
    Pagina 9 van 44 BE0100.010154.0168 

  

Bijlage 1.1: Schematische voorstelling plan-MER-procedure 
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Aanvang MER: Kennisgeving
Administratie ontvangt kennisgeving

Inhoud volledig volgens

art.4.2.8 §1 ?

Dag -20

Ja

Dag 0

Administratie stuurt onverwijld een afschrift van het 

volledig verklaarde kennisgevingsdossier aan:

college van burgemeester en schepenen van de betrokken 

gemeenten, provinciegouverneur, de door de Vlaamse 

regering aangewezen administraties en in voorkomend 

geval bij grensoverschrijdende effecten ook de verdrags-

partij.

Administratie legt onverwijld de kennisgeving via haar

website ter inzage en doet een gepaste aankondiging

waarin de data van aanvang en sluiting (30 dagen na

aanvang) zijn opgenomen.

Bevat kennisgeving vraag

ivm. gehele of gedeeltelijke onttrekking 

aan bekendmaking en

ter inzagelegging

Administratie 

neemt een beslissing

Procedure stopt tot wanneer 

er een uitspraak is

Dag 0

Betekening onvolledigheid 

kennisgeving aan IN

Betekening volledigheid kennisgeving aan IN

Administratie onderzoekt volledigheid

Nee

Nee

Bevatte kennisgeving vraag

ivm. gehele of gedeeltelijke onttrekking 

aan bekendmaking en

ter inzagelegging

IN akkoord 

met beslissing?

Is er een beroep 

volgens het 

decreet openbaarheid 

van bestuur

IN past 

kennisgeving aan

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee
Nee



Aanvang MER: Richtlijnen (1)

Bezorgen van de volledig verklaarde 

kennisgeving aan:

Aangewezen 

overheidsadministraties

Gouverneur van de betrokken 

provincies

College Burgemeester en schepenen 

van de betrokken gemeenten

Opmerkingen binnen 30 dagen

Opmerkingen binnen 30 dagen

Bezorgt de administratie binnen de 30 dagen 

na de aanvang van de terinzagelegging de eventuele

bij hen ingebrachte opmerkingen inzake over de

inhoudsafbakening van het MER

Mogelijke 

grensoverschrijdende 

effecten ?

Ja

Neen

Administratie bezorgt info 

aan verdragspartij (art.4.2.8 § 5)  

Commentaar verdragspartij 

toezenden aan de administratie 

Max. 60 dagen

GO niet relevant

Administratie bundelt 

alle opmerkingen

Legt tijdens de periode van de terinzagelegging

de hen bezorgde kennisgeving ter inzage

aan het publiek

Het publiek bezorgt de administratie binnen de 30

dagen na aanvang van de terinzagelegging haar 

eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening

van het MER

Opmerkingen binnen 30 dagen



Aanvang MER: Richtlijnen (2)

Administratie neemt beslissing 

inzake de richtlijnen (art 4.2.8 §6)

De administratie deelt onverwijld haar beslissing mee aan

de initiatiefnemer en de geraadpleegde administraties, instanties, 

autoriteiten van lidstaten, verdragspartijen en/of gewesten.

De administratie publiceert de richtlijnen op haar website

Opstellen OntwerpMER

Administratie bundelt de opmerkingen 

op het einde van de periode van ter

inzagelegging of bij het einde van het

indienen van opmerkingen in geval 

van grensoverschrijdende effecten

Administratie kan 

“bespreking ontwerprichtlijnen”

organiseren 

Dag 20

Dag 0



Opstellen en finaliseren MER

Indienen OntwerpMER
Overleg met de administratie

“ontwerptekstbespreking”

Administratie ontvangt voltooid MER

Inhoud volledig volgens

art.4.2.10 §2 ?

Opstellen definitief MER

Neen

ja

Administratie keurt het 

definitief MER goed of af (art 4.2.10 §2)

Administratie betekent onverwijld de beslissingen aan:

initiatiefnemer en de geraadpleegde 

administraties, instanties, autoriteiten van lidstaten, 

verdragspartijen en/of gewesten

Administratie publiceert de beslissing op haar website

Dag 0

Heroverweging ?

Artikel 4.6.4

Neen

JaMER is ter inzage bij de administratie

Besluitvormingsproces kan starten

volgens bepalingen art. 4.2.11

Bevat het voltooide MER

een gedeelte dat onttrokken wordt aan de

ter inzagelegging

neen

ja

neen ja

Administratie 

neemt een beslissing

Procedure stopt tot wanneer 

er een uitspraak is

Is er een beroep volgens

het decreet openbaarheid

van bestuur ? 

Dag 50

Verslag omvat de 

tekorten



Verzoek tot heroverweging (Artikel 4.6.4)
Beslissing van de administratie over

ofwel MER-plicht

ofwel de richtlijnen 

ofwel goed- of afgekeurd MER 

Administratie ontvangt van IN verzoek tot heroverweging

Verzoek ontvankelijk volgens 

art.4.6.4 §1 en §2?

Neen

ja
Betekening 

initiatiefnemer

van het 

onvolledig verzoek

Leidend ambtenaar van de administratie wijst 

3 of 5 leden aan voor de adviescommissie

Dag -20

Dag 0

Dag 20

Adviescommissie wijst een voorzitter aan

Adviescommissie betekent het advies aan 

de administratie

Dag 40

Dag 50

Is advies unaniem

ja

neen

Advies is bindend

Adviescommissie formuleert een advies

Advies is niet bindend

Administratie neemt een beslissing 

rekening houdend met het advies

Administratie betekent de beslissing aan

Initiatiefnemer

De aangewezen betrokkenen
Dag 80

Dag 70
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Bijlage 8.1: Trechteringsstudie voor de omleidingstracés 
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SAMENVATTING 

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van de op te maken plan-MER voor de realisatie van de Noordzuid te 
Houthalen-Helchteren. Het doel was de mogelijkheden voor een omleidingstracé te onderzoeken en een afweging 
te maken van deze mogelijkheden om te komen tot een “Geselecteerd omleidingstracé” dat vervolgens in de 
plan-MER verder uitgewerkt zal worden. 

Op basis van bestaande studies, gekende ideeën bij belanghebbenden en eigen ontwerpwerk door de 
opdrachthouder werd gekomen tot 9 tracéalternatieven voor een omleidingstracé. Deze werden elk beoordeeld op 
een groot aantal criteria. Hiervoor werd enkel rekening gehouden met criteria die mogelijk onderscheidend 
werken voor de voorliggende tracéalternatieven. 

Op basis van paarsgewijze vergelijkingen van de 9 alternatieven werd gekomen tot één alternatief dat als 
Geselecteerde omleidingstracé beschouwd kan worden: het “Combi-tracé”. Dit is het tracé met de minste 
negatieve effecten. 

Over de wijze waarop de aansluiting van dit tracé met de E314 gerealiseerd kan worden, kon nog geen uitspraak 
gedaan worden. Hiervoor is nog een verdere verkeerskundige uitwerking noodzakelijk alvorens de verschillende 
mogelijkheden op milieueffecten afgewogen kunnen worden. Dit zal in de loop van de MER-procedure uitgevoerd 
worden. 
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1. DOEL VAN DE STUDIE 

In het kader van de opmaak van de plan-MER dienen relevante alternatieven voor de omleiding van de N74 rond 
de kernen van Houthalen-Helchteren onderzocht te worden. Deze studie heeft als doel om de verschillende 
mogelijkheden te onderzoeken en na te gaan welke van deze mogelijkheden als meest gunstige 
omleidingsalternatief beschouwd kan/kunnen worden. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre deze mogelijke 
omleidingswijzen voldoen aan de doelstellingen van de omleidingsweg.  

De verschillende alternatieven worden onderling met elkaar vergeleken. Hierbij worden enkel de mogelijk 
onderscheidende effecten onderzocht op een vrij abstract planniveau. Een meer gedetailleerd onderzoek zal 
uitgevoerd worden in de plan-MER en de project-MER. 

Deze studie heeft niet als doel een volledige beschrijving te geven van alle effecten van de diverse 
tracéalternatieven. Effecten waarvan gekend is dat ze voor alle tracéalternatieven gelijk zullen zijn, worden niet in 
deze trechteringsstudie behandeld maar zullen uiteraard wel in de nog op te maken plan-MER behandeld worden. 
Deze studie is eveneens niet bedoeld als Passende beoordeling ten aanzichte van Speciale Beschermingszones.  

Het resultaat van deze studie is een geselecteerd alternatief voor een omleidingstracé. Het “Geselecteerde 
omleidingstracé” is het alternatief dat, in vergelijking met de overige behandelde alternatieven voor een 
omleidingstracé, het minste negatieve effecten en de meeste positieve effecten heeft. Dit betekent nog niet 
noodzakelijk dat dit een tracé is dat maatschappelijk aanvaardbaar is maar slechts dat het beter is dan de andere 
onderzochte alternatieven. In de loop van het proces is er uiteraard wel maximaal naar gestreefd om een zo goed 
mogelijk alternatief te bekomen.  

Dit alternatief zal vervolgens, na een volwaardige uitwerking van een ontwerp, in het op te stellen plan-MER 
vergeleken kunnen worden met het “Geselecteerde omleidingstracé”.  

2. AANPAK VAN DE STUDIE 

2.1. STAPPENPLAN 

Om tot een Geselecteerde omleidingstracé te kunnen komen, dienen een aantal verschillende stappen doorlopen 
te worden: 

 In eerste instantie worden de doelstellingen van het gehele project voorgesteld. Deze zijn zeer divers en 
bevinden zich op verschillende vlakken (verkeerskundig, milieu en financieel). Op basis van alle 
doelstellingen worden een aantal globale projectkenmerken voorgesteld de welke als basisconcept 
dienen voor het onderzoek in deze studie.  

 In tweede instantie dient bepaald te worden welke de tracémogelijkheden zijn om de omleidingsweg aan 
te leggen. Hiervoor wordt een inventarisatie uitgevoerd van de reeds onderzochte tracés in voorgaande 
studies. Deze worden op basis van een beschrijving van de juridische en fysieke terreinsituatie 
aangevuld met eigen tracéalternatieven en –varianten.  

 De aldus bekomen tracémogelijkheden worden verder geconcretiseerd zodat ze maximaal voldoen aan 
de vooropgestelde doelstellingen van het project. Dit proces verloopt volgens het principe van 
“evaluerend ontwerpen” waardoor het ontwerp voortdurend bijgesteld wordt om beter te voldoen aan de 
wensen. Dit is een iteratief proces waarbij gestart wordt met een basisontwerp, aanpassingen en 
concretiseringen voorgesteld worden, de toetsing van deze wijzigingen aan de doelstellingen uitgevoerd 
wordt en vervolgens hetzelfde herhaald wordt voor dit nieuw bekomen ontwerp tot een ontwerp 
bekomen wordt dat maximaal op alle projectdoelstellingen afgestemd is.  
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 In een laatste stap worden de effectbeoordelingen van de individueel geoptimaliseerde 
tracémogelijkheden onderling vergeleken aan de hand van een beslissingsondersteunend systeem. Het 
tracé dat als beste tracé naar voor komt uit de analyse zal verder in de plan-MER uitgewerkt worden.  

2.2. DUURZAAMHEID ALS BASIS  

Voor de aanleg van de nieuwe weg wordt uitgegaan van het duurzaamheidsprincipe. Dit wordt zowel gebruikt in 
de definiëring van de doelstellingen als in de beoordeling van de effecten. 

"Duurzaamheid" kan hierbij vanuit verschillende oogpunten bekeken worden. De THV Asta1 gaat hiervoor uit van 
het triple-P-principe. Duurzaamheid heeft immers drie grote pijlers: 

 People: een sociale duurzaamheid met het welzijn van de mens als doel 
 Planet: een ecologische duurzaamheid met een goede milieukwaliteit, biodiversiteit, zuinig 

grondstoffengebruik als doel 
 Profit: een economische duurzaamheid met een betaalbaar project als doel 

2.3. BEOOGDE SCHAALNIVEAU 

Deze studie is een voorbereiding op de plan-MER waarin een Geselecteerde doortochttracé en een 
Geselecteerde omleidingstracé met elkaar afgewogen zullen worden. Het schaalniveau voor deze studie wordt 
dan ook afgestemd op de fase waarin we ons bevinden: zijnde op planningsniveau. Het dient dan ook duidelijk te 
zijn dat de alternatieven die hier onderzocht worden, beschouwd moeten worden als de principes voor een tracé 
op planniveau en niet als exacte uitwerkingen van de verschillende mogelijkheden op projectniveau. Voor 
bepaalde alternatieven is de ligging uiteraard vrijwel exact gekend maar voor anderen is er nog speling mogelijk 
op de precieze ligging, het dwars- en/of het lengteprofiel.  

 

                                                 
1 De THV ASTA is de opdrachthouder van de studie 
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3. DOELSTELLINGEN 

3.1. HOOFDDOELSTELLING VAN HET PROJECT 

Het project heeft als hoofddoelstelling de afwerking van de N74 als Noordzuidverbinding tussen de grens met 
Nederland en de E314 waarbij specifiek de nadruk gelegd wordt op het wegwerken van het niet op het niveau van 
een primaire weg I functionerende segment tussen de grens van Hechtel-Eksel en de E314.  

Doelstelling: De realisatie van dit sluitstuk moet een globale verbetering en optimalisatie van het 
verkeersnetwerk en de vervoerstromen met zich meebrengen samen met de verkeersleefbaarheid en –
veiligheid in de kernen van Houthalen-Helchteren. 

Deze doelstelling kan verder opgedeeld worden in enkele subdoelstellingen. Onderstaande doelstellingen voor de 
Noordzuid zijn in feite algemene uitgangspunten en globale toetsingscriteria waaraan elk mogelijk tracéalternatief 
moet voldoen. Tracéalternatieven die niet aan deze doelstellingen voldoen, zijn bijgevolg niet als realistische, 
relevante alternatieven te beschouwen. Al deze doelstellingen zijn dus duidelijk sturend voor het tracéontwerp om 
een ontwerp te bekomen waarbij de hoofddoelstelling behaald wordt. 

Al de hoofddoelstellingen zijn volgens de 3P-benadering van duurzaamheid te beschouwen als “People-
doelstellingen”.  

3.1.1. Hoofddoelstelling 1: De Noordzuidverbinding dient haar functie als primaire weg type I te 
vervullen 

Voor dit wegtype geeft het RSV aan dat alle mogelijke maatregelen en ingrepen -waaronder het zoeken naar 
mogelijkheden voor nieuwe tracés en omleidingen om de doorstroming te verbeteren- moeten worden 
doorgevoerd om de gewestelijke verbindingsfunctie te kunnen optimaliseren. In tweede instantie moeten primaire 
wegen I een verzamelfunctie vervullen op Vlaams niveau. 

Aangezien de gewestelijke verbindingsfunctie primeert, wordt het aantal aansluitingen met het onderliggende 
wegennet beperkt gehouden. Dit bevordert de doorstroming en de verkeersveiligheid.  

Deze doelstelling komt neer op het streven naar een maasverkleining tussen de E313, E314, E25 en E34. 

3.1.1.1. Subdoelstelling: De verschillende verkeersstromen en vervoersmodi scheiden 

De realisatie van het sluitstuk van de NoordZuid als primaire I betekent dat de ambigue verhouding tussen 
verbinden en ontsluiten wordt uitgezuiverd. Internationaal doorgaand verkeer mag niet aangetrokken worden. Een 
strikte scheiding tussen lokale verkeerstromen en bovenlokale, doorgaande bewegingen wordt nagestreefd. 
Regionaal doorgaand verkeer op het lokale wegennet wordt vermeden door een voldoende vlotte aansluiting op 
de primaire weg ter hoogte van strategisch gelegen knooppunten en ook door voldoende verkeersremmers en/of 
snelheidsremmers op het lokale wegennet. Doorstroming is geen prioriteit op het lokale systeem, wel op de 
primaire weg type I. 

3.1.1.2. Subdoelstelling: Wegbeeld en functie van het wegvak op elkaar afstemmen 

Het wegbeeld moet de leesbaarheid verhogen. Het aantal rijvakken, de breedte van een rijvak, parkeerfaciliteiten, 
inplanting van gebouwen, verlichting, verkeersscheiders,… dienen de functie van het wegvak aan te geven. 
Langs het ganse traject kunnen bakens en oriëntatiepunten aangebracht of versterkt worden. 
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3.1.2. Hoofddoelstelling 2: De leefbaarheid in de omgeving van de N74 verhogen. 

3.1.2.1. Subdoelstelling: Verhogen van de leefbaarheid 

De scheiding van de verschillende verkeersstromen, de aanleg van een primaire weg van type I volgens de in het 
RSV beschreven principes zullen leiden tot een verbeterde verkeersleefbaarheid in Houthalen-Helchteren.  

Bij de keuze van het Geselecteerde omleidingstracé in combinatie met de uitvoering en het gebruik van gepaste 
“milderende maatregelen” (bv geluidsschermen, fietsbruggen, …) zal de globale leefbaarheid zo goed mogelijk 
verbeterd worden.  

3.1.2.2. Subdoelstelling: Verhogen van de verkeersveiligheid 

De scheiding van de verschillende verkeersstromen, de aanleg van een primaire weg van type I volgens de in het 
RSV beschreven principes zullen leiden tot een verbeterde verkeersveiligheid in Houthalen-Helchteren.  

