichtbaar is vanuit het gebied 

Molenheide. Dit kan enerzijds door niet-doorzichtige geluidsschermen aan te brengen en anderzijds door het 

aanbrengen van een groenscherm of -berm (zie ook functie voor ecoduct). 

Rekening houdend met deze milderende maatregelen, zullen de effecten inzake visuele verstoring ten 

aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen en natuurlijke kenmerken voor het SBZ-H gebied Zwarte 

Beek niet significant negatief zijn.  

 

2. Mangelbeekvallei 

De Mangelbeekvallei is in de huidige situatie minder gevoelig voor visuele verstoring. Er zijn geen gegevens 

gekend van kwetsbare broedvogelsoorten in de onmiddellijke nabijheid van de huidige weg. Wellicht wordt 

dit momenteel ook bepaald door de verstoring (geluidsverstoring, versnippering) die er momenteel aanwezig 

is. Bij de opwaardering van de huidige N715 als N74 volgens het doortochttracé worden als projectkenmerkt 

sowieso ontsnipperingsmaatregelen voorzien om een ecologische verbinding te realiseren ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei. Tevens worden als projectkenmerk geluidsschermen voorzien ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei. In het licht van een opwaardering van deze vallei als ecologische verbindingsas, door het 

voorzien van een ecologische verbinding en geluidsschermen, is het hier ook aangewezen om deze 

geluidsschermen ondoorzichtig te voorzien, zodat er geen visuele verstoring kan optreden. Rekening 

houdend met deze maatregel, zal de visuele verstoring in de toekomst minder groot zijn dan in de huidige 

situatie het geval is. 
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Besluit: 

Rekening houdend met de milderende maatregelen, zullen er als gevolg van visuele verstoring voor de 

aangemelde soorten voor het SBZ-H gebied Mangelbeekvallei en Zwarte Beek geen significant negatieve 

effecten optreden ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen van deze soorten. De natuurlijke 

kenmerken van het SBZ worden eveneens niet significant negatief beïnvloed.  

 

17.4.5 Ecotoopdegradatie door luchtverontreiniging (vermesting/verzuring) 

17.4.5.1 Methodiek 

17.4.5.1.1 Verstoring door verzuring 

In hoofdstuk 13.5 (LUCHT) van het MER werd de immissie voor NO2 bepaald voor de toekomstige 

(geschatte) verkeersintensiteiten. In functie van de effecten op vegetatie worden de concentraties in µg/m³ 

omgerekend naar deposities in zuurequivalenten/ha/jaar. Hiervoor werden de immissies van NO2 

geconfronteerd met een depositiesnelheid van 0,25 cm/s. Deze depositie werd vervolgens omgerekend naar 

zuurequivalenten. Deze eenvoudige benadering geeft de theoretische zuurdeposities weer voor het 

plangebied.  

De beoordeling van de effecten ten gevolge van de bijdrage aan de verzurende/vermestende depositie 

gebeurt op een semi-kwantitatieve manier, op basis van:  

 Huidige verzurende/vermestende depositie ter hoogte van het plangebied; 

 Kwetsbaarheid van de aanwezige habitats op basis van de kwetsbaarheidskaart voor 

verzuring/vermesting; 

 Kritische lasten voor verzuring/vermesting voor de verschillende habitats.  

 

Kwetsbaarheid voor verzuring 

De kwetsbaarheid van de gebieden/habitats voor verzurende depositie speelt een rol in de beoordeling van 

de effecten van de verzurende depositie op de verschillende ecologische receptoren. Eenzelfde bijdrage kan 

verschillende effecten veroorzaken voor habitats/gebieden die minder gevoelig of zeer kwetsbaar zijn voor 

verzuring.  

Om een beeld te hebben van de kwetsbaarheden van de verschillende gebieden binnen het studiegebied 

wordt gebruik gemaakt van de kwetsbaarheidskaart voor verzuring56. Kaart 14.1-15 toont de 

kwetsbaarheidskaart voor verzuring binnen het plangebied. 

Uit de kwetsbaarheidskaart voor verzuring blijkt het volgende: 

 Het merendeel van de SBZ-H Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 

heide en vengebieden gelegen ten noordwesten van het plangebied is aangeduid als zeer kwetsbaar 

voor verzuring. 

 De oostelijke deel van de SBZ-H Valleien van de Lambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek 

met vijvergebieden en heiden is aangeduid als zeer kwetsbaar voor verzuring. 

 Het merendeel van de percelen gelegen binnen de SBZ-H Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 

Houthalen en Gruitrode die overlappen met het VEN-Gebied De Mangel- en Winterbeek zijn geklasseerd 

als zeer kwetsbaar voor verzuring. Deze percelen omvatten voornamelijk bossen op alluviale grond 

(habitattype 91E0). 

 Het merendeel van de overige percelen binnen het studiegebied zijn geklasseerd als niet tot weinig 

kwetsbaar voor verzuring. 

 

                                                      
56

 Niettegenstaande de kwetsbaarheidskaart voor verzuring is opgemaakt op basis van BWK versie 1, geeft zij toch een goed beeld van 
de kwetsbare vegetatie. Relevante wijzigingen tov BWK versie 1 worden indien relevant kwalitatief bijkomend beschreven. 
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In Tabel 14.1.7 worden de kwetsbaarheden voor verzuring aangegeven per ecologische receptor. 

 

Kritische lasten voor verzuring 

Voor de keuze van de ecologische receptoren in het kader van dit hoofdstuk baseren we ons op de 

Europese Habitatkaart versie 5.2. (Kaart 14.1-3). Bij de keuze van habitats wordt rekening gehouden met 

hun ligging, kwetsbaarheidskaart, prioritair zijn of niet en het feit of ze wijdverspreid aanwezig zijn of niet.  

 

De meest gevoelige habitats voor verzuring werden gekozen als ecologische receptor voor de verzurende en 

vermestende depositie: 

 heidegebieden (natte heide – habitattype 4010 - en droge heide – habitattype 2310) 

 Vennen (habitattypen 3160 en 3130) 

Naast bovenvermelde heide en vennen wordt tevens het habitattype alluviale bossen (habitattype 91E0 

subtype mesotroof) gekozen omdat dit een prioritair habitattype betreft.  

 

De volgende habitattypes werden bijkomend gekozen als ecologisch receptor omdat ze wijdverspreid en in 

een belangrijke mate voorkomen langsheen de nieuwe weg: 

 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van montane en alpiene zones subtype 

moerasspireaverbond (habitattype 6430_hf. 

 Atlantische zuurminnende beukenbossen (habitattype 9120) 

 Naaldbossen ter hoogte van de Kraanbergbos. 

 

Tabel 14.1.7 hieronder geeft een overzicht van de ecologische receptoren, hun gevoeligheden voor 

verzuring en kritische lasten voor verzurende depositie, op basis van beschikbare literatuur.  

 

Tabel 17.4.5 : Kritische lasten verzurende depositie voor de verschillende ecologische receptoren (in Zeq/ha/j)  

Ecologische receptor 
kwetsbaarheid 

voor verzuring 

kritische last voor 

verzuring 

kg N/ha/j Zeq/ha/j 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix zeer kwetsbaar  2.168
a
 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten zeer kwetsbaar 7 – 14
b
 500 – 1.000 

3160 Dystrofe poelen en meren (niet aangemeld voor 

Vlaanderen) (zure vennen) 
zeer kwetsbaar 5 – 10

b
 357 – 714 

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-

alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met 

eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers 

(Nanocyperetalia) (zwakgebufferde vennen) 

zeer kwetsbaar  400
c
 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-Padio, Alnoin incanae, Salicion 

albae) subtype mesotroof broekbos op minder voedselrijke 

standplaatsen (Carici elongatae - Alnetum) 

niet gevoelig voor 

stikstof depositie
57

 
 2.429

d
 

                                                      
57

 T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 
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Ecologische receptor 
kwetsbaarheid 

voor verzuring 

kritische last voor 

verzuring 

kg N/ha/j Zeq/ha/j 

6430 voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland 

en van montane en alpiene zones subtype 

moerasspireaverbond  

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

 2.400
e
 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 

soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petrae 

of Ilici –Fagenion) 

matig gevoelig 

voor aanrijking 

door 

atmosferische 

deposities
31

 

10 – 21,5
b
 714 – 1.536 

Naaldbossen ter hoogte van Kraanbergbos 

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

 2.230
f
 

(a) Mediaan waarde voor natte heide (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(b) kritische last voor dit habitattype uit T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 

(c) Kritische last voor oligotroof water (mediaan)( achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(d) Kritische last voor vochtige alluviale bossen (Alterra-rapport 2397) 

(e) Kritische waarde (mediaan) voor rietland (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(f) Kritische waarde (mediaan) voor naaldbossen op zandig grond (achtergrond document verzuring, VMM 

2006) 

 

17.4.5.1.2 Verstoring door vermesting 

In hoofdstuk 13.5 (LUCHT) van het plan-MER werd de immissie voor NO2 bepaald voor de toekomstige 

(geschatte) verkeersintensiteiten. In functie van de effecten op vegetatie worden de concentraties in µg/m³ 

omgerekend naar deposities in kg N/ha/jaar. 

 

Kwetsbaarheid voor eutrofiëring / vermesting 

Uit de kwetsbaarheidskaart voor vermesting (Kaart 14.1-16) blijkt het volgende: 

 Het merendeel van de SBZ-H Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 

heide en vengebieden gelegen ten noordwesten van het plangebied is aangeduid als kwetsbaar tot zeer 

kwetsbaar voor vermesting. 

 De oostelijke deel van de SBZ-H Valleien van de Lambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek 

met vijvergebieden en heiden is aangeduid als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor vermesting. 

 Het merendeel van de percelen gelegen binnen de SBZ-H Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen 

Houthalen en Gruitrode die overlappen met het VEN-Gebied De Mangel- en Winterbeek zijn geklasseerd 

als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor eutrofiëring. Deze percelen omvatten voornamelijk bossen op 

alluviale grond (habitattype 91E0). 

 Het merendeel van de overige percelen binnen het studiegebied zijn geklasseerd als niet tot weinig 

kwetsbaar voor vermesting. 

 

In Tabel 14.1.8 hieronder wordt een overzicht gegeven van de kwetsbaarheden voor vermesting per 

ecologische receptor. 
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Kritische lasten vermestende depositie 

Onderstaande tabel geeft de kritische lasten voor vermestende depositie aan voor de verschillende 

ecologische receptoren.  

Tabel 17.4.6 : Kritische lasten voor vermesting van de verschillende ecologische receptoren (in kg N/ha/j) 

Ecologische receptor 

Kwetsbaarheid 

voor 

vermesting 

Kritische last voor 

vermesting 

(kg N/ha/j) 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix zeer kwetsbaar 18
a
 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten zeer kwetsbaar 7 – 14
b
 

3160 Dystrofe poelen en meren (niet aangemeld voor 

Vlaanderen) (zure vennen) 
zeer kwetsbaar 5 – 10

b
 

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-

alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met 

eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

(zwakgebufferde vennen) 

zeer kwetsbaar 5,8
a
 

91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus 

excelsior (Alno-Padio, Alnoin incanae, Salicion albae) subtype 

mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen 

(Carici elongatae - Alnetum) 

niet gevoelig 

voor stikstof 

depositie 

26,1
a
 

6430 voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en 

van montane en alpiene zones subtype moerasspireaverbond  

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

26,2
a
 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms 

ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petrae of Ilici –

Fagenion) 

matig gevoelig 

voor aanrijking 

door 

atmosferische 

deposities 

10 – 21,5
b
 

Naaldbossen ter hoogte van Kraanbergbos 

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

14
a
 

(a) RLB Landbouwdieren 2011 

(b) T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 

 

17.4.5.2 Effectbespreking 

17.4.5.2.1 Verstoring door verzurende depositie 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verzurende depositie in Zeq/ha/j ter hoogte van de 

geselecteerde ecologische receptoren, en dit voor de huidige situatie (jaar 2013), referentiesituatie (jaar 

2020), doortochttracé en omleidingstracé.  

Voor de bespreking van de verzurende depositie ter hoogte van deze ecologische receptoren zijn een aantal 

punten geselecteerd waarop de depositieberekening gebeurd is. Deze punten zijn terug te vinden op de 

Habitatkaart (Kaart 14.1-3).  De nummers op het kaart verwijzen naar de nummers onder kolom “nummer op 

kaart” in onderstaande tabel.  
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Tabel 17.4.7: Verzurende depositie ter hoogte van de ecologische receptoren voor de huidige situatie, referentiesituatie, doortochttracé en omleidingstracé 

Ecologische receptor 
Nummer 

op kaart 

kwetsbaarheid 

voor verzuring 

Kritische last voor verzuring 

Huidige situatie Referentiesituatie Doortochttracé Omleidingstracé 

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage 

kg 

N/ha/j 
Zeq/ha/j Zeq/ha/j Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % 

4010 
Noordatlantische vochtige heide met 

Erica tetralix 

13 

zeer 

kwetsbaar 
  2.168a 2168 

231,15 10,66 167,62 7,73 171,54 7,91 171,44 7,91 

6 269,06 12,41 200,77 9,26 201,28 9,28 201,93 9,31 

22 367,39 16,95 287,90 13,28 288,77 13,32 287,58 13,26 

27 242,14 11,17 178,89 8,25 179,42 8,28 178,91 8,25 

23 389,05 17,95 309,16 14,26 309,95 14,30 309,40 14,27 

2310 
Psammofiele heide met Calluna- en 

Genista-soorten 

14 

zeer 

kwetsbaar 

7 – 14 

(b) 

500 – 

1.000 

500 

249,48 

49,90 

179,22 

35,84 

179,84 

35,97 

178,66 

35,73 

1000 24,95 17,92 17,98 17,87 

7 

500 

282,50 

56,50 

212,70 

42,54 

213,25 

42,65 214,28 42,86 

1000 28,25 21,27 21,32   21,43 

3 

500 

349,91 

69,98 

269,78 

53,96 

270,08 

54,02 270,63 54,13 

1000 34,99 26,98 27,01   27,06 

20 

500 

384,70 

76,94 

303,66 

60,73 

304,67 

60,93 

303,09 

60,62 

1000 38,47 30,37 30,47 30,31 

26 

500 

258,15 

51,63 

192,75 

38,55 

193,36 

38,67 

192,72 

38,54 

1000 25,82 19,28 19,34 19,27 

3160 

Dystrofe poelen en meren (niet 

aangemeld voor Vlaanderen) (zure 

vennen) 

10 
zeer 

kwetsbaar 

5 – 10 

(b) 

357 – 

714 

357 

251,24 

70,38 

186,09 

52,13 

187,16 

52,43 

188,47 

52,79 

714 35,19 26,06 26,21 26,40 
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Ecologische receptor 
Nummer 

op kaart 

kwetsbaarheid 

voor verzuring 

Kritische last voor verzuring 

Huidige situatie Referentiesituatie Doortochttracé Omleidingstracé 

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage 

kg 

N/ha/j 
Zeq/ha/j Zeq/ha/j Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % 

3130 

Oligotrofe wateren van het 

Middeneuropese en peri-alpiene gebied 

met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of 

met eenjarige vegetatie op 

drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

(zwakgebufferde vennen) 

13 

zeer 

kwetsbaar 
  400c 400 

231,15 57,79 167,62 41,90 171,44 42,86 171,44 42,86 

24 396,39 99,10 322,17 80,54 320,14 80,03 320,32 80,08 

91E0 

Bossen op alluviale grond met Alnus 

glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-

Padio, Alnoin incanae, Salicion albae) 

subtype mesotroof broekbos op minder 

voedselrijke standplaatsen (Carici 

elongatae - Alnetum) 

9 

niet gevoelig 

voor stikstof 

depositie [1] 

  2.429d 2429 

366,89 15,10 292,18 12,03 294,29 12,12 303,79 12,51 

15 481,41 19,82 355,05 14,62 375,91 15,48 310,82 12,80 

17 374,60 15,42 300,19 12,36 302,92 12,47 298,10 12,27 

4 300,22 12,36 245,20 10,09 245,50 10,11 251,28 10,34 

5 333,82 13,74 245,69 10,11 248,02 10,21 252,16 10,38 

19 370,77 15,26 318,67 13,12 320,19 13,18 318,32 13,10 

25 389,72 16,04 280,48 11,55 280,92 11,57 280,01 11,53 

6430 

voedselrijke zoomvormende ruigten van 

het laagland en van montane en alpiene 

zones subtype moerasspireaverbond  

12 minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

  2.400e 2400 

456,42 19,02 320,27 13,34 347,76 14,49 285,59 11,90 

16 324,72 13,53 255,98 10,67 264,70 11,03 250,63 10,44 

9120 

Atlantische zuurminnende 

beukenbossen met Ilex en soms ook 

Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petrae of Ilici –Fagenion) 

21 
matig gevoelig 

voor aanrijking 

door 

atmosferische 

deposities[1] 

10 – 

21,5 

(b) 

714 – 

1.536 

714 

438,37 

61,40 

352,06 

49,31 

351,91 

49,29 

350,95 

49,15 

1536 28,54 22,92 22,91 22,85 

11 

714 

374,57 

52,46 

298,24 

41,77 

298,83 

41,85 

302,86 

42,42 

1536 24,39 19,42 19,46 19,72 
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Ecologische receptor 
Nummer 

op kaart 

kwetsbaarheid 

voor verzuring 

Kritische last voor verzuring 

Huidige situatie Referentiesituatie Doortochttracé Omleidingstracé 

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage 

kg 

N/ha/j 
Zeq/ha/j Zeq/ha/j Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % Zeq/ha/j % 

18 

714 

368,81 

51,65 

284,68 

39,87 

284,51 

39,85 

281,04 

39,36 

1536 24,01 18,53 18,52 18,30 

2 

714 

334,14 

46,80 

245,91 

34,44 

247,83 

34,71 

250,71 

35,11 

1536 21,75 16,01 16,13 16,32 

-  
Naaldbossen ter hoogte van 

Kraanbergbos 

8 minder / niet 

gevoelig 
  2.230f 2230 

314,68 14,11 247,16 11,08 247,72 11,11 265,94 11,93 

1 366,27 16,42 288,36 12,93 288,36 12,93 288,94 12,96 

(a) Mediaan waarde voor natte heide (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(b) kritische last voor dit habitattype uit T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 

(c) Kritische last voor oligotroof water (mediaan)( achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(d) Kritische last voor vochtige alluviale bossen (Alterra-rapport 2397) 

(e) Kritische waarde (mediaan) voor rietland (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

(f) Kritische waarde (mediaan) voor naaldbossen op zandig grond (achtergrond document verzuring, VMM 2006) 

[1] T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 

 

 



 946/1062 BE0100.010154.0168  

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat deze ecologische receptoren reeds in de huidige situatie (jaar 2013) sterk 

aangetast zijn door verzurende depositie. De bijdragen berekend t.o.v. de kritische lasten zijn zeer hoog in 

de huidige situatie en dan vooral ten aanzien van de zeer kwetsbare vegetaties, zoals de vennen (3160, 

3130) en heidevegetaties (2310, 4010). 

De resultaten voor de referentiesituatie (jaar 2020), d.w.z. de situatie zoals ze zich zou voordoen in 2020 

zonder aanpassingen aan de huidige weginfrastructuur, tonen aan dat er een duidelijke verbetering verwacht 

wordt ten opzichte van de huidige situatie met betrekking tot verzurende depositie. Deze verwachte daling 

loopt op sommige locaties zelfs op tot 20% ten opzichte van de huidige situatie (bijvoorbeeld ter hoogte van 

punt 24 op de Habitatkaart).  

Wat het doortochttracé betreft, zal er een heel kleine toename – en voor sommige punten zelfs een daling - 

optreden van de bijdrage tot de verzurende depositie ten gevolge van de realisatie van dit alternatief. Deze 

toenames zijn niet significant van aard en bedragen gemiddeld 0,2% en maximaal 0,9% (ter hoogte van de 

Mangelbeek, punt 15 op de habitatkaart) ten opzichte van de referentiesituatie 2020. Als voorbeeld worden 

de kwetsbare vennen op het Kamp van Beverlo (punt 10 op de Habitatkaart) genomen: 

 Huidige situatie: 251,24 kg Zeq/ha/j 

 Referentiesituatie: 186,09 Zeq/ha/j 

 Doortochttracé: 187,16 Zeq/ha/j 

 Omleidingstracé: 188,47 Zeq/ha/j 

Aangezien er sowieso een verbetering zal optreden ten aanzien van de huidige situatie en de extra bijdrage 

door uitvoering van het doortochttracé niet significant is, wordt het effect van verzurende depositie afkomstig 

van het doortochttracé als niet significant negatief beoordeeld. Deze conclusie kan ook duidelijk afgeleid 

worden uit de Kaart 13.5-10, waarbij de marginale immissiebijdrage van het verkeer door uitvoering van het 

project wordt weergegeven.  Op basis van deze figuur kan er afgeleid worden dat de grootste impact zich 

bevindt ter hoogte van de tunnelmonden, die volledig buiten de natuurbeschermingszones gesitueerd zijn. 

De bijdrage ter hoogte van de natuurbeschermingsgebieden liggen allen tussen de 0 en 2 µg NO2/m³ en 

situeren zich aan de grens van het Kamp van Beverlo.  

Hierbij dient wel de bedenking gemaakt, dat er net zoals in de huidige situatie een hoge verzurende 

depositie ter hoogte van de meest kwetsbare habitats, zoals vennen en heidegebieden, blijft optreden. Een 

globale aanpak van dit probleem op Vlaamse schaal is hier aangewezen.  

 

17.4.5.2.2 Verstoring door vermestende / eutrofiërende depositie 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijdrages tot de vermestende depositie ten gevolge van de 

emissies gerelateerd aan de weg, en dit voor de huidige situatie, referentiesituatie 2020, doortochttracé en 

omleidingstracé.  

De punten gekozen voor de bespreking van de bijdrage tot de verzurende depositie worden ook voor de 

bespreking van de vermestende depositie gebruikt. Deze zijn terug te vinden onder kolom “nummer op 

kaart”. 
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Tabel 17.4.8 : Vermestende depositie ter hoogte van de ecologische receptoren voor de huidige situatie, referentiesituatie, doortochttracé en omleidingstracé 

Ecologische receptor 
Ter hoogte 

van 

Nummer 

op kaart 

Kwetsbaarheid 

voor vermesting 

Kritische last 

voor vermesting 

(kg N/ha/j) 

Huidige situatie Referentiesituatie Doortochttracé Omleidingstracé 

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage 

kg N/ha/j % kg N/ha/j % kg N/ha/j % kg N/ha/j % 

4010 
Noordatlantische vochtige 

heide met Erica tetralix 

SBZ HAB03 

en SBZ 

VOG01 

13 

zeer kwetsbaar 18a 18 

3,24 17,98 2,35 13,04 2,40 13,34 2,40 13,33 

6 3,77 20,93 2,81 15,62 2,82 15,65 2,83 15,71 

HAB01 en 

VOG04 

22 5,14 28,57 4,03 22,39 4,04 22,46 4,03 22,37 

27 3,39 18,83 2,50 13,91 2,51 13,96 2,50 13,92 

HAB02 23 5,45 30,26 4,33 24,05 4,34 24,11 4,33 24,06 

2310 
Psammofiele heide met 

Calluna- en Genista-soorten 

SBZ HAB03 

en SBZ 

VOG01 

14 

zeer kwetsbaar 7 – 14b 

7 

3,49 

49,90 

2,51 

35,84 

2,52 

35,97 

2,50 

35,73 

14 24,95 17,92 17,98 17,87 

7 

7 

3,96 

56,50 

2,98 

42,54 

2,99 

42,65 

3,00 

42,86 

14 28,25 21,27 21,32 21,43 

3 

7 

4,90 

69,98 

3,78 

53,96 

3,78 

54,02 

3,79 

54,13 

14 34,99 26,98 27,01 27,06 

HAB01 en 

VOG04 

20 

7 

5,39 

76,94 

4,25 

60,73 

4,27 

60,93 

4,24 

60,62 

14 38,47 30,37 30,47 30,31 

26 

7 

3,61 

51,63 

2,70 

38,55 

2,71 

38,67 

2,70 

38,54 

14 25,82 19,28 19,34 19,27 

3160 

Dystrofe poelen en meren 

(niet aangemeld voor 

Vlaanderen) (zure vennen) 

SBZ HAB03 

en SBZ 

VOG01 

10 zeer kwetsbaar 5 – 10b 

5 

3,52 

70,35 

2,61 

52,10 

2,62 

52,41 

2,64 

52,77 

10 35,17 26,05 26,20 26,39 



 948/1062  BE0100.010154.0168  

 

 

Ecologische receptor 
Ter hoogte 

van 

Nummer 

op kaart 

Kwetsbaarheid 

voor vermesting 

Kritische last 

voor vermesting 

(kg N/ha/j) 

Huidige situatie Referentiesituatie Doortochttracé Omleidingstracé 

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage 

kg N/ha/j % kg N/ha/j % kg N/ha/j % kg N/ha/j % 

3130 

Oligotrofe wateren van het 

Middeneuropese en peri-

alpiene gebied met 

Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met eenjarige 

vegetatie op drooggevallen 

oevers (Nanocyperetalia) 

(zwakgebufferde vennen) 

SBZ HAB03 

en SBZ 

VOG01 

13 

zeer kwetsbaar 5,8a 5,8 

3,24 55,79 2,35 40,46 2,40 41,41 2,40 41,38 

HAB 02 24 5,55 95,68 4,51 77,77 4,48 77,27 4,48 77,32 

91E0 

Bossen op alluviale grond 

met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-

Padio, Alnoin incanae, 

Salicion albae) subtype 

mesotroof broekbos op 

minder voedselrijke 

standplaatsen (Carici 

elongatae - Alnetum) 

VEN03 HAB01 

VNR03 

9 

niet gevoelig voor 

stikstof 

depositie[1] 

26,1a 26,1 

5,14 19,68 4,09 15,67 4,12 15,79 4,25 16,30 

15 6,74 25,82 4,97 19,04 5,26 20,16 4,35 16,67 

17 5,24 20,09 4,20 16,10 4,24 16,25 4,17 15,99 

VEN03 HAB01 

ENR02 
4 4,20 16,10 3,43 13,15 3,44 13,17 3,52 13,48 

VEN06 en 

ENR05 
5 4,67 17,91 3,44 13,18 3,47 13,30 3,53 13,53 

HAB02 

19 5,19 19,89 4,46 17,09 4,48 17,18 4,46 17,07 

25 5,46 20,90 3,93 15,05 3,93 15,07 3,92 15,02 

6430 

voedselrijke zoomvormende 

ruigten van het laagland en 

van montane en alpiene 

zones subtype 

moerasspireaverbond 

VEN05 en 

ENR06 

12 

minder / niet 

gevoelig voor 

verzuring 

26,2a 26,2 

6,39 24,39 4,48 17,11 4,87 18,58 4,00 15,26 

16 4,55 17,35 3,58 13,68 3,71 14,14 3,51 13,39 

9120 Atlantische zuurminnende HAB02 21 matig gevoelig 10 – 10 6,14 61,37 4,93 49,29 4,93 49,27 4,91 49,13 
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Ecologische receptor 
Ter hoogte 

van 

Nummer 

op kaart 

Kwetsbaarheid 

voor vermesting 

Kritische last 

voor vermesting 

(kg N/ha/j) 

Huidige situatie Referentiesituatie Doortochttracé Omleidingstracé 

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage 

kg N/ha/j % kg N/ha/j % kg N/ha/j % kg N/ha/j % 

beukenbossen met Ilex en 

soms ook Taxus in de 

ondergroei (Quercion robori-

petrae of Ilici –Fagenion) 

voor aanrijking 

door 

atmosferische 

deposities[1] 

21,5b 21,5 28,54 22,93 22,91 22,85 

VEN03 HAB01 

VNR03 

11 

10 

5,24 

52,44 

4,18 

41,75 

4,18 

41,84 

4,24 

42,40 

21,5 24,39 19,42 19,46 19,72 

18 

10 

5,16 

51,63 

3,99 

39,85 

3,98 

39,83 

3,93 

39,35 

21,5 24,02 18,54 18,53 18,30 

HAB02 2 

10 

4,68 

46,78 

3,44 

34,43 

3,47 

34,70 

3,51 

35,10 

21,5 21,76 16,01 16,14 16,33 

- 
Naaldbossen ter hoogte van 

Kraanbergbos 
HAB03 

8 minder / niet 

gevoelig 
14a 14 

4,41 31,47 3,46 24,72 3,47 24,77 3,72 26,59 

1 5,13 36,63 4,04 28,84 4,04 28,84 4,05 28,89 

(a) RLB Landbouwdieren 2011 

(b) T’jollyn et al, 2009 (INBO rapport 2009.46) 

 



 950/1062 BE0100.010154.0168  

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat deze ecologische receptoren reeds in de huidige situatie (jaar 2013) 

sterk aangetast zijn door verzurende depositie. De bijdragen berekend t.o.v. de kritische lasten zijn zeer 

hoog in de huidige situatie en dan vooral ten aanzien van de zeer kwetsbare vegetaties, zoals de vennen 

(3160, 3130) en heidevegetaties (2310, 4010). 

 

De resultaten voor de referentiesituatie (jaar 2020), d.w.z. de situatie zoals ze zich zou voordoen in 

2020 zonder de aanpassingen aan de huidige weginfrastructuur, tonen een duidelijke vermindering van 

de bijdrage aan vermestende depositie ten opzichte van de huidige situatie en ten gevolge van de 

verkeersemissies. Deze daling loopt op sommige locaties zelfs op tot 18%, o.a. ter hoogte van de vennen 

op het Kamp van Beverlo (punt 10 op de Habitatkaart).  

 

Wat het doortochttracé betreft, zal er een heel kleine toename – en voor sommige punten zelfs een 

daling - optreden van de bijdrage tot de verzurende depositie ten gevolge van de realisatie van dit 

alternatief. Deze toenames zijn niet significant van aard en bedragen maximaal 0,3 kg N/ha/j (punt 16 op 

de habitatkaart) ten opzichte van de referentiesituatie 2020. Als voorbeeld worden de kwetsbare vennen 

op het Kamp van Beverlo (punt 10 op de Habitatkaart) genomen: 

 Huidige situatie: 3,52 kg N/ha/j 

 Referentiesituatie: 2,61 kg N/ha/j 

 Doortochttracé: 2,62 kg N/ha/j 

 Omleidingstracé: 2,64 kg N/ha/j 

 

De toename wordt als niet significant beschouwd, aangezien het over een toename gaat van minder dan 

1% ten opzichte van de referentiesituatie. 

