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Woord vooraf 

Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport (MER), m.a.w. een beknopte 

samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en stakeholders. Een 

milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van een planproces of project en de 

eventuele alternatieven voor dat planproces of project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist 

niet of het project of planproces een vergunning krijgt, dit wordt beslist door de vergunningverlener die hierbij 

rekening houdt met het milieueffectrapport. 

De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante informatie 

uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en hiermee de publieke participatie in het 

vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke 

milieueffectrapport raadplegen. 
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Team van deskundigen 

Een MER  moet opgesteld worden door  een team van erkende MER-deskundigen onder leiding van een MER-

coördinator.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de deskundigen die aan dit plan-MER hebben meegewerkt. 
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1 Inleiding 

Dit milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt voor de realisatie van de Noordzuidverbinding (N74) 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 eveneens gebruikt worden voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), dat moet opgemaakt 

worden om de juiste bestemming voor de aanleg van de weginfrastructuur te voorzien. 
 

De initiatiefnemer voor de opmaak van dit plan-MER is: 

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg 

Vlaams Huis Hendrik Van Veldeke 

Koningin Astridlaan 50 bus 4 

3500 Hasselt 

Contactpersoon: Maarten Blomme 

 

De Limburgse Noordzuidverbinding (N74) 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 milieueffectrapportage. 

 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.  

Momenteel is er nog geen duidelijkheid over hoe de aanpassing van de Noordzuidverbinding te Houthalen-

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

 de huidige doortocht door de kernen van Houthalen en Helchteren (=N715) wordt aangepast zodat het 

doorgaande verkeer op een efficiënte en veilige manier door de kernen kan verlopen. De weg voor het 

doorgaande verkeer wordt dan de N74. De N715 blijft voorbehouden voor het lokale verkeer; 

 een nieuwe omleidingsweg rond de kernen van Houthalen en Helchteren (=N74) wordt aangelegd voor 

het doorgaande verkeer en de huidige doortocht (=N715) 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.  

 

Kaart 1: Globale situering van de tracés 
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Kaart 1: Globale situering van de tracés   
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De aanleg van de Noordzuidverbinding is MER-plichtig, wat betekent dat er geen ruimtelijk uitvoeringsplan kan 

opgemaakt worden als er geen plan-MER beschikbaar is. 

In dit plan-MER wordt nagegaan wat de milieu-impact is van de realisatie van Noordzuidverbinding te Houthalen-

Helchteren. Indien ernstige (of significante) milieueffecten verwacht worden, moet nagegaan worden op welke manier 

deze effecten voorkomen, verminderd of eventueel gecompenseerd kunnen worden. Het is de initiatiefnemer van het 

plan, in dit geval het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg, die aan een team van erkende MER-deskundigen de 

opdracht geeft om het MER op te stellen. De volgende disciplines worden in detail behandeld in het MER: 

 Mens - mobiliteit; 

 Bodem; 

 Grondwater 

 Oppervlaktewater; 

 Geluid 

 Lucht; 

 Fauna en flora; 

 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie; 

 Mens – socio-organisatorische aspecten, hinder, gezondheid. 

 

2 Procedure voor het opstellen van een MER 

De opmaak van een MER gebeurt volgens een wettelijk vastgelegde procedure en doorloopt verschillende stappen: 

1. Opstellen en aan het publiek ter inzage voorleggen van een kennisgeving. In de kennisgeving wordt 

het plan voorgesteld en wordt vermeld wie deel zal uitmaken van het team van erkende deskundigen. 

Verder wordt aangegeven welke mogelijke milieueffecten bestudeerd zullen worden en op welke 

manier dat zal gebeuren. Geïnteresseerden kunnen de kennisgeving op de website van de dienst Mer 

en bij de gemeente waar het plan gepland is inkijken tijdens een periode van terinzagelegging en 

eventueel opmerkingen formuleren op de inhoudsafbakening van het MER. Ook verschillende 

adviesinstanties worden geconsulteerd;  

2. Opmaak van richtlijnen door de Dienst Mer. In deze richtlijnen wordt aangegeven hoe het MER moet 

opgemaakt worden en welke de belangrijkste aandachtspunten zijn. De opmerkingen die tijdens de 

terinzagelegging en via de adviesinstanties verzameld werden, worden in de richtlijnen verwerkt; 

3. Opmaak van het MER. Het Team van erkende MER-deskundigen stelt het MER op. Eerst wordt een 

ontwerp-MER ingediend dat doorgaans op een ontwerpvergadering wordt besproken met de Dienst 

Mer en de verschillende adviserende instanties. Op basis van de opmerkingen op deze vergadering 

wordt een finale versie van het MER opgemaakt en ingediend bij de Dienst Mer voor goedkeuring. 

Het goedgekeurde MER wordt mee ter inzage gelegd tijdens het openbaar onderzoek dat deel uitmaakt van de 

procedure voor het opstellen van het RUP. 
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3 Procesverloop onderzoek redelijke alternatieven 

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 kennisgeving van dit plan-MER - op een vrij 

hoog abstractieniveau onderzocht in twee zogenaamde “trechteringsstudies” (één voor de 

omleidingsalternatieven en één voor de doortochtalternatieven). Op basis van deze trechteringsstudies 

werden de meest haalbare tracés geselecteerd. Deze tracés werden voorgesteld in de kennisgeving van dit 

plan-MER. 

Tijdens de terinzagelegging van de kennisgeving werden de aansluitingen van het omleidingstracé verder 

onderzocht in een 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 

ingesproken. 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 twee basisalternatieven vastgelegd die meer uitgebreid bestudeerd werden in 

het plan-MER: 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.  

 

4 Planbeschrijving 

Een beschrijving van het doortochttracé en het omleidingstracé is weergegeven in de volgende 

hoofdstukken. Voor een situering van de tracés wordt verwezen naar onderstaande kaarten. 

 

Kaart 2: Situering van de tracés in de omgeving  

Kaart 3: Situering op orthofoto – noordelijk deel  

Kaart 4: Situering op orthofoto – zuidelijk deel  

Kaart 5: Gewestplan  

Kaart 6: Bescherming natuur  

Kaart 7: Waterlopen  
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Kaart 2: Situering van de tracés in de omgeving  
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Kaart 3: Situering op orthofoto – noordelijk deel  
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Kaart 4: Situering op orthofoto – zuidelijk deel  
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Kaart 5: Gewestplan  
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Kaart 6: Bescherming natuur  
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Kaart 7: Waterlopen  
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4.1 Doortochttracé 

4.1.1 Ruimtelijke situering 

De noordelijke plangrens van het doortochttracé bevindt zich ter hoogte van 

de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel. Dit is 

het punt waar de reeds bestaande N74 in de huidige situatie via een 

systeem van op- en afritten aansluit op de N715, de huidige doortocht door 

Houthalen en Helchteren.  

Vanaf de grens tussen Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren volgt het 

tracé in zuidelijke richting de huidige N715, langsheen de KMO-zone 

Helchteren-Noord, 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 1 tot en met Kaart 4.  

Langsheen het doortochttracé is er een variatie in kenmerken van de 

weginfrastructuur en de omgeving. Volgende tracédelen worden van noord 

naar zuid onderscheiden (zie Figuur 4.1-1 voor de afbakening van deze 

segmenten):  

 Segment 1 KMO-zone Helchteren Noord: dit segment loopt 

gelijkgronds van aan de grens met Hechtel-Eksel tot aan het nieuwe 

knooppunt aan de Peersedijk. Dit tracégedeelte grenst aan een 

Europees beschermde natuurgebied, nl. de speciale beschermingszone-

Habitatrichtlijngebied (afgekort SBZ-H) ‘Vallei- en brongebied van de 

Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ (zie 

Kaart 2 en Kaart 6). 

 Segment 2 Kievitwijk - Ter Dolen: dit segment loopt gelijkgronds van 

aan de Peersedijk tot aan de Boekweitstraat. In dit segment wordt de 

Broekbeek gekruist (zie Kaart 7). 

 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 in de vallei 

van de Mangelbeek tussen de tunnels in segment 3 en segment 5  

 Segment 5 Houthalen: dit segment bevat de tunnel onder Houthalen. 

Dit loopt van de Lokenstraat tot De Vloot. 

 Segment 6 omgeving bedrijventerrein 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. 

 

Figuur 4.1-1: Situering segmenten doortochttracé 
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4.1.2 Kenmerken doortochttracé 

4.1.2.1 Doortocht segment 1: KMO-zone  

In segment 1 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 (doorgaand verkeer) en N715 (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 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 een zijloop van de Zwarte Beek die hier 

de weg kruist.  

 

Figuur 4.1-2: Bovenaanzicht segment KMO-zone 

 

Voor het doorgaand verkeer (N74) 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 (N715) 

voor lokaal verkeer en een vrij liggend 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 4.1-3: Illustratie dwarsprofiel doortochttracé thv segment 1 KMO-zone 

 

Op geregelde afstanden (min. om de 500m) pechhavens voorzien. 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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4.1.2.2 Doortocht 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 4.1-4: Bovenaanzicht thv Ter Dolen 

 

 

Figuur 4.1-5: Bovenaanzicht thv Kievitwijk 

 

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 

(vrij liggende) 1x1 rijweg voor lokaal verkeer en aan elke zijde een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad. De 

benodigde breedte bedraagt hier 32,8 m. 