De bepaling van een definitief tracé in combinatie met het toepassen van knooppunten/aansluiting om de 3 à 5 
km en het realiseren van een uniform wegbeeld zal het aantal conflictpunten maximaal verminderen waardoor de 
verkeersveiligheid toeneemt. 

3.2. NEVENDOELSTELLINGEN 

Deze doelstellingen zijn niet de directe aanleiding voor de uitvoering van het project en zijn hierdoor 
ondergeschikt aan de hoofddoelstellingen. Er wordt gestreefd om zo het project zo optimaal mogelijk te laten 
voldoen aan alle doelstellingen waarbij ook de nevendoelstellingen duidelijk sturend zijn voor het tracéontwerp, 
voor zover de hoofddoelstelling hierbij behaald kan blijven.  

Globaal gezien vallen deze nevendoelstellingen onder “milieudoelstellingen” en wordt een zo goed mogelijke 
situatie voor de mens (algemene leefbaarheid, lokale verkeerssituatie, lokale verbindingen), landschap en natuur 
nagestreefd. Volgens de 3P-benadering van het duurzaamheidsbegrip vallen deze nevendoelstellingen onder 
people, planet of profit. Deze indeling wordt hier gevolgd. 

3.2.1. “People”-doelstellingen  

3.2.1.1. Nevendoelstelling 1: Een verbeterde verkeerssituatie voor zowel bovenlokaal als lokaal verkeer. 

De verkeersafwikkeling van lokale functies en woongebieden gebeurt via een apart lokaal systeem dat, indien 
noodzakelijk, aangetakt wordt op de primaire weg in een beperkt aantal strategisch gelegen knooppunten. 

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

De aanwezigheid van bovenlokale attractiepolen (Molenheide, REMO en Centrum-Zuid) in het studiegebied leidt 
tot het bepalen van een gewenste ontsluiting van deze attractiepolen. Hierbij wordt i.f.v. hun wensbaarheid of 
noodzakelijkheid zowel het lokale, secundaire en primaire wegennet ingeschakeld. 

3.2.1.2. Nevendoelstelling 2: Maximaal behoud lokale functionele relaties en langzame verkeersrelaties 

Over het algemeen wordt er gestreefd naar het behoud van de aanwezige langzaam verkeersrelaties en een 
maximale oversteekbaarheid van de weg. Hierbij mag de N74 de onderlinge bereikbaarheid en de ruimtelijke 
binding tussen de verschillende kernen onderling niet in het gedrang brengen. 
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3.2.1.3. Nevendoelstelling 3: Optimaliseren NoordZuid-relatie tussen Noord Limburg en de omgeving van 
Hasselt 

De relatie tussen de kleinstedelijke gebieden Lommel en Pelt en het regionaal stedelijke gebied Hasselt verloopt 
hoofdzakelijk via de N715 en N74. Deze historische noord-zuidrelatie gaat verder zuidelijk dan de in het RSV 
geselecteerde wegsegment als primaire weg type I, waarop de studieopdracht betrekking heeft en is in het RSV 
geselecteerd als primaire weg type II. Het is de drager van de relatie tussen stedelijke en economische gebieden 
in het noorden van de provincie met deze van in het centrum van de provincie. Gezien het belang van deze 
verbinding dient naast de hoofddoelstelling van een verbetering van de doorstroming tussen noord-Limburg en de 
E314 ook de verbetering van de verbinding van noord-Limburg met Hasselt beschouwd te worden. 

3.2.1.4. Nevendoelstelling 4: Behouden potenties ontsluiting van “De Schacht” 

In het RSPL is de selectie van een secundaire weg ter ontsluiting van het bedrijventerrein van Heusden-Zolder 
(De Schacht) opgenomen als te onderzoeken relatie. De ontsluiting via een secundaire weg is afhankelijk gesteld 
van het ontwikkelingsprofiel van de N74. De verschillende ontwikkelde tracés hebben de potentie om in meer of 
mindere mate een rol te spelen in de ontsluiting van De Schacht. De ontwikkeling van de N74 mag deze geplande 
ontsluiting niet hypotheceren. 

3.2.2. “Planet”-doelstellingen 

3.2.2.1. Nevendoelstelling 5: Maximale bundeling met bestaande en toekomstige infrastructuur 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft als een van de globale principes dat lijninfrastructuur maximaal 
gebundeld dient te worden. Dit heeft o.a. als onderliggende gedachte dat dit voor een minimale hinder zorgt 
doordat versnippering en overbodig ruimtebeslag vermeden wordt. In het bijzonder geldt deze doelstelling voor 
hoofdwegen en primaire wegen. 

Gezien de globale ligging van de omleidingstracés in de onmiddellijke omgeving van het Oude spoorwegtracé 
wordt een optimale afstemming met het Spartacusproject en het bestaande recreatieve fietroutenetwerk een 
belangrijke projectdoelstelling. Het uitgangspunt in deze studie is dat op de oude spoorlijn ruimte behouden blijft 
voor het sneltramtracé. Dit komt overeen met het voorstel binnen het Spartacusplan. In deze optiek dient het 
veelvuldig kruisen van de N74 met de oude spoorlijn vermeden te worden gezien dit bij aanwezigheid van de 
sneltramlijn telkens gepaard dient te gaan met ongelijkgrondse kruisingen en de bijhorende effecten 
(ruimtebeslag, grondwatereffecten, visuele hinder, kostprijs, …). 

3.2.2.2. Nevendoelstelling 6: Vermijden van negatieve beïnvloeding van de landschappelijke kwaliteiten 

Houthalen-Helchteren wordt gekenmerkt door een landschappelijke opbouw waarbij de twee kernen nagenoeg 
omringd worden door een aantal beekvalleien en open-ruimtegebieden. Om de landschappelijke kwaliteiten van 
deze structuren en gebieden maximaal te behouden zal niet alleen getracht worden de weg zo esthetisch 
mogelijk in te passen maar zal tevens, voor zover mogelijk, het tracé en de uitvoering van de weg aangepast 
worden om een zo klein mogelijke directe impact te hebben op waardevolle landschappen.  

3.2.2.3. Nevendoelstelling 7: Vermijden van negatieve beïnvloeding van de waterhuishouding  

Zowel op kwantitatief vlak als op kwalitatief vlak dient een wijziging van de waterhuishouding vermeden te 
worden. Dit heeft immers potentieel belangrijke effecten op zowel de mens als natuur en is over het algemeen 
door het nemen van een aantal technische maatregelen te voorkomen. Van belang is dat hierbij zowel aandacht 
besteed wordt aan oppervlaktewater als aan grondwater en dat zowel permanente beïnvloeding als wijzigingen 
door accidentele gebeurtenissen vermeden worden.  
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Onder andere de volgende aspecten zijn hierbij van belang: 
 Hemelwater dient maximaal geïnfiltreerd te worden en waar dit niet mogelijk is dient de snelheid 

waarmee hemelwater wordt afgevoerd beperkt te worden door buffering. 
 Het doorsnijden van grondwaterstromingen door de aanleg van tunnels of het wijzigen van 

grondwatervoerende lagen dient vermeden te worden. 
 Het ophogen van overstromingsgebieden dient vermeden te worden. 
 Bij ongevallen waar milieubelastende producten vrijkomen, moet vervuiling van waterlopen en 

oppervlaktewaters worden vermeden door buffering.  

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

3.2.2.4. Nevendoelstelling 8: Vermijden van negatieve beïnvloeding van natuurwaarden 

Houthalen-Helchteren en de omliggende gemeenten bezitten een aantal gebieden met uitzonderlijke 
natuurwaarden en zijn dooraderd door natuurverbindingen tussen deze gebieden. Een groot deel van deze 
gebieden is aangeduid als Speciale Beschermingszone en/of VEN-gebied.  

De impact op deze gebieden dient, om te voldoen aan de vereisten van het natuurdecreet en de Europese SBZ-
richtlijnen, waar mogelijk vermeden en beperkt te worden. Hierbij zal niet enkel aandacht besteedt worden aan de 
directe impact door ruimteinname maar tevens door geluidshinder, waterhuishoudingswijzigingen, ecologische 
verbindingen, … 

3.2.3. “Profit”-doelstellingen 

3.2.3.1. Nevendoelstelling 9: Technische uitvoerbaarheid bij realistische kostprijs. 

De verschillende hoofd- en nevendoelstellingen nopen tot het nemen van technische maatregelen en keuzes van 
uitvoeringswijzen die een kost met zich meebrengen. 

De financiële en dus maatschappelijke kost dient zo laag mogelijk te zijn waarbij het voldoen aan de andere 
doelstellingen behouden blijft. 
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3.3. OVERZICHT VAN DE DOELSTELLINGEN 

Tabel 1: Overzicht van de doelstellingen 

3P Type Doelstellingen 

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

De leefbaarheid in de omgeving van de N74 verhogen 

Een verbeterde verkeerssituatie voor zowel bovenlokaal als lokaal verkeer 

Maximaal behoud lokale functionele relaties en langzame verkeersrelaties 

Optimaliseren NoordZuid-relatie tussen Noord Limburg en de omgeving van Hasselt 

People 

Nevendoel 

Behouden potenties ontsluiting van “De Schacht” 

Maximale bundeling met bestaande en toekomstige infrastructuur 

Vermijden van negatieve beïnvloeding van de landschappelijke kwaliteiten 

Vermijden van negatieve beïnvloeding van de waterhuishouding 

Planet Nevendoel 

Vermijden van negatieve beïnvloeding van natuurwaarden 

Profit Nevendoel Technische uitvoerbaarheid bij realistische kostprijs 
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4. GLOBALE PROJECTKENMERKEN 

4.1. GEWENST DWARSPROFIEL 

De voorlopige hypothese in het kader van het onderzoek naar alternatieve tracés gaat uit van een 2X2 autoweg 
met snelwegallures, conform het wegtype zoals uitgevoerd verder noordwaarts. Een 2X1 of een alternerende 
variant wordt niet uitgesloten en kan indien nodig (eventueel ook nog in een latere optimalisatie) worden 
overwogen. 

Bij het uitvoeren van bruggen en of tunnels wordt het dwarsprofiel aangepast i.f.v. de aangepaste 
veiligheidsvoorwaarden. 

Voor de benodigde ruimte in de breedte, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de ruimte die effectief zal 
ingenomen worden door verkeersinfrastructuur (= netto breedte) en de voorgeschreven te vrijwaren bouw- en 
gebruiksvrije zone voor de aanleg van primaire wegen uit het RSV (= bruto breedte).  

De netto breedte van de verkeersinfrastructuur heeft betrekking op het dwarsprofiel van de weg en bestaat uit het 
overwegend verhard gedeelte van de verkeersbaan en de benodigde ruimte voor de zijbermen.  

Netto breedte voor het ideale dwarsprofiel: 42,5m 
 Verkeersbaan (=middenberm, 2X2 rijstroken en vluchtstrook/vluchthavens): 27,5m 
 Zijbermen (grachtenstelsel, technische randinfrastructuur, verkeersbegeleiding,…): 15,0m 

De bruto breedte van de weg is de vereiste bouw- en gebruiksvrije ruimte waarin de weginfrastructuur zich 
bevindt. Het RSV schrijft een bouw- en gebruiksvrije zone voor van 30 meter aan weerszijden van de weg. Deze 
zone wordt gerekend vanaf de zijbermen van de verkeersbaan. De onverharde zijbermen vormen dus een 
integraal onderdeel van de bouw- en gebruiksvrije zone. 

Bruto breedte voor het ideale dwarsprofiel: 102,5m 
 Breedte verkeersbaan + 2x30meter bouwvrije strook 

De bouw- en gebruiksvrije zone moet geïnterpreteerd worden als een erfdienstbaarheid, in te stellen mits de 
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De erfdienstbaarheid wordt ingesteld in functie van het bundelen van 
infrastructuur, waaronder nutsleidingen en spoorinfrastructuur. Alle huidige functies en activiteiten die vandaag in 
deze strook aanwezig zijn, blijven functioneren en bestaan zolang zij de aanleg van met hoofd- en primaire wegen 
gebundelde infrastructuur niet hinderen. 

Opgelet! De waarden die hier gebruikt worden zijn indicatief en eerder te beschouwen als een 
maximuminname.  

De exacte afmetingen kunnen hier in het verdere proces nog van afwijken naar gelang de noodzaak.  
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Onderstaande figuur geeft een weergave van een 2*2-weg met pechstroken en in parallel met een sneltramlijn. 

Figuur 1: Dwarsprofiel van een 2*2-weg 

 

4.2. GEWENSTE ONTWERPSNELHEID 

Er wordt uitgegaan van een ontwerpsnelheid van maximaal 120km/u en een ingestelde maximumsnelheid van 
90 km/u. Indien noodzakelijk kan de maximumsnelheid plaatselijk verlaagd worden. 

De maximale filekans bedraagt 5%. 

Voor de bepaling van de bochtstralen wordt gewerkt met de ROA-waarden. Dit zijn de Richtlijnen voor Ontwerp 
van Autosnelwegen. Deze worden gebruikt, in tegenstelling tot de RONA (Richtlijnen voor Ontwerp van Niet-
Autosnelwegen), omwille van het hoge gebruikscomfort dat voor de N74 gewenst is. Dit kadert in het 
maasverkleinende karakter tussen autosnelwegen wat een van de functies is van de N74. 

De bijhorende optimale bochtstralen die gehanteerd worden in het ontwerp zijn: 
 Horizontaal:  

Tabel 2: gebruikte bochtstralen 

verkanting + 2,5% + 5% 

Boogstraal in m 1500 750 

 Verticaal: 
o topboog of bolle boog: R= 12400 m met een zichtafstand van 165 m 
o voetboog of holle boog: R= 24800 m 

4.3. KNOOPPUNTLOCATIES 

Eventuele knooppunten op de primaire weg type I worden bij voorkeur met een minimum tussenafstand van 3 à 5 
km voorzien. De knooppunten bieden ontsluiting aan regionale functies en/of wegen die een verzamelende 
functie hebben op bovenlokaal niveau. Er worden geen rechtstreekse of gebundelde erftoegangen aangesloten 
op de primaire weg type I. 

De knooppunten met de primaire weg type I worden uitgevoerd als ongelijkvloerse kruisingen waarbij op de 
primaire weg type I enkel in- en uitvoegbewegingen worden toegestaan. In principe zijn voor dit type weg ook 
gelijkgrondse kruisingen toegestaan. Er wordt echter voor geopteerd om, indien mogelijk, het wegkarakter van het 
noordelijker gelegen deel van de N74 verder te trekken tot aan de E314. Hier eindigt de primaire weg type I.  
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4.4. LENGTEPROFIEL 

4.4.1. Ongelijkgrondse kruisingen 

Voor een optimale doorstroming en verkeersveiligheid worden ongelijkvloerse kruisingen met het onderliggende 
wegennet voorzien. Afhankelijk van de bestaande topografie van het terrein worden de verschillende 
mogelijkheden afgetoetst.  

Rechtstreekse erftoegangen zijn niet toegestaan. 

4.4.2. Milieuoverwegingen 

Van bij de aanvang van het ontwerpproces worden, op basis van de omgevingskenmerken, ook een aantal 
uitgangspunten opgenomen die zorgen voor een beter voldoen aan de “planet”-doelstellingen:  

 Om een verstoring van de waterhuishouding in valleigebieden te vermijden, wordt de aanleg van tunnels 
in valleien uitgesloten.  

 Bij de kruisingen van valleien (met in het bijzonder overstromingszones) dient een vrije doorgang 
langsheen de waterlopen behouden worden. Dit omwille van het vermijden van wijzigingen in 
overstromingszones (opstuwing, verplaatsing van locatie van overstroming) en het behoud van natte 
ecologische verbindingen. Lokaal dient de weg op pijlers aangelegd te worden. 

 Bij het doorsnijden van droge heuvels wordt het tracé bij voorkeur via een cut-and-cover aangelegd. Dit 
evenwel slechts voor zover hierbij het risico op effecten op het grondwatersysteem als beperkt ingeschat 
wordt. 

 Een onderbreking van de in gebruik zijnde spoorlijn 15 is niet mogelijk. Een ongelijkgrondse kruising is 
hier dan ook noodzakelijk.  
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5. TRACÉALTERNATIEVEN 

5.1. TOELICHTING BIJ DE ALTERNATIEVEN 

5.1.1. Herkomst 

Deze beschrijving is het resulterende ontwerp voor de verschillende alternatieven dat uitgewerkt werd tot op het 
gepaste niveau voor deze afweging. De projectkenmerken voor deze tracéalternatieven werden in de loop van 
het onderzoek verder uitgewerkt en bijgestuurd om te kunnen voldoen aan de projectvereisten, 
randvoorwaarden, …  

De tracéalternatieven die de basis vormden voor deze uitgewerkte ontwerpen zijn voornamelijk afkomstig uit de 
reeds eerder uitgevoerde studies2. Dit werd op basis van de terreinsituatie en juridische randvoorwaarden 
aangevuld met eigen bijkomende varianten.  