 

17.4.6 Ecotoopdegradatie door verdroging 

17.4.6.1 Grondwaterkwantiteit 

Voor de beschrijving van dit aspect, wordt verwezen naar volgende kaarten: 

 

Kaart 13.3-3: Kwetsbaarheidskaart verdroging 

Kaart 13.3-4 Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanleg tunnel Peersedijk (open bouwput) 

Kaart 13.3-5: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanwezigheid tunnel Peersedijk 

Kaart 13.3-6: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanleg tunnels dorpskernen Houthalen-

Helchteren 

Kaart 13.3-7: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanwezigheid tunnels dorpskernen Houthalen-

Helchteren 

Kaart 13.3-8: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanleg variant langere tunnel Helchteren 

 

Het ecosysteemtype van de boven- en middenlopen van Kempense laaglandbeken is gevoelig aan 

kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen van het grondwater. Binnen het plangebied zijn deze relevant 

voor de SBZ-H’s van zowel de Mangelbeek (SBZ-H BE2200030) als de Laambeek (SBZ-H BE2200031). 

In het noordelijk deel van het tracé ter hoogte van Hoeverheide (SBZ-H Zwarte Beek -SBZ-H 

BE2200029) zijn  in het Militair Domein een aantal licht gevoelige natte vegetaties aanwezig.  

 

De hydrologische effecten zijn relevant op locaties waar constructies onder maaiveld voorzien worden: 
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 Segment 1: aan de zuidrand van dit segment is de aanleg van een rotonde voorzien i.f.v. de 

noodzakelijke verknoping van de N74 en N715. Het lokale verkeer gebruikt de rotonde en blijft hier op 

maaiveldniveau. Het doorgaande verkeer kan zonder obstructies rechtdoor rijden en gaat hierbij onder 

het maaiveld over ca 500 m, onder de rotonde door (niveau -1). (= tunnel Peersedijk) 

 Segment 3: dit segment bevat het ondertunnelde gedeelte van Helchteren en loopt vanaf de 

Boekweitstraat tot aan de Reitstraat/Vennestraat. De tunnel heeft een lengte van ca 850 m. 

 Segment 5: dit segment bevat de tunnel onder Houthalen. Dit loopt vanaf de Lokenstraat tot De Vloot. 

De tunnel heeft een lengte van ca 1900 m. 

 Segment 6: dit segment is de verbinding naar de E314 en loopt van De Vloot tot aan de 

verkeerswisselaar. Hier is de mogelijkheid voorzien voor het lokaal verkeer om een keerbeweging uit 

te voeren door middel van een kleinere tunnel onder de N74 (niveau -1). 

 Variant verlengde tunnel Helchteren: de overgang van een 2x1-weg voor doorgaand verkeer naar een 

2x2-weg leidt te Helchteren tot een bijkomende bovengrondse ruimte-inname. Ten noorden van de 

tunnel werd dan ook voorgesteld om na te gaan of de verlenging van de tunnel met een 600-tal meter 

kan leiden tot significant betere effecten op de mens.  

 

Volgens de methodiek van Peymen et al. (2000) wordt een kwetsbaarheidsanalyse voor verdroging 

uitgevoerd. Daarbij worden 3 factoren gecombineerd: 

 de ecologische waarde van de vegetaties (vegetaties slechts kwetsbaar indien waardevol); 

 de gevoeligheid van vegetaties voor verdroging op basis van de indicatiewaarden voor verdroging 

opgesteld door Dirk De Baere;   

 De gevoeligheid van de bodem voor verdroging die rekening houdt met textuur, bodemvocht en 

organisch stofgehalte. Het zijn immers deze factoren die in hoofdzaak het beschikbaar bodemvocht 

bepalen. 

Deze 3 factoren combineren naar “kwetsbaarheid” gebeurt via sleutelmatrices (Peymen et al., 2000). 

Deze sleutelmatrices zijn zo opgebouwd dat een vegetatie slechts als zeer kwetsbaar wordt beoordeeld 

indien ze én waardevol én gevoelig is voor verdroging én de bodem gevoelig is voor verdroging. Op de 

kwetsbaarheidskaart worden 4 klassen onderscheiden: [niet kwetsbaar tot zeer kwetsbaar]. De 0-klasse 

zijn ecotopen die niet werden geëvalueerd. Bij de kwetsbaarheidsanalyse wordt expliciet rekening 

gehouden met de ecologische waarde van de voorkomende vegetaties en de gevoeligheid voor 

standplaatsverdroging. 

De gehanteerde kwetsbaarheidskaart voor verdroging is gebaseerd op de geactualiseerde BWK, waarop 

de methodiek van Peymen et al (2000) werd toegepast en geeft zodoende de kwetsbaarheid weer in de 

huidige toestand (referentiesituatie). 

 

Binnen de effectgerichte benadering kunnen verschillende gradaties in de analyse onderscheiden 

worden; van een expertinschatting tot een ecohydrologische modellering. Op het niveau van deze plan-

MER is er voor geopteerd om de effectanalyse te baseren op stijghoogteverschillen: met behulp van het 

grondwatermodel werden stijghoogteverschillen berekend tussen de referentietoestand en mogelijke 

ingrepen. Deze stijghoogteverschillen werden vervolgens in overlay gelegd met de meest recente BWK 

en de kwetsbaarheidskaart voor verdroging. Hierdoor kan worden ingeschat welke ecotopen een 

potentieel effect zullen ondergaan.  

Voor de ecohydrologische effectanalyse wordt als grenswaarde 5 cm stijghoogteverschil gehanteerd en 

dit omwille van volgende redenen:  

 effecten op grondwaterpeilen van 5 cm en minder kunnen door middel van peilmetingen, rekening 

houdend met klimatologische verschillen en meetfouten, niet éénduidig worden afgeleid; 
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 Mertens & Huybrechts (INBO, 2007) en Snellings (VMM afdeling Water, 2006) stellen dat 

stijghoogtedalingen van minder dan 5 cm niet significant zijn. Dit wil niet zeggen dat er geen 

hydrologische en ecologische effecten zijn, maar wel dat ze als niet significant beschouwd worden. 

 

In het plan-MER werden de effecten voor de grondwatergevoelige vegetaties bepaald aan de hand van 

een niet-stationair lokaal grondwatermodel, en dit t.h.v. de tunnel Peersedijk en t.h.v. de tunnels onder de 

dorpskernen Houthalen en Helchteren.    

 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gemodelleerde situaties en van de belangrijkste 

projectkenmerken per situatie die een invloed hebben op de grondwatertafel. 

Tabel 17.4.9: Projectkenmerken met invloed op grondwatertafel voor gemodelleerde situaties doortochttracé 

Gemodelleerde situatie Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnel Peersedijk Zonder secanspalen Bemaling open bouwput 

Tunnel Houthalen Diepe* secanspalen (worst case) Bemaling** tussen secanspalen 

Tunnel Helchteren Diepe* secanspalen (worst case) Bemaling** tussen secanspalen 

Variant tunnel Helchteren 

(verlengd met 600 m) 

Diepe* secanspalen (worst case) Bemaling** tussen secanspalen 

 

Onderstaande tabel geeft per gemodelleerde situatie de conclusie weer. 

Tabel 17.4.10 : Effectbeoordeling voor gemodelleerde situaties doortochttracé 

Gemodelleerde situatie Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnel Peersedijk Geen significant negatief effect Mogelijk significant negatief 

effect 

MM (bv retourbemaling) 

noodzakelijk – te onderzoeken 

op projectniveau 

Tunnel Houthalen Geen significant negatief effect Mogelijk significant negatief 

effect 

MM (bv retourbemaling) 

noodzakelijk – te onderzoeken 

op projectniveau 

Tunnel Helchteren Geen significant negatief effect Mogelijk significant negatief 

effect 

MM (bv retourbemaling) 

noodzakelijk – te onderzoeken 

op projectniveau 

Variant tunnel Helchteren 

(verlengd met 600 m) 

Significant negatief effect 

mogelijk op aangemelde 

beschermde habitats (6430-

voedselrijke ruigten) 

Om significant negatieve 

ecohydrologische effecten uit te 

sluiten wordt een verlenging van 

de tunnel met maximaal 500 m 

voorgesteld. 

Mogelijk significant negatief 

effect 

MM (bv retourbemaling) 

noodzakelijk – te onderzoeken 

op projectniveau 

MM: milderende maatregel 
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Globaal kan voor het doortochttracé worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van de tunnels volgens 

het basistracé nergens tot significant negatieve ecohydrologische effecten op de aangemelde Natura 

2000 habitats zal leiden.    

Om significant negatieve ecohydrologische effecten uit te sluiten voor de variant met verlengde tunnel in 

Helchteren wordt een verlenging van de tunnel met maximaal 500 m voorgesteld.   

 

Voor de aanlegfase kunnen als gevolg van de bemaling wel significant negatieve effecten optreden ter 

hoogte van grondwaterafhankelijke vegetaties.  Op projectniveau zal daarom onderzocht moeten worden 

welke milderende maatregelen moeten worden toegepast in welke deelzones (afhankelijk van 

diepteligging tunnel, uitvoeringstechniek van de tunnel, plaatselijke grondwaterstand en kwetsbaarheid 

voor verdroging van de omgeving) om tot niet-significantie te leiden. Het staat echter wel vast dat er 

voldoende technische maatregelen voorhanden zijn om deze significante effecten teniet te doen. Het 

gebruik van retourbemaling, de onderwaterbetontechniek58 (waarbij bemaling buiten de bouwput niet 

nodig is)  en het voorzien van drains59 kunnen als mogelijkheid worden aangehaald. Retourbemaling is 

een techniek die zeer vaak wordt toegepast op kleine schaal, maar kan ook op grote schaal gehanteerd 

worden zoals reeds het geval was bij de aanleg van het Doeldok in de provincie Antwerpen. Om schade 

door zettingen in het dorp Doel te vermijden (vanwege zettingsgevoelige veenlagen in de ondergrond) 

werd hier op grote schaal retourbemaling toegepast. Het gebruik van onderwaterbeton is vooral gekend 

van grootschalige project in Nederland, zoals aanleg van metrolijnen in Rotterdam en Amsterdam, alsook 

talrijke weg- en treintunnels, bouwputten voor grote kantoorgebouwen etc… In België wordt deze 

techniek ook soms toegepast voor de aanleg van bouwputten voor sommige pompstations in 

Aquafinprojecten. 

Voor de tunnel De Standaard van het omleidingstracé (waarvoor ook voor de exploitatiefase milderende 

maatregelen noodzakelijk zijn) is reeds in dit plan-MER geïllustreerd dat niet-significantie (minder dan 

5cm grondwaterverlaging) op deze plaats inderdaad wordt bereikt voor een uitvoeringstechniek met 

gestaffelde ondiepe secanspalen, onderwaterbeton (zodat bemaling niet noodzakelijk is) en met drains. 

 

Besluit: 

Bij aanleg van het doortochttracé en mits de toepassing van milderende maatregelen tijdens de 

aanlegfase, zullen er geen significant negatieve effecten optreden ten aanzien van de aangemelde 

habitats die kwetsbaar zijn voor grondwaterstandsdaling.  

 

 

17.4.6.2 Waterkwaliteit 

De impact van bemalingen op de grondwaterkwaliteit is slechts relevant indien zich verontreinigingen 

binnen de invloedssfeer van de bemalingen bevinden. Gezien de hierboven gestelde strenge eisen voor 

de maximale grondwaterstandverlaging in functie van gevoelige vegetaties, is het bijna niet mogelijk om 

de tunnels aan te leggen met behulp van bemalingen. Waarschijnlijk zullen andere technieken 

aangewend worden. Indien toch bemalingen uitgevoerd zouden worden, wordt volgende randvoorwaarde 

gesteld: 

Indien de Opdrachtnemer bemalingen plant, dient hij de gekende bodemverontreinigingen in kaart te 

brengen en ervoor te zorgen dat deze geen effecten op de grondwaterkwaliteit kunnen veroorzaken. Dit 

                                                      
58

 Onderwaterbetontechniek: er wordt tussen de secanspalenwanden zonder bemaling (nat) uitgegraven en er worden trekankers in 
de vloer geslagen. Een waterdicht onderwaterbeton wordt op de bodem van de bouwput gegoten. De bouwkuip is waterdicht en 
wordt leeggepompt 
59

 Drains : evenwichtsleidingen die aan de zijkanten van de tunnel worden geplaatst om doorstroming vanuit de opwaartse zijde 
(opstuwing) naar de afwaartse zijde (stijghoogtedaling) toe te laten. 
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kan door de bemalingscontour zodanig te beperken dat de gekende verontreinigingen niet binnen de 

invloedssfeer gelegen zijn.  

 

Wijzingen in afstroompieken in het oppervlaktewater worden vermeden door de aanleg van buffer- en 

infiltratiebekkens.  

Een wijziging van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater wordt vermeden door de toepassing 

van een geconcentreerde opvang van de vervuiling door het gebruik van vet- en zandvangen. Op 

projectniveau dient gedetailleerd onderzocht te worden welke maatregelen het meest efficiënt zijn voor 

het voorkomen van vervuiling van oppervlaktewater, grondwater en bodem rondom de N74 door 

afstromend wegwater en hierbij zal rekening worden gehouden met de financiële en technische 

haalbaarheid van de verschillende technieken.  

Een specifiek aandachtspunt zijn de vennen binnen het SBZ-H 2200029 en SBZ-V 2218311 ten 

noordwesten van de KMO-zone. Deze beschikken momenteel over een relatief slechte waterkwaliteit. Ze 

ontvingen water dat van de landbouwgebieden ten noorden van de KMO-zone en van de N74/N715 

komt. In kader van de opheffing van de voormalige rotonde op de N74/715 ter hoogte van Hechtel-Eksel 

werd het geëutrofieerde water, dat van het aanliggende landbouwgebied afstroomt, afgeleid naar een 

pompput om vervolgens via een persleiding naar noordelijker geleden infiltratiezones gebracht te worden. 

Door deze ingreep worden waardevolle systemen die afhankelijk zijn van zuiver voedselarm water (met 

name het vennengebied met het Steinsven) gespaard en is een verbetering van de slechte situatie 

opgetreden.  

Deze afsluiting van de instroom van geëutrofieerd water naar het vennengebied dient als een tijdelijke 

maatregel beschouwd te worden in afwachting van een verbetering van de waterkwaliteit van het water in 

de baangracht. Dit water is immers nodig voor de voeding van de vennen en het natte heidegebied.  

Om de waterkwaliteit van het water in de baangracht voldoende te verbeteren wordt een structurele en 

duurzame oplossing vooropgesteld die uitgewerkt dient te worden op projectniveau.  Volgende 

randvoorwaarden moeten in acht genomen worden : 

 Waterbeheer van de gecombineerde wegenis N74-N715 via: 

1/ ondoorlatende afvoer naar zuiveringsvoorziening (olievang & slibvang) 

2/ infiltratie in ondiepe grachten met voldoende buffercapaciteit,  

3/ infiltratie binnen ruimere infiltratiezones binnen de nieuwe verkeerswisselaar of binnen de 

KMO-zone. 

 Demping van de gracht die voor de afvoer van voedselrijk water van het Steinsven zorgt nadat de 

bron van voedselrijk water weggenomen is 

Tevens dient de verontreiniging (mest, biociden) in het landbouwgebied ten oosten van de N74/N715 

teruggedrongen te worden, maar dit houdt geen enkel verband met voorliggend project.  

Als algemene randvoorwaarden voor de exploitatiefase wordt gesteld dat bij het onderhoud van de 

bermen geen pesticiden gebruikt mogen worden en dat een minimaal gebruik van strooizouten geldt.  

 

Besluit: 

Als besluit kan er gesteld worden dat mits in acht name van de milderende maatregelen, aangaande 

(grond)waterverontreiniging, er geen significant negatieve effecten zullen optreden.  
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17.4.7 Barrièrewerking en versnippering 

17.4.7.1 Methodiek 

In dit hoofdstuk wordt een inschatting gemaakt van de effecten inzake barrièrewerking en versnippering 

van het doortochttracé op: 

 de Europees beschermde habitats en soorten waarvoor het gebied is aangemeld; 

 de soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (Bijlage III Natuurdecreet); 

 de bestaande ecologische verbindingen en de gewenste ecologische verbindingen die beschreven 

staan in de verschillende S-IHD rapporten. De connectiviteit tussen leefgebieden is namelijk een 

belangrijke en sturende factor voor een gezonde populatie (bv. Adriaens et al, 2004; Adriaens et al, 

2007; Adriaens et al. 2008). Verschillende migratieknelpunten kunnen er voor zorgen dat de soorten 

niet tot hun geschikt leefgebied kunnen geraken of dat er geen uitwisseling kan gebeuren tussen 

nabije populaties (bv. Frantz et al. 2012). 

In functie van de effectbespreking en –beoordeling dient hierbij opgemerkt dat de Habitatrichtlijn bijgevolg 

niet alleen een gunstige staat van instandhouding vereist van de individuele SBZ-gebieden, maar ook van 

het “Natura 2000”-netwerk. Het is bijgevolg van belang dat bij de effectbepaling van het 

doortochttracé/omleidingstracé rekening wordt gehouden met de functionele ecologische verbindingen 

die door het doortochttracé/omleidingstracé zouden worden aangesneden.  

Bij de effectbeoordeling zal dus rekening gehouden worden met de mate waarin de bestaande en de 

gewenste natuurverbindingen op basis van de S-IHD’s zouden worden gehypothekeerd. Hierbij zijn 

verschillende factoren van belang: 

 De specificaties van de dwarsing ter hoogte van de natuurverbinding (onder de grond, open sleuf, 

gelijk met maaiveld, op verhoging, via brug); 

 De mate waarin de wijze van dwarsing effecten zou hebben op de verplaatsing van kritische soorten 

waarvan geacht wordt dat ze van deze verbinding gebruik maken. 

 

Hierna worden de passages uit de betreffende S-IHD rapporten, waarin verwezen wordt naar welke 

ecologische verbindingen noodzakelijk of gewenst zijn voor het in stand houden van een goed 

functionerend ecologisch Natura 2000 netwerk, opgelijst. Voor een overzicht van de S-IHD’s die voor de 

aangemelde habitats en soorten zijn beschreven, wordt verwezen naar § 17.3. De effectbeschrijving en –

beoordeling inzake barrièrewerking en versnippering wordt hieraan getoetst.  

 

SBZ-H BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 

heide en vengebieden en SBZ-V BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek 

In het S-IHD rapport 25 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b) voor SBZ-H Zwarte Beek en SBZ-V 

Zwarte Beek wordt in de SWOT analyse de “genetische isolatie van bepaalde soorten” als zwakte 

aangehaald. Daarnaast wordt “een beperkte connectiviteit voor habitattypes en soorten zowel binnen als 

buiten de Speciale Beschermingszone” als bedreiging aangehaald. De realisatie van “een robuust 

ecologisch netwerk doorheen de SBZ voor amfibieën- en reptielenpopulaties en soorten van het 

heidecomplex” wordt als één van de inspanningen voor het realiseren van de doelen aangehaald. Voor 

de volledige SWOT analyse wordt verwezen naar het Rapport 25 zelf (Agentschap voor Natuur en Bos, 

2012b). Voor een situering van de deelgebieden waar in onderstaande passages naar wordt verwezen, 

wordt verwezen naar de toponiemenkaarten (Figur 17.3.2 en Figuur 17.3.3). 

 

 Genetische isolatie: 

Verschillende populaties komen geïsoleerd voor, waardoor genetische uitwisseling met andere (naburige) 

populaties ontbreekt (Frankham 2005; Kuussaari et al. 2009).  Deze uitwisseling is noodzakelijk om een 

duurzame populatie van een aantal habitattypische soorten (gentiaanblauwtje, heivlinder en 
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kommavlinder) van bijvoorbeeld de heidehabitats te kunnen behalen en van de habitatrichtlijnsoorten 

knoflookpad, gevlekte witsnuitlibel en gladde slang. Verbindingen tussen de heidegebieden, zoals 

Schietveld van Houthalen-Helchteren, bestaande uit gelijkaardige habitats die als corridor kunnen 

fungeren, ontbreken (Stuckens J., 2004). Hierdoor zijn de biotopen de facto ecologisch niet met elkaar 

verbonden waardoor uitwisseling van weinig mobiele soorten tussen deze gebieden moeilijk of zelfs 

onmogelijk wordt. Dit uit zich in het niet of in kleine populaties voorkomen van bijlage of habitattypische 

soorten, zoals bvb. het gentiaanblauwtje. 

 

 Beperkte connectiviteit voor habitattypes en soorten zowel binnen als buiten de Speciale 

Beschermingszone 

De connectiviteit tussen leefgebieden is een belangrijke en sturende factor voor een gezonde populatie 

(zie Rueda et al. 2013). Verschillende migratieknelpunten kunnen er voor zorgen dat de soorten niet tot 

hun geschikt leefgebied kunnen geraken of dat er geen uitwisseling kan gebeuren tussen nabije 

populaties. Zo vormt het gesloten naaldbos tussen het Pijnven en het Kamp van Beverlo, naast 

infrastructurele barrières, een barrière voor gladde slang (van Delft & van Rijsewijk 2006).   

Ondanks de grote aanééngesloten oppervlakte situeren zich in het richtlijngebied harde barrières zoals 

wegen en bebouwing. Infrastructuurbarrières zijn onder meer de grote verkeerswegen zoals 

Kamperbaan, N715, N719, en Remo. De ecologische relaties met de Mangelbeekvallei, het brongebied 

van de Zwarte beek en het schietveld van Houthalen Helchteren zijn en worden nog meer 

gehypothekeerd door projecten zoals “Closing the circle”.  

Als belangrijke barrières voor vissoorten zijn de, als vismigratieknelpunt aangeduide stuwen op de 

verschillende beken (Zwarte beek, Dommel en Grote Nete) (zie Stevens & Coeck 2010). 

In de SBZ (Landschap van de Grote Nete en Landschap van Dommel en Bollisserbeek) komen een groot 

aantal zonevreemde weekendhuisjes in valleien voor die voor een barrière kunnen zorgen, waar meestal 

exoten worden aangeplant of habitatontwikkeling op de plaats zelf en in de omgeving verhinderen of in 

ernstige mate hinderen. De belangrijkste barrière is echter het intensief landgebruik in het brongebied van 

Zwarte beek en Bollisserbeek. Verbindingen tussen de grote heidekernen van Vlaanderen (Kamp van 

Beverlo, Schietveld van Houthalen-Helchteren) en de kleinere heidecomplexen in het noorden van 

Limburg zoals het Hageven, bestaande uit gelijkaardige habitats die als corridor kunnen fungeren, 

ontbreken er. De isolatie van de heideterreinen is te merken aan het scherpe contrast op de grenszones 

tussen de landbouwgebieden en de heidegebieden (Piessens et al. 2005). Nagenoeg alle droge 

stapstenen tussen de heideterreinen (Kamp van Beverlo en Schietveld van Houthalen-Helchteren) zijn 

verdwenen en de natte stapstenen (Bollisserbeek) herbergen te rijke standplaatsen om een goede 

corridor te vormen. Het weideareaal daalde eveneens in het grootschalige landbouwgebied tussen de 

beide militaire terreinen (Stuckens J., 2004). 

 

 Robuust ecologisch netwerk doorheen de SBZ voor amfibieën- en reptielenpopulaties en soorten van 

het heidecomplex 

Om duurzame populaties te bekomen van kritische habitatrichtlijnsoorten als knoflookpad, heikikker, 

rugstreeppad en gladde slang is het belangrijk dat ze vrij kunnen migreren tussen geschikt habitat. De 

populaties van gladde slang en knoflookpad zijn bovendien zo klein dat op korte termijn de samenhang, 

niet alleen bewaard, maar grondig hersteld moet worden. Momenteel staan soorten als knoflookpad zelfs 

in hun laatste Vlaamse stronghold op de rand van uitsterven (INBO 2012). 

Voor gladde slang dient niet alleen het leefgebied binnen de SBZ verbeterd te worden, maar ook de 

functionele verbindingen in het Pijnven, met de bossen van Overpelt, naar de vlindervallei en Vriesputten 

en via het Kamp van Beverlo naar het Schietveld van Helchteren. Door uitbreiding van landduinvegetaties 
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vanuit naaldbos in en tussen Pijnven en Kamp van Beverlo en ontsnippering van de Kamperbaan, 

Kiefhoekstraat, etc. worden de actuele leefgebieden verbeterd.  

Voor de functionele verbinding met het Schietveld van Helchteren via het brongebied van de Zwarte beek 

en bovenloop van de Dommel is extra leefgebied voorzien; het spoort samen met verbinding voor 

rugstreeppad, heikikker, knoflookpad en habitattypische soort gentiaanblauwtje, heivlinder, 

kommavlinder. 

Op korte termijn moeten inspanningen genomen worden voor versterking van knoflookpad in het 

“Landschap van Dommel en Bollisserbeek” en “Landschap van valleicomplex van de Zwarte beek”, meer 

bepaald in de bovenloop van de Bollisserbeek en brongebied van de Zwarte beek. Het herstellen en 

uitbreiden van landbiotoop is er cruciaal voor de knoflookpad, met rond de laatste stronghold aanleg van 

nieuwe voortplantingsbiotopen. Als kwaliteitsdoel voor de voortplantingsbiotopen is essentieel het 

tegengaan van eutrofiëring en het visvrij houden van de poelen. 

Om dit te realiseren zal naar samenwerking met ruimte en erfgoed, dienst wegen en verkeer, de 

gemeenten, waterloopbeheerders, private eigenaars en de provincie Limburg gezocht moeten worden. 

 

In het S-IHD rapport 25 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b) worden ook reeds een aantal 

oplossingen aangereikt, waarbij voornamelijk het ontsnipperen en het aanpakken van de lichtvervuiling 

van cruciaal belang zijn in het kader van voorliggend plan: 

 Verbindingen van de kleinere heide- en landduinkernen (zoals landduinen Pijnven, Brand, Duinen in 

Hechtel aan Don Bosco) met het grote heidecomplex van het Kamp van Beverlo door plaatselijk 

uitbreiding van landduin en heidehabitats uit aanplantingen van naaldhout. 

 Ontwikkeling van stapstenen van heide, heischraal grasland en landduinen in brongebied van de 

Zwarte beek en bovenloop Dommel. Het Zwart water wordt beheerd door ANB, het brongebied van de 

Zwarte beek ter hoogte van Resterheide door Natuurpunt. De heidecorridor is een natte en droge 

heidecorridor met vochtige heide, poelen ingebed in een structuur van droge heide, landduinen en 

heischraal grasland. Aansluitend dient het gemeentelijk recreatiepark Molenheide door uitbreiding van 

heischrale graslanden, heide en landduinvegetaties een stap te zijn in de droge heideverbinding 

tussen de militaire domeinen. De uitbreiding gebeurt uit aanplantingen van naaldhout en door 

omvorming via beheer vanuit vegetaties die actueel geen habitattype zijn. Dit kan door samenwerking 

met de gemeente Houthalen-Helchteren voor wat Molenheide betreft. 

 Aanleg van heidecorridor doorheen de vallei van de Zwarte beek om uitwisseling tussen de 

verschillende populaties gentiaanblauwtje ten noorden en zuiden van de Zwarte beek op het Kamp 

van Beverlo mogelijk te maken. Deze heidecorridor is opgenomen in het geïntegreerd natuur- en 

bosbeheerplan van DANAH. 

 Versterking van knoflookpad door inrichting van leefgebied rond poelen waar restpopulatie voorkomt 

(Bomerheide-Resterheide-Bollisserbeek) door uitvoeren acties uit GAL project van Peer en 

soortenbeschermingsplan knoflookpad. 

 Ontsnippering van de belangrijkste verkeersassen door deze SBZ in functie van migratie minder 

mobiele soorten, waardoor herkolonisatie mogelijk is en een genetisch gezonde metapopulatie zich 

kan vormen. 

 Oplossen van de verschillende vismigratieknelpunten: 

- op de Zwarte beek in functie van verbetering actuele populatie beekprik; 

- op de Grote Nete in functie van herstel van de beekprikpopulatie vanuit de stroomafwaarts gelegen 

populatie beekprik ter hoogte van Scheps (vismigratieknelpunt aan Hoolstmolen en Straalmolen 

volgens actie A83 en A84, Bekkenbeheerplan Maas); 

- op Dommel ter hoogte van Kleine Molen, Wedelse molen (Bekkenbeheerplan Dommel). 

 Aanpakken van lichtvervuiling voor de groep van vleermuizen zoals ander type verlichting, doven van 

lichten, vermijden van lichtverstrooiing. 
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SBZ-H BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode en SBZ-

V BE2220313 Houthalen-Helchteren 

In het S-IHD rapport 24 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012a) voor SBZ-H BE2200030 Mangelbeek 

en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode en SBZ-V BE2220313 Houthalen-Helchteren, 

Meeuwen-Gruitrode en Peer wordt in de SWOT analyse eveneens de “genetische isolatie” van bepaalde 

soorten als zwakte aangehaald. Daarnaast wordt een “beperkte connectiviteit voor habitattypes en 

soorten zowel binnen als buiten de Speciale Beschermingszone” als bedreiging aangehaald. De realisatie 

van “een robuust ecologisch netwerk doorheen de SBZ voor amfibieën- en reptielenpopulaties en soorten 

van het heidecomplex” wordt als één van de inspanningen voor het realiseren van de doelen aangehaald. 

Voor de volledige SWOT analyse wordt verwezen naar het Rapport 24 zelf (Agentschap voor Natuur en 

Bos, 2012a).  

 

 Genetische isolatie: 

Verschillende populaties komen geïsoleerd voor, waardoor genetische uitwisseling met andere (naburige) 

populaties ontbreekt. Deze uitwisseling is noodzakelijk om een duurzame populatie van een aantal 

habitattypische soorten gentiaanblauwtje, heivlinder en kommavlinder van bijvoorbeeld de heidehabitats 

te kunnen behalen en van de habitatrichtlijnsoorten knoflookpad, gevlekte witsnuitlibel en gladde slang. 

Verbindingen tussen de heidegebieden, bestaande uit gelijkaardige habitats die als corridor kunnen 

fungeren, ontbreken (Stuckens 2004). Hierdoor zijn de biotopen de facto ecologisch niet met elkaar 

verbonden waardoor uitwisseling van weinig mobiele soorten tussen deze gebieden moeilijk of zelfs 

onmogelijk wordt. Dit uit zich in het niet of in kleine populaties voorkomen van bijlage of habitattypische 

soorten, zoals bvb. het gentiaanblauwtje. 

 

 Beperkte connectiviteit voor habitattypes en soorten zowel binnen als buiten de Speciale 

Beschermingszone 

De connectiviteit tussen leefgebieden is een belangrijke en sturende factor voor een gezonde populatie. 