Op geregelde afstanden (min. om de 500m) worden pechhavens voorzien. 
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Figuur 4.1-6: Illustratie dwarsprofiel doortochttracé thv segment 2 

 

4.1.2.3 Doortocht 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 4.1-7: Bovenaanzicht segment Helchteren thv centrum 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).  

De totale breedte van beide tunnelkokers bedraagt 19,50 m. Inclusief de noodzakelijke grondkerende 

constructies wordt dit ca. 20,70 m.  
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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 vrij liggend dubbelrichtingsfietspad. De totale breedte bedraagt minimaal ca. 37,5m. Dit is een 

overgangssituatie tussen de tunnels en de aansluitende segmenten.  

 

Figuur 4.1-8: Illustratie dwarsprofiel doortochttracé t.h.v. bovengrondse weg (noorden) in segment 3  

 

 

Figuur 4.1-9: Illustraties dwarsprofiel doortochttracé t.h.v. tunnel in segment Houthalen en segment Helchteren  
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4.1.2.4 Doortocht segment 4: vallei Mangelbeek 

Voor de kruising van de Mangelbeekvallei worden ontsnipperende maatregelen genomen omdat de 

bestaande weg hier momenteel een barrière vormt. 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).   

In dit segment is een uitwisselingspunt voorzien tussen het lokale en doorgaande verkeer. Dit uitwisselpunt 

bestaat uit een zone met weefstroken.  

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.. 
 

Figuur 4.1-10: Figuur dwarsprofiel doortochttracé (rechts met, links zonder pechhaven) thv segment 

Mangelbeekvallei  

 

 

4.1.2.5 Doortocht segment 5: Houthalen 

Het doorgaande verkeer rijdt hier net zoals in segment 3 door een tunnel. Het lokale verkeer verloopt 

bovengronds. De tunnel heeft een lengte van 2.350 m, waarvan 440 m toegangshelling.  

 

Figuur 4.1-11: Bovenaanzicht segment Houthalen thv noordelijke tunneltoerit 

 

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.  
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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.  

Figuur 4.1-12: Illustratie dwarsprofiel thv centrum Houthalen (segment5) – omgeving Schomstraat en Ringlaan-

Dorpsstraat 

 

4.1.2.6 Doortocht 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. 

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 vrij liggende 

dubbelrichtingsfietspaden.  

  

Figuur 4.1-13: illustratie dwarsprofiel doortochttracé t.h.v. Souwstraat in segment Centrum Zuid (keerbeweging) 

 

4.1.2.7 Doortocht 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 
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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.  

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 4.1-14: illustratie dwarsprofiel doortochttracé thv park & ride in segment Centrum Zuid 

 

  

 

Figuur 4.1-15: Aansluiting van het doortochttracé op de E314 
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4.1.3 Doortocht: varianten op het basisalternatief 

4.1.3.1 Variant doortocht segment 1: 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 

verschoven 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 4.1-16: Alternatieve uitwerking segment KMO-zone – ontsluiting 

achterzijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2 Variant doortocht segment 3: 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 500-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. 
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4.2 Omleidingstracé 

4.2.1 Ruimtelijke situering 

De noordelijke plangrens bevindt zich ter hoogte van de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en 

Hechtel-Eksel. Dit is het punt waar de reeds bestaande 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 Helchteren-Noord (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 (zie Kaart 5). Deze loopt doorheen het groengebied (naaldbossen) tussen het centrum en de 

Remo-site (zie Kaart 2). 

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 Kaart 1 tot 

en met Kaart 5.  
 

Ook langsheen dit tracé is er een variatie in kenmerken van de 

weginfrastructuur en de omgevingskenmerken. Volgende tracé-

segmenten 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 

en grenst aan het SBZ-H ‘Vallei- en brongebied van de Zwarte 

Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ 

 Segment 2: Heidegebied. Dit segment loopt vanaf de KMO-

zone Peersedijk (noorden) tot aan de vallei van de Mangelbeek 

en loopt volledig door het SBZ-H ‘Vallei- en brongebied van de 

Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 

vengebieden’n. 

 Segment 3: Mangelbeekvallei. Dit segment loopt vanaf de 

Mangelbeekvallei tot aan de wijk Standaard. 

 Segment 4: ontsluiting bedrijventerreinen 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.  

 

Figuur 4.2-1: Situering segmenten omleidingstracé 
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4.2.2 Kenmerken omleidingstracé 

4.2.2.1 Omleiding segment 1: noord 

In segment 1 wordt het tracé, inclusief verknoping met het 

lokale verkeer, 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-H-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. Een ongelijk-

grondse 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. 

.  

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 4.2-2: Situering segment 1 omleidingstracé – 

Noordelijke tracédeel 

 

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.  

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. 

Het standaarddwarsprofiel voor het omleidingstracé (zie onderstaande figuur) – dat kan toegepast worden in segment 1 - 

ziet er als volgt uit: 
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 Verkeersbaan (=middenberm, 2X2 rijstroken en pechstrook/pechhavens): 25,7m 

 Zijbermen (grachtenstelsel, technische randinfrastructuur, verkeersbegeleiding,…): 7,0m 

Figuur 4.2-3: Standaarddwarsprofiel omleidingstracé 

 

4.2.2.2 Omleiding segment 2: heidegebied 

Waar de oude spoorbedding (huidige fietspad) de 

N715 kruist (ter hoogte van Peersedijk), buigt het 

omleidingstracé 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-H Militair 

domein. 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 4.2-4: Situering segment 2 omleidingstracé - 

Heidegebied 
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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.  

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 4.2-5: Illustratie dwarsdoorsnede half ingegraven tunnelsegment 2 omleidingstracé 
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4.2.2.3 Omleiding segment 3: Mangelbeekvallei 

Het tracé kruist vervolgens de Lillosteenweg pal over de 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 in de vallei 

van de Mangelbeek gehouden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figuur 4.2-6: Segment 3 omleidingstracé –         Figuur 4.2-7: Segment 3 omleidingstracé –  

                             Mangelbeekvallei - noord                                  Mangelbeekvallei - zuid 
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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 stijgen tot niveau -1 om aan te sluiten op de tunnel die in segment 

4 wordt aangelegd ter hoogte van de wijk de Standaard. 

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).  

 

4.2.2.5 Omleiding segment 4: aansluiting De Schacht en Centrum-zuid 

Vanaf de wijk Standaard gaat het tracé in tunnel 

onder de Stationsstraat en het oude spoor. 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. In dit segment wordt de 

aansluiting met Centrum-zuid voorzien. Er wordt 

bovendien de mogelijkheid gegeven om het 

bedrijventerrein De Schacht (Heusden-Zolder, Zie 

kaart 2) hier ook een ontsluiting te geven.  

 

Figuur 4.2-8: Situering segment 4 omleidingstracé – 

aansluiting De Schacht en 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.  

 

Figuur 4.2-9: knoop Centrum Zuid in segment 4 

omleidingstracé 

 

Het profiel is om veiligheidsredenen vastgelegd op 2x2 rijstroken met pechstroken (25,7m breed).  
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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 4.2-10 : Illustratie dwarsdoorsnede ingegraven tunnel aan de Standaardwijk omleidingstracé 

 

4.2.2.6 Omleiding 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.  

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 4.2-11: Situering segment 5 omleidingstracé – Zuidelijke Knoop 
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4.2.2.7 Omleiding segment 6: aansluiting Zonhoven op de N74 

De aansluiting van Zonhoven op de N74 gebeurt via een nieuwe rotonde op de N74 op maaiveldniveau.  

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. 

Een fietsverbinding naar Houthalen wordt voorzien langs de nieuwe lokale verbinding. 

 

 

Figuur 4.2-12 : Ontwerp voor de aansluiting Zonhoven en verbinding Zonhoven-Houthalen 

 

4.2.3 Varianten op het basisalternatief 

4.2.3.1 Segment 1: noord 

In het noordelijke tracédeel zijn er, naast de basisvariant, 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 
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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. 

 

Figuur 4.2-13: Varianten thv verkeerswisselaar achterzijde KMO (links) en voorzijde KMO (rechts) 
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4.2.3.2 Variant omleiding segment 5: Knoop Zuid 

Voor de verknoping door middel van een verkeerswisselaar werd 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 4.2-14: Variant verkeerswisselaar E314 voor omleidingstracé 
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4.3 Samenvatting kenmerken doortochttracé en omleidingstracé 

Tabel 4.3-1 en Tabel 4.3-2 geven een beknopt overzicht van de kenmerken van respectievelijk het 

doortochttracé en het omleidingstracé.  
 