5.1.2. Enkele uitgangspunten 

5.1.2.1. Aansluiting E314-N74 

Het huidige aansluitingscomplex, complex 29 – Houthalen-Helchteren, functioneert als aansluiting op het 
hoofdwegennet. Verschillende tracévarianten zijn ontwikkeld die aansluiten op of t.h.v. complex 29. Er zijn echter 
ook een aantal varianten onderzocht waarbij een nieuw op- en afrittencomplex ontwikkeld wordt. De locatie van 
een nieuw op- en afrittencomplex houdt, gezien de ligging in de nabijheid van het bestaande complex 29, in dat 
complex 29 verdwijnt en vervangen wordt door het nieuw te ontwikkelen op- en afrittencomplex.  

Bij een eventuele verplaatsing van het op- en afrittencomplex zal de aansluiting van het zuidelijk segment van de 
N74 (primaire weg type II) op het nieuwe op- en afrittencomplex een randvoorwaarde zijn. 

5.1.2.2. Opsplitsing van de tracéalternatieven in een noordelijk en zuidelijk deel 

Uit de analyse van de reeds gevoerde studies en de aanvullende tracémogelijkheden blijkt dat de westelijke 
tracés op een bepaald punt (ten noordwesten van Centrum-Zuid) samen liggen waardoor het tracé ingedeeld 
kan worden in een noordelijk en zuidelijk deel dewelke onderling te combineren zijn. De westelijke 
omleidingstracés worden daarom volgens deze tweedeling besproken.  

Voor het oostelijk tracéalternatief geldt een vergelijkbare situatie: ook hier zijn er meerdere mogelijkheden om de 
aansluiting op de E314 uit te voeren. Deze worden eveneens afzonderlijk van de rest van het oostelijk tracé 
besproken. 

5.1.2.3. Spartacusproject 

Voor de omleidingstracés waarbij er potentieel interactie aanwezig is met het mogelijke sneltramtracé van het 
Spartacusproject wordt er in deze studie van uitgegaan dat het oude spoortracé niet ingeschakeld wordt voor de 
N74, maar dat dit vrijgehouden wordt voor het sneltramtracé of dat dit behouden wordt voor de huidige 
fietsverbinding. Dit is in overeenstemming met de huidige visie van De Lijn over het gebruik van het oude 
spoortracé voor de aanleg van de sneltramlijn. 
                                                 
2 Een toelichting over de reeds eerder uitgevoerde studies en de voorgeschiedenis van het Noordzuidtracé zal 
opgenomen worden in de hoofdtekst van de kennisgeving.  
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5.1.2.4. Verknopingen op de N74 

De verschillende omleidingstracés als onderdeel van een primaire weg type I hebben naast een verbindende 
functie een ondergeschikte ontsluitende functie. Hierop ingaand kunnen voor de verschillende attractiepolen in 
de omgeving van Houthalen-Helchteren de potentiële aansluitingspunten op de N74 geduid worden. Aangezien 
het niet een doelstelling is om de attractiepolen te ontsluiten wordt er niet actief gezocht naar tracés die kunnen 
instaan voor de ontsluiting, maar worden de potenties van de verschillende tracés in functie van een mogelijke 
ontsluiting aangegeven. 

5.1.2.5. Aanpassing van de doortocht 

Bij elk omleidingstracé dient de aanwezige doortocht aangepast te worden aan zijn nieuwe functie. Dit is echter 
onafhankelijk van de ligging en uitvoering van de omleiding zelf en is dus bij ieder omleidingstracé gelijk. De 
wijze waarop de aanpassing van de doortocht zal gebeuren, is dus niet relevant voor de afweging die in deze 
studie uitgevoerd dient te worden en zal hier niet verder besproken worden. De effecten van de aanpassing van 
de doortocht in functie van de aanleg van een omleidingstracé zullen wel in de plan-MER behandeld worden. 

5.2. OVERZICHT VAN DE OMLEIDINGSALTERNATIEVEN 

In het onderzoek werden de volgende omleidingsalternatieven behandeld: 

Tabel 3: overzicht van de omleidingsalternatieven 

Noordelijk deel  Zuidelijk deel 

• Gewestplantracé 

• Kraanberg-tracé 

• Remo-tracé 

• Oud spoor – oost - basisvariant 

• Oud spoor – oost - Zwemdokvariant 

• Oud spoor – west - basisvariant 

• Oud spoor – west - variant Grote boog 

• Combi-tracé 

Te
 c

om
bi

ne
re

n 
m

et
 

• Complex afrit 29 - west 

• Complex Kolveren  

• Complex Zuidelijk spoortracé  

   

Oostelijk omleidingsalternatief 

Te
 

co
m

bi
ne

re
n 

• Complex afrit 29 - oost 

• Complex Berkenen 

Deze alternatieven worden in volgende paragrafen tekstueel toegelicht. Voor een overzichtsbeeld van de 
ligging en van het hoogteprofiel verwijzen we naar de kaarten in hoofdstuk 13.  

Op de ingevoegde schetsen is het desbetreffende tracédeel in het rood aangeduid.  
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5.3. WESTELIJKE OMLEIDINGSALTERNATIEVEN – NOORDELIJK DEEL 

5.3.1. Gewestplantracé 

Het tracé zoals het op het gewestplan ingetekend is, is het tracé dat volgens de 
haalbaarheidsstudie van 19953 als beste tracé naar voor kwam. Dit tracé volgt 
grotendeels het oude spoortracé en maakt lokaal afwijkingen in westelijke 
richting. Gezien de veronderstelling is dat de eventuele Spartacus-sneltramlijn 
op het tracé van de oude spoorlijn te liggen komt, dient het tracé aan de 
westzijde van de oude spoorlijn te liggen. De lokale afwijkingen van het 
gewestplantracé ten opzichte van de oude spoorlijn gaan immers in westelijke 
richting en veelvuldige kruisingen van de N74 en het tramtracé dienen 
vermeden te worden.  

 

 

Lengteprofiel 

Ten noorden van de 
Loerstraat 

Beperkingen in mogelijkheden: valleigebied 
 

  

 
Zowel een ligging op een grondlichaam als op pijlers is 
mogelijk. Dit tweede wordt momenteel niet noodzakelijk 
geacht. 

   

Kruising Loerstraat Beperkingen in mogelijkheden: valleigebied 
 

  

Kruisingsoptie Bespreking Conclusie 

1. Brug van de 
Loerstraat over de N74 

Combinatie oversteek N74-Spartacus: N74 bij voorkeur licht 
verhoogd wegens ligging in valleigebied. 

2. Brug van de N74 over 
de Loerstraat 

Kunstwerk mogelijk zonder bijzondere complicaties. 

Beide opties zijn mogelijk en 
worden open gehouden. 

 

 

                                                 
3 Belgroma, februari 1995. Haalbaarheidsstudie N 74 Noord-Zuidverbinding Limburg – Tussenvak tussen noord 
en zuid en vak zuid. Studie i.o.v. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Leefmilieu en 
Infrastructuur – Administratie Wegeninfrastructuur en verkeer – Buitendienst Hasselt 
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Tussen de Loerstraat en 
de Helzoldstraat Beperkingen in mogelijkheden: valleigebied 

 

  

 Zowel een ligging op een grondlichaam als op pijlers is 
mogelijk. Dit tweede is niet noodzakelijk. 

   

Kruising Helzoldstraat - 
Guldensporenlaan 

Beperkingen in mogelijkheden:  

valleigebied/ overstromingsgebied 

  

    

Kruisingsoptie Bespreking Conclusie 

1a Brug van de 
Helzoldstraat over de 
N74 

De N74 dient verhoogd uitgevoerd te worden (op pilotis 
wegens doorsnijding overstromingsgebied). Bestaande brug 
kan gedeeltelijk behouden blijven. Bestaande brug moet 
verlengd + verhoogd worden. Erftoegang tot enkele woningen 
wordt afgesloten. Compatibiliteit met kruisingsoptie 2a 
problematisch. 

2a. Brug van de 
Guldensporenlaan over 
de N74 

Brug snijdt erftoegang tot enkele woningen af. Compatibiliteit 
met kruisingsoptie 1a problematisch. 

1b. Brug van de N74 
over de Helzoldstraat 

Bestaande brugconstructie Helzoldstraat af te breken. 
Helzoldstraat her aan te leggen op maaiveld. De Ramp al dan 
niet te integreren in kunstwerk. 

Gedeelte kunstwerk ten zuiden van Helzoldstraat in 
overstromingszone: aan te leggen op pilotis. 

2b. Brug van de N74 
over Guldensporenlaan 

Compatibel met brug over Helzoldstraat. Gedeelte kunstwerk 
ten noorden als ten zuiden van de Guldensporenlaan in 
overstromingszone: aan te leggen op pilotis. 

N74 uit te voeren als brug in één 
beweging over Helzoldstraat en 
Guldensporenlaan. 
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Tussen de 
Guldensporenlaan en 
Hoolvenstraat 

Beperkingen in mogelijkheden: valleigebied 
 

  

 Ten noorden van het Mispad is een overstromingszone 
aanwezig. Hier is een aanleg op pijlers noodzakelijk. 

 

 Ten zuiden van het Mispad verlaat de N74 het 
overstromingsgebied en zijn zowel een ligging op een 
grondlichaam als op pijlers mogelijk. Dit tweede is niet 
noodzakelijk. 

 

Kruising Stationsstraat 
– Spoorlijn 15 

Beperkingen in mogelijkheden: / 

Kruisingsoptie Bespreking  Conclusie 

1. Tunnel van de 
Stationsstraat onder de 
N74 

Deze optie vereist nog steeds de constructie van een 
ongelijkvloerse kruising tussen de N74 en de Spoorlijn 15. 

Erftoegang tot enkele woningen wordt afgesneden. 

2. Brug van de 
Stationsstraat over de 
N74 

Een ongelijkvloerse kruising tussen de N74 en de Spoorlijn 15 
blijft aan de orde. 

Erftoegang enkele woningen Stationsstraat wordt afgesneden. 

3. Tunnel van de N74 
onder de Stationsstraat 
– Spoorlijn 15 

Door de dubbele kruising van de Spoorlijn wordt de constructie 
vrij lang. Daardoor komt de noordelijke tunnelmond in 
valleigebied te liggen. Vanuit de uitgangsprincipes is deze optie 
dan ook uitgesloten. Daarnaast zou tijdens de aanleg 
bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de mogelijkheid tot 
het blijvend exploiteren van Spoorlijn 15. 

4. Brug van de N74 
over de Stationsstraat – 
Spoorlijn 15 

Brug kruist Stationsstraat + 2X spoorlijn 15 

N74 uit te voeren als 
brugconstructie in één beweging 
over Stationsstraat en Spoorlijn 15 
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5.3.2. Kraanberg-tracé 

Het Kraanberg-tracé zoals beschouwd in deze studie is gebaseerd op de 
webpagina “Voorstel voor een omleidingstracé” op de website van Om-Nu!. Dit 
tracé volgt voor een groot deel het oude spoortracé en wijkt in het noorden af 
volgens een voormalig op het gewestplan ingetekende reservatiestrook en snijdt 
een deel van het militair domein aan. Gezien de veronderstelling is dat de 
eventuele Spartacus-sneltramlijn op het tracé van de oude spoorlijn te liggen 
komt, dient het tracé aan de westzijde van de oude spoorlijn te liggen. De 
afwijking van het gewestplantracé ten opzichte van de oude spoorlijn gaat 
immers in westelijke richting. 

 

 

Lengteprofiel 

Ten noorden van de 
Vijfeindestraat 

Beperkingen in mogelijkheden: / 
 

  

 
In deze zone ligt het tracé buiten de vallei in een droge 
natuurzone. Hiervoor wordt uitgegaan van een aanleg in een 
tunnel om de effecten te beperken.  

   

 
In het uiterste noorden van deze zone is een aansluiting op de 
bestaande N74/N715 noodzakelijk en dient het tracé licht in 
ophoging te komen. 

 

Tussen Vijfeindestraat 
en de Helzoldstraat Beperkingen in mogelijkheden: valleigebied 

 

  

 Zowel een ligging op een grondlichaam als op pijlers is 
mogelijk. Dit tweede is niet noodzakelijk. 

   

Ten zuiden van de 
Helzoldstraat 

  

 Vanaf de Helzoldstraat heeft dit tracé een vergelijkbaar 
lengteprofiel als het gewestplantracé. 
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5.3.3. Remo-tracé 

Het Remo-tracé is vergelijkbaar met het Kraanberg-tracé, in die zin dat ze beide, 
ten opzichte van de tracés die de oude spoorlijn volgen, de vallei deels vermijden 
en daarbij een boog in westelijke richting maken doorheen de bosgebieden. Het 
Remo-tracé loopt hierbij over de aanwezige voormalige stortplaatsen.  

Dit tracé werd ingetekend in functie van het Masterplan 2007-2020 dat voor 
Houthalen-Helchteren werd opgesteld. 

 

 

 

 

Lengteprofiel 

Ten oosten van de Weg 
naar Spikkelspade  

Beperkingen in mogelijkheden: / 
 

  

 

In deze zone ligt het tracé buiten de vallei in een droge 
natuurzone. Er zijn hier meerdere mogelijkheden. Omwille van 
de hoogteligging in de aansluitende zone wordt de N74 hier 
gelijkgronds of in lichte ophoging aangelegd. 

   

Tussen de Weg naar 
Spikkelspade en 
Wolfsdal 

Beperkingen in mogelijkheden: voormalige stortplaats 
 

  

 
In deze zone loopt het tracé over afgewerkte delen van het 
Remo-stort. De N74 wordt hier gelijkgronds of in lichte 
ophoging aangelegd. 

 

Tussen Wolfsdal en de 
Helzoldstraat  

Beperkingen in mogelijkheden: /  

 
Er zijn hier meerdere mogelijkheden. Omwille van de 
hoogteligging in de aansluitende zone wordt de N74 hier 
gelijkgronds of in lichte ophoging aangelegd. 
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Ten zuiden van de 
Helzoldstraat 

  

 Vanaf de Helzoldstraat heeft dit tracé een vergelijkbaar 
lengteprofiel als het gewestplantracé. 

 

5.3.4. Oud spoor – oost 

5.3.4.1. Basisvariant 

De basisvariant voor het tracé ten oosten van de oude spoorlijn ligt volledig 
parallel aan, en strak gebundeld met, deze oude spoorlijn. Deze variant is 
afkomstig uit de haalbaarheidsstudie van 20054 waar deze opgenomen was als 
een bundeling met de oude spoorlijn. 

 

 

 

 

 

Lengteprofiel 

Ten noorden van de 
Hoolvenstraat  

 
 

  

 
In deze zone heeft het tracé een vergelijkbaar verloop als het 
gewestplantracé.  

   

Tussen de Hoolvenstraat 
en de Stationsstraat 

Beperkingen in mogelijkheden: / 
 

  

 
In deze zone vormt het tracé de overgang tussen de twee 
omliggende tracédelen en wordt er overgegaan van ophoging 
naar een tunnel of brug. 

Lengteprofiel afhankelijk van 
zuidelijker gelegen deel 

 

 

                                                 
4 Arcadis Belgium, 2005. Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715. Studie i.o.v. Afdeling 
Wegen en Verkeer Limburg 
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Kruising Stationsstraat Beperkingen in mogelijkheden: /  

Kruisingsoptie Bespreking  Conclusie 

1. Tunnel van de 
Stationsstraat onder de 
N74 

Erftoegang tot enkele woningen wordt afgesneden. 

2. Brug van de 
Stationsstraat over de 
N74 

Erftoegang enkele woningen Stationsstraat wordt afgesneden. 

3. Tunnel van de N74 
onder de Stationsstraat  

Afhankelijk van de wijze waarop het zuidelijke tracédeel zal 
verlopen zorgt een tunnel mogelijk voor een zeer sterk verloop 
in de hoogteligging van de N74, wat niet gewenst wordt. 

4. Brug van de N74 over 
de Stationsstraat  

Geen bijzonderheden 

N74 uit te voeren als brug over de 
Stationsstraat.  

 

5.3.4.2. Zwemdokvariant 

Deze variant loopt grotendeels gelijk aan de basisvariant en wijkt in het noorden 
van het tracé uit naar het oosten. Hierbij komt het tracé ten zuiden van de 
Kievitwijk te liggen.  

Deze variant werd ontworpen om het habitatrichtlijngebied maximaal te 
vermijden. 

Lengteprofiel 

Deze variant heeft een vergelijkbaar lengteprofiel als de basisvariant voor het 
Oud spoor – oost. 
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5.3.5. Oud spoor – west 

5.3.5.1. Basisvariant 

De basisvariant voor het tracé ten westen van de oude spoorlijn ligt volledig 
parallel aan, en strak gebundeld met, deze oude spoorlijn. Deze variant is 
afkomstig uit de haalbaarheidsstudie van 20055 waar deze opgenomen was als 
een bundeling met de oude spoorlijn.  

Lengteprofiel 

Deze tracévariant heeft een vergelijkbaar lengteprofiel als het gewestplantracé. 

 

 

 

5.3.5.2. Variant Grote boog 

Deze variant loopt grotendeels gelijk aan de basisvariant maar wijkt ter hoogte 
van de Winterbeekvallei uit naar het westen. Deze variant wijkt van zijn 
basisvariant af tussen de Helzoldstraat en de Stationstraat. 

Deze variant werd ontworpen om het aanwezige habitatrichtlijngebied maximaal 
te vermijden. 

 

 

 

 

Lengteprofiel 

Ten noorden van de 
Guldensporenlaan 

 
 

  

 
In deze zone heeft het tracé een vergelijkbaar lengteprofiel als 
het gewestplantracé.  