Verschillende migratieknelpunten kunnen er voor zorgen dat de soorten niet tot hun geschikt leefgebied 

kunnen geraken of dat er geen uitwisseling kan gebeuren tussen nabije populaties. Zo vormt het gesloten 

naaldbos tussen het militair domein, Ophovenderheide en de Oudsberg een barrière voor tal van 

heidesoorten, naast infrstructurele barrières, zoals wegen. Ook de intensieve landbouwgronden ten 

zuiden van het heideterrein van het Schietveld heeft een barrièrewerking tussen dit heidelandschap en de 

meer zuidelijke gelegen heideterreinen (Plas Van Kelchterhoef, Ten Haagdoornheide, 

Opglabbekerzavel). 

Ondanks de grote aanééngesloten oppervlakte situeren zich in de SBZ-H harde barrières zoals wegen. 

Infrastructuurbarrières zijn onder meer de grote verkeerswegen en het project “closing the circle” . De 

ecologische relaties binnen de Mangelbeekvallei en tussen de Mangelbeekvallei, het schietveld van 

Houthalen Helchteren en onder andere de vallei van de Helderbeek worden gehypothekeerd. 

Verbindingen tussen de grote heidekernen van Vlaanderen (Kamp van Beverlo, Schietveld van 

Houthalen-Helchteren), bestaande uit gelijkaardige habitats die als corridor kunnen fungeren, ontbreken. 

De isolatie van de heideterreinen is te merken aan het scherpe contrast op de grenszones tussen de 

landbouwgebieden en de heidegebieden. Nagenoeg alle droge stapstenen tussen de heideterreinen 

(Kamp van Beverlo en Schietveld van Houthalen-Helchteren) zijn verdwenen en de natte stapstenen 

(Bollisserbeek) herbergen te rijke standplaatsen om een goede corridor te vormen. Het weideareaal 

daalde eveneens in het grootschalige landbouwgebied tussen de beide militaire terreinen (Stuckens J., 

2004). Actueel is er binnen het vogelrichtlijngebied ten noorden van het Schietveld van Houthalen-

Helchteren nagenoeg niks van de voormalige graslanden overgebleven. Het was één van de laatste 

bolwerken van de Grutto in Limburg maar in 2011 lijkt de soort er voor het eerst niet meer te broeden (zie 

Atlas van de Vlaamse broedvogels, Vermeersch et al., 2004). 
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 Robuust ecologisch netwerk doorheen de SBZ voor amfibieën- en reptielenpopulaties en soorten van 

het heidecomplex 

Om duurzame populaties te bekomen van kritische habitatrichtlijnsoorten in heel de SBZ, zoals 

knoflookpad, heikikker en gladde slang is het belangrijk dat ze vrij kunnen migreren tussen geschikt 

habitat. De populatie van knoflookpad en de oostelijke populatie van gladde slang zijn bovendien zo klein 

dat op korte termijn de samenhang, niet alleen bewaard, maar grondig hersteld moet worden. Momenteel 

staan soorten als knoflookpad zelfs in hun laatste Vlaamse stronghold op de rand van uitsterven (INBO, 

2012).. 

Op korte termijn moeten inspanningen genomen worden voor versterking van het leefgebied van de 

knoflookpad rond Kelchterhoef. Het herstellen en uitbreiden van land- en voortplantingsbiotoop is er 

cruciaal voor de knoflookpad, met rond de laatste stronghold aanleg van nieuwe voortplantingsbiotopen. 

Als kwaliteitsdoel voor de voortplantingsbiotopen is essentieel het tegengaan van eutrofiëring en het 

visvrij houden van de poelen. 

Het vergroten van het leefgebied van heikikker en gladde slang in de omgeving van het vennencomplex 

Turfven en Ruiterskuilen en het verbinden van deze populaties met de bronpopulaties op het militair 

domein moet deze soorten, en tal van andere habitattypische soorten (zoals bv maanwaterjuffer) de kans 

geven om duurzame populaties te vormen. 

 

In het S-IHD rapport 24 worden ook reeds een aantal oplossingen aangereikt, waarbij voornamelijk het 

ontsnipperen en het aanpakken van de lichtvervuiling van cruciaal belang zijn in het kader van 

voorliggend plan: 

 Omvormen van landbouwgronden ten zuiden van het Schietveld zodat ruimtelijke samenhang met de 

heideterreinen in het zuiden (Opglabbekerzavel, Plas Kelchterhoef en Ten Haagdoornheide) sterk 

verbetert. 

 Voorzien van heidecorridor- en/of stapstenen tussen het militair domein en de 

duinengordel/vennencomplex 

 Versterking van knoflookpad door inrichting van leefgebied rond restpopupulatie, door uitvoeren acties 

uit soortenbeschermingsplan knoflookpad. 

 Ontsnippering van de belangrijkste verkeersassen door deze SBZ: onder andere de N76, N730 in 

functie van migratie minder mobiele soorten, waardoor herkolonistaie mogelijk is en een genetisch 

gezonde metapopulatie zich kan vormen. 

 Aanpakken van lichtvervuiling voor de groep van vleermuizen zoals ander type verlichting, doven van 

lichten, vermijden van lichtverstrooiing). 

 

 

 

Besluit: 

Op basis van bovenstaande beschrijvingen is in relatie tot voorliggend project (zowel doortocht als 

omleidingstracé) vooral de versnippering door bestaande of nieuwe verkeersassen, de realisatie van een 

heidestapsteen ter hoogte van Molenheide, de aanpak van de lichtvervuiling en de ecologische 

verbinding binnen en vanuit de Mangelbeekvallei van belang. De andere oplossingen die hiervoor zijn 

beschreven, situeren zich allen op relatief grote afstand van het projectgebied (zie Figur 17.3.2 en Figuur 

17.3.3), zoals Pijnven, Brand, bovenloop Bolisserbeek, Duinen Don Bosco, vennencomplex Turfven en 

Ruiterskuilen, etc.  
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In het kader van voorliggend project is het bijgevolg vooral van belang dat er geen bijkomende 

versnippering van het gebied optreedt en dat toekomstige ontwikkelingen en relisatie van een ecologisch 

netwerk niet gehypothekeerd worden.  

 

17.4.7.2 Effectbespreking 

Hierna volgt een bespreking van de impact op: 

 De soorten waarvoor binnen de desbetreffende deelgebieden (Landschap van de vallei van de 

Mangelbeek en Landschap van de heide, vennen en bossen op en rond het Kamp van Beverlo) S-

IHD’s zijn opgemaakt. Op basis hiervan blijkt, dat voor bovenvermelde deelgebieden enkel voor 

Gevlekte witsnuitlibel S-IHD’s zijn opgemaakt. De andere soorten waarvoor binnen deze deelgebieden 

S-IHD’s zijn opgesteld, betreffen vogelsoorten en één plantensoort, die minder gevoelig zijn voor 

versnippering.  

 Bijlage IV soorten. Hierbij wordt opgemerkt dat er voor geen enkele Bijlage IV soort S-IHD’s zijn 

opgemaakt voor bovenvermelde deelgebieden. Echter, rekening houdend met gewenste ecologische 

verbindingen (zie hierna) zal de impact op deze soorten toch bepaald worden.  

 De bestaande/gewenste ecologische verbindingen van het doortochttracé t.o.v. de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale beschermingszones, habitats en soorten.  

 De mogelijkheid van de doelsoorten om te migreren tussen de doorsneden elementen. Echter is enkel 

gebruik niet de directe maatstaf voor een gezonde populatie (van der Grift 2005). Het voortbestaan 

van een populatie hangt tevens af van de genetische compositie en de effectieve verrijking van de 

populatiestructuur. Hiervoor zijn onder andere analyses nodig over de genetische compositie van de 

populatie (Mergeay 2013), echter valt dit buiten het bereik van deze studie.  

 

17.4.7.2.1 Gevlekte witsnuitlibel 

De S-IHD voor de Gevlekte witsnuitlibel binnen het deelgebied “Landschap van de heide, vennen en 

bossen op en rond het Kamp van Beverlo”, bestaat uit het herstel van het leefgebied. Voor het 

deelgebied “Landschap van de vallei van de Mangelbeek” binnen SBZ-H BE2200030 zijn geen S-IHD’s 

opgesteld voor de Gevlekte witsnuitlibel.  

Op basis van de verspreidingsgegevens van deze soort (Bijlage 1, Bijlage 2 en Bijlage 3 Agentschap voor 

Natuur en Bos, 2012a)  kan er afgeleid worden dat het doortochttracé geen rechtstreekse invloed zal 

hebben op het huidige leefgebied van deze soort.  

Verbindingen tussen heidegebieden, zoals Schietveld van Houthalen-Helchteren en het Kamp van 

Beverlo, bestaande uit gelijkaardige habitats die als corridor kunnen fungeren, zijn wel van belang om 

een duurzame populatie van deze soort na te streven. In het licht hiervan is het van belang dat de 

realisatie van een ecologische verbinding tussen de twee bovenvermelde heideterreinen niet wordt 

gehypothekeerd (zie hierna).  

 

 

17.4.7.2.2 Natuurverbinding: Militair Domein Helchteren-Meeuwen – Militair Domein Kamp van 

Beverlo (nr 4) 

In het S-IHD rapport 25 (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b) en S-IHD rapport 24 (Agenschap voor 

Natuur en Bos, 2012a) wordt de wenselijkheid van een natuurverbinding tussen het Militair Domein 

Leopoldsburg en het Militair Domein Helchteren-Meeuwen duidelijk vermeld. De realisatie van enkele 

heidestapstenen ondermeer ter hoogte van Molenheide, die in de onmiddellijke nabijheid van de N74 

voorkomt, moet hiertoe bijdragen. Hoe de verdere verbinding vanuit Molenheide zuid-oostwaarts richting 

het Militair Domein Helchteren-Meeuwen kan gebeuren staat niet duidelijk vermeld in deze rapporten. 
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Een mogelijke verbinding kan via het landbouwgebied ten noorden van “Vink” en de kazerne van 

Houthalen-Helchteren of via de Bolisserbeek.  

In het kader van voorliggend project is het bijgevolg van belang dat de realisatie van deze 

natuurverbinding niet gehypothekeerd wordt. Dit wordt onder andere ondersteund door het ontbreken van 

een duidelijk inplanning van de verbinding in het landschap. In voorliggende passende beoordeling wordt 

op die manier enkel het effect van de nieuwe weg (doortocht of omleiding) en zijn effect op de 

aanwezige/gewenste verbindingsassen beschreven en beoordeeld.  

In de huidige situatie vormt de N715, alsook de oostelijk gelegen KMO-zone reeds een harde barrière 

voor veel diersoorten. Door de ontwikkeling van de N74 op het bestaande wegtracé (=doortochttracé) zal 

de bestaande barrière van de N715 verder toenemen. Immers, de oversteekbaarheid van de weg wordt 

moeilijker, gezien de hogere snelheid en de toename van het aantal voertuigen ten opzichte van de 

huidige situatie (zie rapport Vercayie et al. 2012 over verkeerslachtoffers). Ook de voorziene 

geluidsschermen langsheen de westelijke zijde van de weg kunnen dit barrièreffect versterken.  

De aanleg en expoitatie van het doortochttracé hypothekeert daarnaast de realisatie van een ecologische 

verbinding tussen bovenvermelde grote heidegebieden. Echter, door de realisatie van een 

landschappelijk en ecologisch goed ingepaste fauna-passage, kan de barrièrewerking en het 

versnipperende effect van de nieuwe N74 gemilderd worden. Uit bestaande monitoringsonderzoeken 

blijkt dat veel van de soorten die van belang zijn in het kader van deze studie zijn waargenomen op 

vergelijkbare ecoducten. Tabel 17.4.11laat zien welke soorten zijn gesignaleerd en bevestigd dat de 

ecoducten functioneel zijn voor een groot aantal doelsoorten. Het feit dat een aantal soorten niet is 

gesignaleerd kan liggen aan verschillende oorzaken, waaronder; de locatie specifieke toestand (bv. 

voorkomen van de soort in de omgeving), de focus van de monitoring (bv. niet meenemen van vlinders 

en vleermuizen), de frequentie waarop is waargenomen en de periode van monitoring. Echter sluit dit niet 

uit dat een ecoduct geschikt kan zijn voor deze soorten. Zo blijkt uit andere monitoringsstudies naar fauna 

passages dat een grote verscheidenheid aan zoogdieren, vogels, amfibieën, insecten en vleermuizen 

gebruik maken van dergelijke mitigerende maatregelen (bv. van Eekeren 2002; Bandjes et al. 2007; 

Emond & van Vliet 2008). De functionaliteit voor de beekprik is echter beperkt door het vaak ontbreken 

van een continu natte zone. Deze resultaten ondersteunen het feit dat een ecoduct de 

verspreidingslimitatie kan opheffen en versnippering kan mitigeren. 

 

Tabel 17.4.11 :  Overzicht van doelsoorten waarvoor is vastgesteld dat ze gebruik maken van een ecoduct.  
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Beekprik (Lampetra planeri)     

Kamsalamander (Triturus cristatus)     

Salamander spec.  x   x 

Knoflookpad (Pelobates fuscus)     

Heikikker (Rana arvalis) x   x 

Poelkikker (Rana lessonae)    x 

Kikker spec. x  x x 
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Rugstreeppad (Bufo calamita) x    

Pad spec.  x x x x 

Gladde slang (Coronella austriaca) x x   

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia 

pectoralis) 

x    

Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon)     

Kommavlinder (Hesperia comma)     

Heivlinder (Hipparchia semele) x  x  

Heideblauwtje (Plebejus argus)     

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) x x   

Westelijke Baardvleermuis (Myotis 

mystacinus) 

    

Brandts vleermuis (Myotis brandtii)     

Watervleermuis (Myotis daubentonii)  x   

Franjestaart (Myotis nattereri) x    

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) x    

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus 

nathusii) 

x x   

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 

pipistrellus) 

x x   

Grijze grootoorvleermuis (Plecotus 

austriacus) 

    

Gewone grootoorvleermuis (Plecotus 

auritus) 

x    

Bron Lambrechts et al. 
2012 

Lambrechts et al. 
2013 

Brandjes et 
al. 2006 

Van der Grift 
et al. 2006 

Het voorzien van een fauna-passage (ecoduct) wordt bijgevolg als een strict noodzakelijke 

milderende maatregel aanzien. Indien deze milderende maatregel wordt gerealiseerd, wordt het 

effect van het doortochttracé inzake versnippering en barrièrewerking als niet significant negatief 

effect beoordeeld.  

De voorgestelde ecoduct zal hierbij de significant negatieve impact op de gewenste ecologische 

verbinding binnen het SBZ-H BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en 

Dommel met heide en vengebieden en de omringende SBZ’s opheffen. Zodoende zal het ecoduct het 

mogelijk maken dat fauna zich kan verplaatsen tussen de natuurkerngebieden langs de twee zijden van 

de N74 (zoals ook het geval is voor de ecoducten De Warande en Kikbeek; Tabel 17.4.11). Langs de 
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westzijde is dit het Militair Domein van Leopoldsburg. Langs de oostzijde van de N74 betreft het daarbij in 

eerste instantie de omgeving van Molenheide, die als heidestapsteen zal worden ingericht (op basis van 

de S-IHD’s) en verder in noordoostelijke richting de Vallei van de Bolisserbeek, de Bomerheide, de 

Resterheide het Zwart Water en de Begijnenvijvers of in zuidoostelijke richting het Militair domein van 

Helchteren-Meeuwen. Op dit moment bestaan deze ecologische verbindingen nog niet en staat de 

specifieke inrichting nog niet op punt.  

De meerwaarde van een ecoduct over de N74 zonder de realisatie van deze natuurverbinding lijkt 

daarom op dit ogenblik lager dan dat deze in de toekomst zal waarborgen. Echter op basis van het S-IHD 

rapport 25 en 24 kan er duidelijk afgeleid worden dat de realisatie van een heidestapsteen een van de 

doelstellingen is voor het SBZ-H BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en 

Dommel met heide en vengebieden en SBZ-H Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen 

en Gruitrode.  

Aangezien de N715 nu reeds een harde barrière vormt voor veel diersoorten zal een ecoduct hier 

sowieso een voorwaarde zijn voor het goed functioneren van een ecologische verbinding tussen de grote 

heidegebieden Hoeverheide en Houthalen-Helchteren, onafhankelijk van het feit of het doortochttracé 

wordt gerealiseerd of niet. De verdere nood aan ecologische verbindingen naar de omringende SBZ’s en 

de realisatie van de noodzakelijke (heide)stapstenen die verder van het tracé gelegen zijn, maakt zoals 

eerder besproken geen deel uit van voorliggende passende beoordeling. De omvorming van de N74 

hypothekeert namelijk op geen enkele manier de verdere realisatie van de noodzakelijke ecologische 

verbindingen en stapstenen binnen het Natura 2000 netwerk. 

Op het brongebied van de Zwarte Beek en de bovenloop van de Dommel, die naast Molenheide 

aangeduid zijn als potentiële locaties voor de realisatie van heidestapstenen en ecologische verbindingen 

zal het doorttochttracé geen invloed hebben. Deze gebieden liggen allen op een grote afstand van het 

tracé.  

Aangezien een fauna-passage, in tegenstelling tot bij het omleidingstracé, geen deel uitmaakt van de 

projectkenmerk voor het doortochttracé, dient de locatie, inrichting, geleiding, etc. nog verder te worden 

uitgewerkt. Voor een beschrijving van de randvoorwaarden aangaande situering, geleiding, 

schermfunctie, habitats en doelsoorten in relatie tot deze ecoduct, kan er wel verwezen worden naar de 

kadertekst in § 17.5.7.2.2, die opgemaakt is voor het omleidingstracé. De belangrijkste kenmerken 

kunnen als volgt kort samengevat worden: 

 De ecoduct staat volledig in functie van natuurverbinding, medegebruik als fiets- of wandelpad wordt 

niet voorzien. 

 Minimale breedte: 50 m o.a. noodzakelijk voor de Vinpootsalamander en Gladde slang als doelsoorten 

(zie Alterra 2001); 

 Doelsoortengroepen gladde slang, heikikker (poelkikker, rugstreeppad), vinpootsalamander 

(alpenwatersalamander), heivlinder, gentiaanblauwtje en heideblauwtje; 

 Op basis van de doelsoortengroepen blijkt dat de ecoduct zowel als een droge als natte verbinding 

moet fungeren (nat=vennen en vochtige heide; droog= droge heide en stuifduinen).  

17.4.7.2.3 Natuurverbinding Militair domein Houthalen-Helchteren, Mangelbeekvallei, Militair 

domein Kamp van Beverlo (nr. 5) 

In de huidige situatie vormt de N715 een belangrijke barrière binnen de vallei van de Mangelbeek.  

Het profiel van het doortochttracé past ruimschoots binnen het huidige profiel gedefinieerd door de 

afwateringsgrachten (= ca. 34,5m). Er is met andere woorden geen bijkomend ruimtebeslag in de vallei 

van de Mangelbeek. Niettemin, zal de oversteekbaarheid van de weg moeilijker worden, gezien de 

hogere snelheid en de toename van het aantal voertuigen ten opzichte van de huidige situatie. De kans 

op verkeersslachtoffers wordt dus groter  (zie Vercayie et al. 2012).  Maar, als projectkenmerk worden als 

milderende maatregel ter hoogte van de Mangelbeekvallei ontsnipperingsmaatregelen voorzien. De 
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effectieve keuze van hoe deze ontsnippering zal gerealiseerd worden (brug of één of meerdere kokers) 

staat nog niet vast.  

Vanuit landschapsecologisch standpunt gaat de voorkeur uit naar één grote faunapassage ter hoogte van 

de Mangelbeek, die zowel dienst kan doen als natte en droge verbinding. Rekening houdend met deze 

milderende maatregel die reeds als projectkenmerkt is opgenomen, wordt het effect inzake versnippering 

en barrièrewerking op de SBZ-H Mangelbeek als niet significant negatief effect beoordeeld.  

 

17.4.7.2.4 Natuurverbinding Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied 

Midden-Limburg (nr. 3) 

Beperkte effecten kunnen worden verwacht t.h.v. de verknoping van de N74 met de E314. Aangezien de 

werkzaamheden en de uiteindelijke verknopingsstructuur niet fundamenteel zullen afwijken van het 

huidige wegennet kan aangenomen worden dat de impact niet significant is op de aanwezige 

netwerkrelaties. 

 

17.4.7.2.5 Bijlage IV soorten (Habitatrichtlijn) 

Inleidend kan gesteld worden dat voor geen enkele Bijlage IV soort een S-IHD is opgesteld voor 

deelgebieden die doorsneden worden door het doortochttracé. Toch kan op basis van voorgaande 

hoofdstukken gesteld worden dat het voorzien van fauna-passages ter hoogte van het Kamp van Beverlo 

en ter hoogte van de Mangelbeekvallei een positief effect zal hebben op de uitwisseling van de Bijlage IV 

soorten tussen de verschillende SBZ-gebieden in de omgeving van het studiegebied. Hierbij wordt 

gedacht aan gladde slang, heikikker, poelkikker en rugstreeppad.  

Bepaalde vleermuissoorten (Bijlage 3) komen eveneens voor in het studiegebied. Het is bekend dat 

verkeerswegen kunnen leiden tot een hoge mortaliteit onder vleermuizen wanneer vleermuizen deze 

wegen moeten dwarsen  (Vercayie et al. 2012). Voor diverse vleermuizen is er derhalve kans op 

betekenisvolle effecten (zie Lambrechts et al. 2012; Lambrechts et al. 2013). 

Om een negatieve invloed te vermijden dienen diverse milderende maatregelen voorzien te worden, 

waaronder de aanleg van ruime faunapassages, hop-overs en geleidende elementen zoals houtkanten 

en bomenrijen, langsheen de lijninfrastructuur. Met inbegrip van deze milderende maatregelen zullen er 

geen significant negatieve invloeden zijn op de Europees beschermde vleermuissoorten. 

 

Besluit: 

De huidige N715 vormt nu reeds, voornamelijk ter hoogte van het Kamp van Beverlo en de 

Mangelbeekvallei, een harde barrière voor veel diersoorten. De realisatie van het doortochttracé zal voor 

een bijkomende barrièrewerking zorgen. Ook de realisatie van een ecologische verbinding naar de 

omliggende SBZ’s via Molenheide als stapsteen, zoals beschreven in de S-IHD’s, wordt gehypothekeerd 

door de omvorming van de N74. 

Op basis hiervan zal de realisatie van het doortochttracé, zonder milderende maatregelen, een significant 

negatief effect hebben op de aangemelde soorten uit de nabijgelegen SBZ’s. 

Volgende milderende maatregelen worden als noodzakelijk geacht en/of maken reeds deel uit van het 

project: 

 Ter hoogte van de Mangelbeekvallei wordt als milderende maatregel en reeds als 

projectkenmerk een ecologische verbinding gerealiseerd, waardoor significant negatieve 

effecten hier niet zullen optreden.  

 Ter hoogte van het Kamp van Beverlo dient als milderende maatregel een ecoduct te worden 

voorzien. Hierbij is voldoende afscherming en geleiding noodzakelijk.  
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Beide ontsnipperingsmaatregelen zullen significante effecten voorkomen en zijn bijgevolg bindend. Indien 

deze ontsnipperingsmaatregelen gerealiseerd worden, kunnen de toekomstige ecologische verbindingen 

zoals deze beschreven staan in de S-IHD rapporten verder gerealiseerd worden. Het doortochttracé 

hypothekeert deze toekomstvisies op die manier niet. De realisatie van het doortochttracé zal, rekening 

houdend met de milderende maatregelen, geen significant negatieve effecten hebben op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de aangemelde soorten, de natuurlijke kenmerken van de SBZ’s en 

het Natura 2000 netwerk in zijn geheel. 

 

17.4.8 Globale conclusie doortochttracé 

De realisatie van het doortochttracé (inclusief varianten) zal, rekening houdend met enkele milderende 

maatregelen, geen significant negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

aangemelde habitats en soorten, de natuurlijke kenmerken van de SBZ’s en het Natura 2000 netwerk in 

zijn geheel.  

De belangrijkste milderende maatregelen, die bindend zijn, zijn de volgende: 

 De realisatie van een fauna-passage ter hoogte van het Kamp van Beverlo; 

 Het voorzien van hop-overs; 

 Principe “goed verlichten” toepassen; 

Het voorzien van een fauna-passage ter hoogte van de Mangelbeekvallei en het voorzien van 

geluidsschermen ter hoogte van de Mangelbeekvallei en het Kamp van Beverlo zijn twee 

projectkenmerken die eveneens van noodzakelijk belang zijn voor het niet significant zijn van effecten 

van het doortochttracé. Ook de milderende maatregelen die tijdens de aanlegfase ertoe moeten leiden 

dat er geen effecten zullen optreden ter hoogte van de grondwaterafhankelijke vegetaties dienen te 

worden in acht genomen.  





 967/1062 BE0100.010154.0168  

 

 

17.5 Effectbespreking en –beoordeling voor het omleidingstracé 

Het omleidingstracé doorkruist en/of raakt de voorgestelde grenzen van: 

 Habitatrichtlijngebied BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en 

Dommel met heide- en vengebieden (hieronder vermeld als HRL Zwarte Beek).  

 Habitatrichtlijngebied BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 

Gruitrode (hieronder vermeld als HRL Mangelbeek).  

 Habitatrichtlijngebied BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden (hieronder vemeld als HRL Laambeek).  

 Vogelrichtlijngebied BE2220311 Militair domein en de vallei van de Zwarte beek (hieronder vermeld 

als VRL militair domein).  

 

Voor de habitats en de soorten die zijn aangemeld voor deze SBZ-gebieden wordt verwezen naar § 17.3. 

 

De effecten die een mogelijke invloed kunnen hebben op de beschermde habitats en soorten, worden 

onderzocht..Het betreft: 

 Direct verlies van Europees beschermde habitats 

 Ecotoopverlies voor Europees beschermde soorten door inname van gronden 

 Rustverstoring 

 Lichthinder 

 Visuele verstoring 

 Ecotoopdegradatie door luchtverontreiniging (verzuring / vermesting) 

 Ecotoopdegradatie door verdroging 

 Barrièrewerking, versnipering van ecotopen en verkeersslachtoffers 

Op basis van de kenmerken van voorliggend plan kan er nu reeds gesteld worden dat het plan geen 

aanleiding zal geven tot grensoverschrijdende effecten.  

 

17.5.1 Direct ruimteverlies 

17.5.1.1 Methodiek 

De gehanteerde methodiek voor deze effectgroep is identiek als de methodiek die voor het doortochttracé 

is gebruikt. Voor een uitgebreide beschrijving hiervan, wordt verwezen naar § 17.4.1.1.  

 

17.5.1.2 Effectbespreking 

17.5.1.2.1 Direct verlies van Europees beschermde habitats 

Tabel 17.5.1 vat samen in welke mate Europees beschermde habitattypes gelegen binnen SBZ, 

ingenomen zullen worden door het referentieontwerp. Op basis van de ligging van deze habitats kan er 

gesteld worden dat een deel van de voedselrijke ruigten (habitattype 6430) slechts tijdelijk zullen verloren 

gaan, daar zij ofwel ter hoogte van aanloophellingen naar de tunneldaken voorkomen ofwel ter hoogte 

van werfstroken voorkomen. 

Het habitatverlies kan als volgt worden samengevat: 

 0,12 ha aan oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur (doelstelling) 

(9190_doel) ter hoogte van de meest noordelijke tunnel aan Hoeverheide/Kraanberg (SBZ-H Vallei- 

en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden)
. 
Het 

betreft een hoekje van een bosperceel dat als 9190_doel is gekarteerd, d.w.z. dat dit perceel op lange 

termijn kan evolueren naar het eigenlijke habitattype 9190 (Paelinckx et al., 2009); 
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 0,17 ha van voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene 

zones: subtype Moerasspirearuigte (6430) wordt ingenomen ter hoogte van het viaduct van Lillo en 

net ten zuiden ervan (SBZ-H Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode). 

Op basis van deze cijfers kan er afgeleid worden dat de permanente inname van Europese habitats 

binnen de SBZ-gebieden kleiner is dan 1% van de totale oppervlakte van die habitat die in het SBZ 

voorkomt.  

De staat van instandhouding en instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype 9190 (Oude 

zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten) zijn de volgende: 

 Huidige staat van instandhouding: Gedeeltelijk aangetast 

 Oppervlaktedoelstelling: 

- Actueel: 184 ha (9190) en 25 ha (9120) 

- Behoud actuele oppervlakte + 1360 ha toename 

Toename binnen het Landschap van heide, vennen en bossen op en rond het kamp van Beverlo is o.a. 

voorzien op volgende locaties: 

 1050 ha Kamp van Beverlo  

 45 ha Koerselse Bergen 

 25 ha Helderbeekvallei 

 45 ha Kraanberg 

 40 ha Molenheide 

 55 ha Brand 

 10 ha Hechtel – duinen Don Bosco 

 90 ha Pijnven 

- Einddoel: 1569 ha 

Het verlies van 0,12 ha zuurminnende beukenbossen zal geen significant negatieve invloed hebben op 

de instandhouding van dit habitat enerzijds en op de natuurlijke kenmerken van dit SBZ anderzijds. De 

ingenomen oppervlakte van het habitattype 9190 binnen SBZ ligt aan de buitenkant van geïsoleerd 

perceel 9190 binnen een naaldhoutcomplex. Dit perceel met een totale oppervlakte van slechts 1,3 ha 

heeft momenteel geen relatie met hetzelfde habitat in andere delen van het SBZ en behoort momenteel 

nog niet volledig tot het oude bostype, het bezit wel de potenties ertoe. Vandaar dat het op de 

Habitatkaart is aangeduid als 9190_doel. Het verlies van een hoekje van dit perceel heeft dan ook geen 

significante invloed op de instandhouding van dit habitat binnen dit SBZ. Op basis van de doelstelling is 

het duidelijk dat er een grote omvorming (1360ha) van naaldhout naar oude zuurminnende bossen wordt 

beoogd.  

Aangezien de potenties in de omgeving van het tracé nog groot zijn en er voldoende naaldbossen 

gesitueerd zijn, zal het verlies van deze kleine snipper van 0,12 ha, geen belemmering en bijgevolg geen 

significant negatieve invloed hebben op de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen. Door de 

inname van dit stukje bos zullen de natuurlijke kenmerken voor dit SBZ-gebied niet significant gewijzigd 

worden. De inname bevindt zich bovendien ter hoogte van een tunnel, waar de tunneldaken kunnen 

ingericht worden als heidevegetaties, wat één van de doelhabitats is voor dit gebied in deze zone.  