Tabel 4.3-1: 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 4.3-2: Overzicht kenmerken omleidingstracé 

  Doorgaand verkeer 

(N74) 

Uitwisselings-

punt  

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. achterzijde 

KMO-zone: 

doorgaand 

verkeer (2x2) en 

lokaal verkeer 

(2x1) op 

scheiding tussen 

SBZ en KMO-

zone. 

b. voorzijde 

KMO-zone: 

doorgaand 

verkeer (2x2) op 

scheiding tussen 

SBZ en KMO-

zone. Lokaal 

verkeer (2x1) 

aan oostelijke 

zijde van KMO-

zone 

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 segment 2, talud 

aan  overgang met 

segment 4 

Met pechstrook 

/  

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 

Centrum-Zuid  

/ 
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  Doorgaand verkeer 

(N74) 

Uitwisselings-

punt  

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 Nieuwe 

rotonde op N74 

/ / 
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5 Referentiesituatie, geplande situatie en 
ontwikkelingsscenario’s 

5.1 Referentiesituatie 

De referentiesituatie is de situatie waarmee de situatie bij uitvoeren en functioneren van een plan vergeleken wordt om tot een 

duiding van de milieueffecten te komen. Als referentiesituatie voor de effectbepaling wordt uitgegaan van de situatie vóór de 

realisatie van het plan. Deze situatie wordt beschouwd als de bestaande situatie met incorporatie van de in uitvoering zijnde 

projecten en geplande projecten die uitgevoerd zullen zijn op het moment van de realisatie. Voor projecten die niet op korte 

termijn gerealiseerd worden, kan de referentiesituatie ook een toekomstige situatie zijn. 

Het zal nog verschillende jaren duren vooraleer de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren gerealiseerd zal zijn. Voor 

verschillende disciplines (bodem, water, fauna en flora, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie) worden in de komende 

jaren geen relevante veranderingen verwacht en kan de impact van het project vergeleken worden met de bestaande situatie. 

Hierbij kan de periode omstreeks 2014 beschouwd worden.  

Omdat er op vlak van mobiliteit in de komende jaren wel relevante verandering zullen optreden, wordt de mobiliteitsimpact 

vergeleken met een toekomstige referentiesituatie, die de naam ‘referentiesituatie 2020’ heeft gekregen. Voor de 

referentiesituatie 2020 wordt rekening gehouden met de geplande ontwikkelingen (ontwikkelingsscenario’s) zoals beschreven in 

alinea 5.3. Ook voor de afgeleide effecten van verkeer, nl. impact op de luchtkwaliteit en het geluidsklimaat en de 

gezondheidseffecten ten gevolge hiervan, wordt de impact van het project beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie 

2020.  

 

5.2 Geplande situatie 

De geplande situatie is de toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering en ten gevolge van de realisatie van de 

Noordzuidverbinding  te Houthalen-Helchteren. 

 

5.3 Ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s beschrijven de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met de autonome 

evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van plannen en beleidsopties. Deze scenario’s dienen beschreven te 

worden ter aanvulling van de referentiesituatie, indien er redenen zijn om aan te nemen dat deze toestand in de toekomst 

ingrijpend kan veranderen. In het kader van de Noordzuidverbinding zijn er verschillende relevante ontwikkelingsscenario’s 

waarmee rekening gehouden moet worden.. 

 

5.3.1 Spartacusplan 

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 Lijn de 

realisatie van drie sneltramlijnen vanuit Hasselt voorgesteld, het zogenaamde Spartacusplan. Eén van deze 

sneltramlijnen, het sneltramtracé Hasselt – Neerpelt – Lommel interfereert met de realisatie van de 

Noordzuidverbinding.  

De Lijn heeft meerdere tracé-alternatieven voor het sneltramtracé in onderzoek. De mogelijke tracés worden 

aangeduid op onderstaande figuur. De ligging van het sneltramtracé is tot op heden nog onbekend. 
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Figuur 5.3-1: Redelijke tracéalternatieven Spartacus t.h.v. Houthalen-Helchteren 

 

Bij de effectbespreking van de twee tracéalternatieven voor de noordzuidverbinding werd de mogelijke 

aanwezigheid van de Spartacuslijn mee in beschouwing genomen. Onderstaande tabel geeft weer welke de 

verschillende combinaties van ligging voor zowel de Spartacuslijn als de noordzuidverbinding zijn.  

Tabel 5.3.1: Mogelijke combinaties van Spartacus en N74 

 Spartacus in omleiding 

(=spoorlijntracé of tracé 

omleidingsweg) 

Spartacus in doortocht (= tracé E314) 

Omleidingstracé voor N74 Mogelijke combinatie.  Mogelijke combinatie.  

Doortochttracé voor N74 Mogelijke combinatie.  Niet realistisch.  
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5.3.2 Limburg Environmental Technology (LET) Park  

Binnen de gemeente Houthalen-Helchteren bestaat het idee voor de oprichting van een milieutechnologiepark.  

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.  

Dit LET-park zou 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 afvalopslag-

plaatsen. 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, … 

 

 

Figuur 5.3-2: Situering van het plangebied voor Closing the Circle (bron: Omtrek, 2011, Plan-MER Closing the Circle)  
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5.3.3 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).  

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.  
 

 

Bij de beschrijving van referentiesituatie 2020 werden deze ontwikkelingen in rekening gebracht. 
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6 Milieueffecten 

6.1 Mens – mobiliteit 

6.1.1 Beschrijving referentiesituatie 

De Noord-Zuidverbinding vormt de belangrijkste verkeersader binnen het centrale deel van de provincie Limburg; 

ze vormt de grensoverschrijdende verbinding tussen de stedelijke polen Eindhoven en Hasselt. Ter hoogte van 

Zonhoven/Houthalen wordt een connectie gemaakt met de autosnelweg E314/A2, terwijl aan de zijde van 

Eindhoven een koppeling wordt gemaakt met de autosnelweg A2/A67/E25. 

Op Vlaams grondgebied is een gedeelte van de Noord-Zuidverbinding (tussen de grens met Nederland en Hechtel) 

gerealiseerd via omleidingsweg met een 2x2-profiel (N74); een aantal aansluitingscomplexen met het onderliggend 

wegennet zijn uitgebouwd  op grondgebied van Lommel, Neerpelt, Overpelt en Hechtel-Eksel.  

Ten zuiden van Hechtel beperkt de Noord-Zuidverbinding (in casu N715) zich terug tot deels een 2x1-profiel met 

lintbebouwing. Het N715-segment dat de kernen van Helchteren en Houthalen doorkruist kent opnieuw een 2x2-

profiel, zij het dat hier het N715-segment zich integraal doorheen de woonkernen traceert. Op grondgebied van 

Helchteren en Houthalen connecteren tal van regionale én lokale aansluitingen op gelijkgronds niveau.  

Ten zuiden van de E314 gaat de N74 terug over in een omleidingsweg, met momenteel nog een beperkt aantal 

knooppunten, overwegend nog uitgevoerd onder gelijkvloerse vorm.   

De Noord-Zuidverbinding staat gekend als een zeer verkeersintensief wegsegment, waarbij tijdens de spitsuren (zij 

het richtingsafhankelijk) de verkeersafwikkeling problematisch is. Filevorming is een dagdagelijks fenomeen; de 

kruispunten vormen de belangrijkste bottlenecks in doorstroming, en zorgen (zeker voor die delen met een nog 

2x1-profiel) voor structurele filevorming.  

Ondanks diverse infrastructurele maatregelen (eerder kleinschalige ingrepen) op de bestaande doortocht, vormt (in 

globale termen) de doorstroming, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid een blijvend probleem;  Het 

probleem ventileert zich naar het gemotoriseerd verkeer op zich (files), maar heeft ook een fundamenteel 

negatieve invloed op de andere weggebruikers (openbaar vervoer, fiets, voetgangers) en de verblijfsfuncties die 

langsheen het N715-tracé gevestigd zijn.  

De fysieke toestand van de infrastructuur en van het openbaar domein in het algemeen laten een veilig en 

kwaliteitsvol functioneren op niveau van de doortochten met hun diversiteit aan functies niet toe. De N715 zorgt 

vanuit zijn ruimtelijk-verkeerskundig profiel én het intensief verkeersgebruik voor een essentiële barrièrewerking in 

het dagdagelijks functioneren van de leefkernen Helchteren en Houthalen.    

  

6.1.2 Methodologie 

In functie van de effectbeoordeling rond de discipline mobiliteit is het belangrijk dat voor de toekomstige 

plansituatie waarin het doortocht- en omleidingstracé zullen gaan functioneren, een primair beeld ontstaat van het 

verkeer dat bij het één of ander alternatief zich op het wegennet afwikkelt. De aanleg van nieuwe infrastructuren 

geeft immers steeds aanleiding tot verschuiving in bestaande verkeerspatronen, en dus ook in tal van mobiliteits- 

en verkeersgerelateerde effecten. Zo ook zullen in het geval van het project van  Noord-Zuidverbinding 

verschuivingen optreden, niet alleen op niveau van de bredere regionale netwerkstructuur, maar ook op niveau van 

de lokalere wegen.    

Methodologisch is gebruik gemaakt van het provinciaal verkeersmodel versie 3.6.1 voor de provincie Limburg, een 

door het Vlaams Verkeerscentrum gehanteerde basistool om de toekomstig te verwachte verkeersintensiteiten in 

beeld te brengen en dit voor het planjaar 2020.  Een vergelijking  tussen een plansituatie met doortochttracé 

enerzijds, en met omleidingstracé anderzijds, is opgemaakt..  

Via het verkeersmodel zijn de toekomstige verkeersbelastingen binnen het projectgebied bepaald, en is ook een 

beeld opgebouwd van de verschuivingen (verkeerstoenames en – afnames) die zich op niveau van de wegen rond 
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het project manifesteren. De resultaten worden afgetoetst aan gangbaar gehanteerde normen omtrent 

verkeerscapaciteit op het Vlaamse wegennet.  