   

 

                                                 
5 Arcadis Belgium, 2005. Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715. Studie i.o.v. Afdeling 
Wegen en Verkeer Limburg 
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Tussen de 
Guldensporenlaan en de 
Hoolvenstraat  

Beperkingen in mogelijkheden: valleigebied 
 

  

 
Zowel een ligging op een grondlichaam als op pijlers is 
mogelijk. Dit tweede wordt momenteel niet noodzakelijk 
geacht. 

   

Kruising Stationsstraat – 
Spoorlijn 15 

Beperkingen in mogelijkheden: /  

Kruisingsoptie Bespreking  Conclusie 

1. Tunnel van de 
Stationsstraat onder de 
N74 

Deze optie vereist nog steeds de constructie van een 
ongelijkvloerse kruising tussen de N74 en de Spoorlijn 15. 

Erftoegang tot enkele woningen wordt afgesneden. 

2. Brug van de 
Stationsstraat over de 
N74 

Een ongelijkvloerse kruising tussen de N74 en de Spoorlijn 15 
blijft aan de orde. 

Erftoegang enkele woningen Stationsstraat wordt afgesneden. 

3. Tunnel van de N74 
onder de Stationsstraat 
– Spoorlijn 15 

Door de dubbele kruising van de Spoorlijn wordt de constructie 
vrij lang. Daardoor komt de noordelijke tunnelmond in 
valleigebied te liggen. Vanuit de uitgangsprincipes is deze 
optie dan ook uitgesloten. Daarnaast zou tijdens de aanleg 
bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de mogelijkheid tot 
het blijvend exploiteren van Spoorlijn 15. 

4. Brug van de N74 over 
de Stationsstraat – 
Spoorlijn 15 

Brug kruist Stationsstraat + 2X spoorlijn 15 

N74 uit te voeren als 
brugconstructie in één beweging 
over Stationsstraat en Spoorlijn 15 

 

5.3.6. Combi-tracé 

Het “Combi-tracé” is een combinatie van de variant “Grote boog” met het 
“Kraanberg-tracé”. Deze combinatie werd onderzocht omdat deze een mogelijk 
beter tracé vormde met betrekking tot effecten op natuurwaarden. 

Lengteprofiel 

Dit tracé is niet enkel qua ligging maar ook wat betreft het lengteprofiel een 
combinatie van de variant “Grote boog” en het “Kraanberg-tracé”. 
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5.4. WESTELIJKE OMLEIDINGSALTERNATIEVEN – ZUIDELIJK DEEL 

Het zuidelijk deel van de westelijke omleidingen kennen onderlinge verschillen omwille van de aansluitingen op 
het hogere verkeersnetwerk. Om die reden worden de verschillende varianten geduid a.d.h.v. de locatie van de 
verschillende aansluitingsmogelijkheden. 

Voor deze zuidelijke delen werden nog geen aansluitingscomplexen met bijhorende lengteprofielen bekomen.  

5.4.1. Complex afrit 29 - west 

Dit alternatief voorziet een verknoping tussen de nieuwe primaire 
weg en de E314 thv het bestaande op- en afrittencomplex 29. In dit 
knooppunt wordt eveneens de aansluiting van het lokale en 
regionale verkeersnetwerk voorzien. Het huidige complex dient 
hiervoor aangepast te worden. 

Voor deze aansluitingslocatie zijn verschillende varianten 
bedenkbaar voor de wijze waarop het tracé verloopt tussen de 
noordelijke delen van de omleidingsweg en de aansluiting op de 
E314: 

 Gebruik maken van de reservatiestrook op het gewestplan en over de bouwvrije strook door het 
industrieterrein gaan. Hierna wordt de omleiding tussen het industrieterrein Centrum-Zuid en de E314 
geleid. 

 Het tracé van de spoorlijn verder in zuidelijke richting volgen en volledig rond de oude mijnterril gaan. 
Hierbij wordt de omleiding tussen het industrieterrein Centrum-Zuid en de E314 geleid. 

 Gebruik maken van de bouwvrije reservatiestrook, de snelweg kruisen ter hoogte van het gebied 
Kolveren en vervolgens snel afbuigen in oostelijke richting naar het complex 29. 

5.4.2. Complex Kolveren 

De aansluiting op het hoofdwegennet verloopt via een nieuwe op- 
en afrittencomplex dat aangelegd wordt ter hoogte van de kruising 
van de N74 met de E314. Het huidige op- en afrittencomplex 29 
dient hierbij afgesloten te worden. 

Bij dit alternatief zijn er twee mogelijkheden om aan te sluiten op de 
N715: 

 Een eerste variant loopt in het verlengde van de 
reservatiestrook, kruist de E314 ongelijkgronds en loopt 
daarna door het gebied Kolveren en sluit op de N715 aan 

t.h.v. het gehucht Eikenen. Deze variant is ingetekend op de figuur naast deze tekst. 
 Bij de tweede variant wordt ditzelfde gevolgd tot aan het nieuwe complex met de E314 en wordt 

aangesloten op de N715 via parallelwegen langsheen de E314. 
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5.4.3. Complex Zuidelijk spoortracé 

Dit alternatief volgt het oude spoortracé verder in zuidelijke richting. 
Dit oude spoortracé buigt ten zuiden van de E314 in oostwaartse 
richting af en kruist de bestaande N74.  

De aansluiting op het hoofdwegennet verloopt via een nieuwe op- en 
afrittencomplex dat aangelegd wordt ter hoogte van de kruising van 
de N74 met de E314. Het huidige op- en afrittencomplex 29 dient 
hierbij afgesloten te worden. 

 

5.5. OOSTELIJK OMLEIDINGSALTERNATIEF – NOORDELIJK DEEL 

In voorgaande studies werden geen tracéalternatieven langs oostelijke zijde van 
de dorpskernen gedetailleerd beschreven. In de haalbaarheidsstudie van 2005 
werd schetsmatig wel een tracé getekend.  

Om dit alternatief mee te kunnen nemen in deze studie werd een tracé getekend 
waarbij zoveel mogelijk schade aan woonzones en juridische beschermde 
gebieden vermeden wordt. 

 

 

 

Lengteprofiel 

De basis voor het lengteprofiel is een ligging op maaiveldniveau/lichte ophoging. Enkel voor de onderstaande 
kruisingen wordt hier van afgeweken: 

Kruising van de 
Eikelbosstraat 

Beperkingen in mogelijkheden: valleigebied 
 

  

Kruisingsoptie Bespreking  Conclusie 

1. Brug van de 
Eikelbosstraat over N74  

Erftoegang tot enkele woningen wordt 
afgesneden  

2. Brug van de N74 
over Eikelbosstraat 

De brug is mogelijk te verlengen over de 
beekvallei en levert ten opzichte van een 
gelijkgrondse passage een bijkomend voordeel 
op ecologisch vlak. 

Het behoud van de 
Eikelbosstraat op het maaiveld is 
de aangewezen optie. 
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Kruising Kazernelaan en Militair 
domein 

Beperkingen in mogelijkheden: / 

Kruisingsoptie Bespreking  Conclusie 

1. Tunnel Kazernelaan 
onder N74  

Erftoegang tot enkele woningen wordt 
afgesneden. 

2. Brug Kazernelaan 
over N74 

Erftoegang van een aantal woningen gelegen 
aan de Kazernelaan wordt afgesneden. 

3. Tunnel weg militair 
kamp onder N74  

Erftoegang tot enkele gebouwen wordt 
afgesneden. 

4. Brug weg militair 
kamp over N74  

Erftoegang tot enkele gebouwen wordt 
afgesneden. 

5. Tunnel N74 onder 
Kazernelaan  

Geen bijzonderheden. Dient compatibel te zijn 
met kruising weg militair kamp  

6. Brug N74 over 
Kazernelaan  

Geen bijzonderheden. Dient compatibel te zijn 
met kruising weg militair kamp  

7. Tunnel N74 over weg 
militair kamp 

Geen bijzonderheden. Dient compatibel te zijn 
met kruising Kazernelaan. 

8. Brug N74 over weg 
militair kamp 

Geen bijzonderheden. Dient compatibel te zijn 
met kruising Kazernelaan. 

De lokale wegen blijven bij 
voorkeur op het maaiveld. Vanuit 
ruimtelijke en milieutechnische 
overwegingen lijkt één lange 
tunnelconstructie onder het 
militair kamp de aangewezen 
optie. 
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Kruisingen van de 
Schansbeek en van de 
Mangelbeek 

Beperkingen in mogelijkheden: valleigebied 
 

  

Kruisingsoptie Bespreking  Conclusie 

1. In ophoging  De smalle beekvallei wordt hierbij dwars gekruist 
en connectiviteit wordt onderbroken 

2. Op pijlers Connectiviteit blijft behouden 

De dwarse kruising van de twee 
beekvalleien wordt best 
uitgevoerd op pijlers 

 

 

 

Kruising van de Weg naar Zwartberg Beperkingen in mogelijkheden: / 

Kruisingsoptie Bespreking Conclusie 

1. Brug Weg naar 
Zwartberg over N74 

Erftoegang enkele woningen wordt afgesneden. 

2. Brug N74 over Weg 
naar Zwartberg 

Geen bijzonderheden 

3. Tunnel N74 onder 
weg naar Zwartberg 

Geen bijzonderheden 

4. Tunnel Weg naar 
Zwartberg onder N74 

Erftoegang enkele woningen wordt afgesneden. 

Weg naar Zwartberg te 
behouden op maaiveld. 
Bovengrondse als ondergrondse 
kruising blijft mogelijk. Vanuit 
ruimtelijke en milieutechnische 
(bodemgesteldheid) 
overwegingen krijgt 
tunnelconstructie de voorkeur. 
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Kruising met de Waardstraat-
Springstraat en ’t Genaderen 

Beperkingen in mogelijkheden: 
valleigebied 

 

  

Kruisingsoptie Bespreking  Conclusie 

1. Brug van de N74 over 
de Springstraat 

Springstraat ligt reeds verhoogd in functie van 
de kruising met de E314. Brug over de 
Springstraat betekent extra hoogte te 
overbruggen. 

2. Brug Springstraat over 
N74 

Bestaand landhoofd Springstraat aan te passen 
(licht te verhogen). N74 kan op maaiveld 
eronderdoor.  

3. Brug ’t Genaderen 
over N74 

Erftoegang van enkele woningen afgesneden. 

Compatibel kruisingsopties Springstraat. 

4. Brug N74 over ’t 
Genaderen 

Compatibel met overige kruisingsopties 
Springstraat 

Het behoud van de N74 op het 
maaiveld en de kruising met 2 
lokale bruggen is in deze 
situatie de meest aangewezen 
oplossing. 

Een brug N74 over ’t Genaderen 
blijft eveneens mogelijk. 
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5.6. OOSTELIJK OMLEIDINGSALTERNATIEF – ZUIDELIJK DEEL 

Het zuidelijk deel van de oostelijke omleiding kennen onderlinge verschillen omwille van de aansluitingen op het 
hogere verkeersnetwerk. Om die reden worden de twee varianten geduid a.d.h.v. de locatie van de verschillende 
aansluitingsmogelijkheden. 

Voor deze zuidelijke delen werden nog geen aansluitingscomplexen met bijhorende lengteprofielen bekomen.  

5.6.1. Complex afrit 29 - oost  

De aansluiting op de E314 verloopt ter hoogte van het bestaande 
complex 29. Dit dient hiervoor grondig aangepast te worden. De 
aansluiting van het noordelijk deel van het oostelijk 
omleidingsalternatief op dit complex gebeurt door de N74 parallel 
aan de E314 te laten verlopen in het gebied Breelaarheide.  

 

 

5.6.2. Complex Berkenen 

Voor dit alternatief wordt voor de aansluiting van de N74 op de 
E314 een nieuw complex tussen de N74 en de E314 aangelegd. 
Het huidige op- en afrittencomplex 29 dient hierbij afgesloten te 
worden. De verbinding tussen dit nieuwe complex en de N715 kan 
op twee manieren uitgevoerd worden:  

 de E314 wordt gekruist en de N74 loopt verder in 
zuidelijke richting tussen de E314 en de Berkenenstraat-
Waardstraat. 

 Tussen het nieuwe complex en de N715 worden 
parallelwegen langs de E314 aangelegd. 
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6. TOELICHTING BIJ DE BEOORDELING VAN DE TRACÉALTERNATIEVEN   

De voorheen besproken tracéalternatieven zijn het resultaat van een iteratief proces waarbij het ontwerp van de 
alternatieven verbeterd werd om optimaal te voldoen aan de diverse doelstellingen van het project. Voor deze 
uiteindelijk bekomen tracéalternatieven wordt in deze hoofdstukken een beoordeling uitgevoerd ten opzichte van 
een aantal criteria die uit de doelstellingen volgen.  

6.1. CRITERIA-INDELING VOLGENS 3P-PRINCIPE EN RECEPTOREN 

De criteria worden ingedeeld volgens de indeling die ook voor de projectdoelstellingen gevolg werd:  
 People-criteria 
 Planet-criteria 
 Profit-criteria 

Binnen de groep van “planet-criteria” kan nogmaals een onderscheid gemaakt worden in criteria die spelen op 
het niveau van de natuurwaarden en voor de landschappelijke (en andere erfgoed-) waarden. Dit bijkomende 
onderscheid komt neer op het gebruik van de receptorgerichte benadering die (recentelijk) in de 
milieueffectrapportage toegepast wordt.  

Deze combinatie van de twee benaderingswijzen resulteert in volgende indeling voor de criteria die gebruikt 
worden om het hele scala aan effecten te bestuderen: 

 People  
o De mens. Dit omvat alle aspecten die met de leefbaarheid van de mens te maken hebben. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld geluidshinder, ruimte-inname van landbouwgrond, hinder voor 
economische activiteiten, … 

 Planet  
o Het landschap. Dit omvat alle aspecten die met invloed op het landschap te maken hebben. 

De beleving van het landschap door de mens valt hier niet onder; louter de strikt 
landschapsgerichte aspecten. Deze receptor levert een grote input voor de twee andere 
receptoren maar staat ook deels op zich. 

o De natuur. Dit omvat alle aspecten met betrekking tot de natuur. Dit omvat bijvoorbeeld direct 
verlies van natuurgebieden maar ook wijzigingen in de relatie tussen gebieden etc. 

 Profit. Dit omvat de kostprijs van het gehele project. 

Deze indeling zal verder gebruikt worden voor de bespreking van de effecten.  

6.2. SELECTIE VAN TE BESTUDEREN EFFECTGROEPEN: SCOPING 

In deze tracéstudie wensen we ons te beperken tot de effectgroepen6 die op het huidige ontwerpniveau 
onderscheidend zijn voor de bepaling welk van de verschillende tracés het meest haalbare is. Dit principe is in 
de mer-praktijk gekend als “scoping”. Scoping betekent dat enkel de aspecten onderzocht worden die relevant 
zijn op het desbetreffende beslissingsniveau of moment in het onderzoek. Dit lijkt de evidentie zelve doch de 
m.e.r.-praktijk heeft al tal van voorbeelden opgeleverd waarin gestreefd werd naar een exhaustieve beschrijving 

                                                 
6 Voor de bespreking van de milieueffecten wordt gebruik gemaakt van het “Mer-richtlijnenboek 
lijninfrastructuur”. Voor een toelichting over de receptorgerichte effectgroepenbenadering, die door ons 
toegepast wordt, wordt naar dit werk verwezen. 
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van alle mogelijke effecten en dit op alle niveaus, ook al draagt dit op geen enkele wijze bij tot de besluitvorming 
over het project. Dit betekent uiteraard niet dat bepaalde effecten nooit besproken dienen te worden. 
Integendeel, op het moment dat de project-MER afgewerkt zal zijn, zouden alle mogelijke effecten van het finale 
project, inclusief zijn milderende maatregelen, bekend moeten zijn.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle effectgroepen en hun groepering in effectgroepclusters.  

Tabel 4: overzicht effectgroepen 

Effectgroepcluster Effectgroep 

Direct ruimtebeslag Direct ruimtebeslag 

Verstoring Geluidsverstoring 

 Trillingshinder 

 Luchtverontreiniging 

 Stralingshinder 

 Visuele verstoring 

 Verstoring van het hydrologisch en hydraulisch systeem 

Netwerkeffecten Wijziging van verbindingen 

 Ongevallen door aanrijding 

 

Gezien de criteria volgen uit de doelstellingen en de doelstellingen globaal gelden voor het project (en 
onafhankelijk zijn van een uitvoering van het project hetzij als omleiding hetzij als doortocht) zijn de criteria 
eveneens geldend voor de trechtering van de doortochttracés (die gelijktijdig aan deze studie uitgevoerd 
werd) en de verdere beoordeling in het vervolg van het mer-proces.  