De staat van instandhouding en instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype 6430 Voedselrijke 

ruigten of regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met graslandkenmerken onder 

aanplant of met boomopslag, zijn de volgende: 

 Huidige staat van instandhouding: voldoende tot goede staat van instandhouding voor de criteria 

habitatstructuur en verstoring, maar overal gedegradeerd voor het criterium vegetatiesamenstelling  

 Oppervlaktedoelstelling: 

- Actueel: 20 ha 

- Behoud actuele oppervlakte 

- Einddoel: 20 ha 
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Het verlies van 0,17 ha voedselrijke ruigte zal geen significant negatieve invloed hebben op de 

instandhouding van dit habitat enerzijds en op de natuurlijke kenmerken van dit SBZ anderzijds. De 

ingenomen oppervlakte aan habitattype 6430 is verspreid over twee aaneengesloten vlakken van dit type. 

Het deel dat ter hoogte van het viaduct van Lillo wordt afgesneden betreft een uiterste punt van een 

aaneengesloten vlak. Het deel dat ten zuiden van het viaduct van Lillo wordt ingenomen betreft een 

snipper van dit habitat van ca. 0,15 ha.  

Het verlies in deze zone is wellicht tijdelijk van aard doch kan wel relevant zijn indien het habitat 

kwetsbaar is en een zeer lange herstelperiode vraagt. Voor het type 6430 geldt, op basis van de 

gewestelijke doelstellingen voor de Europese habitats en soorten, dat deze vlot te herstellen en te 

ontwikkelen zijn (Paelinckx et al., 2009) mits de abiotische omstandigheden niet wijzigen. Wijzigingen van 

de abiotiek zijn echter als gevolg van de aanleg van het omleidingstracé en indien rekening gehouden 

wordt met de vooropgestelde milderende maatregelen niet voorzien.  

 

Besluit: 

Op basis van de zeer beperkte ingenomen oppervlaktes, de ecologische waarde van de zones, de 

kwetsbaarheid en de herstelmogelijkheden (habitattype 6430), wordt het verlies van 0,12 ha oude 

zuurminnende eikenbossen (9190) en 0,17 ha voedselrijke ruigtes (6430) als niet significant negatief 

effect beschouwd op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze aangemelde habitats. De effecten voor 

de variant waarbij een ontsluiting achteraan de KMO-zone wordt voorzien is vergelijkbaar. Ook de 

natuurlijke kenmerken van de betreffende SBZ-gebieden zullen niet op een significante wijze beïnvloed 

worden door de aanleg van het omleidingstracé. 
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Tabel 17.5.1 : Ruimtebeslag doortochttracé Natura 2000 habitats 

Europees habitattype BWK-
eenheid 

Omschrijving SBZ-H Valleien van 
de Laambeek, 
Zonderikbeek, 
Slangebeek en 

Roosterbeek met 
vijvergebieden en 

heiden 

SBZ-H 
Mangelbeek en 

heide- en 
vengebieden 

tussen Houthalen 
en Gruitrode 

SBZ-H Vallei van 
de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en 

Dommel met 
heide en 

vengebieden & 
SBZ-V Militair 
domein en de 
vallei van de 
Zwarte Beek 

6430,rbbhf hf, hfb Voedselrijke ruigten of regionaal belangrijk biotoop 
moerasspirearuigte met graslandkenmerken 

0 0,11 0 

6430,rbbhf,bos hf, hfb Voedselrijke ruigten of regionaal belangrijk biotoop 
moerasspirearuigte met graslandkenmerken onder 
aanplant of met boomopslag 

0 0,056 0 

9190_doel qb Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op 
zandvlakten 

0 0 0,12 

Totale oppervlakte     0,00 0,17 0,12 

      

Regionaal belangrijke 
biotopen 

          

rbbso so vochtig wilgenstruweel op venige en zure grond, onder 
aanplant of met bosopslag 

0 0,034 0 

Totale oppervlakte      0 0,034 0 
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17.5.1.2.2 Ecotoopverlies voor Europees beschermde soorten door inname van gronden 

Deze effectgroep handelt over het direct verlies van leefgebied voor Europees beschermde soorten. In 

eerste instantie wordt de impact op de Bijlage I soorten van de Vogelrichtlijn onder de loupe genomen. 

Daarna bekijken we de impact van de aanleg van de N74 via het omleidingstracé op de 

Habitatrichtlijnsoorten (Bijlage II en III-soorten van het Natuurbehoudsdecreet). 

Habitatdegradatie (en daaruit volgend indirect ecotoopverlies) komt aan bod bij de bespreking van de 

verschillende verstoringsfactoren (rustverstoring, verdroging, vermesting en verzuring). 

 

Vogelrichtlijnsoorten 

Direct verlies van leefgebied binnen SBZ-gebied doet zich voor over een afstand van 3,8 km, namelijk het 

tracé tussen de grens van Hechtel-Eksel en de zuidelijke grens van het SBZ-V ter hoogte van de Weg-

naar-Spikkelspade. 

Dit betreft binnen het SBZ-V: 

 Over 1,6 km een strook naaldbos.  

 Over 0,9 km grasland aan de rand van bos. 

 Voor het overige industrie en akker. 

 

Uit de overlay van de netto-oppervlakte (in ha) van het omleidingstracé met de leefgebiedenkaarten blijkt 

dat er een direct verlies van leefgebied voor heidevogels optreedt binnen het SBZ-V ‘Militair domein en 

de Vallei van de Zwarte Beek’ over een oppervlakte van ca. 2,2ha.  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het hier in feite verliesoppervlakten betreft van akkers op 

zandgrond (BWK-code = Bs), gelegen binnen vogelrichtlijngebied. Deze akkers zijn meegenomen bij de 

opmaak van leefgebiedenkaarten voor heidevogels omdat gekend is dat akkers een rol kunnen spelen 

voor bepaalde heidevogels (Gabriëls et.al., 1992). Het is echter duidelijk dat het hier zones betreft die op 

dit moment qua waarde voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V Militair domein en Vallei van 

de Zwarte Beek van zeer beperkt belang zijn. 

 

Door het omleidingstracé zal circa 6,5 ha naaldhout ter hoogte van Hoeverheide en gelegen in 

Vogelrichtlijngebied verdwijnen. Het betreft het gedeelte dat in tunnel zal worden aangelegd met ertussen 

een gedeelte in open sleuf. Met betrekking tot bossen zijn Zwarte specht en Wespendief relevante 

soorten.  

In principe betreft naaldhout potentieel leefgebied voor Zwarte specht. In de richtinggevende 

doelstellingen die door het INBO opgesteld werden (Sterckx & De Blust, 2008) staat vermeld dat voor een 

goede instandhouding van de Zwarte specht een oppervlakte bos nodig is van 950 à 1900 ha. Tevens 

staat vermeld dat er actueel ca 3000 ha droog bos is waarvan de oppervlakte globaal mag dalen. De 

daling van 6,5 ha naaldbos is toegestaan omdat de oppervlakte bos ruim voldoende is voor de soort en 

dient omdat er noodzaak is aan bijkomende oppervlakte heide en duin. Er kan dan ook aangenomen 

worden dat het verlies van ca. 6,5 ha naaldhout geen significant negatieve invloed zal hebben op de 

soort.  

Wespendief is een vogelsoort die meer gebonden is aan de combinatie van loofbos en open terreinen 

(zoals heiden). Deze soort is niet gekend als broedvogel uit de omgeving van deze naaldbossen, 

waardoor er dus geconcludeerd kan worden dat voor deze soort er geen significant effect zal optreden 

als gevolg van het verlies aan naaldhout. Bovendien dient gesteld dat voor het deelgebied van het SBZ-V 

waar het omleidingstracé doorgaat in de principieel goedgekeurde specifieke 

instandhoudingsdoelstellingen voor beide soorten (Zwarte specht en Wespendief) geen doelstellingen 

zijn opgenomen. 
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De soorten waarvoor wel S-IHD’s zijn opgesteld in dit deelgebied zijn allen heidesoorten, zoals 

Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Duinpieper, Korhoen en Blauwe kiekendief. De doelstelling voor de 

meeste van deze soorten spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en 

behoeft géén extra leefgebied. Aangezien er door het omleidingstracé geen heidevegetaties verloren 

gaan binnen SBZ-V gebied, zullen er geen significant negatieve effecten optreden ten aanzien van de 

instandhouding van deze soorten binnen het SBZ-V Zwarte Beek. Bovendien kan op basis van de 

verspreidingskaartjes van deze soorten, opgenomen in Bijlage 2 in § 17.10, vastgesteld worden dat deze 

soorten niet voorkomen in de onmiddellijke nabijheid van het omleidingstracé, met uitzondering van 

Boomleeuwerik ter hoogte van de Kraanberg. Ook buiten SBZ wordt slechts 0,25 gedegradeerde heide 

ingenomen ter hoogte van het omleidingstracé, waardoor, wat bijgevolg ook niet zal leiden tot significant 

negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van bovenvermelde soorten en op de natuurlijke 

kenmerken van het SBZ-gebied.  

Het omzetten van naaldbos naar heidevegetaties op de tunneldaken enerzijds en binnen de zone voor 

geleiding, buffering en geleiding van de ecoduct ter hoogte van de Witte Bergen anderzijds, zal 

daarentegen positief bijdragen tot het herstel van leefgebied voor deze heidesoorten. Daarbij is het wel 

belangrijk dat de akoestische verstoring vanuit de delen met open sleuf (strook van 500 m) zoveel als 

mogelijk beperkt wordt. Buffering wordt gevormd door de ingraving van de N74 in combinatie met 

grondophoging of geluidswand.  

 

Met reden kan aangenomen worden dat bij de aanleg van de N74 via doortocht geen significant 

negatieve effecten zullen optredenwat betreft het direct ecotoopverlies voor vogelrichtlijnsoorten. 

 

Bijlage II soorten 

Uit de overlay van de netto-oppervlakte (in ha) van de N74 via omleiding met de speciale 

beschermingszones blijkt dat er enkel ter hoogte van het SBZ-H ‘Vallei- en brongebied van de Zwarte 

Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden’ een direct verlies van ecotoop kan optreden.  

Van de drie aangemelde soorten (Beekprik, Kamsalamander, Gevlekte witsnuitlibel) in dit SBZ-H, 

zijn voor het deelgebied “Landschap van heide, vennen en bossen op en rond het Kamp van Beverlo” 

enkel S-IHD’s opgesteld voor de Gevlekte witsnuitlibel. De andere twee soorten (Beekprik en 

Kamsalamander) komen niet voor in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied, waardoor de kans 

op negatieve effecten op deze soorten als gevolg van het project minimaal is. 

De S-IHD’s die voor Gevlekte witsnuitlibel binnen bovenvermeld deelgebied zijn opgemaakt zijn de 

volgende: 

 Populatiedoelstelling: stijging van oppervlakte (↑) en herstel van leefgebied 

 Kwaliteitseisen aan leefgebied: Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap. 

Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt middels doelen voor habitat 3130, 7140 en de heikikker. 

Nadruk op overgangen tussen verlandingsveen en waterhabitats en dekking met drijvende en 

ondergedoken waterplanten van 10-70%. 

Op basis van de verspreidingskaarten komt Gevlekte witsnuitlibel niet voor in de nabije omgeving van het 

omleidingstracé. Via de verbeterde waterkwaliteit die te verwachten is door de realisatie van de S-IHD’s 

voor de Europese habitats ter hoogte van de Witte Bergen, is de aanwezigheid van de Gevlekte 

witsnuitlibel in het SBZ-H op termijn wel mogelijk. Er zullen echter geen significante effecten optreden bij 

aanleg en aanwezigheid van het omleidingstracé. Ter hoogte van het tracé komen tevens geen potentiële 

habitats voor deze soort voor.  

De andere twee soorten (Beekprik en Kamsalamander) komen niet voor in de onmiddellijke nabijheid van 

het plangebied. Voor het deelgebied ter hoogte van het omleidingstracé zijn geen S-IHD’s voor deze 
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soorten opgesteld, waardoor de kans op negatieve effecten op deze soorten als gevolg van het plan 

minimaal is.  

Een negatieve impact op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze aangemelde soorten zal 

bijgevolg niet optreden. 

 

Bijlage IV-soorten 

Op basis van de verspreidingskaarten voor de Bijlage IV soorten, die bij de principieel goedgekeurde S-

IHD’s zijn gevoegd (Bijlage 1 en Bijlage 2 in §17.10) kan er afgeleid worden dat er geen Bijlage IV 

soorten voorkomen ter hoogte van het omleidingstracé. Ook de numonitoring uitgevoerd door Lambie & 

Berx (2013) bevat geen waarnemingen van Bijlage IV soorten. De groep amfibieën, reptielen en 

vleermuizen werden echter niet onderzocht.  

Op basis van de verspreidingskaarten voor de Bijlage IV amfibieën en reptielen soorten, kan er wel 

afgeleid worden dat Rugstreeppad en Poelkikker in de omgeving van omleidingstracé ter hoogte van 

Kraanbergbos voorkomen (Bijlage 3). Heikikker komt voor in het km-hok d6-27-12.  

Voor de Bijlage IV amfibieën en reptielen geldt dat er twee zones zijn waar het project een invloed kan 

hebben: 

 De boszone Hoeverheide (ten zuidoosten van Remo) 

 Het militair domein (ten noorden van Remo) 

In de boszone met verspreide heide-elementen ten zuiden van Remo werd tot op heden geen 

Rugstreeppad waargenomen. Op een oude stortplaats van Remo is Rugstreeppad wel reeds 

aangetroffen en plant deze zich voort. Op lange termijn zal Remo omgevormd worden naar een mozaïek 

van heide en loofbos waardoor deze soort (en Gladde slang) naar verwachting op termijn (frequenter) 

aan te treffen zullen zijn op de Remo-terreinen. Ook de herstelde duin/heidepercelen die ten zuiden van 

het SBZ in gebruik zijn voor de compenserende maatregelen van Remo, zullen deze soorten op lange 

termijn kunnen koloniseren. In de huidige situatie is er in deze zone echter van beperkte invloed op deze 

soorten, omdat de omvorming naar heidevegetaties nog in ontwikkeling is. De compenserende bebossing 

ten noordwesten van de Kievitwijk werd uitgevoerd in het plantseizoen 2011/2012. Na een eerste 

terreincontrole in 2013 blijkt een groot deel van het jong plantsoen afgestorven te zijn (mond. med. Benny 

Matthijs), waardoor de ecologische boswaarde van deze percelen nog heel gering is. Aangezien de 

omleidingsweg in de zone ten zuiden van Remo in een tunnel wordt aangelegd, bestaan er potenties voor 

deze soort bovenop de tunneldaken. Bij de randvoorwaarden naar inrichting van deze tunneldaken wordt 

rekening gehouden met het mogelijk voorkomen van deze soorten.  

Voor de Heikikker geldt dat er in 2004 voortplanting vastgesteld is in een vijver op het domein Coolens 

(Bron: Omtrek en M-Tech 2010. Plan-MER CtC). Uit de databank van Hyla blijkt dat deze waarnemingen 

gedaan zijn in het perceel ten westen van de Heerkensweg ter hoogte van de kruising van de 

Heerkensweg en de Weg-naar-Spikkelspade. Recente waarnemingen van deze soort ten zuiden van de 

Remo-site zijn niet gekend. In de jaren 1988 en 1990 is de soort ook waargenomen op (voormalige) 

ontginningsterreinen van Remo. Deze soort zou zich cf het plan-MER CtC voortplanten in vijvertjes op de 

overgang van het bosgebied naar de vallei van de Broekbeek.  

Deze vijvertjes zijn gelegen ten zuiden van de tracering van de omleidingsweg. Een directe invloed op de 

populatie zal niet optreden. Het is belangrijk dat deze populatie (opnieuw) verbonden raakt met de 

populaties aan de Witte Bergen om de genetische diversiteit te vergroten/behouden. Gezien de N74 hier 

in tunnel wordt aangelegd en een verbinding tussen beide gebieden mogelijk blijft, zal er geen negatieve 

invloed op de soort optreden in deze zone. 

In de buurt en in het SBZ-H ‘Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 

heide- en vengebieden’ werden diverse vleermuissoorten waargenomen (Verkem, 2009, 2010).  
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In het SBZ-H Zwarte Beek en SBZ-H Mangelbeek werden geen verblijfplaatsen van vleermuizen 

aangetroffen. Op basis van de vliegbewegingen is er geen reden om aan te nemen dat er zich 

verblijfplaatsen van vleermuizen op het omleidingstracé bevinden. 

Binnen het SBZ-H Zwarte Beek en SBZ-H Mangelbeek zal er geen relevante toename van lichthinder 

optreden, doordat de weg enkel verlicht wordt waar nodig (knopen en tunnels) en doordat het gebruik van 

afschermende maatregelen zal worden aangewend (vb. 3m geluidsschermen over het ganse tracé of 

andere geluidswerende maatregelen met eenzelfde milderend effect zoals een landschappelijk 

geïntegreerde geluidsberm). In concreto zal de lichthinder lokaal afnemen doordat de KMO-zone en de 

lichthinder van de N715 t.h.v. de KMO-zone gesaneerd zullen worden. 

De inname van leefgebieden binnen het SBZ is beperkt door de aanleg van de weg als tunnel ter hoogte 

van het bosdomein Hoeverheide.  

Het voornaamste potentiële effect op de vleermuizen betreft connectiviteit naar de omliggende gebieden 

(buiten SBZ). Om een negatieve invloed te vermijden zijn diverse milderende maatregelen voorzien 

waaronder de aanleg van een ecoduct ter hoogte van Witte Bergen, de aanleg van de weg in tunnels en 

geleidende elementen naar deze structuren ter hoogte van Kraanberg. 

Er is geen direct verlies van heidegebieden als gevolg van het omleidingstracé. Het grote heidegebied 

Achter de Witte Bergen, dat deel uitmaakt van het militair domein, wordt integraal gespaard. 

Omwille van de afstand van het SBZ-H gebied “Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek (BE2200031)” t.o.v. het project, zullen er  geen relevante effecten optreden ten aanzien van 

de leefgebieden van de Bijlage IV soorten binnen dit gebied. 

Een zal geen significant negatieve impact op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze Bijlage IV-

soorten optreden. 

 

17.5.2 Rustverstoring 

17.5.2.1 Methodiek 

De methodiek voor de beschrijving en beoordeling van rustverstoring van avifauna ten gevolge van het 

omleidingstracé is dezelfde als voor het doortochttracé (zie § 17.4.2.1).  

 

17.5.2.2 Effectbespreking 

Voor een beschrijving van de effecten, wordt verwezen naar: 

Kaart 14.1-13  Leefgebiedenkaart avifauna met geluidscontouren (LAeq,24u met toekomstige 

verkeersintensiteit) voor het omleidingstracé 

Kaart 14.1-14: Kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring met geluidscontouren (LAeq,24u met 

toekomstige verkeersintensiteit) voor het omleidingstracé 

 

Analoog als voor het doortochttracé werd op basis van de leefgebiedenkaarten voor avifauna voor zowel 

de referentiesituatie als de toekomstige situatie (met het omleidingstracé) bepaald over welke oppervlakte 

zich binnen de verschillende habitattypen (bossen, heide, moeras) meer dan 45 dB(A) en 50 dB(A) 

voordoet. De berekende waarden worden samengevat in onderstaande tabel.  
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Tabel 17.5.2: Oppervlakten natuur (ha) blootgesteld aan geluidsniveaus boven de drempelwaarden van 45 dB(A) en 

50 dB(A) binnen het SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ voor het omleidingstracé 

 
Bos Heide Heide/moeras Moeras Open 

 
ref. toek. ref. toek. ref. toek. ref. toek. ref. toek. 

Overschrijding 
45 dB(A) 

255 304 74 55 30 19 9 11 93 126 

Overschrijding 
50 dB(A) 

149 173 23 18 8 5 8 8 41 71 

 

Uit de vergelijking tussen de referentiesituatie en het omleidingstracé blijkt dat het omleidingstracé, net 

als het doortochttracé, resulteert in een verhoging van de oppervlakte met geluidsverstoring voor bos, 

moeras en open terrein. Door de voorziening van geluidsschermen treedt evenwel ter hoogte van het 

zeer kwetsbare heidegebied Witte Bergen (omgeving van segment 1) een duidelijke verbetering op van 

de rustverstoring binnen heide en heide/moeras (i.e. natte heide). Net zoals bij het doortochttracé wordt 

de beïnvloede oppervlakte heide en heide/moeras (i.e. natte heide) gereduceerd met meer dan 1/3, en 

ook ter hoogte van de strook loofbos gelegen ten westen van segment 1 treedt een sterke daling van het 

geluidsniveau op. Aan de oostelijke zijde van segment 1 is de wijziging van het geluidsklimaat ten 

opzichte van de referentiesituatie beperkt gezien bij het omleidingstracé in dit segment aan beide zijden 

van de weg geluidsschermen voorzien zijn (ondanks het feit dat het omleidingstracé hier meer oostelijk 

gelegen is van de huidige N715/N74).  

 

In de zone waar segment 2 van het omleidingstracé het SBZ-V Zwarte beek kruist, treedt een stijging van 

de geluidsverstoring op. Dit doet zich voor in een gebied met voornamelijk naaldbos en een kleine zone 

grasland. Met betrekking tot bossen zijn Zwarte specht en Wespendief relevante soorten. Zwarte specht 

is weinig gevoelig voor geluidsverstoring (score 2 op een schaal van 5), terwijl Wespendief gevoelig is 

voor geluidsverstoring (score 4 op een schaal van 5) (zie effectbespreking rustverstoring voor het 

doortochttracé). Voor Zwarte specht wordt bijgevolg het gebied binnen de 50 dB(A) geluidscontour 

beschouwd als de zone die minder geschikt wordt als leefgebied, terwijl voor Wespendief de 45 dB(A) 

geluidscontour gehanteerd wordt. Voor Zwarte specht en Wespendief bedraagt het verlies aan 

(potentieel) geschikt habitat respectievelijk ca. 15 ha en 35 ha (rekening houdend met de oppervlakte aan 

leefgebied dat reeds verloren gaat ten gevolge van direct ruimteverlies).  

In de richtinggevende doelstellingen die door het INBO opgesteld werden (Sterckx & De Blust, 2008) 

staat vermeld dat voor een goede instandhouding van de Zwarte specht een oppervlakte bos nodig is van 

950 à 1900 ha. Tevens staat vermeld dat er actueel ca. 3000 ha droog bos is waarvan de oppervlakte 

globaal mag dalen. Er kan dan ook aangenomen worden dat het verlies van ca. 15 ha naaldhout geen 

significant negatieve invloed zal hebben omdat de oppervlakte resterend bos ruim voldoende is voor de 

soort.  

Wespendief is een vogelsoort die meer gebonden is aan de combinatie van loofbos en open terreinen 

(zoals heiden). Deze soort is niet gekend als broedvogel uit de omgeving van deze naaldbossen, 

waardoor er dus geconcludeerd kan worden dat voor deze soort geen grote impact zal optreden als 

gevolg van rustverstoring binnen naaldbos. 

Bovendien dient gesteld dat voor het deelgebied van het SBZ-V waar het omleidingstracé doorgaat in de 

principieel goedgekeurde specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor beide soorten (Zwarte specht en 

Wespendief) geen doelstellingen zijn opgenomen. 

De soorten waarvoor wel S-IHD’s zijn opgesteld in dit deelgebied zijn allen heidesoorten, zoals 

Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Duinpieper, Korhoen en Blauwe kiekendief. De doelstelling voor de 

meeste van deze soorten spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en 
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behoeft géén extra leefgebied. Aangezien er door het omleidingstracé meer heidevegetaties gespaard 

wordt van rustverstoring binnen SBZ-V gebied, worden geen significant negatieve effecten verwacht op 

de instandhouding van deze soorten binnen het SBZ-V Zwarte Beek.  

 

Buiten het SBZ-V Zwarte beek kruist het omleidingstracé (segment 3) SBZ-H Mangelbeek, dat 

gekenmerkt wordt door een complex van zeer kwetsbare en kwetsbare zones voor geluidsverstoring. Het 

deelgebied Mangelbeek is van belang voor IJsvogel. Doordat het omleidingstracé hier op peilers wordt 

aangelegd, zal de IJsvogel zich onder de weg door kunnen begeven. Volgens Aeolus & Lisec (2001) is 

de IJsvogel niet gevoelig voor geluidsverstoring (score  1 op schaal van 5). Daarom zal er geen impact 

optreden op deze soort op vlak van rustverstoring ten gevolge van het omleidingstracé.  

 

Besluit: 

Op basis van bovenstaande effectbeschrijving en -beoordeling kan er besloten worden dat er geen 

significant negatieve effecten zullen optreden t.o.v. de Europees beschermde vogelsoorten op vlak van 

rustverstoring door de aanleg van de N74 volgens het omleidingstracé. 

 

17.5.3 Lichthinder 

17.5.3.1 Methodiek 

De effectbeschrijving en –beoordeling voor het aspect lichthinder is gebaseerd op literatuuronderzoek 

beschreven in § 17.4.3.1.  

 

17.5.3.2 Effectbespreking 

De impactbepaling voor lichthinder wordt uitgevoerd op basis van bovenstaand literatuuronderzoek in 

combinatie met de verwachte kwetsbaarheid van een gebied voor lichtverstoring. De belangrijkste 

wetenschappelijke bronnen hierbij zijn de Molenaar et al. (2003), Kuyper et al (2008), Lefevre (2010) en 

de Molenaar (2000). Tevens wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de kenmerken van de weg 

(ondertunneling, brug op peilers, …) en het feit dat er langsheen het volledige tracé van de 

omleidingsweg geluidsschermen worden voorzien. 

De Speciale beschermingszones kunnen als kwetsbare zones voor lichthinder aangeduid worden. Binnen 

deze gebieden komen een aantal gevoelige soorten voor, zoals vleermuizen ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei. In de SBZ-gebieden werden wel geen winter- en/of zomerverblijfplaatsen van 

vleermuizen aangetroffen. Op basis van de vliegbewegingen, die in detail onderzocht zijn door Verkem 

(2009, 2010) is er eveneens geen reden om aan te nemen dat er zich verblijfplaatsen van vleermuizen op 

het omleidingstracé bevinden. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn namelijk zeer kwetsbaar voor 

lichthinder.  

In de S-IHD-rapporten (Agentschap voor Natuur en Bos, 2012a, Agentschap voor Natuur en Bos, 2012b, 

Agentschap voor Natuur en Bos, 2011) wordt het aspect lichthinder als een van de knelpunten 

aangehaald. Aangezien door realisatie van het omleidingstracé bepaalde gebieden worden doorsneden 

waar momenteel geen weginfrastructuur voorkomt (bv. Kraanberg) is het van cruciaal belang om deze 

impact maximaal tegen te gaan en tot een minimum te beperken.  

Binnen de SBZ-V en SBZ-H zal er geen relevante toename van lichthinder optreden, doordat de weg 

enkel verlicht wordt waar nodig (knopen en tunnels) en doordat er langsheen het volledig traject, dus ook 

ter hoogte van de kwetsbare gebieden (Kamp van Beverlo, Mangelbeekvallei) afschermende 

maatregelen worden voorzien. Over de ganse lengte van de omleidingsweg worden geluidsschermen of 

–bermen voorzien, die de impact door lichthinder zullen tegengaan.  
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De N715 blijft wel over het hele traject verlicht, maar hier wordt er vooropgesteld dat dit dient te gebeuren 

conform de principes van goed verlichten. Er kan dus vanuit gegaan worden dat de verlichting op de 

N715 zal verminderen in vergelijking met de huidige situatie. Ter hoogte van de Mangelbeekvallei zal dit 

een positief effect hebben, daar dit gebied momenteel wel verlicht is. Ook ter hoogte van de KMO-zone 

zal bij realisatie van het omleidingstracé de lichthinder die in huidige situatie aanwezig is, volledig 

verdwijnen.  

Lichtverstoring door koplampen van voorbijrijdende auto’s zullen volledig gemilderd worden door de 

aanwezigheid van jerseys en geluidsschermen langs de weg. Op sommige plaatsen worden conform de 

ontwerpspecificaties voor ruimtelijke kwaliteit transparante geluidsschermen voorgesteld, meer bepaald in 

het valleigebied van de Mangelbeek. In dit gebied werden vanuit het vleermuizenonderzoek milderende 

maatregelen voorgesteld voor de inrichting van opgaand groen in functie van vliegroutes en hop-overs. 

Om op deze vliegroutes effecten door lichthinder te beperken worden volgende randvoorwaarden aan 

geluidsschermen opgelegd. Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor vleermuizen dienen 

ondoorzichtige geluidsschermen voorzien te worden. Ter hoogte van hop-overs dienen deze 

ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 50m doorgetrokken te worden (mondelinge 

mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

Om hinder door schaduw van viaducten op natuur te beperken, zoals ter hoogte van de 

Mangelbeekvallei, wordt als randvoorwaarde voorgesteld om onder de viaducten voldoende natuurlijke 

lichtinval te voorzien.  

Om de impact op de vleermuizensoorten te milderen, wordt het principe van goed verlichten noodzakelijk 

geacht. Verder worden in het valleigebied van de Mangelbeek vanuit het vleermuizenonderzoek (Verkem, 

2009, 2010) milderende maatregelen voorgesteld voor de inrichting van het opgaand groen in functie van 

vliegroutes en hop-overs. Om op deze vliegroutes effecten door lichthinder te beperken worden volgende 

randvoorwaarden aan geluidsschermen opgelegd: 

 Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor vleermuizen dienen ondoorzichtige geluidsschermen 

voorzien te worden.  

 Ter hoogte van hop-overs dienen deze ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 50m 

doorgetrokken te worden. (mondelinge mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

De principes van goed verlichten kunnen als volgt worden samengevat: 

 Enkel verlichten waar nodig 

 Enkel neerwaartse verlichting 

 Enkel verlichten wanneer nodig 

 Geen onnodig sterke lichtbronnen 

 Geen verblindende richtingen gebruiken. 