Naast voornoemde verkeerscapacitaire beoordeling zijn, deels mede afgeleid uit de modelresultaten, een aantal 

andere verkeerskundige effecten beoordeeld. De belangrijkste effectgroepen hebben enerzijds specifiek betrekking 

op het netwerkgebruik door diverse modi (o.m. openbaar vervoer, fietser, voetganger) en anderzijds op kwalitatieve 

aspecten van het netwerk (verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, netwerkstructuur- en kwaliteit).   

 

6.1.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

 

 Doortochttracé Omleidingstracé 

Verkeersintensiteit 

(verkeersbelasting)  

De aanleg van het doortochttracé met 

integratie van de verkeerstunnels zal 

ervoor 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. 

Het uitbouw van het doortochttracé 

met verbeterde doorstroming, 

resulteert ook in effecten binnen een 

breder netwerk , met name :  

 Hogere verkeersbelastingen t.h.v. 

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 

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 

van het naar de omleidingstracé .   

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-

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 
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 Doortochttracé Omleidingstracé 

verkeerassen in de periferie van de 

vernieuwde Noordzuidverbinding  

 

verkeerstoenames (bv. 

Stationsstraat, Michel 

Scheperslaan, Brugstraat en 

Meerstraat) . 

 Verlaging van sommige lokale 

verkeerassen in de periferie van de 

vernieuwde Noordzuidverbinding  

 

6.1.4 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 wordt. 

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 projectvoorstel) 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 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 in beide 

planalternatieven (basisproject en voorziene herinrichtingsopties – zie projectbeschrijving) vanuit verkeerkundige 

invalshoek een matig tot sterk positieve beoordeling.       

 

6.1.5 Milderende maatregelen 

Beide tracés krijgen op verkeerskundig vlak een matig tot sterk positieve beoordeling zodat geen specifieke 

milderende maatregelen moeten voorgesteld worden. 

De voorstellen van de planalternatieven zoals in dit Plan-MER voorgelegd, zijn 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 project (tunnelversie 

en omleidingsversie) reeds in deze fase van Plan-MER 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 
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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.     

 

6.2 Bodem 

6.2.1 Beschrijving referentiesituatie 

Houthalen-Helchteren bevindt zich op de westrand van het Kempisch plateau. Globaal daalt het reliëf van 

noordoost naar zuidwest binnen het studiegebied.  Essentieel voor de hydrogeologische analyse is het feit dat tot 

de top van de Boomse klei (ca. 180 m diep) de gelaagdheid vnl. zandhoudend is.   

Het is duidelijk dat er het laatste decennium geen zettingen meer zijn opgetreden t.g.v. 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. 

In het studiegebied komen hoofdzakelijk 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. De woonkernen zijn gelegen op drogere zandbodems. Ten noordwesten van 

Helchteren en ten oosten van Houthalen zijn zones met verscheidene landduinen aanwezig. 

 

6.2.2 Methodologie 

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 wetenschappelijk waardevolle bodems aangetast worden; 

 het grondverzet werd in kaart gebracht. 

 



 49/100 BE0111001654 

  

6.2.3 Effectbeschrijving en -beoordeling 

 Doortochttracé Omleidingstracé 

Verdichtings-

gevoeligheid 

T.h.v. de Broekbeekvallei, Mangelbeek-

vallei en Centrum Zuid: gronden (sterk) 

gevoelig voor verdichting. Reeds 

verharding aanwezig 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 (basisvariant) à 600.000 m³ 

(verlengde tunnel).  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 de 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. 

 

6.2.4 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 niet hersteld kan worden.  Vanuit het aspect structuurbederf is er een duidelijke voorkeur 

voor het doortochttracé ten opzichte van het omleidingstracé. 

Wat betreft varianten zijn er, zowel voor het omleiding- als het doortochttracé, geen relevante verschillen met het 

basistracé. 

Op vlak grondverzet kan geen duidelijke voorkeur worden uitgesproken aangezien aan grondoverschotten en 

grondtekorten moeilijk een milieuwaarde kan worden toegekend. 

 

6.2.5 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. 
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6.3 Grondwater 

6.3.1 Beschrijving referentiesituatie 

Het studiegebied is volledig gelegen in het Centraal Kempisch Systeem. Dit systeem bestaat uit het Kempens 

Aquifersysteem en de Quartaire Aquifersystemen en wordt aan de onderkant begrensd door de slecht doorlatende 

Boom Aquitard. 

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. 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.  . 

 

6.3.2 Methodologie 

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.  

 

6.3.3 Effectbeschrijving en -beoordeling 

In het deel grondwater zijn zowel de hydrologische als de ecohydrologische effecten van de aanleg en/of 

aanwezigheid/exploitatie van tunnels gerapporteerd en dit zowel voor omleidingstracé als voor doortochttracé.  

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 m.b.t. 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. Hierbij kunnen de effecten mogelijk nog deels optreden maar zijn ze 

beperkter dan zonder de maatregelen. 
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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 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.  

Aangezien voor het referentie-ontwerp (en uiteraard ook het finaal verkozen 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 samengevat.  

 

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. 

 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 

 

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. 

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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Vervolgens is een overzicht gegeven van hydrologische en ecohydrologische effecten tijdens aanleg- en exploitatiefase voor 

beide tracés. 

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 : 

 Uitvoeringstechniek (onderwaterbeton, grouting, 

…) 

 Wijziging lengteprofiel (halfingegraven of 

bovengrondse oplossing) 

 Retourbemaling 

Te bereiken resultaat na mildering 

Geen significante effecten 

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 

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 

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 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

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 

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: 

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 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

Geen significante effecten 

Tunnel Centra Houthalen-Helchteren – Variant 

verlengde tunnel 

Hydrologisch 

Geen significante verlaging voor basisvariant 

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 basisvariant 

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.  

 

6.3.4 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. Voor het 

omleidingstracé vormt de tunnel ter hoogte van 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. 

 

6.3.5 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, toegelicht onder 6.3.3, 

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 
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6.4 Oppervlaktewater 

6.4.1 Beschrijving referentiesituatie 

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. 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.  

De valleigronden langsheen de Grote Winterbeek – Broekbeek, Mangelbeek en Laambeek zijn aangeduid als 

mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. De zone ter hoogte van Remo (noordwesten van de gemeente 

Houthalen-Helchteren) is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied (zie ook Kaart 7). 

 

6.4.2 Methodologie 

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.  
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6.4.3 Effectbeschrijving en -beoordeling 

 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 waterloop 

waarschijnlijk niet noodzakelijk en geen bijkomend 

ruimtebeslag in zone met overstromingsrisico.  

 

Rode Beek: mogelijk te verleggen thv op- en 

afrittencomplex. Beperkt bijkomend ruimtebeslag in 

mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  

 

Laambeek: bestaande inbuizing mogelijk te 

verlengen.  

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 

overstromingsgevoelig gebied; deels effectief 

overstromingsgevoelig gebied. De oorzaak van 

deze overstromingen is momenteel echter reeds 

weggenomen.  

 

Echelbeek: kruising dmv brug thv locatie met goede 

structuurkwaliteit.  

 

Rode Beek: 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. 

 

Berminfiltratie krijgt de voorkeur, maar de 

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.  

 

Berminfiltratie krijgt de voorkeur, maar de 

mogelijkheden voor infiltratie in brede wegbermen is 

sterk beperkt langs tracé.  

Infiltratie via buffer- en infiltratiebekkens kan worden 

voorzien op de KMO-zone (in combinatie met 

natuurontwikkeling), binnen verkeerswisselaar en 

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. 
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6.4.4 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 het ruimtebeslag in potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van belang alsook de bijkomende impact op de Rode Beek.  

Globaal kan gesteld worden dat vanuit het aspect oppervlaktewater 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.  

 

6.4.5 Milderende maatregelen 

De meeste geformuleerde maatregelen zijn zowel voor het doortocht- als omleidingstracé 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 van de weg via ondoorlatende systemen, gevolgd door zuivering dmv 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 m.b.t. omleidingstracé:  

 Behoud / herstel structuurkwaliteit Broekbeek.  

 Oplossing vismigratieknelpunt ter hoogte van de Rode Beek.  

 

6.5 Lucht 

6.5.1 Beschrijving referentiesituatie 

6.5.1.1 Bestaande situatie (2009) 

Emissies  

De emissies door het verkeer werden voor de bestaande situatie doorgerekend met het model IFDM Traffic. De 

totale emissies van het verkeer binnen het studiegebied komen overeen met ca. 6,6% van de totale emissies door 

wegverkeer in Vlaanderen voor 2009 (Mira 2013).  

 

Luchtkwaliteit  

Voor de beschrijving van de bestaande luchtkwaliteit werd gebruik gemaakt van de geïnterpoleerde meetgegevens 

van het meetnet van de VMM (2009-2011) en van de modelleringen op basis van IFDM Traffic. Er werd vooral 

aandacht besteed aan de parameters die relevant zijn voor verkeersemissies: fijn stof (PM10 en PM2,5), NO2 en 

benzeen.  
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Op basis van de VMM-meetgegevens voldoen alle parameters ruimschoots aan de geldende grenswaarden binnen 

het studiegebied.  