Selectie van criteria 

Omwille van deze globale geldendheid van de criteria gedurende het gehele mer-proces zijn niet alle criteria 
in elke fase van het onderzoek onderscheidend. De verschillende omleidingsalternatieven zullen voor 
bepaalde criteria geheel gelijke, of nauwelijks verschillende, resultaten opleveren. Een volledige toetsing is 
dan ook in deze fase niet relevant. In de plan-MER zal een meer uitgebreide toetsing gebeuren gezien de 
effecten van het “Geselecteerde omleidingstracé” potentieel sterk verschillen van deze van het 
“Geselecteerde doortochttracé”.  
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7. SELECTIE VAN EFFECTGROEPEN EN CRITERIA 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke effectgroepen relevant geacht worden voor de tracéstudie. Hierbij 
wordt toegelicht waarom bepaalde effectgroepen al dan niet als onderscheidend beschouwd worden. Voor de 
onderscheidende effectgroepen wordt vervolgens een overzicht gegeven van de criteria die in een van de twee 
tracéstudies (trechtering van de omleidingstracés en trechtering van de doortochttracés) gebruikt worden. Hierbij 
wordt ook aangegeven of deze in voorliggende tracéstudie als een onderscheidend criterium beschouwd 
worden. Een verdere toelichting waarom criteria wel of niet onderscheidend zijn volgt hierna. 

Het niet-onderscheidend zijn van een criterium of effectgroep betekent niet noodzakelijk dat er zich geen effect 
zal voor doen, maar louter dat dit niet onderscheidend werkt tussen de tracés. Aanwezige doch niet-
onderscheidende effecten zullen uiteraard wel in de plan-MER en/of project-MER beschouwd worden omdat ze 
in een van deze fasen wel onderscheidend zullen werken. 

De scoping wordt uitgevoerd op basis van de globale projectkenmerken en gaat uit van het mogelijk 
onderscheidend zijn van criteria en effectgroepen. Hierdoor is het mogelijk dat criteria en effectgroepen die in de 
scoping als relevant ingeschat worden uiteindelijk niet onderscheidend blijken te zijn. De omgekeerde situatie 
(het niet onderzoeken van onderscheidende criteria en effectgroepen) kan zich niet voor doen omdat het 
voorzorgsprincipe gehanteerd wordt voor zones waarvoor de kennis in het scopingsstadium nog beperkt is. 

7.1. SELECTIE VAN EFFECTGROEPEN 

7.1.1. Onderscheidende vs niet-onderscheidende effectgroepen  

Tabel 5: scopingtabel 

Effectgroepcluster Effectgroep Onderscheidend voor de trechtering 
van de omleidingstracés 

Direct ruimtebeslag Direct ruimtebeslag Onderscheidend 

Verstoring Geluidsverstoring Onderscheidend 

 Trillingshinder Niet onderscheidend 

 Luchtverontreiniging Mogelijk onderscheidend 

 Stralingshinder Niet onderscheidend 

 Visuele verstoring Onderscheidend 

 Verstoring van het hydrologisch en 
hydraulisch systeem 

Onderscheidend bij de aanleg 

Netwerkeffecten Wijziging van verbindingen Onderscheidend 

 Ongevallen door aanrijding Mogelijk onderscheidend 
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7.1.2. Toelichting bij de effectgroepen 

7.1.2.1. Direct ruimtebeslag 

Direct ruimtebeslag is een relevant effect op het volledige projectgebied. De aanleg van infrastructuur gaat 
immers steeds gepaard met ruimte-inname. Voor de bepaling van het effect en de vergelijking van de 
verschillende alternatieven zal enkel het permanente ruimtebeslag door de aanwezigheid van de infrastructuur in 
aanmerking genomen worden.  

7.1.2.2. Geluidsverstoring 

Geluidsverstoring tijdens de aanlegfase wordt als niet onderscheidend beschouwd. De hinder kan potentieel 
hoog zijn doch is dusdanig ondergeschikt aan de permanente geluidshinder tijdens de exploitatiefase dat ze niet 
als onderscheidend en relevant beschouwd wordt. Tijdens de exploitatie van de weg is geluidsverstoring een 
relevant onderscheidend effect over het gehele tracé.  

7.1.2.3. Trillingshinder 

Trillinghinder tijdens de aanlegfase wordt als niet relevant geacht en ook ten gevolge van de exploitatie wordt er 
geen trillinghinder verwacht. Deze effectgroep wordt als niet-onderscheidend beschouwd. 

7.1.2.4. Luchtverontreiniging 

Luchtverontreiniging tijdens de aanlegfase wordt als niet relevant geacht. De wijziging van verkeersstromen zal 
door de verbetering van de doorstroming een globale invloed (verbetering) hebben op de emissies van 
verontreinigende stoffen.  

Het ruimtelijk verschil tussen de omleidingsalternatieven is voor de langeafstandsimmissies dusdanig beperkt dat 
hier geen onderscheid gemaakt wordt in luchtverontreiniging.  

Voor de immissies op korte afstand (enkele tientallen tot honderden meters) zijn de effecten potentieel relevant 
in functie van de gevoeligheid van de vegetatietypes en het aantal bewoners op korte afstand van het tracé. 

7.1.2.5. Stralingshinder 

De lichthinder door de aanwezigheid van wegverlichting en voertuigen wordt als niet onderscheidend 
beschouwd. Stralingshinder tijdens de aanlegfase is eveneens niet onderscheidend.  

7.1.2.6. Visuele verstoring 

De visuele verstoring tijdens de exploitatiefase is te wijten aan de beweging van voertuigen in cumulatie met de 
aanwezigheid van de infrastructuur op zich. Afhankelijk van de locatie heeft dit een impact op de 
landschappelijke waarden. Dit is dus relevant.  

Tijdens de aanlegfase is dit geen onderscheidende factor. 
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7.1.2.7. Verstoring van het hydrologisch en hydraulisch systeem 

Waar waterlopen en valleien gekruist worden is mogelijks bemaling nodig bij de aanleg van brughoofden e.d. 
Afhankelijk van de aanwezige omstandigheden kan dit permanente effecten veroorzaken. Bij de aanleg van 
ingegraven oplossingen (tunnel via een cut-and-cover-aanleg) zal eveneens mogelijk bemaling noodzakelijk zijn 
en deze kunnen door hun aanwezigheid een verstoring van de grondwater- en kwelstromen veroorzaken. Deze 
effectgroep is dus potentieel relevant voor de receptor natuur. 

Tijdens de exploitatie worden geen rechtstreekse onderscheidende effecten op het watersysteem verwacht. 
Effecten die zich wel zouden kunnen voordoen zijn een gewijzigde infiltratiehoeveelheid doch deze zijn te 
milderen en bijgevolg geen onderscheid aspect voor de huidige afweging.   
Belangrijke effecten op de freatische grondwaterstroming die resulteren in een wijziging van de aanwezige 
vegetatie kunnen vermeden worden door de kenmerken van de infrastructuur aan te passen. Dergelijke 
aanpassingen worden verondersteld projecteigenschappen te zijn. Dergelijke aanpassingen van het ontwerp 
hebben een impact op de kostprijs van het geheel en worden meegenomen via het ‘profit’-criterium kostprijs.  

7.1.2.8. Wijziging van verbindingen 

De aanleg van een nieuwe verbinding (omleidingsweg) is de doelstelling van het project en het is dus evident dat 
hieruit een relevant effect naar voor zal komen. De verschillende tracéalternatieven dienen allen te voldoen aan 
de projectdoelstellingen. De verschillende westelijke alternatieven zullen niet of nauwelijks verschillen in hun 
invloed op de verbindingen.  

Voor de receptor natuur zullen een aantal ingrepen potentieel een permanent effect veroorzaken op de 
ecologische verbindingen. Voor de receptor mens geldt ditzelfde voor het blijvend afsluiten van 
verbindingswegen. Dit is slechts onderscheidend indien er bij de verschillende alternatieven andere verbindingen 
afgesloten worden. De wijziging van verbindingen is voor de mens enkel relevant op het niveau oostelijke 
verbinding versus westelijke verbindingen. 

Tijdelijke omleggingen worden in deze studie daarentegen niet als onderscheidend beschouwd. 

7.1.2.9. Ongevallen door aanrijding 

Ongevallen zijn slechts differentiërend door de wijze waarop de tracés aansluiten op de overige infrastructuur. 
Enkel in deze zones worden mogelijke effecten verwacht. De onderscheidendheid van deze effectgroep is 
afhankelijk van de wijze waarop de aansluitingen uitgevoerd worden. Omdat dit nog niet bekend is, wordt dit als 
mogelijk onderscheidend beschouwd. 
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7.2. SELECTIE VAN CRITERIA 

7.2.1. “People” 

Tabel 6: Overzicht van mogelijke criteria voor "people" 

Effectengroep Criterium Onderscheidend 

Wijziging van 
verbindingen 

Doorstroming op bovenlokaal niveau Ja 

 Behoud van functionele relaties Ja 

 Bundeling van infrastructuren Ja 

 Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attractiepolen Ja 

 Doorstroming op de primaire weg: minimale kans op congestie Nee 

 Doorstroming openbaar vervoer Nee 

 Maximaal functioneren van het lokale wegennet – maximale doorstroming lokale 
weg noord-zuid in Houthalen & Helchteren 

Nee 

 Maximale oversteekbaarheid voor voetgangers Nee 

Verkeersveiligheid Conflictsituaties op primaire weg  Ja 

 Leesbaarheid als primaire weg type I Nee 

 Maximale uitwijkmogelijkheid bij calamiteiten op de primaire weg Nee 

 Minimale kans op conflictsituaties op de lokale weg Nee 

Verstoring Aantal gehinderden door omgevingsgeluid Ja 

 Gemiddelde gevelbelasting  Nee  

 Aantal gehinderden door luchtverontreininging Ja 

 Maximale verblijfskwaliteit Nee 

 Maximale belevingswaarde Nee 

 Minimale hinder tijdens de werken Nee 

Direct ruimtebeslag Aantal te onteigenen woonentiteiten Ja 

 Inname oppervlakte bedrijventerrein  Ja 

 Oppervlakteverlies landbouwpercelen  Ja 

 Aantal te onteigenen handelszaken  Nee 

 Totale lengte parkeerstroken (maximaal behoud parkeermogelijkheden) Nee 
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7.2.1.1. Wijziging van verbindingen 

Doorstroming op bovenlokaal niveau 

Bij het realiseren van een primaire weg type I is doorstroming van groot belang. Gezien er in deze fase van het 
onderzoek uitgegaan wordt van een uniforme opbouw van de weg (inrichtingsprincipes van een primaire weg 
type I) voor de verschillende tracévarianten is het onderscheidend aspect de lengte en daarmee verbonden de 
rijtijd. De aanwezigheid van knooppunten verlengt de rijtijd. De verknoping met de E314 (hoofdweg) wordt bij 
elke variante gerealiseerd. Eventuele andere knooppunten worden als onderscheidend in rekening gebracht. Per 
knooppunt wordt de rijtijd met 10% verhoogd (naar analogie van de berekeningswijze uit de Technische en 
ruimtelijke haalbaarheidsstudie).  

Behoud van functionele relaties 

Barrièrewerking treedt op wanneer een nieuwe weg functionele relaties doorsnijdt of de relaties moeilijker maakt 
(bv. hellingen). Dit geldt voor alle modi (auto, vracht, OV, fiets en voetgangers). Het kan zijn dat onderbroken 
relaties hersteld worden waarbij de directheid van een relatie vervalt. In die situatie kan de afgenomen 
attractiviteit genoteerd worden. 

Bundeling van infrastructuren 

Uit onderzoek van de bestaande toestand en de planningscontext kunnen de aanwezige en voorziene 
infrastructuren afgeleid worden. Een mogelijke bundeling met de verschillende tracés kan afgewogen worden. 

Bestaande infrastructuren: 
 bestaande spoorinfrastructuur (Infrabel) 
 spartacus (light rail naar noord Limburg) 
 toeristisch fietspad (oude spoorwegzaten) 

Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attractiepolen 

In de omgeving van de NoordZuid zijn een aantal bovenlokale en of regionale attractiepolen te onderscheiden. 
Volgende attractiepolen worden als bovenlokaal of regionaal beschouwd:  

 Centrum Zuid 
 De Schacht 
 Molenheide 

De ligging van de attractiepolen in relatie met de verschillende varianten kan leiden tot het omschrijven van 
potentiële aansluitingspunten op de primaire weg type I. 

Doorstroming op de primaire weg: minimale kans op congestie 

Criterium = intensiteit/capaciteitverhouding primaire weg. Het % wordt bepaald door de intensiteit op het hoogste 
gemiddelde punt op de doorgaande verkeersas te delen door de maximaal toelaatbare capaciteit op datzelfde 
punt en dit rekening houdend met het aantal beschikbare rijstroken. 

Aangezien er in deze fase van de studie voor de verschillende varianten uitgegaan wordt van eenzelfde opbouw 
van de weg (2x2) is dit geen onderscheidend element.  

Doorstroming openbaar vervoer 
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De OV-lijnen op zowel het lokale als het primaire netwerk vormen geen onderscheidend element. Noch bus-, 
trein- of potentiële sneltramlijnen worden gehinderd. 

Maximaal functioneren van het lokale wegennet – maximale doorstroming lokale weg noord-zuid in 
Houthalen & Helchteren 

Criterium = Intensiteit/capaciteit verhouding lokale weg. Het % wordt bepaald door de intensiteit op het hoogste 
punt op de lokale verkeersas te delen door de maximaal toelaatbare capaciteit op datzelfde punt en dit rekening 
houdend met het aantal beschikbare rijstroken. Aangenomen wordt dat op een lokale rijstrook met veel mogelijke 
conflictpunten (parkeerbewegingen, zijstraten, laden en lossen, oversteekbewegingen, … ) een capaciteit van 
800 pae/uur aanwezig is.  

Bij het afwegen van de verschillende varianten van een omleidingstracé is het (heringerichte) doortochtentraject 
geen onderscheidend element. 

Maximale oversteekbaarheid voor voetgangers 

Criterium = lengte oversteekroute. Voor het bepalen van de lengte van de oversteekroute worden het aantal 
meters in de kern dubbel zo sterk in rekening gebracht als het aantal meters in de rand. 

Voor de primaire weg worden geen gelijkvloerse oversteekmogelijkheden voorzien. De eventuele aanpassing 
aan lokale langzame relaties zijn al in rekening gebracht bij het criterium “wijziging van verbindingen”. 

De oversteekbaarheid van het (heringerichte) doortochtentraject is geen onderscheidend element. 

7.2.1.2. Verkeersveiligheid 

Conflictsituaties op primaire weg 

De verschillende tracévarianten zijn in dit stadium van het onderzoek uniform van opbouw doch de aansluiting op 
het onderliggende (primaire weg type II) en hogere (hoofdweg) wegennet vormen een onderscheidend element. 
De aansluitingen met het lokale wegennet en de potenties tot het ontsluiten van attractiepolen van bovenlokaal 
en/of regionaal belang worden in dit stadium niet als onderscheidend aspect beschouwd bij het beoordelen van 
de verkeersveiligheid omdat mogelijke knooppunten en aantallen niet geduid zijn. 

Het aantal knooppunten leidt tot een verstoring van de verkeerstroom en daarbij tot een toename van de rijtijd en 
een afname van de verkeersveiligheid. Omdat de hoofddoelstelling van het realiseren van de NoordZuid als 
primaire weg type I het vlot aansluiten op de hoofdweg (E314) is, wordt het knooppunt met de hoofdweg als een 
zekerheid beschouwd en vormen de eventuele andere knopen het onderscheidende element. 

Leesbaarheid als primaire weg type I 

Voor de verscheidene omleidingstracés wordt telkens uitgegaan van een 2x2-weg met middenberm en aan 
weerszijden een pechstrook. Het dwarsprofiel is voor de verschillende tracés gelijk en duidelijk herkenbaar als 
een primaire weg type I. Dit vormt dan ook geen onderscheidend criterium.  

Maximale uitwijkmogelijkheid bij calamiteiten op de primaire weg 

Criterium = lengte vluchtstroken. Het aantal meters lengte van de vluchtstroken wordt bepaald door de som te 
maken van de lengte van de vluchtstroken + de pechhavens. De meters werden geteld aan de hand van de 
beschikbare grondplannen. Voor de vluchtstrook werd rechtstreeks het aantal meters in rekening gebracht. De 
lengte van een pechhaven werd aan 40 m per pechhaven in rekening gebracht.  
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Aangezien er in deze fase van de studie voor de verschillende varianten uitgegaan wordt van eenzelfde opbouw 
van de weg (2x2 met continue pechstroken) is dit geen onderscheidend element.  

Minimale kans op conflictsituaties op de lokale weg 

Criterium = aantal conflictpunten X ontwerpsnelheid lokale weg. De waarde wordt bepaald door de som te maken 
van het aantal conflictpunten X de respectievelijke ontwerpsnelheid op de lokale weg. Buiten de kernen wordt 
een snelheidsregime van 70 km/uur aangenomen op de lokale weg. Ter hoogte van de kernen wordt een 
snelheidsregime van 50 km/uur aangenomen. 

Aangezien de impact op het lokale wegennet niet van dien aard is dat kruisingen tussen lokale wegen worden 
opgeheven of gecreëerd is dit geen onderscheidend element. 

7.2.1.3. Verstoring 

Aantal gehinderden door geluidsverstoring 

De verschillende tracéalternatieven hebben een andere ligging ten opzichte van een aantal woonkernen en 
straten. Dit is dan ook een onderscheidend aspect. 

Gemiddelde gevelbelasting 

Dit criterium is relevant voor een afweging van scenario’s die op eenzelfde locatie zijn gelegen (doorheen 
woonkernen), maar door de uitvoeringswijze een verschillende impact genereren op het omgevingsgeluid thv 
nabijgelegen woningen. Voor de omleidingstracés wordt dit criterium niet weerhouden aangezien voor deze 
tracés eerder het aantal woningen binnen een verstoringscontour dan het geluidsniveau thv bepaalde woningen 
onderscheidend is. 