Om er bijkomend voor te zorgen dat enkel datgene verlicht wordt wat moet verlicht worden, wordt als 

bijkomende eis vooropgesteld dat de armaturen zo laag mogelijk gehouden dienen te worden. Daarnaast 

dienen de armaturen te voldoen aan de strengste klasse volgens CEN (European Committee for 

Standardization) (klasse G6), welke de mate verstorende verblinding en/of onderdrukking van hinderlijk 

strooilicht (verblindingsgraad) zoveel mogelijk beperken. Klasse G6 betekent volgende maximale 

lichtsterktes, bij de gegeven richtingen: 

 Bij 70°: 350 cd/klm 

 Bij 80°: 100cd/klm 

 Bij 90°: 0 cd/klm 

 Boven 90°: 0 cd/klm 

Onder de richting van de lichtsterkte wordt verstaan: de hoek met de neerwaartse verticaal, waarbij het 

armatuur is geïnstalleerd zoals hij zal worden gebruikt. 
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Besluit: 

Rekening houdend met bovenvermelde randvoorwaarden, het feit dat er enkel verlicht wordt waar nodig, 

dat er afschermende maatregelen voorzien worden langsheen het volledige tracé en dus ook t.h.v. de 

Mangelbeekvallei en het Kamp van Beverlo, zullen er geen significant negatieve effecten optreden op 

de instandhoudingsdoelstellingen voor de aangemelde soorten, Bijlage IV soorten en de natuurlijke 

kenmerken van de desbetreffende SBZ-gebieden.  

 

17.5.4 Visuele verstoring 

17.5.4.1 Methodiek 

Voor een beschrijving van de methodiek, wordt verwezen naar § 17.4.4.1. 

 

17.5.4.2 Effectbespreking 

In het omleidingstracé wordt de (dynamische) visuele verstoring van natuur beperkt als gevolg van 

verstoringsbeperkende kenmerken van het plan: namelijk het voorzien van tunnels ter hoogte van het 

Kraanbergbos, het aanleggen van de weg op peilers ter hoogte van de Mangelbeekvallei, aanleg van 

geluidschermen of -bermen langsheen het volledige tracé (inclusief op de viaduct) en het voorzien van 

een landschappelijke inpassing van het volledige tracé. De zone voor landschappelijke inpassing zal 

ervoor zorgen dat de visuele hinder langsheen het volledige tracé en in het bijzonder ter hoogte van de 

speciale beschermingszones tot een minimum zal beperkt worden.Hierna wordt per deelzone, rekening 

houdend met deze voorziene maatregelen en projectkenmerken, de verwachte visuele impact 

beschreven en beoordeeld. Indien noodzakelijk, worden bijkomende milderende maatregelen en 

aanbevelingen voorgesteld. 

1. Miltair domein Kamp van Beverlo 

De zone ter hoogte van het militair domein Kamp van Beverlo, is zonder twijfel het meest gevoelige 

gebied voor visuele verstoring. In de huidige situatie is de visuele verstoring ter hoogte van de kwetsbare 

heide- en vengebieden weinig tot niet aanwezig, daar er tussen de huidige N715 en deze open gebieden 

een bufferbosvegetatie aanwezig is van 50 tot 100m. De huidige N715 is bijgevolg niet zichtbaar vanaf de 

meest kwetsbare zones. 

Bij de aanleg van het omleidingstracé dient de nieuwe weg maximaal afgeschermd te worden zodat ze 

niet zichtbaar is vanuit het militair domein. Dit zal echter het geval zijn, aangezien er langsheen het 

volledige tracé geluidswerende maatregelen (bermen of niet-doorzichtige schermen) worden voorzien. 

Een direct zicht op de nieuwe weg vanuit het Kamp van Beverlo zal bijgevolg niet aanwezig zijn. Naast 

deze geluidswerende maatregelen langsheen de weg, wordt als onderdeel van de ecoduct bijkomend 

afschermend en geleidend groen voorzien ter hoogte van de KMO-zone om een optimale werking van de 

ecoduct te garanderen (zie ook functie voor ecoduct). 

Waar de huidige N715 over de nieuwe N74 zal gaan (ten noorden van Helchteren) is er kans op visuele 

verstoring t.a.v. de vogels in het Vogelrichtlijngebied van het Militair domein en Vallei van de Zwarte 

Beek.  

De creatie van een vista, kan niet alleen de zichtbaarheid voor de weggebruiker verhogen, maar zorgen 

voor een hogere zichtbaarheid van de weggebruiker voor fauna in het militair domein. Om de impact op 

fauna als gevolg hiervan minimaal te houden, dient bij de landschappelijke inpassing van de weg 

enerzijds en bij de realisatie van geleiding en afscherming van de ecoduct maximaal rekening gehouden 

worden met mogelijke visuele hinder ter hoogte van de brug van de N715 over de N74.   

Gaan we er van uit dat geluidsverstoring ter hoogte van het militair domein, lager zal zijn dan momenteel 

het geval is en dat er op de brug geen verlichting wordt aangebracht, dan verwachten we voornamelijk 

een lichte visuele verstoring en mogelijk wat lichtverstoring door koplampen. Het aanbrengen van new-
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jerseys langsheen de weg kan hier lichthinder door koplampen tegengaan. Bijkomend dient aangehaald 

dat de N715 in vergelijking met de huidige situatie door veel minder verkeersbewegingen zal gekenmerkt 

worden.  

De zones ‘Achter de Witte Bergen’ en ‘Hoeverheide’ vormen een topgebied voor de vogelrichtlijnsoorten 

Nachtzwaluw (RL “kwetsbaar”), Boomleeuwerik (RL “kwetsbaar”), en Blauwborst. De 

vogelrichtlijnsoort Korhoen (RL “uitgestorven”) is omwille van habitatverlies uitgestorven in Vlaanderen. 

Ook Roerdomp (RL “met uitsterven bedreigd) en Zwartkopmeeuw die hier vroeger als broedvogel 

voorkwamen, zijn momenteel verdwenen.  

Andere vogelrichtlijnsoorten als Porseleinhoen, Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief en Duinpieper en 

de Rode lijst-soorten Klapekster, Tapuit, Watersnip (mogelijk opnieuw broedend), Zomertaling (mogelijk 

opnieuw broedend), Tureluur komen nog voor, maar niet meer als broedvogel. Tot slot komen 

Kraanvogel, Blauwe kiekendief, Smelleken, Rode wouw, Visarend, Zwarte stern, Grote zilverreiger, 

Slechtvalk, Rode en Zwarte wouw, Goudplevier en Bosruiter (allen vogelrichtlijnsoorten) voor als 

pleisteraar of doortrekker. 

De constructie van een vista op de brug kan een effect hebben op hoger vermelde soorten. In het 

bijzonder Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Klapekster en Wulp worden als zeer verstoringsgevoelige 

soorten tijdens broedseizoen beschouwd (Krijgsveld et al., 2008). Echter deze sterke 

verstoringsgevoeligheid betreft een verstoringsgevoeligheid ten aanzien van recreanten. Er kan 

aangenomen worden dat de aanwezigheid van een weg niet gelijk kan gesteld worden als verstoring door 

recreanten. Bovendien bevinden de broedlocaties van deze soorten zich op zo’n afstand van de 

toekomstige vista dat er geen significant negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van die 

verstoringsgevoelige soorten.  

 

2. Kraanberg en omgeving 

Naast vogels (zie deel geluidsverstoring), is dit momenteel grotendeels onverstoord gebied ook belangrijk 

voor soorten als Ree en kleine zoogdieren, die gevoelig kunnen zijn voor visuele verstoring.  

Door de aanleg van tunnels zal dit effect grotendeels gemilderd zijn. Bovendien ligt het niet-ingetunnelde 

deel in een ‘open sleuf’ met geluidsschermen, dus lager dan het maaiveld en veel minder zichtbaar. Het 

strekt tot aanbeveling om als onderdeel van de landschappelijke inpassing een groenscherm aan te 

brengen rond deze open sleuf teneinde dit effect volledig uit te sluiten. 

 

 

3. Mangelbeekvallei 

Bij het omleidingstracé wordt ter hoogte van de Mangelbeekvallei een weg op peilers voorzien. 

Aangezien deze weg op een hoge hoogte aanwezig zal zijn, wordt de visuele hinder hier als gering 

negatief effect beoordeeld. Het gebruik van doorzichtige geluidsschermen vormt hier vanuit het aspect 

visuele hinder een minder groot probleem.  Echter vanuit het aspect netwerkeffecten, waar gevreesd 

wordt voor een verhoogde mortaliteit van vogels & vleermuizen, wordt hier aangeraden om niet 

doorzichtige geluidsschermen te voorzien ter hoogte van hop-overs en gekende vliegzones (ingeschatte 

breedte: 50m).  

 

Besluit 

De meest kwetsbare zone voor visuele hinder langsheen het omleidingstracé is het Kamp van Beverlo. 

Ter hoogte van het gebied Kraanberg ligt de weg grotendeels ondergronds, waardoor de effecten hier 

minder uitgesproken zijn. Indien rekening gehouden wordt met de randvoorwaarde waarbij geen 

doorzichtige geluidsschermen ter hoogte van de Mangelbeek aangebracht worden, wordt het effect van 

visuele hinder voor het omleidingstracé als niet significant negatief beoordeeld.  
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17.5.5 Ecotoopdegradatie door luchtverontreiniging (vermesting/verzuring) 

17.5.5.1 Methodiek  

De gehanteerde methodiek voor deze effectgroep is identiek als de methodiek die voor het doortochttracé 

is gebruikt en wordt beschreven in hoofdstuk § 17.4.5.1. 

 

17.5.5.2 Effectbespreking  

17.5.5.2.1 Verstoring door verzurende depositie 

Tabel 17.4.7 in § 17.4.5.1.1 geeft een overzicht van de berekende bijdragen tot de verzurende depositie 

door de emissies gerelateerd aan de weg, en dit voor de huidige situatie, referentiesituatie, 

doortochttracé en omleidingstracé. Uit deze tabel blijkt dat de bijdragen tot verzurende deposities heel 

hoog zijn in de huidige situatie.  

Zoals eerder vermeld, zal er op basis van de modelgegevens een vermindering van de bijdrage tot 

verzurende depositie optreden bij de referentiesituatie 2020 ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Wat het omleidingstracé betreft, treedt er op basis van de modelgegevens geen significante stijging op 

van de bijdragen tot verzurende depositie ten opzichte van de referentiesituatie. Ter hoogte van sommige 

receptoren zal er zelfs een lichte daling optreden.  

 

Het effect als gevolg van verzurende depositie, wordt bijgevolg als niet significant negatief effect 

beoordeeld. Er is daarnaast geen significant verschil tussen de bijdragen tot verzurende depositie 

berekend voor het doortochttracé en het omleidingstracé. 

 

17.5.5.2.2 Verstoring door vermestende / eutrofiërende depositie 

Tabel 14.1.20 in § 17.4.5.1.2 geeft een overzicht van de berekende bijdragen tot vermestende depositie, 

en dit voor de huidige situatie, referentiesituatie en geplande situatie (voor beide het doortochttracé en 

het omleidingstracé). In de huidige situatie zijn de berekende bijdragen tot vermestende depositie redelijk 

hoog. 

 

Uit Tabel 14.1.20 blijkt dat er op basis van de modelleringen in de referentiesituatie een vermindering zal 

optredenvan de bijdragen tot vermestende depositie ten opzichte van de huidige situatie. Ter hoogte van 

sommige receptoren zal er zelfs een lichte daling optreden. 

 

Het effect als gevolg van vermestende depositie, wordt bijgevolg als niet significant negatief effect 

beoordeeld. Uit de berekende bijdragen tot de vermestende depositie blijkt dat er geen significante 

verschil zal optredentussen beide alternatieven, zijnde het doortochttracé en het omleidingstracé. 

 

17.5.6 Ecotoopdegradatie door verdroging 

17.5.6.1 Grondwaterkwantiteit 

Voor de effectbespreking wordt verwezen naar onderstaande kaarten: 

 

Kaart 13.3-3 : Kwetsbaarheidskaart verdroging 

Kaart 13.3-10: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanleg tunnels Hoeverheide/Kraanberg en 

tunnel de Standaard – omleidingstracé 
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Kaart 13.3-11: Gemodelleerde grondwaterstandswijziging – aanwezigheid tunnels 

Hoeverheide/Kraanberg en tunnel de Standaard – omleidingstracé 

 

Het ecosysteemtype van de boven- en middenlopen van Kempense laaglandbeken is gevoelig aan 

kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen van het grondwater. Binnen het plangebied zijn deze relevant 

voor de SBZ-H’s van zowel de Mangelbeek (SBZ-H BE2200030) als de Laambeek (SBZ-H BE2200031). 

In het noordelijk deel van het tracé ter hoogte van Hoeverheide (SBZ-H Zwarte Beek -SBZ-H 

BE2200029) zijn in het Militair Domein een aantal licht gevoelige natte vegetaties aanwezig. 

 

De hydrologische effecten zijn relevant op locaties waar constructies onder maaiveld voorzien worden: 

 Segment 2: dit segment is gelegen in het heidegebied Hoeverheide/Kraanberg en is gelegen op 

niveau -1. De 2 voorziene tunnels zullen slechts gedeeltelijk ingegraven worden en hebben lengtes 

van ca 750 en 1350 m (= tunnels Hoeverheide/Kraanberg). Tussen beide tunnels zal een wegsegment 

in open sleuf liggen.  

 Segment 4: vanaf de wijk Standaard gaat het tracé in tunnel onder de Stationsstraat en het oude 

spoor.  De tunnel heeft een lengte van ca 650 m (= tunnel De Standaard). 

 

Volgens de methodiek van Peymen et al. (2000) wordt een kwetsbaarheidsanalyse voor verdroging 

uitgevoerd. Daarbij worden 3 factoren gecombineerd: 

 de ecologische waarde van de vegetaties (vegetaties slechts kwetsbaar indien waardevol); 

 de gevoeligheid van vegetaties voor verdroging op basis van de indicatiewaarden voor verdroging 

opgesteld door Dirk De Baere;   

 De gevoeligheid van de bodem voor verdroging die rekening houdt met textuur, bodemvocht en 

organisch stofgehalte. Het zijn immers deze factoren die in hoofdzaak het beschikbaar bodemvocht 

bepalen. 

Deze 3 factoren combineren naar “kwetsbaarheid” gebeurt via sleutelmatrices (Peymen et al., 2000). 

Deze sleutelmatrices zijn zo opgebouwd dat een vegetatie slechts als zeer kwetsbaar wordt beoordeeld 

indien ze én waardevol én gevoelig is voor verdroging én de bodem gevoelig is voor verdroging. Op de 

kwetsbaarheidskaart worden 4 klassen onderscheiden: [niet kwetsbaar tot zeer kwetsbaar]. De 0-klasse 

zijn ecotopen die niet werden geëvalueerd. Bij de kwetsbaarheidsanalyse wordt expliciet rekening 

gehouden met de ecologische waarde van de voorkomende vegetaties en de gevoeligheid voor 

standplaatsverdroging. 

De gehanteerde kwetsbaarheidskaart voor verdroging is gebaseerd op de geactualiseerde BWK, waarop 

de methodiek van Peymen et al werd toegepast en geeft zodoende de kwetsbaarheid weer in de huidige 

toestand (referentiesituatie). 

 

Binnen de effectgerichte benadering kunnen verschillende gradaties in de analyse onderscheiden 

worden; van een expertinschatting tot een ecohydrologische modellering. Op het niveau van deze plan-

MER is er voor geopteerd om de effectanalyse te baseren op stijghoogteverschillen: met behulp van het 

grondwatermodel werden stijghoogteverschillen berekend tussen de referentietoestand en mogelijke 

ingrepen. Deze stijghoogteverschillen werden vervolgens in overlay gelegd met de meest recente BWK 

en de kwetsbaarheidskaart voor verdroging. Hierdoor kan worden ingeschat welke ecotopen een 

potentieel effect zullen ondergaan.  

Voor de ecohydrologische effectanalyse wordt als grenswaarde 5 cm stijghoogteverschil gehanteerd en 

dit omwille van volgende redenen:  
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 effecten op grondwaterpeilen van 5 cm en minder kunnen door middel van peilmetingen, rekening 

houdend met klimatologische verschillen en meetfouten, niet éénduidig worden afgeleid; 

 Mertens & Huybrechts (INBO, 2007) en Snellings (VMM afdeling Water, 2006) stellen dat 

stijghoogtedalingen van minder dan 5 cm niet significant zijn. Dit wil niet zeggen dat er geen 

hydrologische en ecologische effecten zijn, maar wel dat ze als niet significant beschouwd worden. 

 

In het plan-MER werden de effecten voor de grondwatergevoelige vegetaties bepaald aan de hand van 

een niet-stationair lokaal grondwatermodel, en dit t.h.v. de tunnels Hoeverheide/Kraanberg en t.h.v. de 

tunnel De Standaard.   

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gemodelleerde situaties en van de belangrijkste 

projectkenmerken per situatie die een invloed hebben op de grondwatertafel. 

Tabel 17.5.3: Projectkenmerken met invloed op grondwatertafel voor gemodelleerde situaties omleidingstracé 

Gemodelleerde situatie Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnels Hoeverheide/Kraanberg Zonder secanspalen Bemaling open bouwput in 3 

fasen 

Tunnel De Standaard 4 scenario’s met toenemende 

graad van remediëring : 

-Gestaffelde diepe secanspalen 

+ onderwaterbeton 

-Gestaffelde ondiepe 

secanspalen + onderwaterbeton  

-Gestaffelde ondiepe 

secanspalen + onderwaterbeton 

+ 10 drains 

Niet gemodelleerd : bemaling 

niet noodzakelijk o.w.v. 

onderwaterbeton 

Onderstaande tabel geeft per gemodelleerde situatie de conclusie weer. 

Tabel 17.5.4: Effectbeoordeling voor gemodelleerde situaties omleidingstracé 

Gemodelleerde situatie Exploitatiefase  Aanlegfase  

Tunnels Hoeverheide/Kraanberg Geen significant negatief effect Mogelijk significant negatief 

effect 

MM (bv retourbemaling voor 

zuidelijke tunnel) noodzakelijk – 

te onderzoeken op projectniveau 

Tunnel De Standaard Beperkt negatief effect maar niet 

significant 

Voor het gemodelleerde 

scenario met gestaffelde 

ondiepe secanspalen, 

onderwaterbeton én 10 drains 

reikt de invloedsstraal voor 

grondwaterverlaging (5 cm 

stijghoogteverschil) nog wel tot 

in het Habitatrichtlijngebied, 

maar is de invloed op habitats 

die zeer gevoelig zijn voor 

standplaatsverdroging (91
E
0 

Broekbossen) verwaarloosbaar.   

Geen significant negatief effect 

MM: milderende maatregel 



 983/1062 BE0100.010154.0168  

 

 

Globaal kan voor het omleidingstracé worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van de tunnels 

volgens het basistracé (met ver doorgevoerde graad van remediëring voor tunnel De Standaard) niet tot 

significant negatieve effecten leidt. De grondwaterstandsdaling zal hier niet hoger dan 5 cm bedragen, 

wat binnen de natuurlijke schommelingen van de grondwaterstand kan gerekend worden. 

  

Voor de aanlegfase is door de uitvoeringstechniek van onderwaterbeton een significant negatief effect 

t.h.v. de tunnel De Standaard uitgesloten.  Voor de tunnels Hoeverheide/Kraanberg kunnen bij bemaling 

wel significant negatieve effecten optreden zodat op projectniveau concreet zal worden uitgewerkt welke 

milderende maatregelen moeten worden toegepast om tot niet-significantie te leiden.  Het staat echter 

wel vast dat er voldoende technische maatregelen voorhanden zijn om deze significante effecten teniet te 

doen. Het gebruik van retourbemaling, de onderwaterbetontechniek60 (waarbij bemaling buiten de 

bouwput niet nodig is)  en het voorzien van drains61 kunnen als mogelijkheid worden aangehaald.  

Retourbemaling is een techniek die zeer vaak wordt toegepast op kleine schaal, maar kan ook op grote 

schaal gehanteerd worden zoals reeds het geval was bij de aanleg van het Doeldok in de provincie 

Antwerpen. Om schade door zettingen in het dorp Doel te vermijden (vanwege zettingsgevoelige 

veenlagen in de ondergrond) werd hier op grote schaal retourbemaling toegepast. Het gebruik van 

onderwaterbeton is vooral gekend van grootschalige project in Nederland, zoals aanleg van metrolijnen in 

Rotterdam en Amsterdam, alsook talrijke weg- en treintunnels, bouwputten voor grote kantoorgebouwen 

etc… In België wordt deze techniek ook soms toegepast voor de aanleg van bouwputten voor sommige 

pompstations in Aquafinprojecten. 

Voor de tunnel De Standaard van het omleidingstracé (waarvoor ook voor de exploitatiefase milderende 

maatregelen noodzakelijk zijn) is reeds in dit plan-MER geïllustreerd dat niet-significantie (minder dan 

5cm grondwaterverlaging) op deze plaats inderdaad wordt bereikt voor een uitvoeringstechniek met 

gestaffelde ondiepe secanspalen, onderwaterbeton (zodat bemaling niet noodzakelijk is) en met drains. 

 

Besluit: 

Bij aanleg van het doortochttracé en mits de toepassing van milderende maatregelen tijdens de 

aanlegfase, zullen er geen significant negatieve effecten optreden ten aanzien van de aangemelde 

habitats die kwetsbaar zijn voor grondwaterstandsdaling. 

 

17.5.6.2 Waterkwaliteit 

De impact van bemalingen op de grondwaterkwaliteit is slechts relevant indien zich verontreinigingen 

binnen de invloedssfeer van de bemalingen bevinden. Gezien de hierboven gestelde strenge eisen voor 

de maximale grondwaterstandverlaging in functie van gevoelige vegetaties, is het bijna niet mogelijk om 

de tunnels aan te leggen met behulp van bemalingen. Waarschijnlijk zullen andere technieken 

aangewend worden. Indien toch bemalingen uitgevoerd zouden worden, wordt volgende randvoorwaarde 

gesteld: 

Indien de Opdrachtnemer bemalingen plant, dient hij de gekende bodemverontreinigingen in kaart te 

brengen en ervoor te zorgen dat deze geen effecten op de grondwaterkwaliteit kunnen veroorzaken. Dit 

kan door de bemalingscontour zodanig te beperken dat de gekende verontreinigingen niet binnen de 

invloedssfeer gelegen zijn.  

 

                                                      
60

 Onderwaterbetontechniek: er wordt tussen de secanspalenwanden zonder bemaling (nat) uitgegraven en er worden trekankers in 
de vloer geslagen. Een waterdicht onderwaterbeton wordt op de bodem van de bouwput gegoten. De bouwkuip is waterdicht en 
wordt leeggepompt 
61

 Drains : evenwichtsleidingen die aan de zijkanten van de tunnel worden geplaatst om doorstroming vanuit de opwaartse zijde 
(opstuwing) naar de afwaartse zijde (stijghoogtedaling) toe te laten. 
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Wijzingen in afstroompieken in het oppervlaktewater worden vermeden door de aanleg van buffer- en 

infiltratiebekkens.  

Een wijziging van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater wordt vermeden door de toepassing 

van een geconcentreerde opvang van de vervuiling door het gebruik van vet- en zandvangen. Op 

projectniveau dient gedetailleerd onderzocht te worden welke maatregelen het meest efficiënt zijn voor 

het voorkomen van vervuiling van oppervlaktewater, grondwater en bodem rondom de N74 door 

afstromend wegwater en hierbij zal rekening worden gehouden met de financiële en technische 

haalbaarheid van de verschillende technieken. 

 

Als algemene randvoorwaarden voor de exploitatiefase werd gesteld dat bij het onderhoud van de 

bermen geen pesticiden gebruikt mogen worden en dat een minimaal gebruik van strooizouten geldt.  

 

Besluit: 

Als besluit kan er gesteld worden dat mits in acht name van de milderende maatregelen er, aangaande 

(grond)waterverontreiniging, geen significant negatieve effecten zullen optreden.  

 

17.5.7 Barrièrewerking en versnippering 

17.5.7.1 Methodiek 

De gehanteerde methodiek voor deze effectgroep is identiek als de methodiek die voor het doortochttracé 

is gebruikt.  

In deze effectgroep wordt een inschatting gemaakt van de effecten inzake barrièrewerking en 

versnippering van het doortochttracé op: 

 de Europees beschermde habitats en soorten waarvoor het gebied is aangemeld; 

 de soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (Bijlage III Natuurdecreet); 

 de bestaande ecologische verbindingen en de gewenste ecologische verbindingen die 

beschreven staan in de verschillende S-IHD rapporten. De connectiviteit tussen leefgebieden is 

namelijk een belangrijke en sturende factor voor een gezonde populatie (bv. Adriaens et al, 2004; 

Adriaens et al, 2007; Adriaens et al. 2008). Verschillende migratieknelpunten kunnen er voor 

zorgen dat de soorten niet tot hun geschikt leefgebied kunnen geraken of dat er geen uitwisseling 

kan gebeuren tussen nabije populaties (bv. Frantz et al. 2012). 

In functie van de effectbespreking en –beoordeling dient hierbij opgemerkt dat de Habitatrichtlijn bijgevolg 

niet alleen een gunstige staat van instandhouding vereist van de individuele SBZ-gebieden, maar ook van 

het “Natura 2000”-netwerk. Het is bijgevolg van belang dat bij de effectbepaling van het 

doortochttracé/omleidingstracé rekening wordt gehouden met de functionele ecologische verbindingen 

die door het doortochttracé/omleidingstracé zouden worden aangesneden.  

Bij de effectbeoordeling zal dus rekening gehouden worden met de mate waarin de bestaande en de 

gewenste natuurverbindingen op basis van de S-IHD’s zouden worden gehypothekeerd. Hierbij zijn 

verschillende factoren van belang: 

 De specificaties van de dwarsing ter hoogte van de natuurverbinding (onder de grond, open sleuf, 

gelijk met maaiveld, op verhoging, via brug); 

 De mate waarin de wijze van dwarsing effecten zou hebben op de verplaatsing van kritische soorten 

waarvan geacht wordt dat ze van deze verbinding gebruik maken. 

Voor een beschrijving van de passages uit de betreffende S-IHD rapporten, waarin verwezen wordt naar 

welke ecologische verbindingen noodzakelijk of gewenst zijn voor het in stand houden van een goed 

functionerend ecologisch Natura 2000 netwerk, wordt verwezen naar § 17.4.7.1. Voor een overzicht van 
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de S-IHD’s die voor de aangemelde habitats en soorten zijn beschreven, wordt verwezen naar § 17.3. De 

effectbeschrijving en –beoordeling inzake barrièrewerking en versnippering wordt hieraan getoetst.  

 

17.5.7.2 Effectbespreking 

Het omleidingstracé doorkruist het HRL Zwarte Beek eerst over een afstand van ongeveer 600 meter, 

waarbij het tracé langs de bestaande weg komt te liggen. Vervolgens loopt het tracé door een enclave die 

niet tot het HRL Zwarte Beek behoort (thans bestemd als KMO-zone) om vervolgens de rest van het 

habitatrichtlijngebied te doorkruisen over een afstand van ongeveer 1800 meter. 

 

17.5.7.2.1 Gevlekte witsnuitlibel 

De S-IHD voor de Gevlekte witsnuitlibel binnen het deelgebied “Landschap van de heide, vennen en 

bossen op en rond het Kamp van Beverlo”, bestaat uit het herstel van het leefgebied. Voor het 

deelgebied “Landschap van de vallei van de Mangelbeek” binnen SBZ-H BE2200030 is de Gevlekte 

witsnuitlibel niet aangeduid.  

Op basis van de verspreidingsgegevens van deze soort (Bijlage 1, Bijlage 2 en Bijlage 3) kan er afgeleid 

worden dat het omleidingstracé geen rechtstreekse invloed zal hebben op het huidige leefgebied van 

deze soort.  

Verbindingen tussen heidegebieden, zoals Schietveld van Houthalen-Helchteren en het Kamp van 

Beverlo, bestaande uit gelijkaardige habitats die als corridor kunnen fungeren, zijn wel van belang om 

een duurzame populatie van deze soort na te streven. In het licht hiervan is het van belang dat de 

realisatie van een ecologische verbinding tussen de twee bovenvermelde heideterreinen niet wordt 

gehypothekeerd (zie hierna).  

17.5.7.2.2 Natuurverbinding: Militair Domein Helchteren-Meeuwen – Militair Domein Kamp van 

Beverlo (nr. 4) 

Zoals reeds beschreven bij de effectbespreking en beoordeling van het doortochttracé kan er op basis 

van de S-IHD’s gesteld worden dat er een ecologische verbinding dient gerealiseerd te worden tussen de 

grote heideterreinen Militair Domein Leopoldsburg en het Militair Domein Helchteren-Meeuwen (Carlens 

et al. 2010).. Om deze ecologische verbinding te realiseren, zal het natuurgebied Molenheide omgevormd 

en verder ecologisch ingericht worden.  

De realisatie van de omleidingsweg zal in vergelijking met de huidige situatie een bijkomende barrière 

vormen tussen het HRL Zwarte Beek die aan beide zijden van de huidige N715 gesitueerd is. In 

vergelijking met de huidige situatie zal tevens de oversteekbaarheid van de weg moeilijker worden, 

gezien de hogere snelheid en de toename van het aantal voertuigen ten opzichte van de huidige situatie. 

Ook de voorziene geluidsschermen langsheen beide zijden van de weg kunnen dit barrièreffect 

versterken.  

De aanleg en expoitatie van het omleidingstracé hypothekeert eveneens, net zoals bij het doortochttracé, 

de realisatie van een ecologische verbinding tussen bovenvermelde grote heidegebieden. Echter, door 

de realisatie van een landschappelijk en ecologisch goed ingepaste fauna-passage die bij het 

omleidingstracé een projectkenmerk vormt, zal de impact inzake barrièrewerking en versnippering van de 

nieuwe N74 ter hoogte van het Kamp van Beverlo gemilderd worden aangezien de doelsoorten effectief 

gebruik kunnen maken van deze passage om wegen over te steken. Bovendien wordt als projectkenmerk 

van het omleidingstracé een volledige opheffing van de KMO-zone voorzien, waarbinnen een optimale 

inrichting van de ecoduct gerealiseerd wordt. Om een goed functionerende verbinding te realiseren is het 

namelijk van groot belang dat er voldoene groenbuffer en geleiding voorzien wordt aan beide zijden van 

de ecoduct (zie bv. van der Grift & Wegmann 2010).  Voor meer randvoorwaarden en kenmerken van 

deze ecoduct wordt verwezen naar onderstaande “Kadertekst: Fauna-passage (ecoduct) ter hoogte van 
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de Witte Bergen”. Rekening houdend met dit projectkenmerk, wordt het effect van het omleidingstracé 

inzake versnippering en barrièrewerking als niet significant negatief effect beoordeeld. 

 

 

Kadertekst: Fauna-passage (ecoduct) ter hoogte van de Witte Bergen 

Een ecoduct of natuurbrug is een als natuur ingerichte brug, waardoor het landschap en de leefgebieden van 

planten en dieren aan weerszijden van een weg met elkaar verbonden worden (Alterra 2001; Tillmannn 

2005). 