Op basis van de modelleringen met IFDM Traffic wordt voor NO2 langs de E314 een overschrijding van de 

jaargemiddelde norm van 40 µg/m³ vastgesteld. Elders is de concentratie NO2 lager dan de norm. De concentratie 

PM10/PM2,5 en benzeen blijft in het volledige studiegebied lager dan de respectievelijke norm van 40, 25 en 5 

µg/m³. Voor PM2,5 wordt de toekomstige norm van 20 µg/m³ (vanaf 2020) wel overschreden. 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) rapporteert tevens de concentratie elementaire koolstof (EC), een indicator 

voor de aanwezigheid van dieselroet in de lucht. In 2009 waren geen meetposten in de buurt van het studiegebied. 

In 2012 werd in Hasselt EC gemeten. De concentratie bedroeg 1,8 µg/m³, wat lager is dan de indicatieve norm van 

2 µg/m³. 

 

6.5.1.2 Referentiesituatie 2020 

De referentiesituatie voor de discipline lucht is de toekomstige situatie in het jaar 2020 waarbij de N74 niet wordt 

aangelegd, maar waarbij andere geplande en autonome ontwikkelingen (zie ook 5.3) wel plaatsgevonden hebben.  

 

Emissies  

In de referentiesituatie 2020 zijn de verkeersemissies lager dan voor de bestaande situatie (behalve voor Pb), 

niettegenstaande de stijging in aantal gereden km binnen het studiegebied. Dit wordt verklaard door een wijziging 

in de vlootsamenstelling, invoeren van milieuvriendelijkere voertuigen (Euronorm 6 - VI) en energiezuiniger worden 

van de vloot in 2020. Voor Pb geldt dit niet, gezien de emissies van deze parameter voornamelijk afhangt van de 

slijtage aan de remmen (en dus aantal gereden km). 

 

Luchtkwaliteit  

Voor NO2 en PM10 worden nergens overschrijdingen van de norm van 40 µg/m³ verwacht, en alle concentraties 

blijven < 30 µg/m³ waaruit kan afgeleid worden dat ook de daggemiddelde norm voor PM10 zal gerespecteerd 

worden. Voor PM2,5 worden nergens overschrijdingen van de norm van 20 µg/m³ verwacht. Deze concentratie 

wordt wel benaderd. Voor benzeen worden geen overschrijdingen van de grenswaarde van 5µg/m³ verwacht.  

Voor de referentiesituatie 2020 wordt een algemene verbetering verwacht ten opzichte van de huidige situatie. Dit 

is vooral toe te schrijven aan een wijziging in de vlootsamenstelling, invoeren van milieuvriendelijkere voertuigen 

(Euronorm 6 - VI)  en energiezuiniger worden van de vloot, en anderzijds aan een lagere verwachte 

achtergrondconcentratie door de milieu gerelateerde inspanningen bij allerhande sectoren.  

 

6.5.2 Methodologie 

De te verwachten luchtkwaliteit werd voor de verschillende tracés gemodelleerd met IFDM-Traffic. Bij de 

effectbespreking werden de geplande situaties (deze in 2020 na inrichting van de N74, doortocht en omleiding) 

vergeleken met de referentiesituatie 2020.  

 

6.5.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

6.5.3.1 Doortochttracé 

Emissies  

De globale bijdrage van de bijkomende emissies door het project in het doortochttracé (tot 0,81%) t.o.v. de 

referentiesituatie 2020 is verwaarloosbaar. De lichte toenames kunnen worden verklaard door 1) een toename aan 

intensiteiten en 2) een verhoging van het aantal kilometers wegenis (met dus ook een toename in aantal gereden 

kilometer tot gevolg). 
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Luchtkwaliteit 

In het overgrote gedeelte van het studiegebied is de concentratie NO2 ruimschoots lager dan de jaargemiddelde 

norm van 40 µg/m³. De norm wordt slechts heel lokaal ter hoogte van de meest zuidelijke tunnelmond in Houthalen 

overschreden.  

Voor NO2 werd tevens de bijdrage door het verkeer op de omgevingsconcentratie in kaart gebracht (Figuur 6.5-1). 

De bijdrage van het verkeer is het grootst ter hoogte van de weg zelf en daalt met het toenemen van de afstand tot 

de weg. T.o.v. de referentiesituatie worden voornamelijk verschillen opgemerkt ter hoogte van de geplande N74 

(doortocht) rond de tunnelmonden. Langs de hoofdassen is de bandbreedte van de verkeersinvloed iets groter dan 

voor de referentiesituatie door een stijging in verkeersintensiteiten. 

Ten opzichte van de referentiesituatie 2020 worden binnen het studiegebied beperkte, belangrijke en heel 

belangrijke negatieve bijdrages gemodelleerd langs de N74 (doortocht), voornamelijk ter hoogte van de 

tunnelmonden op het tracé (Figuur 6.5-2). Ter hoogte van de tunnel zelf wordt een beperkte tot belangrijke 

positieve impact gemodelleerd. 

 

Figuur 6.5-1: Bijdrage van het verkeer op de luchtkwaliteit voor NO2, referentiescenario vs. doortochttracé (in μg/m³) 

 

Voor PM10 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht en de concentratie blijft binnen het 

studiegebied onder de 30 µg/m³.  

Voor PM2,5 worden nergens overschrijdingen van de toekomstige norm van 20 µg/m³ verwacht. Zowel voor PM10 

als voor PM2,5 worden ten opzichte van de referentiesituatie 2020 beperkte, belangrijke en heel belangrijke 

bijdragen gemodelleerd door het plan langs de N74 (doortocht), voornamelijk ter hoogte van de tunnelmonden op 

het tracé. 

Voor benzeen 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. 

 

Referentiescenario 2020 Doortochttracé 
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Figuur 6.5-2: Verschilkaart jaargemiddelde NO2 concentratie: “geplande situatie doortochttracé” min 

“referentiesituatie” in μg/m³  

 

6.5.3.2 Omleidingstracé 

Emissies  

De globale bijdrage van de bijkomende emissies door het project in het omleidingstracé (tot 1,97%) t.o.v. de 

referentiesituatie is beperkt. De toenames kunnen worden verklaard door 1) een toename aan intensiteiten, en 2) 

een verhoging van het aantal kilometers wegenis (met dus ook een toename in aantal gereden kilometer tot 

gevolg). 
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Luchtkwaliteit  

Voor NO2 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht. Alle concentraties blijven ruimschoots onder de 

norm (< 30 µg/m³).  

Voor NO2 werd de bijdrage van het verkeer op de omgevingsconcentratie in kaart gebracht (Figuur 6.5-3). De 

grootste bijdragen tot NO2 concentratie door het verkeer bevinden zich langs de drukke wegen binnen het 

studiegebied. T.o.v. de referentiesituatie is er een verschuiving van de verkeersinvloed van de N715 

(referentiesituatie) naar de geplande N74 (omleidingstracé). Algemeen geldt dat de bandbreedte van 

verkeersinvloed voor het omleidingstracé breder reikt dan voor de referentiesituatie, met duidelijke verhoging ter 

hoogte van de geplande tunnelmonden voor het omleidingstracé.  

Ten opzichte van de referentiesituatie 2020 wordt langsheen het geplande omleidingstracé een beperkte negatieve 

impact gemodelleerd. Ter hoogte van de geplande tunnelmonden worden belangrijke en heel belangrijke 

immissiebijdragen gemodelleerd. De maximale verschillen in bijdragen t.o.v. de referentiesituatie zijn kleiner dan 

deze voor het doortochttracé (Figuur 6.5-4). Beperkte tot belangrijke positieve immissiebijdrages door uitvoering 

van het omleidingstracé komen voor rondom de bestaande N74, door het onttrekken van verkeer daar. 

 

  

 

Figuur 6.5-3: Bijdrage van het verkeer op de luchtkwaliteit voor NO2, referentiescenario vs. omleidingstracé (in μg/m³) 

 

Voor PM10 worden nergens overschrijdingen van de norm verwacht en alle concentratie blijven < 30 µg/m³.  

Voor PM2,5 worden nergens overschrijdingen van de toekomstige norm van 20 µg/m³ verwacht. Zowel voor PM10 

als voor PM2,5 worden ten opzichte van de referentiesituatie 2020 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 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. 

Referentiescenario 2020 Omleidingstracé 
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Figuur 6.5-4: Verschil jaargemiddelde NO2 concentratie: “geplande situatie omleidingstracé” min “referentiesituatie” in 

μg/m³ 

 

6.5.4 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. 
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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 omleidingstracé dan voor het doortochttracé.  

 

6.5.5 Milderende maatregelen 

Afhankelijk van het geplande tracé dienen milderende maatregelen te worden voorgesteld.  

Voor beide geplande tracés 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.  

 

6.6 Geluid 

6.6.1 Beschrijving referentiesituatie 

6.6.1.1 Omgevingsgeluid langs het doortochttracé 

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 (07u tot 19u) tussen 49 en 60 

dB(A), ’s avonds (19u – 23u) tussen 50 en 55 dB(A) en ’s nachts (23u tot 07u) 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). 

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  

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 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  

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  

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 
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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. 

 

6.6.1.2 Omgevingsgeluid langs het omleidingstracé 

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 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 (in 

de week). 

 Woonkern Lillo  

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  

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  

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.  

 

6.6.2 Methodologie 

Voor de beschrijving en beoordeling van de geluidsimpact wordt een referentiesituatie en een toekomstige situatie 

gemodelleerd aan de hand van het akoestische rekenmodel IMMI. De uiteindelijke geluidsimpact van het plan 

wordt bepaald door het verkeersgeluid in de toekomstige situatie te vergelijken met het verkeersgeluid in de 

referentiesituatie. 