Aantal gehinderden door luchtvervuiling 

De luchtkwaliteit zal op korte afstand gewijzigd worden door de aanwezigheid van het verkeer. Door de 
verschillen in ligging zijn er meer of minder woningen en kwetsbare vegetatietypes in de nabije omgeving van de 
tracés aanwezig. Dit is dan ook een onderscheidend criterium.  

Maximale verblijfskwaliteit 

Criterium: verhouding breedte verblijfsruimte/totale breedte.  

Gezien voor de omleidingstracés in de wegzate geen “verblijfsruimte” voor voetgangers en omwonenden 
voorzien is, is dit criterium niet onderscheidend.  

Maximale belevingswaarde 

Het is duidelijk dat een uitvoering van de weg op maaiveldniveau een andere impact heeft op de 
belevingswaarde dan een uitvoering tunnel op dezelfde locatie. Voor de omleidingstracés zijn er echter geen 
dergelijke verschillende uitvoeringswijzen voor tracés. Alle tracés hebben een andere ligging. Het betreft dan ook 
geen onderscheidend criterium.  

Minimale hinder tijdens de werken 

Voor de aanpassing van de doortocht doorheen de woonkernen van Houthalen en Helchteren wordt het tijdelijke 
effect van hinder tijdens de werken als een onderscheidend criterium weerhouden omwille van de potentieel zeer 
grote hinder.  
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Bij de omleidingstracés speelt dit effect niet dermate dat dit als een onderscheidend criterium beschouwd kan 
worden. 

7.2.1.4. Direct ruimtebeslag 

Aantal te onteigenen woonentiteiten 

Door het verschil in ligging van de tracéalternatieven zal het aantal te onteigenen woningen eveneens 
verschillend zijn. 

Inname oppervlakte bedrijventerrein 

Door het verschil in ligging van de tracéalternatieven zal de inname van bedrijventerrein eveneens verschillend 
zijn. 

Oppervlakteverlies landbouwpercelen 

Door het verschil in ligging van de tracéalternatieven zal de inname van landbouwgebied eveneens verschillend 
zijn. 

Aantal te onteigenen handelszaken 

In de afweging van de verscheidene omleidingstracés wordt dit criterium als niet onderscheidend criterium 
beschouwd aangezien geen enkel omleidingstracé een zone met handelspanden doorsnijdt. Dit criterium is niet 
onderscheidend.  

Totale lengte parkeerstroken (maximaal behoud parkeermogelijkheden) 

Dit criterium is relevant bij de afweging van verschillende doortochtalternatieven maar is niet onderscheidend bij 
de vergelijking van de omleidingstracéalternatieven.  
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7.2.2. “Planet” – landschap 

Tabel 7: Overzicht van mogelijke criteria voor "planet"-landschap 

Effectengroep Criterium Onderscheidend 

Wijziging van 
verbindingen 

Aantasting landschappelijke structuren Ja 

Verstoring Zichtbaarheid van de infrastructuur Ja 

Direct ruimtebeslag Aansnijding zones/gebouwen met erfgoedwaarde Ja 

7.2.2.1. Wijziging van verbindingen 

Aantasting landschappelijke structuren 

Door het verschil in ligging van de tracéalternatieven zullen bepaalde tracés een grotere aantasting van 
landschappelijke structuren veroorzaken. 

7.2.2.2. Verstoring 

Zichtbaarheid van de infrastructuur 

De visuele verstoring is gerelateerd aan de zichtbaarheid. In open gebieden zal de infrastructuur zichtbaarder 
zijn en voor een grotere visuele verstoring zorgen.  

7.2.2.3. Direct ruimtebeslag 

Aansnijding zones/gebouwen met erfgoedwaarde 

Door het verschil in ligging van de tracéalternatieven zullen bepaalde tracés een grotere inname hebben in 
zones met erfgoedwaarden (voor een toelichting hierover zie p 76). 

7.2.3. “Planet” – natuur 

Tabel 8: Overzicht van mogelijke criteria voor "planet"-natuur 

Effectengroep Criterium Onderscheidend 

Wijziging van 
verbindingen 

Wijziging ecologische verbindingen Ja 

Verstoring Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder Ja 

 Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het 
watersysteem 

Ja 

 Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door 
luchtverontreiniging 

Ja 

Direct ruimtebeslag Inname van waardevolle habitats Ja 
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 Inname van leefgebieden van belangrijke soorten Ja 

7.2.3.1. Wijziging van verbindingen 

Wijziging ecologische verbindingen  

De verschillende tracéalternatieven hebben door hun verschillende ligging tevens een verschillende impact op de 
aanwezige ecologische verbindingen. 

7.2.3.2. Verstoring 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder 

Door de verschillen in ligging tussen de tracéalternatieven en het verschil in omgeving zal de hoeveelheid 
waardevolle natuur verschillen. 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het watersysteem 

De ligging van de tracés in hun omgeving en de bijhorende lengteprofielen verschillen sterk tussen de 
verschillende tracéalternatieven. De bijhorende potentiële effecten via het grondwatersysteem zijn dan ook 
onderscheidend. 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreiniging 

Door de verschillen in ligging tussen de tracéalternatieven zal de gevoeligheid van de omliggende vegetaties 
voor luchtverontreiniging verschillen. Dit criterium is dan ook onderscheidend. 

7.2.3.3. Direct ruimtebeslag 

Inname van waardevolle habitats 

Ten gevolge van de verschillen in ligging zullen bepaalde tracés meer waardevolle habitats innemen dan andere. 
Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan Europese habitats binnen de SBZ-H-gebieden.  

Inname van leefgebieden van belangrijke soorten 

Ten gevolge van de verschillen in ligging zullen bepaalde tracés meer leefgebieden van soorten innemen dan 
andere. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan leefgebieden van vogelsoorten van Annex I binnen de 
SBZ-V-gebieden en aan habitatrichtlijnsoorten. 

7.2.4. “Profit” 

Voor “profit” is er slechts één criterium: de totale kostprijs. Dit zal verschillen tussen de verschillende 
tracéalternatieven. 
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8. WIJZE VAN AFWEGING VAN TRACÉALTERNATIEVEN 

8.1. GLOBALE AANPAK VAN DE AFWEGING 

Om de tracéalternatieven ten opzichte van elkaar te kunnen vergelijken moet rekening gehouden worden met de 
beoordeling voor alle criteria. Doordat het aantal tracéalternatieven vrij groot is en er tussen de alternatieven vrij 
grote verschillen aanwezig zijn qua ligging, zullen bepaalde alternatieven goed scoren op het ene criterium terwijl 
andere alternatieven op een ander criterium goed zullen scoren. Een eenvoudige afweging waarbij een 
alternatief op alle criteria als beste naar voor komt uit de beoordelingen is bijgevolg voor voorliggend project niet 
waarschijnlijk.  

Een afwegingssysteem waarbij een objectieve globale beoordeling voor de alternatieven bekomen wordt, is dan 
ook noodzakelijk. Gezien voor de meerderheid van de criteria geen strikte kwantitatieve effectbepaling mogelijk 
is, dient een gepaste wijze gezocht te worden om de resultaten van de criteria met elkaar te kunnen vergelijken.  

Een omzetting van de kwalitatieve beoordelingen naar een getalwaarde, en vervolgens een of andere wijze van 
sommering, is hierbij een voor de hand liggende aanpak omwille van de eenvoud waarmee dit kan gebeuren. 
Het gebruik van getalwaarde en wiskundige berekeningen geeft een indruk van een volledig objectieve 
beoordelingswijze. Deze aanpak leidt echter tot een pseudo-objectiviteit doordat de wijze waarop de 
berekeningen uitgevoerd worden (bv optellen versus vermenigvuldigen) en de waarde van de wegingsfactoren 
sterk bepalen welk het eindresultaat is. Het gebruik van getallen voor de wegingen geeft hierbij een moeilijke 
vatbaarheid van de gevolgen van deze waarden.  

Voor de vergelijking van de alternatieven wordt daarom gebruik gemaakt van een beslissingsondersteunend 
systeem waarbij gewerkt wordt met ordinale schalen7. Deze methodiek wordt ARGUS genoemd: Achieving 
Respect for grades by Using ordinal Scales en werd ontwikkeld door de Vrije Universiteit Brussel. Dit is dezelfde 
wijze waarop de Vlaamse overheid offertebeoordelingen uitvoert. Ook deze methodiek is, zoals het geval is voor 
elke vorm van (multicriteria)analyse, niet 100% objectief. De bepaling van de voorkeuren voor alternatieven en 
de belangrijkheden van criteria (i.e. de “gewichten”) vereist immers, net zozeer als de keuze van 
wegingsfactoren, een keuze. Naar onze mening heeft een systeem met ordinale schalen echter de voorkeur 
boven een systeem dat kwalitatieve waarden omzet naar kwantitatieve waarden omdat de wijze waarop de 
“wegingen” (belangrijkheden en voorkeurstabellen) gebeuren transparanter is. 

 

                                                 
7 Bij een ordinale schaal is een alternatief beter, slechter of even goed als een ander alternatief. Hoeveel beter of 
slechter kan echter niet gekwantificeerd worden. Er bestaat immers geen exacte “meetlat” waarop de 
alternatieven gesitueerd kunnen worden. Bij een ordinale schaal kan dus nooit gezegd worden dat alternatief A 
“drie keer zo goed” is als alternatief B; maar er kan wel gezegd worden dat het “veel beter” is. 
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8.2. OPSTELLEN VAN SCHALEN VOOR DE CRITERIA 

8.2.1. Kwalitatieve criteria 

Voor elk van de criteria die kwalitatief beoordeeld worden, wordt afzonderlijk een ordinale schaal opgesteld. Het 
gebruik van een generieke schaal als “zeer slecht, slecht, neutraal, goed, zeer goed” wordt hierbij zo veel als 
mogelijk vermeden. Dit is evenwel geen vereiste gezien een specifiek opgestelde schaal onderliggend deze 
zelfde opbouw kent. Ook de veelgebruikte schaal van “---“ tot “+++” heeft deze opbouw maar voor een dergelijke 
schaal is het moeilijker om te begrijpen, en om te verantwoorden, waarom een bepaald tracé als bijvoorbeeld “--" 
beoordeeld is. Een schaal met duidelijk begrijpbare tekstuele waarden geniet de voorkeur. 

Voor de schalen wordt gewerkt met maximaal 7 waarden. De methode heeft als doel om op basis van de 
opgemaakte schaal een relatief voordeel van het ene alternatief ten opzichte van het andere te bepalen. De 
(maximaal) 7 waarden hoeven dan ook niet gelijk verspreid te zijn tussen zeer negatief en zeer positief maar 
kunnen bijvoorbeeld ook allemaal gradaties van een negatieve schaal zijn. Een schaal van “extreme impact” tot 
“verwaarloosbare impact” is dus perfect mogelijk. Wat hierbij steeds in het achterhoofd gehouden dient te 
worden, is dat deze waarden gebruikt worden als basis voor een vergelijking van de alternatieven ten opzichte 
van elkaar.  

Wat sterk van belang is, is dat alternatieven die dezelfde waarde krijgen op de schaal evenwaardig zijn voor het 
criterium en omgekeerd dat bij alternatieven met een verschillende waarde één hiervan beter is dan de anderen 
en bijgevolg voor dat criterium de voorkeur geniet.  

Een fictief voorbeeld: 
 onleefbare omgeving: alternatief 1 en 2 
 zeer ernstig gehinderde leefomgeving  
 ernstig gehinderde leefomgeving: alternatief 3 
 licht gehinderde leefomgeving: alternatief 4 

Wat voor deze schaal opvalt, is dat de vier waarden allemaal een uitdrukking zijn van een negatief effect. Het is 
immers perfect mogelijk dat geen van de alternatieven een alternatief is zonder negatieve effecten. Het 
“beste tracé” kan dus nog steeds (op een of meerdere criteria) sterk negatieve effecten hebben. In die zin is het 
“beste tracé” ook het “minst slechte tracé”.  

Voor de schalen van de criteria wordt per waarde aangegeven in welke mate een alternatief dat deze waarde 
behaald een voorkeur heeft ten opzichte van een alternatief met een andere waarde. De mate van voorkeur 
wordt, net zoals de schaal per criterium opgesteld wordt, per criterium opgesteld. Dit wordt opgesteld onder de 
vorm van een tabel waarbij de mate van voorkeur voor het ene alternatief ten opzichte van het andere uitgedrukt 
wordt gaande van geen voorkeur, kleine voorkeur, matige voorkeur, sterke voorkeur tot zeer sterke voorkeur.  
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Een voorkeurstabel, toegepast op voorgaand voorbeeld: 

Tabel 9: Voorbeeld van voorkeurstabel voor een kwalitatief criterium 

Waarden voor alternatief B 

Onleefbare 
omgeving 

Zeer ernstig 
gehinderde 
leefomgeving 

Ernstig 
gehinderde 
leefomgeving 

Licht 
gehinderde 
leefomgeving 

 

Voorkeur voor alternatief A ten opzichte van alternatief B 

Licht gehinderde 
leefomgeving 

Zeer sterke 
voorkeur 

Sterke voorkeur Matige voorkeur Geen voorkeur 

Ernstig gehinderde 
leefomgeving 

Sterke voorkeur Matige voorkeur Geen voorkeur  

Zeer ernstig gehinderde 
leefomgeving 

Matige voorkeur Geen voorkeur   

W
aa

rd
en

 v
oo

r a
lte

rn
at

ie
f A

 

Onleefbare omgeving Geen voorkeur    

In de terminologie van bovenstaand voorbeeld geeft dit bijvoorbeeld: 
 Alternatief 4 krijgt een zeer sterke voorkeur ten opzichte van alternatief 1 en 2 
 Alternatief 3 krijgt een sterke voorkeur ten opzichte van alternatief 1 en 2 
 Alternatief 4 krijgt een matige voorkeur ten opzichte van alternatief 3 
 Alternatief 1 en 2 krijgen geen voorkeur ten opzichte van elkaar 

Er wordt dus niet enkel (impliciet) een rangorde opgesteld van de verschillende alternatieven maar er wordt ook 
bepaald in welke mate de alternatieven ten opzichte van elkaar verschillen.  

Het opstellen van de schalen wordt uitgevoerd door de deskundige die de beoordeling voor het criterium uitvoert. 
De mate van voorkeur tussen de waarden binnen een schaal wordt door de mer-coördinator opgesteld in overleg 
met de deskundige.  

8.2.2. Kwantitatieve criteria 

Voor de criteria waarvoor de effectinschatting kwantitatief uitgevoerd wordt, dient geen ordinale schaal opgesteld 
te worden. Wel dient aangegeven te worden bij welke verschillen tussen waarden een alternatief een bepaalde 
voorkeur krijgt ten opzichte van een ander alternatief.  

De schalen die hiervoor gebruikt worden zijn niet-lineair (de breedte van het interval om naar een nog sterkere 
voorkeur over te stappen wordt steeds groter). De waarden dienen niet zodanig gekozen te worden dat het beste 
tracé een zeer sterke voorkeur krijgt ten opzichte van het beste tracé. Het is immers mogelijk dat alle 
alternatieven gelijkaardig zijn en dus geen voorkeur hebben ten opzichte van elkaar maar dat ze wel 
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gerangschikt kunnen worden van kleinste naar grootste impact. Bij het opstellen van de schalen wordt daarom 
door de uitvoerende deskundige i.s.m. de mer-coördinator nagegaan wat de waarden voor het beste en slechts 
scorende tracé zijn en wat het verschil hiertussen is. Op basis van zowel de waarden zelf als het verschil wordt 
ingeschat in welke mate het beste een voorkeur heeft ten opzichte van het slechtste tracé.  

Een fictief voorbeeld: 
 Alternatief A: 50 
 Alternatief B: 60 
 Alternatief C: 120 

Een voorkeurstabel, toegepast op voorgaand voorbeeld: 

Tabel 10: Voorbeeld van voorkeurtabel voor een kwantitatief criterium 

(lage waarden zijn beter dan hoge 
waarden) 

Het verschil tussen de twee 
alternatieven is 

 Groter dan 
of gelijk aan 

Kleiner dan 

Geen voorkeur 0 5 

Kleine voorkeur 5 15 

Matige voorkeur 15 30 

Sterke voorkeur 30 50 

Zeer sterke voorkeur 50 75 

Alternatieven zijn onvergelijkbaar 75 / 

In de terminologie van bovenstaand voorbeeld geeft dit bijvoorbeeld: 
 Alternatief A krijgt een kleine voorkeur ten opzichte van alternatief B (want het verschil is 10) 
 Alternatief A krijgt een zeer sterke voorkeur ten opzichte van alternatief C (want het verschil is 70) 
 Alternatief B krijgt een zeer sterke voorkeur ten opzichte van alternatief C (want het verschil is 60) 

8.3. BELANGRIJKHEID VAN DE CRITERIA IN DE AFWEGING 

8.3.1. Toelichting  

Om de voorkeur voor de alternatieven over de verschillende criteria heen met elkaar te kunnen vergelijken dient 
rekening gehouden te worden met het belang van de criteria. De criteria kunnen immers verschillen in hun 
belangrijkheid. Zo kan bijvoorbeeld het niet-afsnijden van belangrijke verbindingswegen rond een dorpskern veel 
belangrijker ingeschat worden dan de mogelijkheid om een bepaald terrein aan te sluiten op de weg.  