Om de relevantie van de aanleg van het ecoduct te evalueren en om een goede locatiekeuze en 

inrichtingsvoorwaarden aan te geven, is het van belang om vegetatietypen en ecosystemen in de omgeving te 

bekijken en om aan te halen voor welke soorten de faunapassage functioneel dient te zijn (Reijen et al. 2001). 

Om een goed ecologisch functionerende en landschappelijk ingepaste fauna-passage te realiseren, is het 

bijgevolg belangrijk om een antwoord te geven op volgende vragen: 

 In welke zone dient de ecoduct te liggen? 

 Welke afmetingen dient het te hebben (minimale breedte, evt maximale lengte)? 

 Zijn er specifieke eisen aan de inrichting op het ecoduct en in de omgeving van het ecoduct? 

 

1. Ecosysteemdoelen in de omgeving 

De aanleg van het ecoduct moet ervoor zorgen dat de realisatie van een ecologische verbinding tussen twee 

grote heideterreinen het Militair domein Kamp van Beverlo en het Militair domein Houthalen-Helchteren, zoals 

deze voorop gesteld wordt in de S-IHD’s niet gehypothekeerd wordt. De aanleg van ecologische verbindingen 

is vooral wenselijk in een van de volgende situaties (Opdam et al. 2003): 

 Het landschap tussen leefgebieden is ongeschikt. De uitwisseling wordt belemmerd door bijvoorbeeld 

barrières zoals wegen, spoorwegen, stuwen,…. Ook kan het landgebruik in de matrix de uitwisseling 

bemoeilijken; 

 Afzonderlijke gebieden zijn te klein voor de duurzame bescherming van een soort. Verbindingen zijn 

dan nodig om uitwisseling tussen leefgebieden binnen een netwerk mogelijk te maken; 

 De afstanden tussen leefgebieden zijn te groot om te overbruggen. 

 

Tussen beide gebieden moet het natuurgebied Molenheide als heidestapsteen dienen. Hoe de ecologische 

verbinding verder zuidoostwaarts naar het militair domein Houthalen-Helchteren zal gerealiseerd worden 

staat niet duidelijk vermeld in de S-IHD rapporten.  

 

Volgende vegetatietypen komen voor op beide militaire domeinen:  

 landduinen 

 droge en natte heidegebieden 

 vennen en moerassige depressies 

Men streeft met andere woorden naar een verbinding tussen open, voedselarme en overwegend droge 

gebieden, met plaatselijk ook natte terreindelen met heidevennen en brongebieden. 

 

2. Doelsoortengroepen ecoduct 

De locatiekeuze en inrichtingsvoorwaarden van een ecoduct zijn afhankelijk van soorten die dienen gebruik te 

maken van het ecoduct (Reijen et al. 2001). Hiervoor worden in eerste instantie relevante soorten opgelijst die 

vanuit het beleid of de wetgeving speciale aandacht krijgen in het gebied (ligging in Habitatrichtlijngebied). 

Om het aantal soorten te beperken en om het geheel overzichtelijk te houden worden uiteindelijk 

soortgroepen vastgesteld, waarbij een aantal soorten worden gegroepeerd op basis van een gelijkaardig 
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eisenpakket. Een belangrijke inspiratiebron hierbij is de methodiek die gebruikt werd in het `Handboek voor 

het ontwerp van robuuste verbindingen’ (Alterra 2001) Samengevat moet een corridor vlot doorlaatbaar zijn 

voor specifieke doelsoorten die aan bepaalde eisen voldoen en representatief zijn voor meerdere soorten die 

voorkomen in het gebied. Dit veronderstelt een inrichting met een afwisseling aan biotopen die deze soorten 

als geschikt leefgebied ervaren.  

 

In onderstaande analyse werden geen vogels opgenomen in de bespreking, omdat we er vanuit gaan dat 

vogels met minder problemen de nieuwe weg zullen kunnen overvliegen(Vercayie et al. 2012). 

 

Doelsoorten 

Soorten die vanuit beleid of wetgeving speciale aandacht krijgen, zijn in eerste instantie de aangemelde 

soorten voor het SBZ-H “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 

vengebieden”: 

 1096 Beekprik (Lampetra planeri) 

 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus) 

 1042 Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) 

In tweede instantie zijn dat soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn die in de omgeving voorkomen:  

 Rugstreeppad (Bufo calamita) 

 Heikikker (Rana arvalis) 

 Gladde slang (Coronella austriaca) 

 Poelkikker (Rana lessonae) 

 Vleermuizen (vb. Franjestaart; Myotis nattereri) 

 Heivlinder (Hipparchia semele) 

 Heideblauwtje (Plebejus argus) 

 Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon) 

 

Doelsoortgroepen 

Wanneer een eerste lijst is ontstaan van soorten waarvoor ontsnipperende maatregelen nodig en effectief 

zijn, is een verdere inperking van het aantal soorten meestal noodzakelijk. Hierbij worden de verschillende 

soorten onderverdeeld in soortgroepen op basis van hun eisenpakket. 

In het `Handboek voor het ontwerp van robuuste verbindingen (Alterra 2001) worden op basis van gewenste 

ecosysteemtypen, ecoprofielen aangeduid.  

De ruimtelijke compositie is van belang aangezien een soort bepaalde eisen stelt aan het oppervlak van het 

leefgebied en de gebieden waardoor hij zich verplaatst (Zie Handboek voor Robuuste Verbindingen, Alterra 

2001). Deze eisen zijn inzichtelijk gemaakt voor specifieke soorten met een vergelijkbare dispersie-afstand, 

wijze van dispersie en de oppervlakte eisen, beter bekend als ‘ecoprofielen’. Een ecoprofiel is vaak 

gebaseerd op een specifieke soort terwijl het wel degelijk representatief kan staan voor de meerdere soorten 

in kwestie. Samengevat is een ecoprofiel een denkbeeldige soort die symbool staat voor een groep soorten, 

die sterk overeen komen in eisen die ze aan ruimtelijke samenhang stellen en aan het type ecosysteem 

waarin ze voorkomen (Pouwels et al. 2002).  

Deze ecoprofielen worden dan als doelsoorten gebruikt waarvoor het ecoduct functioneel moet worden 

ingericht. Een aantal relevante soorten die in kader van de aanleg van dit ecoduct worden onderzocht, 

rekening houdend met de te verbinden ecosysteemtypen worden in tabel A aangegeven (Alterra 2001). Voor 

de huidige inplanning van de faunapassage is af te lezen dat veel soorten enkel een 15 meter brede passage 

nodig hebben. Echter door de grote variëteit in biotoopeisen zullen er veel verschillende stroken van 15 meter 

breed moeten worden ingericht. Aannemend dat sommige doelsoorten gemeenschappelijk gebruik kunnen 
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maken van de passage zal er daarom minimaal een breedte nodig zijn van 50 meter (wat een veel gebruikte 

maat is voor faunapassage; bv. Oord 2010). Ook is door de aanwezigheid van verstoringsgevoelige soorten 

het mede gebruik door recreatie uitgesloten (Alterra 2001; van der Grift 2010).. Hierbij is het belangrijk aan te 

geven dat onderstaande biotoopeisen deze zijn voor de volledige ecologische verbinding tussen twee 

gebieden en dus niet noodzakelijk voor een ecoduct als dusdanig. Onderstaande gegevens geven echter wel 

een beeld van de biotoopeisen van de soort, hun ecosysteemtype en gewenste inrichting wat maximaal 

vertaald moet worden in de inrichting van een ecoduct, die een onderdeel moet vormen van een ecologische 

verbinding.  

 

Tabel A: Biotoopeisen en gewenste minimale breedte van de verbinding voor enkele relevante doelsoorten (Alterra, 2001). 

 

 doelsoort Ecosysteemty

pe 

Gewenste 

minimumbreed

te corridor 

Biotoopeisen Gewenste 

inrichting 

Reptielen 

en 

Amfibieën 

Gladde slang Droge heide, 

Struweel en 

zoomvegetatie 

(zandgrond) 

500 m Laagblijvende, 

schrale, eventueel 

vochtige vegetatie 

(heide, schraal 

grasland) 

Aaneengeslot

en corridor 

Heikikker 

(Poelkikker, 

Rugstreeppad) 

Natte heide met 

ven 

25 m Greppel / sloot, 

droge ruigte, 

Struweel Heide / 

schrale vegetatie 

Vochtig milieu 

Vinpootsalamander 

(Alpenwatersalama

nder) 

Natte heide met 

ven 

70 m  Natte heide met ven Leefgebied 

corridor 

Vliegende 

insecten 

Heivlinder Droge heide 25 m Struweel, 

kruidenrijke, 

bloemrijke 

vegetatie, heide / 

schrale vegetatie 

 

Gentiaanblauwtje  Natte heide met 

ven 

70 m Natte heide met ven Leefgebied 

corridor 

Heideblauwtje Natte heide met 

ven 

25 m Kruidenrijke/bloemrij

ke vegetatie. Heide 

/ schrale vegetatie 

Leefgebied 

corridor 

 

Het is op te merken dat er geen doelsoorten voor vleermuizen zijn gepresenteerd in tabel A. Dit komt doordat 

vleermuizen faunapassages als lijnvormige elementen gebruiken in het landschap om zich langs te 
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verplaatsen. Zo zijn er veel verschillende soorten vleermuizen waargenomen bij soortgelijke ecoducten 

(Lambrechts 2011; 2013). De specifieke inrichting vereisten zijn echter minimaal. Zo is een bomenrij, struiken 

of houtkanten al voldoende om te fungeren als passage.  

 

3. Situering 

Het ecoduct wordt vanuit ecologische overwegingen best aangelegd ter hoogte van de huidige KMO-zone 

(zie Carkens et al. 2010). Hierbij wordt gekozen voor een zone waarbij de bodem reeds erg verstoord is zodat 

er geen natuurlijke ecotopen verdwijnen bij aanleg. Er zal voor de aanleg veel ophoging nodig zijn omdat de 

weg hier op maaiveldniveau wordt aangelegd omwille van de hoge grondwaterstand. Hierdoor dient het 

ecoduct op ca. 7 m boven maaiveld te worden aangelegd (vrije doorrijhoogte van 5,10 m), rekening houdend 

met het feit dat er uitzonderlijke transporten onderdoor moeten kunnen passeren.  

Volgens de ‘Leidraad faunavoorzieningen bij wegen (Kruidering et al., 2005) mag de helling van de 

aanlooptaluds niet groter zijn dan 16% dus er zal een lange aanloop nodig zijn. Ter hoogte van de KMO-zone 

zal er hiervoor minder ecologisch waardevol ecotoop moeten verdwijnen dan als men het ecoduct verder 

noordwaarts zou aanleggen. 

De aanleg van het ecoduct op KMO-zone in combinatie met natuurontwikkeling op KMO-zone (schraal, open 

tot halfopen, heidesfeer) zorgt voor een verbinding met Molenheide en het brongebied van de Zwarte beek. 

De exacte ligging op de KMO-zone wordt verder verduidelijkt op Figuur 17.5.2. 

 

4. Belangrijke technische kenmerken 

Dimensionering 

 Hoogte: Er zal voor de aanleg van het ecoduct ter hoogte van de KMO-site veel ophoging nodig zijn. 

De weg zou hier immers op maaiveldniveau worden aangelegd omwille van de hoge 

grondwaterstand. Hierdoor dient het ecoduct op ca. 7 m boven maaiveld te worden aangelegd (vrije 

doorrijhoogte van 5,10 m), rekening houdend met het feit dat er uitzonderlijke transporten onderdoor 

moeten kunnen passeren.  

 Breedte: de standaardbreedte voor een ecoduct varieert tussen 40 en 60 m (bv. Bandjes et al. 2006; 

Oord 2010). Als algemene regel geldt dat de verhouding van de minimumbreedte tot de lengte niet 

kleiner mag zijn dan 0,8 (Carlens et al. 2010). Om ook passage mogelijk te maken van de meest 

kritische soorten wordt geopteerd om hier een ecoduct met een breedte van 50 m (voor fauna 

benutbare breedte) aan te leggen (Alterra 2001). De minimale (visuele) breedte van de 

faunapassage, te meten tussen de toppen van de aarden wallen op het ecoduct bedraagt minstens 

55m.  

 Lengte: Dieren die gebruik maken van het ecoduct dienen een goed zicht te hebben overheen het 

ecoduct. Het bovenvlak van het ecoduct dient bijgevolg minimaal 5m achter de landhoofden aan te 

sluiten op de aanloophellingen van de natuurverbinding. 

Inrichting 

Figuur 17.5.3 toont een schets van de inrichting van het ecoduct van de Kikbeek (overgenomen uit 

Lambrechts et al. 2008). Deze inrichting kan als belangrijke inspiratiebron dienen voor de aanleg van dit 

ecoduct, omdat beide ecoducten gelijkaardige ecosysteemtypen (droge heide + natte heide met vennen) 

wensen te verbinden. Hiernaast kan de inrichting van De Warande ook helpen (Lambrechts et al. 2013). Voor 

een gedetailleerde beschrijving van methodieken om de inrichting en compositie van ecoducten te toetsen 

kan er worden verwezen naar van der Grift (2005). 

 

4. Ecoduct 

A. Biotopen: Afwisseling van verschillende vegetatietypen die doorlopen in de aanlooptaluds. Van belang 
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hierbij zijn: 

 struweelzones van Brem, Spork, Lijsterbes, kleine eikjes en Grove dennen die gekapt worden zodra 

ze te fors worden (ca. 20% van de oppervlakte); deze worden niet aangeplant maar laat men 

spontaan ontwikkelen; 

 zones met bloemrijke schraalgrasland vegetatie (ca. 20 % van de oppervlakte) 

 zones met heide afgewisseld met kale bodem (ca. 60 %). Ervaringen op het ecoduct Kikbeek leren 

ons dat zones waar de beheerder (ANB) heidemaaisel uit het aanpalend gebied heeft uitgestrooid, er 

veel heide kiemt. Op zones die men spontaan laat evolueren, domineert opslag van dennen. Met 

andere woorden: het is aangewezen om over de volledige oppervlakte van het ecoduct na de aanleg 

heidemaaisel uit te strooien. In het aanpalend militair domein ‘Kamp van Beverlo’ wordt door ANB 

geregeld ‘gechopperd’ en dat ‘maaisel’ is zeer geschikt voor deze doeleinden. Heidemaaisel zou over 

minimaal 80% van de oppervlakte moeten aangebracht worden. 

 behoud van zones met kale bodem: dit is de taak van de beheerder en absoluut noodzakelijk 

  ‘vennen’: op het ecoduct Kikbeek is een laagte gecreëerd waar de grindbodem met opzet hard is 

aangereden. Hierdoor is een ondoordringbare laag gevormd waar regenwater op natuurlijke wijze 

stagneert. Er is een grote waterplas met ‘ven-karakter’ ontstaan. Deze heeft een enorme aantrekking 

op diersoorten en werkt dus als ecoverbinding voor natte soorten. Er zijn het eerste jaar na aanleg 

niet minder dan 7 amfibieënsoorten waargenomen, met onder andere een grote populatie 

Rugstreeppad (!) en 3 soorten salamanders (o.a. Vinpootsalamander), evenals 20 soorten libellen 

waarvan van 14 soorten voortplanting in de plas is waargenomen (Lambrechts et al., 2008). Op 

minstens 3 plaatsen is zo een ‘ven’ aangewezen: bovenop het ecoduct en aan de voet ervan, zowel 

ten oosten als ten westen van de N74. De grondafdekking dient op natuurtechnische wijze te worden 

aangebracht waardoor de gewenste verdichting en het gewenste microreliëf ontstaat.  

B. Om dekking te bieden voor bepaalde soorten, zoals amfibieën, reptielen, knaagdieren en marterachtigen, 

is de aanleg van een stobbenwal en/of takkenril noodzakelijk (Figuur 17.5.1). 

C. Bodem brugdek : voedselarme grond (zand , grind; geen humus, strooisel of dergelijke). met een dikte 

van 50 cm voor zone met grazige vegetatie en 60 cm voor zone met struweel. Dit is de geschikte bodem 

voor de gewenste vegetatietypes van voedselarme grond. 

D. Grondwallen als licht- en geluidswerende constructie (2,50 m hoog). Gebruik van een licht materiaal (bv 

EPS-blokken) voor gewichtsreductie onder geluidswal is aangewezen.  

 

 

Figuur 17.5.1: Een forse takkenril biedt optimale dekking voor tal van dieren. Dit is noodzakelijk omdat een ecoduct de eerste 

jaren na aanleg nog erg kaal is, vermits we kiezen voor spontane vegetatie-ontwikkeling (wel aanbrengen van heidemaaisel). 

Uit verschillende monitoringsonderzoeken blijkt dat de boven beschreven inrichting wel degelijk effectief 
blijkt voor de doelsoorten. Zo laat het rapport van Lambrechts et al. (2011) zien dat op het ecoduct Kikbeek 
meerdere doelsoorten zijn waargenomen waaronder soorten relevant voor de studie (Tabel xx).  
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5. Aanlooptaluds 

De hellingsgraad van de aanlooptaluds hebben preferentieel een maximumhelling van 16% (Leidraad 

faunavoorzieningen; Kruidering et al. 2005). Bij voorkeur wordt het talud ingezet op ca 5 meter van de rand 

van het ecoduct. Dit betekent dus een aanzienlijke afstand voor de aanlooptaluds.  

Het streefbeeld op termijn voor de aanloophellingen bevat verschillende vegetatietypen, meer bepaald 

struweelzones (ca. 20%), bloemrijke schrale graslanden (ca. 20%) en heide afgewisseld met kale bodem 

(ca. 60%). Deze vegetatie dient zich spontaan te ontwikkelen. 

Aan de randen van de aanloophellingen dient een houtwal aangebracht te worden teneinde de visuele 

hinder van het verkeer voor fauna te beperken. Hiervoor wordt best aangeplante met inheemse soorten als 

Lijsterbes, Zomereik, Spork en Grove den. Hiervoor dient gebiedseigen plantgoed gebruikt te worden. 

 

6. Landschappelijke inrichting directe omgeving 

De landschappelijke inrichting van de omgeving van de ecoduct (KMO-zone) zou volledig dienen te worden 

afgestemd op de functionaliteit van het ecoduct. Dit impliceert: 

 Maximale afscherming van de weg naar geluidseffecten naar het ecoduct; 

 Maximale afscherming van de weg om lichtverstrooiing naar het ecoduct uit te sluiten. Verlichting 

nabij het ecoduct is uit den boze; 

 Maximale afscherming van de weg in functie van toegang voor fauna (geen verkeersslachtoffers); 

 Inrichting ex-KMO-zone met ecotopen net als op het ecoduct (zie hoger) 

Momenteel is het militair domein, deelzone ‘Achter de witte Bergen’ door een dichte gordel natuurlijke 

bosopslag (Eiken-berkenbos) afgesloten van de N715. Deze natuurlijke afscherming dient behouden te 

blijven, behalve over een zone van 50 tot 100 m ter hoogte van waar het ecoduct komt; zo ontstaat er zeer 

gerichte uitwisseling waar men dit wenst, en niet op andere plaatsen waar dit geen zin heeft en enkel dieren 

‘verloren’ worden (‘sink’ effect). 

Ter hoogte van de KMO-zone wordt (enkel in geval van de omleidingsweg) de huidige N74/N715 

omgevormd tot een brandweg. Om verstoring van de werking van het ecoduct door passanten en 

nieuwsgierigen te vermijden, dient deze weg afgesloten te worden met een poort met slot.  

 

 

Figuur 17.5.2. Meest wenselijke ligging van het ecoduct met inpassing ervan in het landschap. H = heide, B = 
bos. (Carlens et al. 2010). 

 

Geleiding en schermen 
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Geleidende maatregelen naar het ecoduct kunnen bestaan uit reliëf, raster, beplanting of geluidsschermen.  

Voor vleermuizen dienen landschapsstructuren met opgaande vegetatie (houtkanten, dreef,…) op het ecoduct 

aan te sluiten en dient het ecoduct langs beide kanten te worden afgeschermd van de rijweg om 

lichtverstrooiing tegen te gaan. Dit kan door panelen of door een berm aan te leggen. Deze structuur dient dan 

meteen als geleidend element voor de vleermuizen. Een berm begroeid met een houtkant verdient de 

voorkeur.  

De combinatie van een raster (meest efficiënt als faunakering) met beplanting (landschappelijke inkleding) 

wordt het meest toegepast. Een ecoraster heeft een hoogte van 1,80 m of 2 m (gecombineerd type, fijnmaziger 

onderaan: zie Vademecum Natuurtechniek). 

 

Figuur 17.5.3. Inrichting Ecoduct Kikbeek ter hoogte van de E314. Op de schets ziet men de waterplas en de 
takkenril. De foto toont onder andere het raster en de geluidswallen.  

17.5.7.2.3 Natuurverbinding Militair domein Houthalen-Helchteren, Mangelbeekvallei, 

Vogelzangbos en Vijvergebied Midden-Limburg (nr. 1) 

Het omleidingsstracé wordt ter hoogte van de vallei van de Mangelbeek op peilers gebouwd. Op die 

manier wordt de ecologische verbindingsfunctie van deze vallei niet op een significant negatieve manier 

doorbroken. De soorten die de vallei van de Mangelbeek gebruiken als corridor, zullen niet gehinderd 

worden (zie vb. Eekelen 2002; Bandjes et al. 2007; Emond & van Vliet 2008). 

Voor het deelgebied Mangelbeek zijn S-IHD’s opgenomen voor IJsvogel, namelijk jaarlijks 4-6 

broedparen. De soort bevindt zich in een goeie staat van instandhouding. Doordat het omleidingsstracé 

hier op peilers wordt aangelegd, zal de IJsvogel zich onder de weg door kunnen begeven (Brandjes & 

van Vliet 2006).. Door de aanleg van de omleidingsweg gaan er geen broedlocaties voor IJsvogel (steile 

oevers van beken, kleine rivieren, grachten, vijvers, plassen en afgravingen) verloren. Op basis hiervan 

zullen er geen significant negatieve effecten optreden ten aanzien van de IHD’s die voor deze vogelsoort 

zijn opgemaakt.  

De Mangelbeekvallei vormt tevens een belangrijke ecologische verbinding, vooral in de natte sfeer en 

voor soorten als Ree, Bunzing, vleermuizen en amfibieën die ook gebruik kunnen maken van dergelijke 

faunapassages. Momenteel is deze vallei onderbroken ter hoogte van het kruispunt (rondpunt) van de 

Lillo Steenweg met de Guldensporenlaan. Dit is ook het punt waar de Broekbeek uitmondt in de 

Mangelbeek. Dit betekent dat de natuurverbindingsfunctie hier momenteel in de huidige situatie niet 

optimaal is.  

Dit deel van de Mangelbeekvallei (parallel aan de Lillo Steenweg) vormt bijgevolg nu reeds een knelpunt 

tussen weginfrastructuur, wonen en ecologie. Daarom is er voor dit deel van het omleidingstracé gekozen 
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om de omleidingsweg op peilers aan te leggen, zodat de Mangelbeekvallei onder de nieuwe weg verder 

kan ontwikkelen. Op die manier wordt de ecologische verbindingsfunctie van deze vallei niet op een 

significant negatieve manier doorbroken. De soorten die de vallei van de Mangelbeek gebruiken als 

corridor, zullen niet gehinderd worden. Het is uiteraard wenselijk dat de aanzienlijke oppervlaktes natte 

ecotopen aan weerszijden van het tracé met elkaar in verbinding blijven. 

In relatie tot de Europees beschermde soorten en habitats s.s. dringen er zich geen bijkomende 

milderende en/of compenserende maatregel op. Vanuit een breder landschapsecologisch standpunt en 

rekening houdend met soorten die niet Europees beschermd zijn, maar op Vlaams niveau een rol spelen, 

wordt voorgesteld om de Mangelbeek lokaal te verleggen en ecologisch in te richten. Dit betreft geen 

bindende maatregel vanuit de passende beoordeling, maar deze maatregel zal vanzelfsprekend ook een 

positieve invloed hebben op de Mangelbeekvallei als speciale bescherminsgzone in haar geheel. Dit 

verhoogt de verspreiding van aquatisch gebonden fauna, waaronder Bijlage II en Bijlage IV soorten van 

de habitatrichtlijn, langsheen de Mangelbeekvallei. Voor een volledige omschrijving van deze maatregel, 

wordt verwezen naar de discipline fauna en flora van het plan-MER.  

 

17.5.7.2.4 Natuurverbinding Militair Domein Helchteren-Meeuwen via Mangelbeekvallei naar 

Militair Domein Kamp van Beverlo (nr. 5) 

Ter hoogte van deze verbinding wordt de omleidingsweg grotendeels ondergronds voorzien, bestaande 

uit twee tunnels gescheiden door een open sleuf. Door de aanleg in tunnel wordt rekening gehouden met 

de rol van de bosgebieden Kraanberg-Hoeverheide-Helchterenbos als stapsteen tussen het Militair 

Domein Leopoldsburg en het Miliair Domein Helchteren Meeuwen. De ingetunnelde delen fungeren als 

het ware als zeer ruim bemeten ecoducten. In de discipline fauna en flora wordt verder uitgewerkt hoe de 

tunneldaken ingericht moeten worden in functie van een optimale ecologische verbinding.  

De negatieve effecten op deze verbinding worden in hoofdzaak veroorzaakt door de aanwezigheid van 

de open sleuf ter hoogte van Hoeverheide/Kraanberg. De zone in open sleuf situeert zich ten oosten van 

de Loerstraat en de Weg naar Spikkelspade. Ten oosten van de Loerstraat en de Weg naar Spikkelspade 

situeren zich vrij monotone naaldbossen op vlak terrein. De ecologische waarde en potentie is geringer 

dan die van de duinengordel en dat geldt in het bijzonder voor de doelsoorten (de Europees beschermde 

Gladde slang, Rugstreeppad, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik).  

De kwaliteit van de verbinding zou beïnvloed kunnen worden door bepaalde verstoringseffecten of door 

het optreden van verkeersslachtoffers. Voor het vermijden van verkeersslachtoffers dienen bij de 

inrichting wildrasters (zoogdieren) en schermen (amfibieën) te worden voorzien. Er worden geen 

significant negatieve effecten op deze verbinding verwacht gezien: 

 De inrichting van tunnels ter hoogte van de ecologisch meest waardevolle gebieden; 

 De ligging van de sleuf in ecologisch minder waardevol gebied; 

 De tunneldaken blijvend kunnen fungeren als ecologische verbindingsassen.  

De specificaties inzake inrichtingsprincipes voor de tunneldaken, plaatsing van wildrasters en schermen 

dient verder op projectniveau te worden bekeken.  

 

17.5.7.2.5 Natuurverbinding Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied 

Midden-Limburg (nr. 3) 

In het zuidelijk deel van het omleidingstracé wordt een natte corridoras rond de Laambeek aangesneden. 

De kruising van de N74 met de Laambeek verloopt momenteel via een duiker. Ten gevolge van de 

nieuwe verkeerswisselaar zal het aantal rijstroken hier toenemen en de versnippering bestendigd worden.  

Het getroffen gedeelte van de Laambeekvallei is niet gelegen in NATURA 2000 gebied maar speelt een 

rol bij het verbinden van SBZ-gebieden (valleigebieden langs de bovenloop van de Laambeek en 

vijvergebied Midden-Limburg). Deze verbinding functioneert momenteel slecht door de aanwezigheid van 



 994/1062 BE0100.010154.0168  

 

 

infrastructuur en komt bijkomend onder druk te staan als gevolg van het op- en afrittencomplex en de 

aansluiting met de E314 indien er geen rekening gehouden wordt met de ecologische verbindende 

functie.  

Het behoud van een ecologische verbinding door de uitvoering van ontsnipperingsmaatregelen, zoals het 

voorzien van een faunapassage, is hierbij noodzakelijk als milderende maatregel. De verdere technische 

uitwerking van deze ontsnipperingsmaatregel dient verder op projectniveau te gebeuren.  

Indien rekening gehouden wordt met deze milderende maatregel, zullen er als gevolg van het project 

geen significant negatieve effecten optreden op de coherentie van het Natura 2000 netwerk.  

 

17.5.7.2.6 Bijlage IV soorten 

Inleidend kan gesteld worden dat voor geen enkele Bijlage IV soort een S-IHD is opgesteld voor 

deelgebieden die doorsneden worden door het omleidingstracé. Toch kan op basis van voorgaande 

hoofdstukken gesteld worden dat het voorzien van fauna-passages ter hoogte van het Kamp van Beverlo 

en ter hoogte van de Mangelbeekvallei een positief effect zal hebben op de uitwisseling van de Bijlage IV 

soorten tussen de verschillende SBZ-gebieden in de omgeving van het studiegebied. Hierbij wordt 

gedacht aan gladde slang, heikikker, poelkikker en rugstreeppad.  

Ter hoogte van de tunneldaken zal een blijvende migratie van heidesoorten mogelijk zijn.  

Bepaalde vleermuissoorten (Bijlage 3) komen eveneens voor in het studiegebied. Het is bekend dat 

verkeerswegen kunnen leiden tot een hoge mortaliteit onder vleermuizen wanneer vleermuizen deze 

wegen moeten dwarsen. Voor diverse vleermuizen is er derhalve kans op betekenisvolle effecten. 

Om een negatieve invloed te vermijden dienen diverse milderende maatregelen voorzien te worden, 

waaronder de aanleg van ruime faunapassages, hop-overs en geleidende elementen zoals houtkanten 

en bomenrijen, langsheen de lijninfrastructuur. Met inbegrip van deze milderende maatregelen wordt een 

significant negatieve invloed op Europees beschermde vleermuissoorten uitgesloten. 

 

Besluit 

Rekening houdend met het feit dat er ter hoogte van het Kamp van Beverlo een ecoduct wordt voorzien 

met voldoende buffering en geleiding binnen de voormalige KMO-zone,zullen er geen significant 

negatieve effecten optreden ter hoogte van deze potentieële verbindingsas. Door de realisatie van een 

ecoduct wordt ook de toekomstige realisatie van een ecologische verbinding tussen de twee grote 

heideterreinen (Houthalen-Helchteren en Kamp van Beverlo) niet gehypothekeerd.  

Doordat het omleidingstracé ter hoogte van de Mangelbeek op peilers wordt voorzien, zullen er geen 

significante effecten optreden ten aanzien van de ecologische verbindingsfunctie van deze waterloop en 

vallei.  

Ter hoogte van de Laambeek wordt een ecopassage als bindende milderende maatregel voorzien.  

Doordat er binnen de boscomplexen Kraanbergbos en Hoeverheide twee tunnels worden voorzien, treedt 

hier geen versnipperend effect op. De soorten zullen zich vrij kunnen migreren over de tunneldaken, die 

een ecologische inrichting vereisen.  