Voor de bepaling en beoordeling van de geluidsimpact wordt 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).  

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) 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”. 
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Om de ernst van de geluidseffecten t.g.v. het plan te beschrijven wordt gesteund op het significantiekader zoals 

weergegeven in Tabel 6.6.1. 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. 

Tabel 6.6.1: 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) 

Naast bovengenoemde effectbeoordeling wordt een aanvullende beschrijving gegeven van de impact op de 

akoestische leefkwaliteit volgens de methode van Miedema. De beoordeling van de akoestische leefkwaliteit 

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 

 

6.6.3 Effectbeschrijving en -beoordeling 

6.6.3.1 Doortochttracé 

6.6.3.1.1 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 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 
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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. 

 

6.6.3.1.2 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 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. 
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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. 

 

6.6.3.2 Omleidingstracé 

6.6.3.2.1 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. 
 

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. 
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6.6.3.2.2 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. 
 

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. 

 

6.6.4 Vergelijking van de tracés 

6.6.4.1 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. De geluidskwaliteit zal er het meest op 

vooruitgaan in de woonkernen Helchteren en Houthalen op de locaties waar de tunnels worden voorzien.  

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. 
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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 berekend. De effecten zijn te verklaren door lokale veranderingen in 

de verkeersstroom. 

 

6.6.4.2 Omleidingstracé 

Ook bij realisatie van het omleidingstracé stellen we in de woonkernen Helchteren en Houthalen overwegend een 

daling vast van het verkeersgeluid. 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. Verder van de N715 waar het verkeersgeluid van de lokale wegen een groter aandeel 

krijgt in het omgevingsgeluid wordt het gunstig effect (geluidsreductie door afname van de verkeersintensiteit) 

afgezwakt.  

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.   

 

6.6.5 Milderende maatregelen 

6.6.5.1 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 planniveau 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 DBFM1-opdrachtnemer) zullen de momenteel voorgestelde 

maatregelen nog bijgesteld dienen te worden (concretisering en dimensionering).  

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.  

 

6.6.5.2 Doortochttracé 

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 doortochttracé binnen 

aanvaardbare waarden te krijgen voor de bewoning vlak ernaast. 

Het is wenselijk om binnen het kader van een project-MER onderzoek uit te voeren naar enerzijds bijkomende 

mogelijke maatregelen en anderzijds naar een optimalisatie van de reeds beschouwde maatregelen voor het 

                                                      
1
 DBFM = design, build, finance, maintain 
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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 

 

6.6.5.3 Omleidingstracé  

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.   

Net zoals bij het doortochttracé is het wenselijk om binnen het kader van een project-MER onderzoek uit te voeren 

naar enerzijds bijkomende mogelijke maatregelen en anderzijds naar een optimalisatie van de reeds beschouwde 

maatregelen voor 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; 

 Verlengen van de voorziene tunnels (t.h.v. Lillo en de Standaard); 

 Toepassen van geluidsarme wegbedekking; 

 Beperken van de verkeerssnelheid; 

 Verbeteren van de akoestische isolatie van woningen. 

 

6.7 Fauna en flora 

6.7.1 Beschrijving referentiesituatie 

Binnen het studiegebied liggen volgende aandachtsgebieden, het betreft de ecologisch waardevolle en zeer 

waardevolle gebieden, waar in het plan-MER de effecten op bepaald zijn: 

 Militair domein Kamp van Beverlo en de vallei van de Zwarte Beek (SBZ-V, SBZ-H en natuurreservaat) 

Binnen het studiegebied wordt dit gebied gekenmerkt door uitgestrekte heidegebieden afgewisseld met boszones en 

doorsneden door de bovenloop van de Zwarte Beek. Kenmerkende habitats zijn droge en natte heide, stuifduinvegetaties, 

slenken in veengronden, dystrofe natuurlijke vennen, enz.  

De vennen vormen een belangrijk biotoop voor allerlei libellen en amfibieën, zoals Heikikker, Koraaljuffer en Venwitsnuitlibel. 

De natte heidevegetaties herbergen heel interessante plantensoorten zoals Ronde zonnedauw, Kleine veenbes, Veenpluis, 
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etc. Een groot aantal dagvlinders, sprinkhanen en libellen komen hier voor. Droge heidevegetaties en landduinen vormen 

een belangrijk biotoop voor Kommavlinder en Rugstreeppad.  

De vallei van de Zwarte Beek bezit een grote biodiversiteit, waarbij Watersnip en Gentiaanblauwtje heel belangrijke soorten 

zijn. De Zwarte Beek zelf vormt één van de weinige waterlopen in Vlaanderen die Beekprik herbergt.  

Ten zuiden van het Kamp van Beverlo bevindt zich het gebied “Achter de Kraanberg” en “Kraanbergbos”. In het kader van 

het project Closing the Circle wordt hier het realiseren van natuurcompensaties onder de vorm van heidevegetaties beoogd. 

Binnen deze zone komen momenteel voornamelijk naaldboscomplexen voor, waar grote potenties zijn voor ontwikkeling van 

heidevegetaties.  

 

 Vallei van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden (SBZ-V) 

Binnen het studiegebied zijn de ecologisch meest waardevolle zones het Vlaams Natuurreservaat Laambeekvallei met van 

oost naar west de deelgebieden Brelaar, Kolveren, Laambroekvijvers en Geelberg. Dit deelgebied wordt gekenmerkt door 

een rijke afwisseling van natte hooilanden, elzenbroekbossen en kleine vijverpartijen. IJsvogel vormt de belangrijkste Bijlage 

I soort van de Vogelrichtlijn binnen het studiegebied.  

De Laambroekvijvers zijn een relict van de voormalige uitgebreide en zeer natte veengebieden en aantrekkelijk voor allerlei 

riet- en watervogels, libellen en amfibieën.  

De Laambroeken liggen in een alluviale laagte van de Laambeek. De Laambroeken worden gekenmerkt door een 

afwisseling van goed ontwikkelde elzenbroekbosjes, dotterbloemhooilanden, moerasspirearuigtes en moerasvegetaties. 

Zeldzame soorten zoals Moerassprinkhaan, Beekoeverlibel en Levendbarende hagedis komen hier voor.  

Breelaarheide vormt een gevarieerd gebied met graslanden (droog en nat) en bossen (droge en natte). De aanwezige 

poelen, bosranden, schrale en vochtige graslanden, natte heide en gagelstruweel zijn aantrekkelijk voor allerlei insecten 

zoals Boskrekel, Negertje, … en plantensoorten zoals Beenbreek en Dopheide.  

 

 Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer (SBZ-V) 

Het schietveld van Helchteren wordt gekenmerkt door heidegebieden afgewisseld door vensystemen. Het bevat tevens de 

brongebieden van de Mengelbeek en de Laambeek. De zuurminnende eikenbossen zijn van belang voor Middelste bonte 

specht, Zwarte specht en Wespendief. De heidegebieden met vennen zijn van belang voor een groot aantal libellen, 

amfibieën en vlinders.  

 

 Mangelbeekvalleien en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode (SBZ-H, SBZ-V en 

natuurreservaat) 

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. 

Belangrijke delen van de Mangelbeekvallei worden gekenmerkt door elzenbroekbossen moerasspirearuigtes, 

dotterbloemhooilanden, rietmoerassen en grote zeggenvegetaties. IJsvogel vormt een belangrijke soort binnen deze natte 

gebieden.  

Andere gebieden die wat verder van het projectgebied gelegen zijn, maar ecologisch ook waardevol zijn en een rol 

spelen in het ecologisch netwerk zijn het Vogelzangbos, het Vijvergebied Midden-Limburg, de bovenloop van de 

Laambeek, Teut en Ten Haagdoorn.  

 

6.7.2 Methodologie 

Volgende effectgroepen worden onderscheiden: 

 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, 
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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. 

 

6.7.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

6.7.3.1 Doortochttracé 

6.7.3.1.1 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). Er gaat ca. 7ha bos verloren, ca. 0,5ha 

verboden te wijzigen vegetaties, ca. 2,8ha kleine landschapselementen, ca. 2,37 ha Natura 2000 habitats (waarvan 

2,37ha buiten SBZ) en ca. 0,29ha regionaal belangrijke biotopen. De impact inzake ruimtebeslag wordt als matig 

negatief effect beoordeeld.  

In het kader van het Bosdecreet is een compensatie van het verlies aan bos (ca. 7ha) 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. Dit betreft geen 

compensatiemaatregel in het kader van Artikel 36ter § 5 van het Natuurdecreet.  

 

6.7.3.1.2 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. 

 

6.7.3.1.3 Verstoring 

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. 

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 
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beoordeeld. Er zal geen relevante toename van lichthinder binnen de natuurbeschermingsgebieden die gekruist 

worden (Mangelbeek, Achter de Witte Bergen) optreden. 

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.  

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. Ter hoogte van de zeer kwetsbare vennen van het Kamp van Beverlo bedraagt dit zelfs 18% 

(vermesting) tot 20% (verzuring).  

Door de realisatie van het doortochttracé zal er een lichte toename en op sommige locaties een afname van de 

vermestende en verzurende depositie optreden. Dit wordt als niet significant negatief beoordeeld.  

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 (exploitatiefase) zullen nergens tot significant negatieve effecten leiden. 