De aanduiding van de belangrijkheid van de verschillende criteria wordt uitgevoerd door de leden van een 
werkgroep. Deze werkgroep werd samengesteld in het kader van de trechteringsstudie voor de 
omleidingsalternatieven en bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen van de 
Vlaamse overheid. Door de aanwezigheid van de verschillende beleidsdomeinen is de werkgroep voldoende 
breed samengesteld om een evenwichtige indeling van belangrijkheidsklassen te bekomen. Van deze 
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vertegenwoordigers kan verwacht worden dat zij in onderling overleg tot een maatschappelijk verantwoorde 
gepaste afweging kunnen komen. Ter ondersteuning van de werkgroep in deze bepaling werd door de mer-
coördinator een initieel voorstel gedaan. 

De aanduiding van de belangrijkheid voor de criteria wordt uitgevoerd per criterium en de beoordeling van een 
groep van criteria wordt uitgevoerd per receptor. Een criterium dat voor de mens geldt moet/mag dus niet in 
belangrijkheid vergeleken worden met een criterium voor landschap. De belangrijkheid van de receptoren wordt 
immers nog afzonderlijk aangegeven en mag daarom niet doorwegen in de belangrijkheid van de criteria op zich. 

Volgende schaal wordt gebruikt voor de aanduiding van de belangrijkheid van de criteria: 
 Klein belang 
 Matig belang 
 Groot belang 
 Zeer groot belang 
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8.3.2. Bepaling van belangrijkheden van criteria 

People/mens: zeer groot belang 

Tabel 11: Belangrijkheid van de criteria voor "people" 

Criterium Belangrijkheid Reden 

Doorstroming op 
bovenlokaal niveau 

Zeer groot belang De gebrekkige doorstroming is de reden voor het project. Het 
criterium dat hiermee verbonden is, is bijgevolg van zeer groot 
belang. 

Behoud van functionele 
relaties 

Zeer groot belang Het doorknippen van functionele relaties heeft een grote impact op de 
verbindingen tussen naburige kernen met mogelijkheid van het 
verstoren van gedragspatronen en verkeersstromen doorheen de 
gehele kernen. De grote impact op een groot aantal mensen maakt 
dat dit criterium van zeer groot belang is. 

Potenties tot ontsluiting 
van bovenlokale en/of 
regionale attractiepolen 

Matig belang De potentie tot verknoping is geen doelstelling en wordt beschouwd 
als een mogelijk positief neveneffect van de ligging en inrichting. Het 
belang is daarom klein in vergelijking met de andere criteria. 

Verkeersveiligheid Zeer groot belang De mate waarin de aan te leggen weg een veilige situatie oplevert is 
van groot belang. De veiligheid van de weg staat op hetzelfde niveau 
als de doorstroming van de weg. 

Aantal gehinderden door 
omgevingsgeluid 

Zeer groot belang Geluidshinder kan aanleiding geven tot (zowel psychische als fysieke) 
gezondheidsproblemen. Dit is een permanent en bewust aanwezig 
gegeven waarvoor de gehinderden geen schadevergoeding 
ontvangen. Deze combinatie maakt het effect van zeer groot belang. 

Aantal gehinderden door 
luchtverontreiniging 

Groot belang In vergelijking met geluidsverstoring wordt luchtverontreiniging slechts 
beperkt bewust ervaren door de bevolking. De gevolgen zijn wel 
ernstig waardoor het als van groot belang ingeschat wordt. 

Aantal te onteigenen 
woonentiteiten 

Groot belang Onteigeningen hebben een grote impact op de bewoners. Daar 
tegenover staat wel dat hiervoor een vergoeding voorzien is en dat de 
schade na verloop van tijd kan verdwijnen (door een nieuwe 
huisvesting en integratie in de nieuwe woonomgeving). Ondanks dit 
laatste wordt het criterium als van groot belang ingeschat. 

Inname oppervlakte 
bedrijventerrein  

Matig belang De inname op bedrijventerrein leidt, voor zover dit geen bouwvrije 
zone is, tot een beperking van de uitbreidingsmogelijkheden van de 
bedrijven met gevolgen die vooral van praktische aard zijn. In 
vergelijking met de onteigening van woningen is dit criterium minder 
belangrijk doordat de psychologische/emotionele belasting van de 
getroffenen lager is. 

Oppervlakteverlies 
landbouwpercelen
  

Matig belang In vergelijking met het verlies van woningen en bedrijventerreinen is 
het verlies aan landbouwgronden van ondergeschikt belang. Voor de 
landbouwer die geconfronteerd wordt met het verlies is dit evenwel 
een duidelijk negatieve situatie en te vergelijken met het verlies aan 
industrieterrein.  
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Planet/natuur: zeer groot belang 

Tabel 12: Belangrijkheid van de criteria voor "planet"-natuur 

Criterium Belangrijkheid Reden 

Wijziging ecologische 
verbindingen 

Zeer groot belang Om populaties op lange termijn levensvatbaar te houden is uitwisseling 
tussen gebieden noodzakelijk. Het behoud van ecologische verbindingen 
is dan ook een vereiste. Dit criterium is van zeer groot belang. 

Hoeveelheid verstoorde 
waardevolle natuur door 
geluidshinder 

Groot belang De zone waarin diersoorten gehinderd worden door geluidshinder verliest 
een deel van zijn kwaliteit als leefgebied. Hierdoor neemt de beschikbare 
kwalitatieve ruimte af en kan de resterende ruimte potentieel te klein 
worden of een te lage kwaliteit hebben om de lokale populatie in stand te 
houden.  

Hoeveelheid verstoorde 
waardevolle natuur door 
wijziging van het 
watersysteem 

Zeer groot belang De afhankelijk van natuurtypen en van soorten aan het 
grondwatersysteem of aan de oppervlaktekenmerken van het 
watersysteem betekent dat een wijziging van het watersysteem zeer 
grootschalige en ingrijpende effecten kan hebben. Dit criterium is dan ook 
van zeer groot belang. 

Hoeveelheid verstoorde 
waardevolle natuur door 
luchtverontreiniging 

Groot belang In de zone waarin vegetaties en soorten gehinderd worden door 
atmosferische deposities gaat een deel van de leefkwaliteit voor deze 
soorten verloren. Dit kan leiden tot een lokaal verdwijnen van soorten.  

Inname van waardevolle 
habitats (Europees 
beschermd) 

Zeer groot belang De habitats die in de Europese habitatrichtlijn opgenomen zijn, zijn de 
meest waardevolle en bedreigde habitats van Europa. Een directe 
inname van deze habitats in habitatrichtlijngebieden is bijgevolg van zeer 
groot belang. 

Inname van leefgebieden 
van belangrijke soorten 
(Europees beschermd) 

Zeer groot belang De soorten die in de Europese vogel- en habitatrichtlijn opgenomen zijn, 
zijn de meest waardevolle en bedreigde soorten van Europa. Een directe 
inname in hun leefgebieden is bijgevolg van zeer groot belang. 

Inname van waardevolle 
habitats en leefgebieden 
(overige habitats) 

Groot belang De habitats die niet onder de Europese habitatrichtlijn vallen zijn, relatief 
ten opzichte van deze die er wel in opgenomen zijn, minder belangrijk. Dit 
geldt eveneens voor de habitats die wel onder voorvermelde richtlijn 
vallen maar die niet opgenomen zijn in een aangeduid 
habitatrichtlijngebied. Een direct verlies van waardevolle habitats blijft 
echter wel van groot belang.  

De soorten die niet onder de Europese vogel- en habitatrichtlijn vallen (of 
vogels die er wel onder vallen maar buiten vogelrichtlijngebieden 
voorkomen) zijn, relatief ten opzichte van deze die er wel in opgenomen 
zijn, minder belangrijk. Een direct verlies van waardevolle soorten blijft 
echter wel van groot belang 

Voor elk criterium wordt een beoordeling ten opzichte van de huidige situatie en het natuurstreefbeeld 
uitgevoerd. De belangrijkheid van deze twee beoordelingen wordt gelijk beschouwd. 
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Planet/landschap: zeer groot belang 

Tabel 13: Belangrijkheid van de criteria voor "planet"-landschap 

Criterium Belangrijkheid Reden 

Aantasting 
landschappelijk 
structuren 

Zeer groot belang Een landschap wordt vooral gevormd door de aanwezigheid van grote 
structuren. Bij aantasting van de structuren verliest het landschap 
zowel kwantitatief als kwalitatief waarde. Dit criterium is van zeer groot 
belang. 

Zichtbaarheid van de 
infrastructuur 

Groot belang De mate waarin de infrastructuur een kwalitatieve afname van het 
omliggende landschap veroorzaakt is, naast voorgaand criterium, ook 
sterk afhankelijk van de mate waarin de infrastructuur zichtbaar is. Dit 
criterium is ten opzichte van het voorgaande iets minder belangrijk. 

Aansnijding 
zones/gebouwen met 
erfgoedwaarde 

Groot belang De erfgoedwaarde van een gebied heeft een directe lokale werking. 
Wanneer een waardevolle zone doorsneden wordt, zal dit een 
weliswaar lokaal maar ernstig effect hebben. Door deze combinatie 
van beperkte omvang maar grote waarde wordt het criterium als van 
groot belang beschouwd. 

 

Profit: matig belang 

Binnen “profit” is er slechts 1 criterium (totale kostprijs) en is het bijgevolg niet relevant om hier een 
belangrijkheid voor te vermelden.  

8.4. BELANGRIJKHEID VAN DE 4 CRITERIAGROEPEN (RECEPTOREN EN PROFIT) 

Aan de drie receptoren en de kostprijs kan op zich ook een belangrijkheid gegeven worden. In deze studie wordt 
uitgegaan van de evenwaardigheid van de drie receptoren. Vanuit een milieuafweging is dit een correct 
uitgangspunt.  

De kostprijs is in een milieuafweging van ondergeschikt belang. Volgende indeling wordt gebruikt: 
 people/mens: zeer groot belang 
 planet/natuur: zeer groot belang 
 planet/landschap: zeer groot belang 
 profit: matig belang 
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9. BEOORDELINGSWIJZE VOOR DE ONDERSCHEIDENDE CRITERIA 

9.1. OVERZICHT 

Voor elk van de mogelijk onderscheidende criteria wordt in tabelvorm aangegeven op welke wijze de 
effectinschatting uitgevoerd zal worden.  

Tabel 14: wijze van effectinschatting voor "people"-criteria 

Criterium Wijze van effectinschatting 

Doorstroming op bovenlokaal niveau Kwantitatief: rijtijd van Peersedijk naar E314 

Behoud van functionele relaties Kwalitatief: aanduiding van de onderbroken relaties en hun belang  

Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of 
regionale attractiepolen 

Kwalitatief: aanduiding van de mogelijkheid van aan te sluiten 
punten 

Conflictsituaties op primaire weg Kwalitatief: inschatting van de veiligheid van aansluitingen 

Aantal gehinderden door omgevingsgeluid Kwantitatief: aantal gehinderde personen 

Aantal gehinderden door luchtverontreiniging Kwantitatief: aantal gehinderde personen 

Aantal te onteigenen woonentiteiten Kwantitatief: aantal woningen 

Inname oppervlakte bedrijventerrein  Kwantitatief: aantal ha 

Oppervlakteverlies landbouwpercelen  Kwantitatief: aantal ha 

 

Tabel 15: wijze van effectinschatting voor "planet"-landschap-criteria 

Criterium Wijze van effectinschatting 

Aantasting landschappelijk structuren Kwalitatief: inschatting mate van aantasting 

Zichtbaarheid van de infrastructuur Kwalitatief: inschatting op basis van afstand doorheen open gebied 
en zichtbaarheid vanuit woonzones  

Aansnijding zones/gebouwen met erfgoedwaarde Kwalitatief: aantal met kwalitatieve aanduiding van waarde 
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Tabel 16: wijze van effectinschatting voor "planet"-natuur-criteria 

Criterium Wijze van effectinschatting 

Wijziging ecologische verbindingen Kwalitatief: inschatting van de afname van connectiviteit 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door 
geluidshinder 

Kwalitatief: inschatting impact 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door 
wijziging van het watersysteem 

Kwalitatief: inschatting impact  

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door 
luchtverontreiniging 

Kwalitatief: inschatting impact 

Inname van waardevolle habitats (Europees 
beschermd) 

Kwalitatief: beoordeling op basis van aantal ha inname van 
Europese habitats en de kwaliteit hiervan 

Inname van leefgebieden van belangrijke soorten 
(Europees beschermd) 

Kwalitatief: beoordeling op basis van aantal ha inname van 
leefgebied Vogelrichtlijnsoorten en de kwaliteit hiervan 

Inname van overige waardevolle 
ecotopen/leefgebieden 

Kwalitatief: inschatting van verlies overige waardevolle 
ecotopen/leefgebieden en leefgebieden 

Voor elk criterium wordt een beoordeling ten opzichte van de huidige situatie en het natuurstreefbeeld uitgevoerd 

 

Tabel 17: wijze van effectinschatting voor "profit"-criteria 

Criterium Wijze van effectinschatting 

Totale kostprijs Kwantitatief: prijs in miljoen Euro 
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9.2. BESCHRIJVING VAN DE METHODOLOGIE EN SCHAALINDELING 

9.2.1. Criterium: Doorstroming op bovenlokaal niveau 

Methodologie  

Voor de verschillende varianten wordt uitgegaan van een identieke opbouw van de weg, zijnde 2x2 rijstroken. 
Omdat noch met de huidige intensiteiten, noch met de intensiteiten ten gevolge van een autonome groei er een 
capaciteitsprobleem ontstaat, wordt de rijtijd als te vergelijken resultaat beschouwd. De rijtijd van Peersedijk naar 
de E314 wordt bepaald aan de hand van de lengte van het tracé en de rijsnelheid. De rijsnelheid wordt 
vastgesteld op 90 km/uur. 

Om tot een vergelijk te komen tussen het oostelijk tracé en de westelijke tracés met de verschillende varianten 
wordt steeds uitgegaan van een aansluiting op het bestaande complex 29.  

De rijtijden worden uitgedrukt in seconden. 

Schaalindeling 

De rijtijd uitgedrukt in seconden leidt tot een tracé met de kortste rijtijd. Dit tracé wordt als voorkeurstracé geduid. 
De afwijking in rijtijd t.o.v. van het voorkeurstracé zal bepalend zijn voor het beoordelen van de verschillende 
tracévarianten.  

De waarde voor dit criterium wordt kwantitatief uitgedrukt. Hiervoor dient dan ook geen ordinale schaal opgesteld 
te worden maar dient aangegeven te worden vanaf welke verschil in waarde een alternatief een bepaalde 
voorkeur heeft ten opzichte van een ander alternatief: 

Tabel 18: Voorkeurstabel voor doorstroming 

(lage waarden zijn beter dan hoge 
waarden) 

Het verschil tussen twee 
alternatieven is 

Eenheid: seconden Groter dan 
of gelijk aan 

Kleiner dan 

Geen voorkeur 0 30 

Kleine voorkeur 30 70 

Matige voorkeur 70 120 

Sterke voorkeur 120 180 

Zeer sterke voorkeur 180 250 

Alternatieven zijn onvergelijkbaar 250 / 
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9.2.2. Criterium: Behoud van functionele relaties 

Methodologie  

Barrièrewerking treedt op wanneer een nieuwe weg bestaande functionele relaties doorsnijdt of de bestaande 
relaties moeilijker maakt (bv. hellingen). Dit geldt voor alle modi (auto, vracht, OV, fiets en voetgangers). Het kan 
zijn dat onderbroken relaties hersteld worden waarbij de directheid van een relatie vervalt. In die situatie kan de 
afgenomen attractiviteit genoteerd worden. Per tracé zijn de onderbroken of gehypothekeerde relaties een 
indicatie voor de impact van de infrastructuur op het netwerk van de functionele relaties.  

Schaalindeling 

Dit criterium is moeilijk te kwantificeren aangezien niet elke bestaande functionele relatie dezelfde 
ontsluitingsfunctie heeft.  

Het streven om functies bereikbaar te houden leidt tot twee mogelijkheden, zijnde:  
 het herstellen van de bestaande relatie, eventueel gebundeld voor verschillende functies  
 het niet herstellen en de bereikbaarheid garanderen via andere bestaande wegen.  

Deze laatste benadering houdt in dat de functies afgezonderd worden van hun maatschappelijke en sociale 
omgeving waardoor deze zich genoodzaakt zien zich te heroriënteren of te herlokaliseren.  

Verder wordt bij het interpreteren van dit criterium er van uitgegaan dat het afsluiten/afzonderen van woningen 
en economische functies de meest negatieve impact heeft. Terwijl het afsluiten van een bestaande functionele 
relatie waarbij er geen woningen, noch economische functies worden afgesloten en de afgesloten gebieden nog 
bereikbaar blijven via andere wegen, de minste impact heeft. 