Rekening houdend hiermee, zullen er als gevolg van de realisatie van de omleidingsweg geen significant 

negatieve effecten optreden op het vlak van netwerkeffecten, vernsippering en barrièrewerking.  

 

17.5.8 Globale conclusie omleidingstracé 

De realisatie van het omleidingstracé (inclusief varianten) zal, rekening houdend met enkele milderende 

maatregelen, geen significant negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor de 
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aangemelde habitats en soorten, de natuurlijke kenmerken van de SBZ’s en het Natura 2000 netwerk in 

zijn geheel.  

De milderende maatregelen, die bindend zijn, zijn de volgende: 

 De realisatie van een fauna-passage ter hoogte van de Laambeek; 

 Het voorzien van hop-overs; 

 Principe “goed verlichten” toepassen; 

 Ecologische inrichting van de tunneldaken met voldoende afrastering en schermen in het open 

gedeelte tussen de tunnels; 

Het voorzien van een ecoduct ter hoogte van het Kamp van Beverlo, het aanleggen van de weg op 

peilers ter hoogte van de Mangelbeekvallei en het voorzien van geluidsschermen over de ganse lengte 

van het tracé zijn een aantal projectkenmerken die eveneens van noodzakelijk belang zijn voor het niet 

significant zijn van effecten van het omleidingstracé. Ook de milderende maatregelen die tijdens de 

aanlegfase ertoe moeten leiden dat er geen effecten zullen optreden ter hoogte van de 

grondwaterafhankelijke vegetaties dienen te worden in acht genomen.   
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17.6 Milderende maatregelen 

Hierna worden de milderende maatregelen opgesomd die noodzakelijk zijn opdat er geen significant 

negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Europees beschermde habitats en 

soorten zullen optreden: 

Doortochttracé 

Voor het doortochttracé is er één belangrijke dwingende maatregel, namelijk het voorzien van een brede 

fauna-passage ter hoogte van het Kamp van Beverlo, waarbij voldoende afscherming en geleiding wordt 

voorzien en waarbij een voldoende brede overgang naar de toekomstige heidestapsteen Molenheide 

wordt gecreëerd. 

Als projectkenmerk voor het doortochttracé wordt het plaatsen van geluidsschermen ter hoogte van het 

Kamp van Beverlo en de Mangelbeekvallei voorzien. Om een visuele verstoring ten aanzien van de 

omringende gebieden te minimaliseren, dienen deze geluidsschermen ondoorzichtig te zijn.. 

Om de impact op de vleermuizensoorten te milderen, wordt het principe van goed verlichten noodzakelijk 

geacht. Verder worden in het valleigebied van de Mangelbeek vanuit het vleermuizenonderzoek (Verkem, 

2009, 2010) milderende maatregelen voorgesteld voor de inrichting van het opgaand groen in functie van 

vliegroutes en hop-overs. Om op deze vliegroutes effecten door lichthinder te beperken worden volgende 

randvoorwaarden aan geluidsschermen opgelegd: 

 Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor vleermuizen dienen ondoorzichtige geluidsschermen 

voorzien te worden.  

 Ter hoogte van hop-overs dienen deze ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 50m 

doorgetrokken te worden. (mondelinge mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

Indien als geluidswerende maatregel een geluidsberm wordt voorzien, gelden deze maatregelen 

vanzelfsprekend niet. 

Voor de aanlegfase kunnen als gevolg van bemaling significant negatieve effecten optreden ter hoogte 

van grondwaterafhankelijke vegetaties. Om deze effecten te milderen, zal een uitvoeringstechniek 

moeten gebruikt worden, waarbij de impact op de grondwaterafhankelijke vegetatie niet significant 

negatief zal zijn. Er kan met zekerheid gesteld worden dat er technische maatregelen voorhanden zijn om 

deze significante effecten te voorkomen. Het gebruik van retourbemaling, de onderwaterbetontechniek  

(waarbij bemaling buiten de bouwput niet nodig is) en het voorzien van drains kunnen als mogelijkheid 

worden aangehaald.  

Omleidingstracé 

Om hinder door schaduw van het viaduct ter hoogte van de Mangelbeek op de natuur te beperken, wordt 

bij het omleidingstracé als randvoorwaarde voorgesteld om onder de viaducten voldoende natuurlijke 

lichtinval te voorzien.  

In het kader van het project wordt de Laambeek verplaatst naar de zone binnen het complex om de 

huidige slechte ecologische verbinding te kunnen verbeteren. Het behoud van een ecologische 

verbinding door de uitvoering van ontsnipperingsmaatregelen, zoals het voorzien van een faunapassage, 

is hierbij noodzakelijk als milderende maatregel. De verdere technische uitwerking van deze 

ontsnipperingsmaatregel dient verder op projectniveau te gebeuren. Indien rekening gehouden wordt met 

deze milderende maatregel, zullen er als gevolg van het project geen significant negatieve effecten 

optreden op de coherentie van het Natura 2000 netwerk.  

In het omleidingstracé worden twee tunnels en één open zone voorzien ter hoogte van de bosgebieden 

Kraanberg-Hoeverheide-Helchterenbos Een ecologische inrichting van de tunneldaken en het voorzien 

van voldoende geleiding en afscherming (schermen en wildrasters) dienen als bindende milderende 

maatregelen te worden beschouwd.  
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Langsheen het omleidingstracé wordt enkel verlichting voorzien ter hoogte van de knopen en 

tunnelmonden. Op andere locaties zal er dus geen lichthinder optreden. Om de impact op de 

vleermuizensoorten te milderen, wordt ter hoogte van de zones die toch verlicht moeten worden het 

principe van goed verlichten noodzakelijk geacht. Verder worden in het valleigebied van de Mangelbeek 

vanuit het vleermuizenonderzoek (Verkem, 2009, 2010) milderende maatregelen voorgesteld voor de 

inrichting van het opgaand groen in functie van vliegroutes en hop-overs. Om op deze vliegroutes 

effecten door lichthinder te beperken worden volgende randvoorwaarden aan geluidsschermen opgelegd: 

 Ter hoogte van vliegroutes en hop-overs voor vleermuizen dienen ondoorzichtige geluidsschermen 

voorzien te worden.  

 Ter hoogte van hop-overs dienen deze ondoorzichtige geluidsschermen over een afstand van 50m 

doorgetrokken te worden. (mondelinge mededeling; inschatting vleermuisdeskundige). 

In het omleidingstracé, wordt als projectkenmerk het plaatsen van geluidsschermen ter hoogte van het 

Kamp van Beverlo en de Mangelbeekvallei voorzien. Om een visuele verstoring ten aanzien van de 

omringende gebieden te minimaliseren, wordt voorgesteld om de geluidsschermen hier ondoorzichtig te 

voorzien. Om de impact door verlichting met koplampen op de N715 ter hoogte van de brug over de N74 

te milderen, wordt voorgesteld om hier new-jerseys te voorzien.  

Ter hoogte van de open sleuf tussen de twee tunnels aan Kraanbergbos is het aan te bevelen om een 

groenscherm te voorzien.  

Daarnaast dienen voor beide tracé’s de ecologische maatregelen, zoals ontsnipperings- en 

geluidswerende maatregelen, die reeds opgenomen zijn als onderdeel van het project sowieso 

gerealiseerd worden. De belangrijkste maatregelen worden hierna opgesomd. Voor een uitgebreidere 

beschrijving van milderende maatregelen die vanuit de discipline fauna en flora worden voorgesteld, 

wordt naar de discipline fauna en flora verwezen.  

Maatregelen voorzien als onderdeel van het project, die bijdragen tot het opheffen of verminderen van het 

effect op de natuurwaarden binnen het plangebied: 

 

Doortochttracé: 

 Fauna-passage ter hoogte van de Mangelbeekvallei; 

 Geluidsschermen of-bermen ter hoogte van de Witte Bergen en Mangelbeek. 

 

Omleidingstracé: 

 Ecoduct ter hoogte van de Witte Bergen/Kamp van Beverlo met voldoende geleiding en afscherming 

ter hoogte van de voormalige KMO-zone; 

 Fauna-passage ter hoogte van de Mangelbeekvallei; 

 Omzetting van naaldbos naar heidevegetaties op de tunneldaken; 

 Geluidswerende maatregelen langsheen het volledige tracé. 

 Zone voor landschappelijke inpassing langsheen het tracé. 

 

Gezien ter hoogte van de meest kwetsbare gebieden langsheen het tracé (voor doortocht) en langsheen 

het volledige tracé (voor omleiding) reeds geluidsschermen voorzien zijn, en gezien geen significant 

negatieve effecten zullen optreden, is het onnodig milderende maatregelen voor te stellen ten behoeve 

van een verdere reductie van de geluidsverstoring voor beide tracéalternatieven. Wel wordt aangeraden 

om ter hoogte van segment 1 van het doortochttracé eveneens aan de oostelijke zijde geluidsschermen 

te voorzien. Op die manier creëert men een verhoogde waarde van de potentiële SBZ-V leefgebieden 

gelegen ten oosten van het tracé. 
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17.7 Cumulatieve effecten 

In het kader van de passende beoordeling worden de cumulatieve effecten besproken met het 

Spartacusproject.  

 

17.7.1 Algemeen 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 van het plan-MER, zijn ten aanzien van de discipline fauna en flora 

enkel cumulatieve geluidseffecten en barrière-effecten relevant.  

De cumulatieve geluidseffecten van de N74 met de Spartacus-sneltramlijn worden op volgende wijze 

meegenomen in het Plan-MER: 

 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in omleiding;  

 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in doortocht; 

 Spartacus in doortocht en N74 in omleiding. 

 

17.7.2 Cumulatieve rustverstoring a.g.v. Spartacus-sneltramlijn 

Voor de inschatting van de geluidsbelasting van de sneltramlijn wordt verwezen naar de discipline geluid 

in het plan-MER. De inschatting van de cumulatieve effecten gebeurt op een kwalitatieve wijze, daar 

geen 45 dBA en 50 dBA contouren bepaald zijn voor de scenario’s waarbij Spartacus en N74 (omleiding 

en doortocht) naast elkaar voorkomen. De focus wordt gelegd op de speciale beschermingszones en de 

aangemelde soorten.  

 

17.7.2.1 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in omleiding 

Wanneer de Spartacustramlijn wordt aangelegd ter hoogte van de oude spoorlijn en de N74 het 

omleidingstracé volgt, kunnen cumulatieve geluidseffecten optreden in de volgende gebieden: SBZ-H 

‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’, 

‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ en ‘Vallei- en brongebieden van 

de Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ en SBZ-V ‘Militair domein en de 

vallei van de Zwarte Beek’.  

Cumulatieve effecten kunnen optreden daar waar het omleidingstracé op maaiveld of in open sleuf wordt 

voorzien. Daar waar het omleidingstracé wordt aangelegd in tunnels wordt het geluid afkomstig van het 

wegverkeer immers reeds gebufferd en zullen geen cumulatieve effecten optreden.  

Vooral in de delen van de SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ die zich tussen het 

omleidingstracé, de huidige N74 en de oude spoorlijn bevinden, worden cumulatieve effecten relevant 

geacht. Ook in de zone van de SBZ-H ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 

Gruitrode’ tussen het omleidingstracé en de oude spoorlijn kunnen cumulatieve effecten optreden. Naast 

geluidseffecten ten gevolge van het wegverkeer kunnen hier ook verstoringseffecten, zoals visuele 

verstoring, optreden ten gevolge van het tramverkeer. Deze gebieden zijn aangeduid als beperkt tot zeer 

kwetsbaar voor geluidsverstoring op de kwetsbaarheidskaart voor geluidsverstoring.   

Wat betreft het gebied ten noorden van de KMO zone kan het volgende gezegd worden. Dit gebied 

bestaat voornamelijk uit een strook naaldbos, gekapt populierenbos en landbouwgrond. Bij de bespreking 

van de rustverstoring voor vogels ten gevolge van het doortochttracé werd reeds aangehaald dat dit 

gebied qua waarde van beperkt belang is voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V ‘Militair 

domein en Vallei van de Zwarte Beek’. Additionele geluidsverstoring ten gevolge van de 

Spartacustramlijn zal daarom een beperkte bijkomende impact hebben.  

Bij de overige zones binnen het SBZ-V ‘Militair domein en Vallei van de Zwarte Beek’ waar cumulatieve 

effecten kunnen optreden, zijn enkel potentiële effecten op soorten gerelateerd aan bos van belang, i.e. 
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Zwarte specht en Wespendief. Zoals reeds eerder aangegeven, is Wespendief (gevoelig voor 

rustverstoring) niet gekend als broedvogel in de omgeving van de impactzone. Zwarte specht is slechts 

matig gevoelig voor rustverstoring. Bovendien wordt voor deze soort verwacht dat er voldoende 

oppervlakte bos beschikbaar blijft. Daarom zullen voor beide soorten geen belangrijke cumulatieve 

impact optreden.   

Ter hoogte van SBZ-H Mangelbeek is de IJsvogel van belang. Volgens Aeolus & Lisec (2001) is de 

IJsvogel echter niet gevoelig voor geluidsverstoring. Daarom zal de cumulatieve verstoringsimpact 

beperkt zijn voor deze soort.  

 

 

Figuur 17.7.1:: Cumulatieve geluidseffecten tav avifauna bij Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in omleiding 

 

17.7.2.2 Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in doortocht 

Met de Spartacustramlijn over de oude spoorlijn en de N74 volgens het doortochttracé/omleidingstracé, 

kunnen cumulatieve geluidseffecten optreden in het SBZ-H ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte beek, 
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Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ en het SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van de 

Zwarte Beek’. Geluidseffecten van het tram- en wegverkeer kunnen optreden in de delen van deze SBZ-

gebieden die gelegen zijn tussen de oude spoorlijn en het doortochttracé.  

Volgens de kwetsbaarheidskaarten voor geluidsverstoring zijn de zones die op de onderstaande figuur 

zijn aangeduid weinig tot zeer kwetsbaar voor geluidsverstoring. Qua waarde zijn deze gebieden evenwel 

van beperkt belang voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V ‘Militair domein en Vallei van de 

Zwarte Beek’. Additionele geluidsverstoring ten gevolge van de Spartacustramlijn zal daarom een 

beperkte bijkomende impact hebben.  

 

 

Figuur 17.7.2: Cumulatieve geluidseffecten tav avifauna bij Spartacus over de oude spoorlijn en N74 in doortocht 

 

17.7.2.3 Spartacus in doortocht en N74 in omleiding 

Wanneer dit scenario gevolgd wordt, kunnen cumulatieve geluidseffecten optreden in het SBZ-H ‘Vallei- 

en brongebieden van de Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ en het SBZ-

V ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’. Cumulatieve effecten van het geluid afkomstig van 

het tram- en wegverkeer zullen vooral optreden daar waar het omleidingstracé en tramtracé dicht bij 

mekaar liggen.  

Volgens de kwetsbaarheidskaarten voor geluidsverstoring zijn de zones die op de onderstaande figuur 

zijn aangeduid kwetsbaar voor geluidsverstoring. Qua waarde zijn deze zones aan de rand van het SBZ-

H van beperkt belang voor de aangemelde vogelrichtlijnsoorten in SBZ-V ‘Militair domein en Vallei van de 

Zwarte Beek’. Additionele geluidsverstoring ten gevolge van de Spartacustramlijn zal een beperkte 

bijkomende impact hebben.  
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Figuur 17.7.3: Cumulatieve geluidseffecten tav avifauna bij Spartacus in doortocht en N74 in omleiding 

 

17.7.3 Cumulatief barrière-effect a.g.v. Spartacus-sneltram 

Een cumulatief barrière-effect a.g.v. de Spartacus-sneltram zal enkel optreden bij het alternatief waarbij 

Spartacus over de oude spoorlijn gaat en de N74 in omleiding ligt.  

Binnen het SBZ-Zwarte Beek zullen de N74 en de sneltram ter hoogte van het Kraanbergbos ca. 750-

500m van elkaar verwijderd zijn. Ter hoogte van de bestaande N715 komen beide tracé’s dichter bij 

elkaar te liggen. Ter hoogte van het Kraanbergbos wordt de N74 in twee tunnels met tussenin een open 

sleuf aangelegd. Door de realisatie van deze tunnels die een ecologische inrichting en tunneldaken 

krijgen, blijft een vrije migratie van organismen mogelijk. Vanuit het project N74 worden bijgevolg geen 

cumulatieve effecten verwacht. Het is hierbij echter belangrijk dat er geen bijkomende barrières worden 

gevormd ter hoogte van de Spartacus-sneltram. De sneltramsporen op zich vormen niet onmiddellijk een 

barrière, maar het voorzien van afscherming kan wel een barrière vormen. Hierbij is het belangrijk dat 

binnen het Spartacus project voldoende oversteekplaatsen worden voorzien, zodat een vrije migratie in 

de zone ten westen van de huidige N715 gegarandeerd blijft. Indien met deze maatregel rekening wordt 

gehouden, zullen er in deze zone geen significant negatieve effecten optreden.  

Ter hoogte van segment 1, op de oostelijke grens van de KMO-zone, dient er zowel bij het 

doortochttracé- als het omleidingstracé op gewaakt dat een vrije migratie niet gehypothekeerd worden 

door de realisatie van de Spartacus-sneltram. Door de realisatie van de N74 (zowel omleiding als 

doortocht) wordt hier een ecoduct voorzien om een ecologische verbinding te realiseren tussen enerzijds 

het militair domein Hoeverheide en de toekomstige heidestapsteen van Molenheide. Verdere verspreiding 

naar het zuidelijk gelegen militair domein Houthalen-Helchteren is hierbij mogelijk. Door de realisatie van 

deze ecoduct over de N74, wordt een vrije migratie mogelijk gemaakt. Vanuit het project N74 zullen 

bijgevolg geen cumulatieve effecten optreden. Net zoals ter hoogte van het Kraanbergbos is het wel van 

cruciaal belang dat er geen bijkomend barrières worden gecreëerd door aanleg van de sneltram.  
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Ter hoogte van de Mangelbeekvallei wordt de N74 op peilers aangelegd. Een cumulatief effect met de 

sneltram treedt hier bijgevolg niet op.  

 

17.7.4 Conclusie 

Uit de kwalitatieve inschatting van de geluidsbelasting t.g.v. Spartacuslijn kan geconcludeerd worden dat 

er op het SBZ-H ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 

vengebieden’ en het SBZ-V ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ een eerder beperkte 

bijkomende geluidsimpact verwacht kan worden.  

Bij de realisatie van het omleidingstracé en de sneltram over de oude spoorlijn is het belangrijk dat er 

geen bijkomende barrières worden gevormd ter hoogte van het Kraanbergbos en ter hoogte van 

Molenheide. Het voorzien van voldoende oversteekplaatsen is hierbij cruciaal.   
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17.8 Leemten in de kennis 

Modellen om het effect van visuele verstoring te kwantificeren zijn niet beschikbaar. Ook 

wetenschappelijke literatuur over deze effectgroep is enorm schaars. Een inschatting, waarbij weliswaar 

wordt rekening gehouden met de maatregelen die de visuele hinder sowieso zullen verminderen, zoals 

geluidsschermen, dient zich bijgevolg aan.  

Het effect van wegverlichting is enkel gekend voor bepaalde vogelsoorten, zoals Merel. Soortspecifieke 

kennis over impact van wegverlichting blijft een leemte in de kennis. Daarom is het vermijden van 

verlichting (voorzorgsprincipe) nog steeds de beste keuze is om effecten op vogels en fauna in het 

algemeen te voorkomen. 

Bij de effectbespreking en –beoordeling inzake ecotoopdegradatie door verdroging wordt ondermeer 

gesteund op een grondwatermodellering. Eigen aan modelleringen is dat hier een foutenmarge op zit. De 

fouten in het model zijn naar verwachting echter zeer beperkt en in functie van de (ecohydrologische) 

effectanalyse wordt gewerkt met stijghoogteverschilkaarten (tot op 5 cm niveau) waarbij de impact van 

bepaalde ingrepen op de grondwaterstijghoogten wordt berekend t.o.v. de referentiesituatie. Hoewel de 

fout op stijghoogte-verschilkaarten kleiner is dan de fout op stijghoogtekaarten, aangezien fouten van 

elkaar worden afgetrokken en dus deels opgeheven, is er toch een zekere mate van onzekerheid 

aangaande de grootte en reikwijdte van een effect. 

De effectgrenzen (tot op 5 cm niveau) mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd. De 

bandbreedte van de effectgrens is minstens de breedte van de gehanteerde gridcelgrootte omdat 

modeltechnisch de contouren de verbinding vormen van de middelpunten van gridcellen met gelijke 

stijghoogteverschillen. Dit laatste betekent ook dat de grootte van de gridcellen een invloed heeft op de 

berekende reikwijdte van een effect. Bij de ecohydrologische effectanalyse wordt hierbij uitgegaan van 

het voorzichtigheidsprincipe: vegetaties die gevoelig zijn voor wijzigingen in het watersysteem (in 

essentie verdroging) en die voorkomen nabij, maar buiten, de effectgrens (5 cm contour), hiervan wordt 

gesteld dat deze een potentieel effect kunnen ondergaan.  
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17.9 Besluitvorming 

Zowel de realisatie van het doortochttracé als het omleidingstracé zal geen aanleiding geven tot 

significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de aangemelde habitats en 

soorten, de natuurlijke kenmerken van de desbetreffende speciale beschermingszones en de coherentie 

van het Natura 2000 netwerk.  

Voor de realisatie van zowel het doortochttracé als het omleidingstracé treedt er een zeer beperkt verlies 

op van Europese habitats, die binnen speciale beschermingszones gelegen zijn. Het direct verlies van 

deze habitats zal niet leiden tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen die 

voor de aangemelde habitats en soorten zijn opgemaakt. Door de realisatie van zowel het doortochttracé 

als het omleidingstracé zal het aantal hectare leefgebied dat verloren gaat voor de aangemelde soorten 

en Bijlage IV soorten eveneens zeer beperkt zijn.  

De effecten inzake versnippering en barrièrewerking worden voor zowel het omleidingstracé als het 

doortochttracé als niet significant negatief beoordeeld. Bij het omleidingstracé wordt als projectkenmerk 

een volwaardige ecoduct met afscherming en geleiding aangelegd ter hoogte van de Witte Bergen/Kamp 

van Beverlo. Door de aanleg van deze ecoduct wordt de realisatie van een gewenste ecologische 

verbinding naar de heidegebieden ten westen van de huidige N74 niet gehypothekeerd. Bij de realisatie 

van het doortochttracé wordt het aanleggen van een ecoduct met voldoende geleiding en afscherming als 

bindende milderende maatregel opgelegd, die ertoe moet leiden tot de effecten van de doortocht in deze 

zone ook als niet significant negatief kunnen beoordeeld worden.  

Ter hoogte van de Mangelbeekvallei wordt in beide tracé’s een fauna-passage voorzien, waardoor ook 

hier geen significant negatieve effecten zullen optreden.  

Inzake rustverstoring worden er langsheen het volledige omleidingstracé geluidswerende maatregelen 

voorzien. Dit kunnen geluidsbermen, geluidsschermen met een hoogte van 3m of andere geluidswerende 

maatregelen zijn. Tussen de twee tunnels t.h.v. Kraanbergbos, waar de N74 in open sleuf zal liggen, zal 

een zekere verhoging van het omgevingsgeluid optreden. Echter zullen hier geen significant negatieve 

effecten optreden ten aanzien van de aangemelde soorten en soorten van Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn. Voor het doortochttracé worden er eveneens geluidsschermen of andere geluidswerende 

maatregelen voorzien ter hoogte van de twee speciale beschermingszones, namelijk Mangelbeekvallei 

en Witte Bergen. De rustverstoring zal bij het doortochttrace hierdoor minder groot zijn dan in de huidige 

situatie het geval is.  

Inzake lichtverstoring worden er zowel voor het doortocht- als het omleidingstracé geen significant 

negatieve effecten verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen voor de aangemelde soorten, Bijlage IV 

soorten en de natuurlijke kenmerken van de desbetreffende SBZ-gebieden. Het omleidingstracé wordt 

enkel ter hoogte van de knopen en tunnelmonden verlicht. Verder wordt het principe van “goed 

verlichten” aanbevolen. Voor de doortocht wordt eveneens aanbevolen om enkel de delen te verlichten 

die noodzakelijk zijn omwille van veiligheidsredenen.  

Bij aanleg van het doortochttracé en het omleidingstracé en mits de toepassing van milderende 

maatregelen tijdens de aanlegfase, zullen er geen significant negatieve effecten optreden ten aanzien 

van de aangemelde habitats die kwetsbaar zijn voor grondwaterstandsdaling (verdroging). Ook naar 

(grond)waterverontreiniging zullen er mits in acht name van de milderende maatregelen, geen significant 

negatieve effecten  optreden. 

Wat betreft verzurende depositie zal er in de referentiesituatie 2020 een verbetering optreden in 

vergelijking met de huidige situatie. De bijdrage van beide alternatieven wordt als niet significant 

beschouwd.  

 

Rekening houdend met de ontsnipperingsmaatregelen en geluidswerende maatregelen die 

voorzien worden als onderdeel van het project (zowel omleiding als doortocht) en de opgelegde 
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milderende maatregelen ten aanzien van lichtverstoring, wijziging waterhuishouding en 

barrièrewerking worden de effecten ten aanzien van de aangemelde habitats en soorten, de 

natuurlijke kenmerken van de SBZ-gebieden en het Natura 2000 netwerk, voor zowel het 

doortochttracé als voor het omleidingstracé als niet significant negatief beoordeeld.   
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17.10 Bijlagen 

Bijlage 1 Verspreidingskaarten uit S-IHD rapport 24 (Agentschap voor Natuur en Bos, 

2012a) 
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Bijlage 2 Verspreidingskaarten uit S-IHD rapport 25 (Agentschap voor Natuur en Bos, 

2012b) 
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Bijlage 3 Verspreidingskaarten Bijlage IV soorten (500m rondom plangebied) op basis 

van meest recente gegevens INBO (INBO, 2013) 
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18 Informatie ten behoeve van de watertoets 

18.1 Inleiding 

De watertoets vormt één van de algemene instrumenten van het Decreet betreffende het integraal 

waterbeleid van 18/07/2003. Doel van de watertoets is in hoofdzaak het ontstaan van schadelijke effecten op 

watersystemen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en als dat niet kan, om de schadelijke effecten 

te herstellen. 

In art. 3, 17° van het decreet wordt het begrip ‘schadelijk effect als volgt omschreven: ieder betekenisvol 

nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of 

bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede 

effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en 

bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de 

mens, op de fauna, de flora, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, 

evenals de samenhang tussen één of meerdere van deze elementen. 

Alle vergunningsplichtige ingrepen met een potentieel schadelijk effect op watersystemen zijn onderworpen 

aan de watertoets. Voorbeelden zijn ingrepen waarvoor een bouwvergunning of een milieuvergunning 

vereist is en die een effect hebben op de kwaliteit of de kwantiteit van het oppervlaktewater of het 

grondwater. 

Voor vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma’s die onderworpen zijn aan de 

milieueffectenrapportage geschiedt de analyse van het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de 

op te leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, in dit 

rapport. 

De watertoets moet uitgevoerd worden door de overheid. In dit hoofdstuk worden de nodige elementen 

aangereikt voor de uitvoering van de watertoets. 

 

18.2 Informatie voor de uitvoering van de watertoets 

Voor een situering van de tracés t.o.v. de watertoetskaart wordt verwezen naar Kaart 7.1-5. 

Hierna worden de nodige elementen vermeld voor de uitvoering van de watertoets door de overheid. Om 

deze taak voor de overheid te vereenvoudigen wordt dezelfde opeenvolging/terminologie gebruikt als in de 

bijlagen bij het Besluit tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke items in het kader van de Noord-Zuidverbinding relevant zijn 

voor de watertoets. 

Tabel 18.2.1: Relevante items in het kader van de watertoets 

Vraagstelling Antwoord 

 Doortochttracé Omleidingstracé 

Wordt in het project een stuk grond verkaveld ? Nee Nee 

Worden in het project gebouwen voorzien ? Nee Nee 

Worden in het project ondergrondse constructies voorzien ? Ja Ja 

Worden in het project verhardingen voorzien Ja Ja 

Is de lozing op het rioleringsstelsel, oppervlaktewater of 

grondwater een ingedeelde ingreep ? 

Nee Nee 

Wordt in het project een buffer- of infiltratievoorziening voor de 

opvang van oppervlakte- en hemelwater voorzien ? 

Ja Ja 
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Vraagstelling Antwoord 

Wordt in het project bodemvreemd materiaal opgeslagen of 

gestort ? 

Nee Nee 

Wordt in het project een vegetatiewijziging doorgevoerd ? Nee Nee 

Wordt in het project het reliëf van het terrein gewijzigd (ophoging, 

uitdieping, uitgraving of aanvulling) ? 

Nee Ja 

Is de grondwaterwinning een ingedeelde ingreep ? Ja Ja 

Wordt door de uitvoering van het project een nieuw knelpunt voor 

vismigratie gecreëerd of wordt er een bestaand knelpunt in stand 

gehouden ? 

Nee Nee 

Worden door de uitvoering van het project de mogelijkheid voor 

migratie van fauna op de oever, of de mogelijkheid voor de fauna 

om uit het water te geraken beperkt ? 

Nee Nee 

Wordt door de uitvoering van het project de structuurkwaliteit van 

de waterloop aangetast ? 

Ja Ja 

 

18.2.1 Doortochttracé 

Verharding / buffer- en infiltratievoorziening 

De bijkomende ruimte-inname in overstromingsgevoelige gebieden is zeer beperkt. Bovendien betreft het 

mogelijk overstromingsgevoelige gebieden en geen effectief / recent overstroomde gebieden.  

Wat betreft de buffering van het afstromende water zijn, zowel in functie van het beperken van de impact op 

de oppervlaktewaterkwaliteit als –kwantiteit, maatregelen noodzakelijk. Berminfiltratie krijgt de voorkeur, 

maar op basis van een eerste globale screening op planniveau zal op verschillende plaatsen opvang van 

afstromend water d.m.v. ondoorlatende systemen, primaire zuivering d.m.v. een olie- en slibvang gevolgd 

door infiltratie en/of vertraagde afvoer naar de aanwezige waterlopen noodzakelijk zijn. Uitwerking van 

dergelijke maatregelen zorgt voor beperking van de impact op waterkwaliteit en risico op overstroming 

(kwantitatieve aspect). Binnen de werfzones en overhoeken is voldoende ruimte voorhanden om deze 

infiltratiefunctie (bij voorkeur te verweven met andere functies) te voorzien. Dit kan nader uitgewerkt worden 

op projectniveau. 