 

6.7.3.2 Omleidingstracé 

6.7.3.2.1 Ruimtebeslag 

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. Er gaat ca. ha bos verloren, ca. 8,06ha verboden te wijzigen 

vegetaties, ca. 7,17ha kleine landschapselementen, ca. 14,10 ha Natura 2000 habitats (18,81 waarvan ha buiten 

SBZ) en ca. 1,88ha regionaal belangrijke biotopen. 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. Dit betreft geen 

compensatiemaatregel in het kader van Artikel 36ter § 5 van het Natuurdecreet.  

 

6.7.3.2.2 Netwerkeffecten 

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. 

 

6.7.3.2.3 Verstoring 

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.  
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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. 

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. 

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. 

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. Ter hoogte van de vennen van het Kamp van Beverlo bedraagt dit zelfs 18%. 

De bijdrage tot de vermestende depositie ten gevolge van de realisatie van het omleidingstracé blijft onder de % en 

wordt als niet significant negatief beschouwd. De maximale bijdrage van het project 1,85% (verzuring). 

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 (exploitatiefase) zullen nergens tot significant negatieve effecten leiden, mede 

door de ver doorgevoerde graad van remediëring voor de tunnel van De Standaard. 

 

6.7.4 Vergelijking van de tracés 

De algemene conclusie vanuit het aspect fauna en flora 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. 

 

6.7.5 Milderende maatregelen 

6.7.5.1 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 
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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.  

 

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 kan 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.  
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6.7.5.2 Milderende maatregelen 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 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.  
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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.  

6.7.6 Conclusies van de passende beoordeling 

In het kader van Artikel 36ter van het Natuurdecreet werd als onderdeel van het Plan-MER een passende 

beoordeling opgesteld. De conclusies hiervan luiden als volgt: 

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 
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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 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. 

6.8 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

6.8.1 Beschrijving referentiesituatie 

Het studiegebied voor de discipline Landschap 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 (zie Kaart 3 en Kaart 4) 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 toont 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. Binnen het studiegebied bevinden zich volgende traditionele 

landschapselementen; 

1. Traditionele landschappen 

 340040 Limburgs heide- en bosgebied 

 921046 Vallei van de Mangelbeek 

 340050 Mijngebied van Genk-Waterschei 

 330010 Demerland 

 

2. Elementen uit de landschapsatlas 

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 

 

Ankerplaatsen
2
 

                                                      
2
 Er worden 3 categorieën van ankerplaatsen onderscheiden; voorstellen vanuit de landschapsatlas, voorlopig vastgestelde en definitief vastgestelde 

ankerplaatsen. 
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 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 20133. 

Lijnrelicten 

 L70062 Zwarte Beek 

 L70052 Steenweg Luik – Den Bosch (overlapt met het basistracé) 

 L70070 Mangelbeek 

 

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 

 De omgeving van de Galgenberg 

 De kapel ‘Ter Eyken’ met omgeving 

 

Beschermde stads- en dorpsgezichten 

 Dorpsgezicht; de pastorie, twee dwarsschuren en omwalling met onmiddellijke omgeving ter hoogte van 

Zolder 

 Stadsgezicht; de omgeving van de pastorie in het centrum van Houthalen 

 Stadsgezicht: de Heilige Catharinakapel en onmiddellijke omgeving met inbegrip van hoeve Claes ter 

hoogte van Lillo. 

 

Beschermde monumenten 

 Steenkoolmijn: schachtblok 2 met ontvangstgebouw 

 Hoofdgebouw van de mijn 

 Sint-Martinuskerk 

 De omwalling van de pastorie 

 voormalig Hotel de l'industrie: 1910-1914 

                                                                                                                                                                                          
 
3
 Definitief aangeduide ankerplaatsen; voor betrokken overheden betekent dit dat de zorgplicht van toepassing is. De zorgplicht heeft als doel 

schade aan het 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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 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’, gelegen ter hoogte van de Koverenschansweg in Zonhoven. 

Vastgestelde ankerplaatsen en erfgoedlandschappen 

Er komt binnen het studiegebied een defintief vastgestelde ankerplaats voor. Ankerplaats A70054 ‘Heidegebied 

rond Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ is definitief aangeduid als ankerplaats op 12 december 2013. Er 

komen geen erfgoedlandschappen voor. 

 

4. Niet-beschermd bouwkundig erfgoed 

Bouwkundige gehelen 

 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. Een groot gedeelte van het domein wordt aangesneden door het plangebied 

(omleidingstracé). 
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5. Geïnventariseerd archeologisch erfgoed 

Tot slot bevinden zich een belangrijk aantal archeologische vindplaatsen binnen het studiegebied (bron databank 

van de CAI). Globaal gezien is de archeologische potentie hoog, met uitzondering van het terrein Centrum-Zuid 

(gelegen op een mijnterril) en de door industrie verstoorde zones. 

 
 

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. 
 

7. Aandachtsgebieden 

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.  

 

6.8.2 Methodologie 

Volgende effectgroepen worden onderscheiden:  

 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. 

 

 Verlies erfgoedwaarden (landschappelijk, bouwkundig of archeologisch) 

Deze effectgroep wordt besproken ten opzichte van de huidige situatie en bestaat uit: 

Direct verlies door: 

o Het verdwijnen van historisch-geografische structuren 

o Vernietiging en beïnvloeding van de ensemblewaarde en beïnvloeding van de context van bouwkundig 

erfgoed 

o Fysieke aantasting van archeologisch erfgoed door vergraving en bodemtechnische ingrepen 

Indirect verlies door: 

o Verstoring van historisch-geografische elementen en structuren 

o Effecten op bouwkundig erfgoed via grondwater, bodem, lucht, trillingen, licht, ... 

o Effecten op archeologisch erfgoed via grondwater, bodem, trillingen, ... 

 Visuele verstoring (wijziging van perceptieve kenmerken) 
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6.8.3 Effectbeschrijving en -beoordeling 

6.8.3.1 Effecten van het doortochttracé 

 Structuurverlies 

Het doorsnijden van de Mangelbeekvallei, Broekbeekvallei en kleinschalig landbouwgebied Kolveren/Ter 

Eikenen wordt als licht negatief beschouwd. 

 Verlies erfgoedwaarden 

o Landschappelijk erfgoed 

De impact op het beschermd landschap ‘Waterslot Ter Dolen’ en de ankperlaatsen ‘Heide- en 

stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren met vallei van de Zwarte Beek’ en ‘Heidegebied rond 

Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ is licht negatief tot verwaarloosbaar. Er worden geen 

relictzones doorkruist. 

o 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. Er treedt 

geen contextverlies op, gezien de historische aanwezigheid van de weg. 

o 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). 

Het effect wordt gezien de aanwezigheid van de huidige infrastructuur als matig negatief beoordeeld. 

 Visuele verstoring 

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. 

 

Er worden voor het doortochttracé 2 varianten beschouwd; 

 KMO-zone; In de basisvariant 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 het 

alternatieve scenario 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 landschappelijke impact en krijgt bijgevolg de 

voorkeur ten opzichte van het basistracé. 

 

6.8.3.2 Effecten van het omleidingstracé 

 Structuurverlies 

Het omleidingstracé doorsnijdt de volgende landschappelijke relaties:  

o De bosgordel ten westen van Helchteren wordt in de lengterichting doormidden gesneden; 

o Openruimtegebieden worden gedwarst (bv. kleinschalige landbouwgebied nabij de Broekbeekvallei, 

open landschap tussen Echelbeek/Winterbeek en Mangelbeek; 

o Een deel van het kleinschalig landbouwlandschap ten zuiden van de E314 dat dienst doet als 

natuurverbindingsgebied wordt aangesneden. 



 83/100 BE0111001654 

  

Globaal dwarst het omleidingstracé in belangrijke mate de natuurlijke structuur van het landschap met de oost-

west georiënteerde valleien. 

 Verlies erfgoedwaarden 

o 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’, wat als sterk negatief beoordeeld wordt. 

o 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. 

o 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 potentie in de omgeving is hoog (zie referentietoestand) en het gebied is 

grotendeels onverstoord. Het effect wordt bijgevolg als sterk negatief beoordeeld. 

 Visuele verstoring 

Voor het bespreken van de visuele impact wordt het tracé van noord naar zuid doorlopen volgens de 

segmenten die in de planbeschrijving worden gehanteerd. 

o Segment 1: 

 De verbreding van de N715 en de aantakking op de lokale weg is voorzien in de 

bedrijvenzone. 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. 

 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. 

o 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. Ondanks de herstelmaatregelen 

zal de weg 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. 
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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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 

Er worden voor het omleidingstracé 2 varianten beschouwd; 

 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 basisvariant 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. 

 Knoop Zuid: Voor de verknoping door middel van een verkeerswisselaar werd tijdens de verkeerskundige 

analyse een variant ontworpen die een beperktere infrastructuuringreep vergt. Deze variant gaat uit van een 

maximaal behoud van bestaande infrastructuur. Het kleinschalig landbouwlandschap wordt ter hoogte van de 

zuidwestelijke lus van de verkeersknoop verder aangesneden ten opzichte van het basistracé van de 
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omleidingsweg. De negatieve landschappelijke impact vanuit het kleinschalige landbouwlandschap (Kolveren) 

ten zuiden wordt hierdoor nog beperkt vergroot ten opzichte van het basistracé. 

 

6.8.4 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 basisvariant ter 

hoogte van de KMO-zone. Voor alle overige varianten is er geen wezenlijk onderscheid. 

 

6.8.5 Milderende maatregelen 

6.8.5.1 Milderende maatregelen 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 

 

6.8.5.2 Milderende maatregelen 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. 

 Tunneldaken landschappelijk inkleden. 

 

6.9 Mens – socio-organisatorische aspecten, hinder, gezondheid 

6.9.1 Beschrijving referentiesituatie 

Menselijke functies (wonen, werken, …) 

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. In het westen van de woonkern van Houthalen bevindt zich de 

Standaardwijk, een sociale woonwijk. Het omleidingstracé komt hier vlak langs.   

De gemeente telt 3 hoofdkernen, nl. Houthalen, Helchteren en Houthalen-Oost. Daarrond komen enkele kleinere 

kernen voor, meer bepaald Lillo en Sonnis. Sonnis 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). 

In de gemeente zijn een 30-tal landbouwbedrijven 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.   

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 
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aangesloten bij de bebouwde ruimte. Verder is de aanwezigheid van het industrieterrein de Schacht op 

grondgebied van de gemeente Heusden-Zolder van belang.  

Door de aanwezigheid van recreatieparken (waaronder Molenheide) 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. 

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. 

 

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 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. 

 

Huidige gezondheidstoestand 

Gezondheidseffecten door blootstelling aan luchtverontreiniging 

Quasi alle inwoners van het studiegebied worden in de bestaande situatie 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 Wereldgezondheidsorganisatie (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 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.  

In de toekomstige referentiesituatie 2020 verbetert de luchtkwaliteit en worden de omwonenden aan lagere 

concentraties NO2, PM10 en PM2.5 blootgesteld, maar niettemin kunnen nog steeds gelijkaardige effecten 

voorkomen als in de bestaande situatie, zijn het dan in mindere mate. 

 

Gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid 

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 zijn het hoogst in de onmiddellijke 
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nabijheid van de wegen (zie ook discipline geluid). Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) 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. 

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 

gehinderden bedraagt 3.374 of ca. 7% van het totaal aantal inwoners. Het aantal potentieel ernstig 

slaapverstoorden bedraagt 2.068 of 4,3 % van het totaal aantal inwoners in het studiegebied.  

In de toekomstige referentiesituatie 2020 verbetert het geluidsklimaat in het studiegebied. Het aantal potentieel 

ernstig gehinderden bedraagt dan nog 2.944, het aantal potentieel ernstig slaapverstoorden 1.186. 

 

6.9.2 Methodologie 

In de discipline mens - socio-organisatorische aspecten, hinder, gezondheid 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 die gebruikt worden voor menselijke functies (wonen, werken, recreëren, …).  Deze 

ruimteverliezen zijn tijdelijk indien ze kunnen hersteld worden maar zijn doorgaans blijvend.    
 

 Gezondheidseffecten: 

Binnen deze effectgroep wordt ingegaan op gezondheidseffecten van blootstelling aan luchtverontreiniging en 

blootstelling aan geluid. 
 

 Impact op de verkeersafwikkeling: 

Binnen deze effectgroep wordt aandacht besteed aan barrièrewerking, doorstroming van openbaar vervoer, 

verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. 

 Leefbaarheid tijdens de aanlegfase: 

Normaal gezien wordt de aanlegfase niet behandeld in een plan-MER op planniveau omdat deze vaak niet 

onderscheidend is 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, 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. 

 

6.9.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

6.9.3.1 Impact op menselijke functies 

Het verlies aan menselijke functies is voor beide tracés samengevat in onderstaande tabel. 

 
Doortochttracé Omleidingstracé 

Verlies gebouwen 

(woon- en 

Basisvariant 

Verlies 213 panden, zowel gesloten, 

Verlies 3 woningen (villa’s)  in Lillo 

omwille van direct ruimtebeslag 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

handelsfunctie) halfopen als open bebouwing  

 

Variant verlengde tunnel 

Verlies 236 panden, zowel gesloten, 

halfopen als open bebouwing  

 

Voorstel om 4 woningen (villa’s)  

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 

Basisvariant (ontsluiting voorzijde KMO-

zone) 

Verlies van 1 bedrijf (betonelementen) 

Verlies van 4 bedrijfsgebouwen 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 

Basisvariant 

Totaal verlies KMO-zone (25 ha) 
 

Variant ontsluiting voorzijde KMO-

zone 

Verlies van 1 bedrijf.  

Verlies van 4 bedrijfsgebouwen 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 

 

6.9.3.2 Effecten op de verkeersafwikkeling - exploitatiefase 

De impact van beide tracés op de verkeerafwikkeling wordt samengevat in onderstaande tabel. 

 
Doortochttracé Omleidingstracé 

Barièrewerking  Gelijkgrondse kruisingen (zowel voor 

lokaal wegverkeer als zachte 

weggebruikers) zijn 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 

In het noordelijk gedeelte van het 

omleidingstracé worden enkele  

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 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

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.   

van het omleidingstracé. 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 omleidingstracé.  

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 zal niet 

afnemen ; voor de kleinere zijstraten zullen 

evenwel bepaalde kruispunten eerder een 

rechtsin-rechtsuit-principe krijgen  van 

toepassing zijn, 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 

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 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 
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Doortochttracé Omleidingstracé 

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 doortochttracé 

inzake verkeersveiligheid voor een 

gunstige evolutie.   

 

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.  

 

Verkeersleefbaarheid  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 omleidingstracé 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 doortochttracé kan overwegend matig positief ingeschat worden wat betreft de effecten op de 

verkeersafwikkeling.  

De verkeersintensiteiten op de N715 nemen af waardoor deze op een kwaliteitsvolle, verkeersveilige en 

verkeersleefbare manier heringericht kan worden. 

Voor bepaalde segmenten (bv. op de bovengrondse weg en ter hoogte van de tunnelmonden) moet een goede 

kruisende ongelijkgrondse infrastructuur voorzien worden 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. Ook bepaalde aansluitingspunten op de 

N74 (N73) moeten geoptimaliseerd worden.  

 

Algemene beoordeling omleidingstracé 

De aanleg van het omleidingstracé kan overwegend matig positief ingeschat worden wat betreft de effecten op de 

menselijk functionele relaties (verkeersafwikkeling).  
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Het omleidingstracé zorgt vooral voor een veiligere afwikkeling van het doorgaand verkeer.    

De N715 kan, dankzij de afname van de verkeersintensiteiten, opnieuw heraangelegd worden in functie van meer 

verkeersveiligheid en –leefbaarheid.       

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. Ook bepaalde aansluitingspunten op de 

N74 (N73) moeten geoptimaliseerd worden.  

 

6.9.3.3 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 in 

vergelijking met referentiesituatie 2020. 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%. 

De geluidsniveaus waaraan de inwoners van het studiegebied blootgesteld worden, kunnen in het doortochttracé 

aanleiding geven tot zowel psychische als klinische effecten. 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%. 

 

 

 

 

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. 
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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%. 

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. 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. 

 

6.9.3.4 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. 

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 
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 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.  

 

6.9.4 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 positie 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.  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.  

 

6.9.5 Milderende maatregelen 

6.9.5.1 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 … 

6.9.5.2 Effecten op verkeersafwikkeling 

Globaal gezien is de impact op de verkeersafwikkeling zowel voor het doortochttracé als voor het omleidingstracé positief. 

Op projectniveau dient wel aandacht besteed te worden aan de volgende aspecten: 

 doortochttracé 
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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.  

 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).  

 

6.9.5.3 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. 

 

6.9.5.4 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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7 Besluit 

In dit plan-MER werden twee tracés bestudeerd voor de aanleg van de noordzuidverbinding te Houthalen-

Helchteren: een doortochttracé en een omleidingstracé. 

Op basis van de milieubeoordeling kan geen eenduidige keuze gemaakt 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. 

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 
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immers veel dieper gelegen dan de omleidingstunnels. In het omleidingstrace vormt de tunnel ter hoogte van 

de wijk de Standaard een aandachtspunt. 

 

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.  
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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 

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 
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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. 

 

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 

                                                                                                         

                                                                                      

 

Menselijke functies Geen voorkeur Voor de doortocht moeten beduidend meer 

woningen onteigend worden. Voor de omleiding 
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Discipline/effectgroep Voorkeurtracé  

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. 
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Kortrijksesteenweg 302 

B-9000 Gent 

T +32 9 242 44 44 

F +32 9 242 44 45 

Brussel 

Koningsstraat 80 

B-1000 Brussel 

T +32 2 505 75 00 

F +32 2 505 75 01 

Liège 

26, rue des Guillemins, 2ème étage 

B-4000 Liège 

T +32 4 349 56 00 

F +32 4 349 56 10 

Charleroi 

119, avenue de Philippeville 

B-6001 Charleroi 

T +32 71 298 900 

F +32 71 298 901 

ARCADIS Belgium nv/sa 
BTW BE 0426.682.709 
RPR BRUSSEL 
ING 320-0687053-72 
IBAN BE 38 3200 6870 5372 
SWIFT BIC BBRUBEBB 

 Maatschappelijke zetel 

Brussel 

Koningsstraat 80 

B-1000 Brussel 

  Adviesverlening, studie en ontwerp van gebouwen, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening. Detachering van projectmedewerkers. 

  Deze offerte is afgeprint op papier met het FSC-label 
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