Aantasting structuurkwaliteit waterlopen 

Gezien de beperkte bijkomende ruimte-inname en huidige kruising van de waterlopen door de N715, is de 

impact op de structuurkwaliteit van de waterlopen beperkt.  

Bemaling 

Een aanleg waarbij over het gehele tracé een bemaling gebruikt wordt tot 2 m onder de wegkoffer leidt tot 

duidelijk significante effecten. Een mogelijke uitwerking van de aanlegwijze dient daarom in het project-MER 

bepaald te worden en een dergelijke uitvoering dient verder als voorwaarde opgenomen te worden. Indien er 

gewerkt wordt met een aanlegwijze zonder bemaling, tevens overeenstemmend met de situatie tijdens de 

exploitatiefase, zijn er slechts beperkte effecten die ecohydrologisch als niet significant kunnen worden 

beoordeeld. 

Uit bijkomend onderzoek uitgevoerd m.b.t. de verschillen tussen het basisalternatief en de variant van een 

verlengde tunnel in Helchteren blijkt dat er geen relevant verschil is in de exploitatiefase indien de verlengde 

tunnel met maximaal 500 m verlengd wordt. Bij een verlenging van 600m worden significante effecten 

verwacht in Habitatrichtlijngebied. 
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Ondergrondse constructies  

De tunnels die voorzien zijn in de centra van Houthalen en Helchteren, zijn gelegen buiten 

overstromingsgevoelig gebied. De resultaten van de grondwatermodellering geven aan dat de aanwezigheid 

van deze tunnels een beperkte impact heeft op de grondwaterstorming en geen bijkomend risico m.b.t. 

overstroming. 

 

18.2.2 Omleidingstracé 

Verharding / buffer- en infiltratievoorziening 

De ruimte-inname in overstromingsgevoelig gebied omvat in hoofdzaak potentieel overstromingsgevoelig 

gebied en slechts in beperkte mate recent overstroomde zones. Voor deze laatste werd bovendien reeds 

een oplossing uitgewerkt. Er kan dan ook aangenomen worden dat de impact op ruimte-inname binnen 

overstromingsgevoelig gebied eerder beperkt is. In een latere onderzoeksfase zal gedetailleerd aangetoond 

worden welk volume overstromingsgevoelig gebied ingenomen wordt en op welke wijze dit gecompenseerd 

zal worden. 

Wat betreft de buffering van het afstromende water zijn, zowel in functie van het beperken van de impact op 

de oppervlaktewaterkwaliteit als –kwantiteit, maatregelen noodzakelijk. Berminfiltratie krijgt de voorkeur, 

maar op basis van een eerste globale screening op planniveau zal op verschillende plaatsen opvang van 

afstromend water dmv ondoorlatende systemen, primaire zuivering dmv een olie- en slibvang gevolgd door 

infiltratie en/of vertraagde afvoer naar de aanwezige waterlopen noodzakelijk zijn. Uitwerking van dergelijke 

maatregelen zorgt voor beperking van de impact op waterkwaliteit en risico op overstroming (kwantitatieve 

aspect).  

Aantasting structuurkwaliteit waterlopen 

Omdat de aanwezige waterlopen meestal dmv een brug gekruist worden en thv de kruising op een aantal 

locaties de structuurkwaliteit nu reeds minder goed is, blijft de impact op de structuurkwaliteit van de 

waterlopen beperkt. 

Grondwaterwinning/bemaling 

Er worden bij bemaling tijdens de aanleg van de tunnels in Hoeverheide/Kraanberg verlagingen van de 

grondwaterstanden veroorzaakt tot ver buiten het tunneltracé. Hiervoor zijn milderende maatregelen 

noodzakelijk, zeker in deelfase 3 ter hoogte van het zuidelijke tunnelsegment. Een mogelijke uitwerking van 

de aanlegwijze dient daarom in de project-MER bepaald te worden en een dergelijke uitvoering dient als 

voorwaarde opgenomen te worden. Gezien de ligging boven grondwaterniveau zullen de noodzakelijke 

milderende maatregelen beperkt zijn en weinig technische moeilijkheden stellen. 

Door gebruik te maken van onderwaterbeton is de aanleg van de tunnel ter hoogte van de Standaard 

mogelijk zonder bemaling en zijn de ecohydrologische effecten voor aanleg dezelfde als de 

ecohydrologische effecten voor aanwezigheid van de tunnel met ondiepe gestaffelde secanspalen.  Er 

worden m.a.w. geen significant negatieve effecten op natuur verwacht.  

Ondergrondse constructies  

De verlaging van grondwaterstanden als gevolg van de aanwezigheid van de tunnels in 

Hoeverheide/Kraanberg op het omleidingtracé is uitermate beperkt omwille van de ligging grotendeels boven 

het grondwaterniveau. 

Door optimalisatie van de uitvoeringstechnieken (oa. door het gebruik van gestaffelde palen, een ondiep 

lengteprofiel, onderwaterbeton en drains) voor de tunnel aan De Standaard kan de invloedstraal dermate 

gereduceerd worden dat er geen sprake meer is van significant negatieve effecten ten gevolge van 

stijghoogtedalingen op kwetsbare Europese habitats. 
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19 Leemten in de kennis 

Ondanks een uitgebreide studie resteren nog een aantal leemten en onzekerheden. Deze worden in dit 

hoofdstuk beschreven. Waar dit relevant is omwille van de potentiële impact op de beslissing waarvoor het 

MER aangewend zal worden, wordt aangegeven op welke wijze in voorliggend MER met deze beperkingen 

omgegaan werd.  

 

19.1 Leemten en onzekerheden betreffende de projecteigenschappen  

Het detailontwerp, de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur zullen uitbesteed worden. De exacte 

kenmerken van het project zijn dus niet bekend in de huidige fase. Tot op zekere hoogte kan in de 

projectkenmerken gestuurd worden om de effecten hiervan binnen bepaalde marges te houden. Om met 

deze leemte om te gaan worden waar relevant en mogelijk milderende maatregelen / randvoorwaarden 

bepaald die opgenomen dienen te worden in de projectkenmerken. Dit kan o.a. gebeuren binnen het DBFM-

bestek waarop de kandidaat-opdrachtnemers kunnen inschrijven. 

 

19.2 Leemten en onzekerheden betreffende het studiegebied  

19.2.1 Discipline mobiliteit 

De kennis van de huidige situatie voor de discipline mobiliteit is slechts een momentopname, en dient steeds 

met de nodige marges beschouwd t.a.v. de huidige realiteit.  

Ook het mobiliteitsgedrag voor 2020 is slechts een benadering van de werkelijkheid. De onduidelijkheid over 

de toekomstige verkeerssituatie is opgevangen door gebruik te maken van het provinciale verkeersmodel 

dat beheerd wordt door het verkeerscentrum. Weliswaar dient opgemerkt dat ook dit model vertrekt vanuit 

een aantal onzekerheden met betrekking tot de toekomstige socio-economische structuur. 

 

19.2.2 Discipline bodem 

Voor de beschrijving van de bodemtypes wordt gesteund op de Bodemkaart van België. Deze is op 

bepaalde plaatsen reeds achterhaald. Waar mogelijk werd dit gecorrigeerd op basis van de overige 

informatiebronnen.  

Gedetailleerde bodemkenmerken (bv doorlaatbaarheden) zijn onbekend en door hun ruimtelijke variabiliteit 

niet volledig te bepalen. 

De voornaamste lacune in beschikbare informatie voor bodem betreft de aanwezigheid van bodemvervuiling. 

De inventaris van de OVAM-onderzoeken geeft een indicatie voor het (mogelijk) voorkomen van 

bodemvervuiling, maar het valt niet uit te sluiten dat in de praktijk ook op andere locaties vervuilde grond 

aanwezig zal zijn. Onzekerheden m.b.t. bodemkwaliteit worden ondervangen door het noodzakelijke 

bodemonderzoek bij grondverzet. 

De kennis van de geologie is in zekere mate beperkt doordat de geologische lagen niet rechtstreeks 

bereikbaar zijn. 

  

19.2.3 Grondwater 

Voor de modellering van het grondwatersysteem werd een stationair model gebruikt. Dit heeft als beperking 

dat een evenwichtstoestand berekend wordt op basis van de opgelegde parameters. Dit kan als een worst-

case benadering aanzien worden. We trachten dit maximaal te ondervangen door aanvullend op de 
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berekeningen met de jaarlijks gemiddelde grondwatervoeding (op basis van de WETSPA modellering), ook 

inschattingen te maken van een zomer- en wintersituatie.  

Een model is steeds een benadering (simulatie) van de werkelijkheid, waarbij de werkelijkheid nooit perfect 

kan worden gesimuleerd. Globaal kan gesteld worden dat de afwijking voor de meeste meetpunten zich 

situeert tussen [+1 en -1] m (op enkele uitzonderingen na). Voor een regionaal model is dit zondermeer een 

goed resultaat. De negatieve waarde voor de gemiddelde fout (mean error) duidt erop dat het model 

gemiddeld de grondwaterstanden hoger simuleert dan de metingen. Dit is een veilige benadering i.f.v. de 

effectanalyse omdat hierdoor de potentiële effecten van o.a. bemaling worden overschat i.p.v. onderschat. 

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken/verklaringen voor de afwijking tussen gemeten en berekende 

stijghoogten: 

 De kalibratie gebeurde op basis van gemiddelde grondwaterstanden aangezien ook met een jaarlijks 

gemiddelde grondwatervoeding werd gerekend. Echter: een aantal tijdsreeksen is (nog) onvolledig. 

 Fouten in de meetgegevens (peilmetingen, hoogteligging van peilbuizen, ….) 

 Onzekerheid in de ruimtelijke variatie en grootte van de K-waarden. De gemeten stijghoogten in een 

groot aantal peilbuizen wijzen er echter op dat naar alle waarschijnlijkheid de K-waarden reeds goed 

ingeschat werden. 

 Onzekerheid op doorlatendheid van de bodems van rivieren en de waterpeilen van rivieren die als 

randvoorwaarde werden opgelegd. 

 

19.2.4 Discipline oppervlaktewater 

De kennis voor de waterkwaliteit in Vlaanderen in onvolledig en bestaat uit momentopnamen. De reële 

huidige situatie is dus steeds in bepaalde mate afwijkend van de gekende situatie op het moment van de 

metingen. 

De waterpeilen in overstromingsgebieden zijn niet precies gekend. 

De debieten/afvoercapaciteiten van niet alle waterlopen zijn exact gekend. 

 

19.2.5 Discipline lucht 

In het algemeen is de modellering van de luchtkwaliteit gebonden aan een aantal onzekerheden in 

emissiefactoren, verspreidingsmodellen, definiëring van type wegen, enz… Het onvermijdelijk aspect van 

aannames kan als een leemte in de kennis worden beschouwd. 

Voor de polluent PM2.5 is geen dekkend meetnet beschikbaar. 

 

19.2.6 Discipline geluid 

De kennis van de discipline geluid bestaat typisch uit de metingen die in het kader van de opmaak van het 

MER uitgevoerd worden. Dit is een representatieve meting doch slechts voor een beperkt aantal punten en 

voor een bepaald moment. De locatiekeuze van de meetpunten is hierbij afhankelijk van de mogelijkheden 

om meetapparatuur op een veilige wijze te plaatsen. 

Voor de rest van het studiegebied dienen waarden gemodelleerd te worden. De nauwkeurigheid hiervan is 

begrensd door de modelvereenvoudigingen van de infrastructuur, gemodelleerde verkeersintensiteiten, 

bebouwing, reliëf, wegdeksamenstelling, …  

 

19.2.7 Receptor natuur 

Het voorkomen van vegetaties en fauna is steeds een momentopname of combinatie van verschillende 

inventarisaties en zal dus nooit volledig zijn. Voor de huidige toestand werd de BWK en de Europese 

Habitatkaart versie 5.2. . 
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Het gebruik van de habitats en het huidige tracé door fauna als leefgebied of corridor is moeilijk te bepalen 

en zal een experteninschatting zijn. Deze zal deels op waarnemingen gebaseerd zijn doch ook deels 

steunen op de algemene kennis van de deskundige. 

 

19.2.8 Receptor landschap 

De receptor heeft de typische leemte dat de ongekende archeologische waarden per definitie ongekend zijn. 

 

19.2.9 Receptor mens 

Voor het bodemgebruik binnen het studiegebied werd uitgegaan van de biologische waarderingskaart 

waarop een vertaalsleutel toegepast werd om deze om te vormen. 

 

19.3 Leemten en onzekerheden betreffende de effectbepaling 

19.3.1 Discipline mobiliteit 

De effectbenadering binnen de discipline mobiliteit maakt gebruik van het provinciale verkeersmodel dat 

gebaseerd is op experteninschatting; het model geeft op een vereenvoudigde wijze de relatieve wijzigingen 

binnen het verkeersnetwerk aan.    

 

19.3.2 Discipline grondwater 

Door fouten in het grondwatermodel kunnen zich fouten voordoen in de effectbepaling. De fouten in het 

model zijn naar verwachting zeer beperkt en in functie van de (ecohydrologische) effectanalyse wordt 

gewerkt met stijghoogteverschilkaarten (tot op 5 cm niveau) waarbij de impact van bepaalde ingrepen op de 

grondwaterstijghoogten wordt berekend t.o.v. de referentiesituatie. Hoewel de fout op stijghoogte-

verschilkaarten kleiner is dan de fout op stijghoogtekaarten, aangezien fouten van elkaar worden 

afgetrokken en dus deels opgeheven, is er toch een zekere mate van onzekerheid aangaande de grootte en 

reikwijdte van een effect. 

De effectgrenzen (tot op 5 cm niveau) mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd. De bandbreedte 

van de effectgrens is minstens de breedte van de gehanteerde gridcelgrootte omdat modeltechnisch de 

contouren de verbinding vormen van de middelpunten van gridcellen met gelijke stijghoogteverschillen. Dit 

laatste betekent ook dat de grootte van de gridcellen een invloed heeft op de berekende reikwijdte van een 

effect. Bij de ecohydrologische effectanalyse wordt hierbij uitgegaan van het voorzichtigheidsprincipe: 

vegetaties die gevoelig zijn voor wijzigingen in het watersysteem (in essentie verdroging) en die voorkomen 

nabij, maar buiten, de effectgrens (5 cm contour), hiervan wordt gesteld dat deze een potentieel effect 

kunnen ondergaan. Omwille van de leesbaarheid van de kaarten zijn de verschilcontouren niet als een 

bandbreedte weergegeven.  

 

19.3.3 Discipline oppervlaktewater 

Met betrekking tot de effecten van wegverkeer op de waterkwaliteit zijn er leemten in de kennis over de 

verspreiding en concentraties van vervuilende stoffen.  

Met betrekking tot de geprefereerde wijze om met deze vervuiling om te gaan zijn er diverse visies.  

 

19.3.4 Discipline lucht 

Om de concentraties van de verschillende verontreinigende componenten in de omgevingslucht nabij de 

belangrijkste verkeerswegen in het plangebied te berekenen werd IFDM-Traffic toegepast.  
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19.3.5 Discipline geluid 

Het geluidsniveau tijdens de exploitatie is een gemodelleerde inschatting van het reële geluidsniveau. Hierbij 

zijn enerzijds de loutere geluidsmodelbeperkingen van toepassing (vereenvoudigingen van de werkelijke 

geluidstechnische omstandigheden en aannames van projecteigenschappen) en anderzijds de 

verkeerskundige modelleerfouten een bron van voorspellingsonzekerheid. 

De gebruikte milderende maatregelen zijn slechts een eerste inschatting van realistisch mogelijk geachte 

maatregelen.  

 

19.3.6 Receptor natuur 

De directe verliezen werden berekend op basis van de geschatte ruimte-innames van de weginfrastructuur.  

De bepaling van geluidseffecten op fauna berust op slechts enkele studies. 

De precieze impact van verstoringseffecten kan niet bepaald worden bij gebrek aan dosis-effectrelaties. Dit 

geldt voor lichthinder, visuele hinder en verstoring door deposities. 

 

19.3.7 Receptor landschap 

Met betrekking tot het verlies van archeologische waarden is de effectbepaling vanzelfsprekend gelimiteerd 

door het ontbreken van kennis over de aanwezigheid van archeologische waarden. 

De effectbepaling op zuiver landschappelijk vlak kan niet steunen op dosis-effectrelaties en is een 

expertenbeoordeling. 

  

19.3.8 Receptor mens 

Het exacte ruimtebeslag is in deze fase van besluitvorming nog onzeker. Op projectniveau dient op basis 

van het op te maken referentieontwerp voor het gekozen tracé het ruimte- en functieverlies concreter te 

worden in beeld gebracht. 

Op planniveau kan onvoldoende zicht gekregen worden op de problemen van onbereikbaarheid, werfhinder 

en verkeersafwikkeling op de N715 die zich, bij de keuze voor een doortocht, zullen stellen, laat staan op de 

maatregelen om te remediëren. 

Op projectniveau bij opmaak van een referentieontwerp kan hier nader zicht op worden gekregen, kan een 

aanzet van Minder Hinder Programma worden opgemaakt en kunnen randvoorwaarden terzake voor het 

DBFM-bestek worden ontwikkeld 

 

19.4 Leemten en onzekerheden betreffende de effectbeoordeling 

De syntheses voor de drie receptoren bevat een grote onzekerheid gezien dit een globale inschatting van 

het gezamenlijke effect van het project is voor de verschillende receptoren. Enerzijds bevat de 

effectsynthese zelf reeds een zekere onzekerheid, anderzijds is het moeilijk om een volledig objectieve 

beoordeling te geven voor een bepaald effect.  

Deze globale inschatting neemt alle onzekerheden van de diverse effectgroepen mee in zijn eindresultaat. 

Voor elk van de receptoren geldt dat deze synthese geen eenvoudige optelsom is van de diverse 

effectgroep-effecten en dat deze synthese aan een hoge mate van expertenkennis gekoppeld is.  

Om voor de receptor mens deze beperking zo veel mogelijk op te vangen wordt gewerkt met een 

beoordeling per functie. 
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19.5 Monitoringsvoorstel 

Vanuit de voorwaarde dat het project geen significante ecohydrologische effecten op kwetsbare natuur mag 

hebben, wordt voorgesteld om een ecohydrologische monitoring op te starten.  

Het doel hiervan is éénduidig te kunnen vaststellen/verklaren of eventuele wijzigingen het gevolg zijn van de 

aanleg/omvorming van de N74 of dat deze een andere oorzaak kennen.  

Hiervoor dienen enerzijds de vegetaties (kwetsbare en/of Europese habitats) en grondwaterafhankelijke, 

plantensoorten (kensoorten) opgevolgd te worden in de tijd en dient anderzijds de hydrologie opgevolgd te 

worden. Op basis van deze twee kunnen vaststellingen gebeuren van eventuele wijzigingen in 

soortensamenstellling. Een concreet monitoringsvoorstel zal worden uitgewerkt binnen de Project-MER.   

De monitoring van de reeds bestaande peilbuizen dient uiteraard te worden verdergezet om op niveau van 

het project-MER te kunnen beschikken over calibratiegegevens voor het grondwatermodel. 

Indien het omleidingstracé wordt gerealiseerd is tevens een monitoring van de eventuele verstuiving van de 

zandlaag op de tunneldaken van de tunnels te Hoeverheide noodzakelijk. Deze monitoring kan makkelijk 

uitgevoerd worden door het voorzien van peillatten op de tunnels. Indien blijkt dat de tunneldaken dreigen 

kaal te stuiven dient de bedekkingsgraad van de vegetatie verhoogd te worden. 
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20 Lijst met afkortingen - verklarende woordenlijst 

Afwikkelingcapaciteit: zie HCM-methode 

APA: Algemeen Plan van Aanpak; getekend plan dat door de gemeentelijke overheid wordt opgesteld en dat 

het ganse grondgebied van de gemeente ordent. Dit plan zal vervangen worden door of geïntegreerd 

worden in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

ASP: avondspits 

AWV: Afdeling Wegen en Verkeer; door de omvorming ‘beter bestuurbaar beleid’ omgezet naar Agentschap 

Infrastructuur binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 

Bemaling: afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat funderingswerken in 

droge grond kunnen uitgevoerd worden 

B-horizont: verwerings- of aanrijkingshorizont die in de bodem aanwezig is 

Bibeko / bubeko: binnen bebouwde kom – buiten bebouwde kom 

Boogstraal = kromtestraal: straal van de kromtecirkel die de as van een weg, spoorweg of kanaal in het 

horizontale of verticale vlak beschrijft. De minimale boogstraal is afhankelijk van de ontwerpsnelheid van de 

weg.  

BPA: Bijzonder Plan van Aanpak; plan dat door de gemeentelijke overheid wordt opgesteld en dat een 

beperkt deel van het grondgebied ordent. Dit type plan zal vervangen worden door of geïntegreerd worden in 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

BWK: Biologische WaarderingsKaart 

CAI: Centraal Archeologische Inventaris 

Cumulatief effect: gezamenlijk effect van verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van het 

milieu, waarbij de gevolgen van elke vorm van verontreiniging afzonderlijk niet ernstig zijn, doch de 

verschillende vormen tesamen wel 

DBFM: ontwerpen (Design), bouwen (Build), financieren (Finance) en onderhouden (Maintenance)  

DHM: Digitaal HoogteModel Vlaanderen; dit is een geografisch raster van een gebied (ic Vlaanderen) 

waarbij de inhoud van elke rastercel de hoogte van het terrein op die plaats weergeeft.  

DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen  

DV: Doorgaand verkeer 

DWA: Droog Weer Afvoer (= afvalwater dat via rioleringsstelsel wordt afgevoerd) 

Effectbeoordeling: waarde-oordeel van de effecten die optreden ten gevolge van een geplande situatie 

uitgedrukt in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zodanig dat de besluitvormer en de bevolking zich 

objectief kunnen inlichten over de ernst van de effecten 

Emissie: uitstoot van stoffen, hier contaminanten, in de omgevingslucht 

Fauna: aanwezige diersoorten 

Flora: aanwezige plantensoorten 

FOP: fietsoversteekplaats 

Freatische grondwaterlaag: Grondwater dat niet onder druk staat. Watervoerende laag die onderaan 

begrensd is door een ondoorlatende laag en bovenaan tot aan het maaiveld reikt. De nuttige neerslag 

percoleert tot aan de grondwaterspiegel en vult de verzadigde zone aan. Wijzigingen van de 

grondwaterspiegel vinden plaats onder normale atmosferische druk; het grondwater staat via open poriën 

verticaal in direct contact met de atmosfeer. 

GDT: Geselecteerde DoortochtTracé 
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GEN: mbt ecologische aspect: grote eenheden natuur  

GEN: mbt mobiliteitsaspect: gewestelijk expressnet  

GENO: Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 

GIS: Geografisch Informatie Systeem; een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens/informatie 

over geografische objecten kunnen worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en/of 

gepresenteerd 

GMS: Grondwater Modelling System 

GNOP: Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan 

GOT: Geselecteerde OmleidingsTracé 

Grondwaterkwetsbaarheid: De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico op 

verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag, ten gevolge van activiteiten die aan 

het grondoppervlakte plaatsvinden, aangeeft (overeenkomstig de grondwaterkwetsbaarheidskaarten van het 

Vlaams Gewest).  

GW: GrensWaarde 

Habitat: een door specifieke abiotische en biotische factoeren bepaald milieu waarin een soort tijdens een 

van de fasen van zijn biologische cyclus leeft 

HBS: haalbaarheidsstudie 

HCM-methode: Highway Capacity Manual. Methode om voor verschillende segmenten van een verbinding 

de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in te delen op basis van de criteria ‘snelheid’ en ‘bewegingsvrijheid’. 

Hierbij worden niveaus A tem F onderscheiden, waarbij niveau A een volledig vrije verkeersafwikkeling en 

niveau F congestie representeert.  

HCOV: Hydrogeologische Codering Ondergrond Vlaanderen, hiermee worden codes toegekend aan de 

hydrogeologie van Vlaanderen 

H-H: Houthalen-Helchteren  

Hydraulische doorlatendheid (k): Hoeveelheid water die per tijdseenheid en onder eenheidsverhang door 

een transversale eenheidssectie van het poreuze medium stroomt 

Hydraulische weerstand (c): Eigenschap van slecht doorlatende gronden; maat voor de weerstand tegen 

verticale grondwaterstroming; bij een homogene laag wordt c gedefinieerd als de verhouding van de dikte 

van de laag en haar verticale hydraulische doorlatendheid kv 

Immissie: concentratie van een bepaalde contaminant in de omgevingslucht 

Infra: infrastructuur 

KLE: kleine landschapselementen 

KMO: kleine of middelgrote ondernemingen 

LA95,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode T wordt 

overschreden.  Het is een maat voor het overwegend heersende achtergrondgeluidsniveau. 

LAeq,T: het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het beschouwde fluctuerende geluid.  De 

discontinue geluidsbelasting gedurende een periode T wordt omgerekend naar het niveau van een continue 

geluid met dezelfde geluidsbelasting. 

Landmark: beeldbepalende plaatsen, gebouwen of objecten in het landschap 

Lden: Lday-evening-night : equivalente geluidmaat die in een EU-richtlijn voor omgevingsgeluid wordt 

voorgesteld voor het geluid van het weg- en railverkeer, de luchtvaart en de industrie.  In deze geluidmaat 

worden de geluidniveaus in de avond (4 uur) en nacht (8 uur) opgehoogd met 5 respectivelijk 10 dB(A) en, 

gewogen naar duur van de etmaalperiode, opgeteld bij het niveau tijdens de dagperiode (12 uur).   Er is 

ook een afgeleide L*den die tevens rekening houdt met de werkelijke hinder van de geluidsbron. 
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Leemte in de kennis: onzekerheidsfactor inherent aan toekomstprognoses, onzekerheden inherent aan de 

gebruikte voorspellingsmethoden, onzekerheden ten gevolge van de huidige stand van het wetenschappelijk 

onderzoek, technisch moeilijk te voorspellen fenomenen, informatieleemten of met betrekking tot ontbreken 

van gegevensoverdracht 

Lengteprofiel: planaanzicht van de spoorlijn waarbij de hoogteligging ten opzicht van het maaiveld kan 

worden afgeleid 

LET: Limburg Environmental Technology 

LV: lokaal verkeer 

LW: geluidsvermogenniveau van lijnbron 

m.e.r. : milieueffectrapportage 

MER: milieueffectrapport 

Milderende maatregel: maatregel die voorgesteld wordt om nadelige milieu-effecten van het geplande 

project te vermijden, te beperken en/of zoveel mogelijk te verhelpen 

Mimosa: emissiemodel dat op basis van mobiliteitsgegevens per wegsegment verkeersemissies berekent 

Modal shift: verschuiving van de modal split 

Modal split: Verhouding tussen verkeersmodi / vervoerswijzen 

MOW: Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

OBO: oriënterend bodemonderzoek 

OM: OverschrijdingsMarge 

Ontwikkelingsscenario: beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met 

de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie o.i.v. plannen en beleidsopties 

OSP: ochtendspits 

OV: openbaar vervoer 

Ovonde: ovale rotonde 

P&R: Park & Ride; carpoolparking (van waaruit vaak/meestal verbindingen met het openbaar vervoer 

worden voorzien) 

P95 (Px) = 95- (x-) percentiel: waarde die in 5% (100-x%) van de tijd wordt overschreden 

PAC: Provinciale Auditcommissie 

Pae: personenauto-equivalenten (hierbij wordt 1 vrachtwagen gelijkgesteld aan 2 auto’s) 

Percentiel P: waarde waarbij P% van het totaal aantal meetwaarden lager zijn en (100-P)% van de waarden 

hoger zijn 

Permeabiliteit: Doorlaatbaarheid. 

Piëzometrie: Het meten van stijghoogtes van het grondwater. 

PIO: Prati Index zuurstof 

PM2.5: stofdeeltjes (particulate matter) kleiner dan 2,5 µm 

PM10: stofdeeltjes (particulate matter) kleiner dan 10 µm 

PRUP: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (zie ook RUP) 

RBB: Regionaal belangrijke biotopen 

Residueel effect: een effect dat slechts gedeeltelijk opgeheven wordt door een milderende maatregel, of 

waarvoor mildering niet mogelijk is 

ROA: Richtlijnen voor het ontwerpen van autosnelwegen 

RONA: Richtlijnen voor het ontwerpen van niet-autosnelwegen 
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RUP: Ruimtelijk UitvoeringsPlan; getekend plan dat de bestemming van gronden en eigendommen vastlegt 

of/en dat de inplanting van de constructies in de verschillende kavels vaststelt (ordeningsplan). Op termijn 

komen dergelijke plannen in de plaats van de gewestplannen, algemenen en bijzondere plannen van aanleg. 

Er komen ruimtelijke uitvoeringsplannen op gewestelijk (V-RUP), provinciaal (P-RUP) en gemeentelijk (G-

RUP) niveau. 

RVR: Ruimtelijk VeiligheidsRapport, openbaar document waarin, van een voorontwerp van ruimtelijke 

uitvoeringsplan en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven, een wetenschappelijk 

beoordeling wordt gegeven van de geplande ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe of bestaande 

inrichtingen en hun omgeving, wanneer de plaats van vestiging ervan of de ontwikkelingen zelf het risico op 

een zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.  

RWA: RegenWaterAfvoer 

SBZ: speciale beschermingszone 

SBZ-H: Speciale BeschermingsZone, afgebakend in het kader van de Europese Habitatrichtlijn 

SBZ-V: Speciale BeschermingsZone, afgebakend in het kader van de Europese Vogelrichtlijn 

Seveso-bedrijf: bedrijf dat activiteiten ontplooit op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of 

de opslag van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische vestigingen, chemische 

fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen) 

Significant effect: Betekenisvol effect 

Studiegebied: het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de milieueffecten  en 

afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten 

Transmissiviteit: De doorlatendheid vermenigvuldigd met de dikte van de aquifer. Dit geeft de tijd waarin 

grondwater een bepaalde geologische laag verticaal doorstroomt. 

TV3V: Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen 

TW: toegevoegde waarde 

Verkanting: aanbrengen van een dwarshelling in een weg of spoorweg met als doel het effect van de 

middelpuntvliedende kracht te compenseren in bochten en om een goede afwatering van het wegdek te 

verzekeren (ook in rechtstanden van wegen) 

VLAREA: VLAams REglement inzake Afvalvoorkoming en –beheer 

VLAREBO: VLAams REglement betreffende de BOdemsanering 

VLAREM: VLAams REglement betreffende de Milieuvergunning 

VMM: Vlaamse MilieuMaatschappij 

VOP: voetgangersoversteekplaats 

VRI: verkeersregelinstallatie (= verkeerslichten) 

ZOAB-verharding: Zeer Open Asfalt Beton 
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