Tabel 19: Waardeschaal voor verbreken van relaties 

Impact op Beoordeling (mits 
herstelling van de 
relatie op een andere 
plaats 

Beoordeling zonder 
herstelling van de 
relatie 

Wijken of gedeelten van wijken 

clusters van meerdere economische activiteiten 

Zware impact op de 
functionele relaties 

Niet aanvaardbare 
impact op de 
functionele relaties 

Solitaire woningen 

Solitaire economische activiteiten 

Matige impact op de 
functionele relaties 

Zware impact op de 
functionele relaties 

Toeristische en functionele fiets- en 
voetgangersrelaties  

Beperkte impact op de 
functionele relaties 

Matige impact op de 
functionele relaties 

Geen onderbreking op hypotheek op bestaande 
functionele relaties 

Geen impact Geen impact 
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Tabel 20: Voorkeurstabel voor verbreken van relaties 

Waarden voor alternatief B 

Niet 
aanvaardbare 
impact op de 
functionele 
relaties 

Zware impact 
op de 
functionele 
relaties 

Matige 
impact op de 
functionele 
relaties 

Beperkte 
impact op de 
functionele 
relaties 

Geen 
impact 

 

Voorkeur voor alternatief A ten opzichte van alternatief B 

Geen impact Zeer sterke 
voorkeur 

Sterke 
voorkeur 

Matige 
voorkeur 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

Beperkte 
impact op de 
functionele 
relaties 

Sterke 
voorkeur 

Matige 
voorkeur 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

 

Matige impact 
op de 
functionele 
relaties 

Matige 
voorkeur 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

  

Zware impact 
op de 
functionele 
relaties 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 
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Niet 
aanvaardbare 
impact op de 
functionele 
relaties 

Geen 
voorkeur 

    

 

9.2.3. Criterium: Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attractiepolen 

Methodologie  

In de omgeving van Houthalen en Helchteren zijn attractiepolen (economisch, toeristisch en wonen) aanwezig 
die een ontsluiting richting N74 nodig hebben. In een eerste benadering mag een omleidingstracé geen 
hypotheek leggen op de mogelijkheid tot ontsluiting van de verschillende attractiepolen. In tweede instantie kan 
een omleidingstracé de mogelijkheid hebben tot een verbeterde ontsluiting van één of meerdere attractiepolen. 

De attractiepolen die in beschouwing genomen worden zijn: 
 Molenheide 
 KMO-zone “De schacht” 
 Centrum-Zuid 
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Schaalindeling 

De verschillende attractiepolen hebben niet hetzelfde gewicht naar ontsluiting toe. In het studiegebied hebben de 
economische functies meer baat bij een directe ontsluiting dan de toeristische attractiepool.  

Bij het beschrijven van de potenties wordt een gecombineerde ontsluiting (meerdere attractiepolen) hoger 
ingeschat dan een enkelvoudige ontsluiting. Verder wordt er van uitgegaan dat het aanleggen van een omleiding 
geen hypotheek legt op de ontsluiting van één van de genoemde attractiepolen.  

Gezien de zuidelijke ligging van Centrum–Zuid is de potentie tot ontsluiting aanwezig op de zuidelijke 
trajectdelen. Omdat deze trajectdelen niet in de trechtering van het omleidingstracé opgenomen zijn 
(problematiek van aansluiten op de E314) wordt bij het beoordelen van de potentie geen rekening gehouden met 
de ontsluiting van Centrum-Zuid. 

Tabel 21: Waardeschaal voor potentie tot ontsluiting 

Potentie ter ontsluiting van Beoordeling 

Molenheide Matige potentie 

De Schacht Sterke potentie 

Combinatie van twee attractiepolen Zeer sterke potentie 

Tabel 22: Voorkeurstabel voor verbreken van relaties 

Waarden voor alternatief B 

Matige potentie Sterke potentie Zeer sterke potentie 

 

Voorkeur voor alternatief A ten opzichte van alternatief B 

Zeer sterke potentie Sterke voorkeur Kleine voorkeur Geen voorkeur 

Sterke potentie Matige voorkeur Geen voorkeur  

W
aa
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Matige potentie Geen voorkeur   

 

9.2.4. Criterium: Conflictsituaties op primaire weg 

Methodologie  

De verschillende omleidingstracés worden opgebouwd a.d.h.v. een gelijkaardig dwarsprofiel (2x2). De 
technische randvoorwaarden voor het uitwerken van een primaire weg type I wordt op elk tracé toegepast. 
Aangezien dat de kruisingen met het onderliggende wegennet (lokale wegen) ongelijkvloers gebeuren en er 
tevens geen gelijkvloerse kruisingen voor fiets- en voetgangersnetwerken voorzien worden, worden mogelijke 
conflictsituaties gevormd door de in- en uitvoegbewegingen aan mogelijke knooppunten op het omleidingstracé 
en t.h.v. de aansluiting op de E314. 
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Schaalindeling 

Dit criterium is moeilijk te kwantificeren omdat dit enerzijds afhankelijk is van het aantal en de locatie van de 
knooppunten op de primaire weg type I. Omdat het onderzoek naar deze knooppunten geen onderwerp vormt 
voor dit gedeelte van de studie, kunnen de knooppunten op zich niet opgenomen worden in de evaluatie van de 
conflictsituaties op de primaire weg. Wel kan de relatie tussen potentiële knooppunten en conflictsituaties geduid 
worden. Het gevolg hiervan is dat een tracé met potentiële knooppunten uiteindelijk onveiliger zal zijn dan een 
tracé zonder potentiële knooppunten. 

Als uitgangspunt geldt dat er in het zuiden steeds een aansluiting is op de E314 en in het noorden op het lagere 
wegennet. Eventuele bijkomende knooppunten op het lagere wegennet vormen de onderscheidende factor.  

Naast de conflictsituaties t.g.v. de aansluitingen zijn er conflictsituaties t.g.v. afwijkingen t.o.v. de ontwerpeisen 
van een primaire weg type I. De ruimtelijke omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het plaatselijk afwijken 
van de ontwerpeisen. Deze situatie zal op de uiteindelijke weg steeds gesignaleerd en ondersteund worden door 
een aangepast snelheidsregime. Doch deze veranderingen kunnen aanleiding zijn tot een verstoorde 
verkeersstroom en daardoor aanleiding zijn van een conflictsituatie. 

Aangezien de mogelijke aansluitingen een rechtstreeks gevolg zijn van het invulling geven aan de potentie tot 
ontsluiting van attractiepolen kan afgeleid worden dat wat betreft de verkeersveiligheid t.g.v. aansluitingen 
omgekeerd evenredig is aan de potentie van de ontsluiting van attractiepolen. 

Tabel 23: Waardeschaal voor conflictsituaties 

Conflictsituaties Beoordeling 

Geen bijkomende aansluiting Verkeersveiligheidsniveau blijft 
behouden 

Aangepast snelheidsregime in relatie met de 
boogstralen (horizontaal en/of verticaal) 

Verkeersveiligheidsniveau 
neemt beperkt af 

Potentie tot aansluiting van attractiepolen middels 1 
bijkomende aansluiting 

Verkeersveiligheidniveau 
neemt duidelijk af 

Combinatie van potentie tot aansluiting van 
attractiepolen middels 1 bijkomende aansluiting en 
aangepast snelheidsregime in relatie met de 
boogstralen (horzontaal en/of verticaal) 

Verkeersveiligheidsniveau 
neemt sterk af 
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Tabel 24: Voorkeurstabel voor conflictsituaties 

Waarden voor alternatief B 

Verkeersveiligheids-
niveau neemt sterk 
af 

Verkeersveiligheids-
niveau neemt 
duidelijk af 

Verkeersveiligheids-
niveau neemt 
beperkt af 

Verkeersveiligheids-
niveau blijft 
behouden 

 

Voorkeur voor alternatief A ten opzichte van alternatief B 

Verkeersveiligheids-
niveau blijft 
behouden 

Sterke voorkeur Matige voorkeur Kleine voorkeur Geen voorkeur 

Verkeersveiligheids-
niveau neemt 
beperkt af 

Matige voorkeur Kleine voorkeur Geen voorkeur  

Verkeersveiligheids-
niveau neemt 
duidelijk af 

Kleine voorkeur Geen voorkeur   
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Verkeersveiligheids-
niveau neemt sterk 
af 

Geen voorkeur    

9.2.5. Criterium: Aantal gehinderden door omgevingsgeluid 

Methodologie  

Op basis van analyse van geluidsgegevens en enquêteresultaten werden (oa door Miedema et al, 20018) relaties 
onderzocht tussen de geluidsbelasting en hinder (oa onderscheid tussen verstoring tgv wegverkeer en 
industrieterreinen). Deze analyseresultaten hebben geleid tot benaderende formules op basis van dewelke het 
aantal (sterk) gehinderden kan bepaald worden. In de Nederlandse Regeling Omgevingslawaai (Staatscourant 
16 juli 2004, nr. 134) zijn dosiseffectrelaties opgenomen, gebaseerd op deze onderzoeksresultaten. 
Onderstaande tabel geeft deze relaties weer.  

                                                 
8 Annoyance trom Transportation Noise: Relationships with Exposure Metrics DNL and DENL and Their Confidence Intervals. TNO-PG 
Leiden. Enivronmental Health Perspectives volume 109, number 4, April 2001  
Relaties tussen geluidsbelasting en hinder voor industrie- en rangeerterreinen. TNO INRO rapport 2002-53 
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Tabel 25: Dosis-effectrelaties voor industrielawaai en verkeerslawaai 

 Industrielawaai Verkeerslawaai 
Geluidsbelastings-

klasse (LAeq)  
uitgedrukt in dB(A) 

% gehin-
derden 

% ernstig 
gehin-
derden 

% slaap-
gestoorde

n 
% gehin-
derden 

% ernstig 
gehin-
derden 

% slaap-
gestoorde

n 
55-59 26 11 7 21 8 7 
60-64 35 17 10 30 13 10 
65-69 13 41 20 13 
70-74 18 54 30 18 
≥75 

40 24 
20 61 37 20 

Via een eenvoudige modelberekening (volgens de Franse methode XP S 31-133) zijn op basis van volgende 
veronderstellingen de geluidscontouren ingeschat: 

 Maximale verkeersintensiteiten (van noord naar zuid: 881pae auto, 182pae vracht; van zuid naar noord: 
690pae auto, 99pae vracht). Door gebruik te maken van de maximale verkeersintensiteiten wordt het 
uiteindelijke effect overschat. Deze overschatting gebeurt voor alle tracés, zodat onderlinge vergelijking 
mogelijk blijft.  

 Snelheid van 90 km/h (zowel voor auto- als vrachtverkeer) 
 Weg op maaiveldniveau 

Tabel 26: Ingeschatte geluidscontouren 

Geluidsbelasting dB(A) Afstand van de rijbaan (m) 
75 15 
70 53 
65 170 
60 442 
55 850 

Door de contouren van de geluidsbelastingsklassen over het Kadvec-bestand te leggen kan het aantal woningen 
binnen bepaalde invloedstralen bepaald worden. Met behulp van de dosis-effectrelaties kan dan het aantal 
gehinderden worden ingeschat. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde bezettingsgraad van 2,38 inwoners 
per woning (gezinssamenstelling zoals weergegeven op www.statbel.fgov.be).  

Er wordt benadrukt dat deze werkwijze geen beeld geeft van het absoluut aantal gehinderden, maar enkel een 
(statistische) inschatting geeft met als doel op hoog niveau een aantal tracés met elkaar te vergelijken.  

De gebruikte methode geeft het aantal geluidsgehinderden in 3 klassen: 
 Slaapgestoorden 
 Ernstig gehinderden 
 Gehinderden  

Deze drie waarden zijn gecorreleerd met elkaar en dienen daarom gereduceerd te worden tot slechts 1 criterium. 
Hiervoor wordt een sommatie na weging gebruikt waarbij de meest ernstig gehinderden meer doorwegen dan 
minder gehinderden: 1,5 * het aantal slaapgestoorden + 1 * het aantal ernstig gehinderden + 0,5 * het aantal 
gehinderden. 

iclaeys
Pen
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Voorkeurstabel 

De waarde voor dit criterium wordt kwantitatief uitgedrukt. Hiervoor dient dan ook geen ordinale schaal opgesteld 
te worden maar dient aangegeven te worden vanaf welke verschil in waarde een alternatief een bepaalde 
voorkeur heeft ten opzichte van een ander alternatief: 

Tabel 27: Voorkeurstabel voor geluidsgehinderden 

(lage waarden zijn beter dan hoge 
waarden) 

Het verschil tussen twee 
alternatieven is 

Eenheid: aantal personen Groter dan 
of gelijk aan 

Kleiner dan 

Geen voorkeur 0 100 

Kleine voorkeur 100 250 

Matige voorkeur 250 500 

Sterke voorkeur 500 1000 

Zeer sterke voorkeur 1000 2000 

Alternatieven zijn onvergelijkbaar 2000 / 

9.2.6. Criterium: Aantal gehinderden door luchtverontreiniging 

Methodologie  

Om de concentraties van de verschillende verontreinigende componenten in de omgevingslucht nabij de 
belangrijkste verkeerswegen in het studiegebied te berekenen wordt CAR Vlaanderen toegepast. De handleiding 
van CAR Vlaanderen (Teeuwisse S., 2006) beschrijft dat het model kan gebruikt worden om: 

 een inzicht krijgen in de huidige luchtkwaliteit in de straat of langs een weg, 
 de gevolgen van beslissingen op het gebied van het wegverkeer op de luchtkwaliteit zichtbaar te maken 

en 
 een gevoel voor de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de toekomst te krijgen. 

CAR Vlaanderen is echter niet geschikt om (Teeuwisse S., 2006): 
 de effecten van verschillen in de configuratie van weg en gebouwen op de luchtkwaliteit te voorspellen; 
 met acceptabele nauwkeurigheid de minimale afstand tot de wegas waar woonbebouwing gerealiseerd 

kan worden te voorspellen. 

Aangezien in deze fase, een eerste screening van de impact van de verkeersintensiteiten op de omgeving van 
de verschillende voorgestelde trajecten, moet bekeken worden, wordt CAR Vlaanderen hiervoor geschikt geacht. 

iclaeys
Pen
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Voor de toepassing van CAR dienen volgende gegevens per beschouwde weg ingevoerd te worden: 

Tabel 28: Gebruikte gegevens voor het CAR-Vlaanderen-model 

locatie  heeft enkel als doel dat de juiste achtergrondwaarden in rekening worden 
gebracht, dus hier werd ongeveer het middelpunt van het studiegebied gekozen 

verkeersintensiteit 
(per etmaal) 

dezelfde verkeersintensiteit als het doorgaand verkeer op de N715 wordt 
verondersteld, zijnde een totaal van 26960 voertuigen per dag 

aandeel 
vrachtvervoer in de 
totale 
verkeersintensiteit 

Uit de tellingen volgt 17%. In CAR moet naast het aandeel zwaar verkeer ook 
middelzwaar verkeer en bussen worden ingevuld. Daar over deze laatste geen 
concrete data beschikbaar zijn, werd die toewijzing resp. als 15%, 1% en 1% 
ingevuld. 

snelheidstypering De vooropgestelde ontwerpsnelheid bedraagt 120 km/u en de voorziene ingestelde 
snelheid bedraagt 90 km/u. Dit komt het best overeen met volgende typering in het 
CAR-Vlaanderen-model: 

Snelweg: gemiddelde rijsnelheid is 100 km/uur 

wegtype Basistype (2), alle wegen anders dan type 1 (weg door open terrein), 3 (aan beide 
zijden bebouwing) of 4 (aan een zijde lintbebouwing), 

CAR Vlaanderen berekent op basis van de hierboven vermelde inputdata, de concentratie van NO2 en PM10 in 
de omgevingslucht op afstanden van 0 tot 300 m. Aangezien we ervan uitgaan dat alle voorgestelde wegen een 
zelfde verkeersdensiteit zullen te verwerken krijgen en deze ook allemaal van hetzelfde wegtype en 
snelheidstype zullen zijn, zijn de berekende concentraties geldig voor alle trajecten. In de paragrafen 10.2.6 en 
10.2.16 worden de resultaten van CAR opgenomen. Deze resultaten geven jaargemiddelde dagwaarden op 
basis van verkeersintensiteiten per etmaal. Ook de achtergrondconcentraties, in CAR in rekening gebracht per 
grid van 5kmx5km, worden in die tabel weergegeven. 

Als berekeningsmoment werd uitgegaan van 2010. Hierbij wordt in CAR Vlaanderen verondersteld dat er reeds 
extra technische aanpassingen aan de voertuigen zijn aangebracht om de uitstoot te verminderen.  

Het CAR model berekent omgevingsconcentraties in de huidige situatie door de immissiebijdrage van de weg op 
te tellen bij de achtergrondconcentratie. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat 
achtergrondconcentraties niet in de onmiddellijke omgeving van een drukke weg gemeten worden en dus enkel 
de uitgemiddelde bijdrage van verkeersemissies bevatten.  

Om de wijziging van de luchtkwaliteit voor de verschillende tracéalternatieven te vergelijken met elkaar wordt 
uitgegaan van twee waarden: 

 Er wordt aan de hand van een GIS-analyse nagegaan hoeveel bewoners aanwezig zijn in de zone 
waarin de normen worden overschreden, Het aantal bewoners wordt hierbij bepaald door het aantal 
woningen op de kadasterkaart te bepalen en dit aantal te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal 
bewoners per woning. Om de tracés met elkaar te kunnen vergelijken heeft dit een voldoende hoog 
nauwkeurigheidsniveau. 

 Er wordt aan de hand van een gelijkaardige GIS-analyse nagegaan hoeveel bewoners aanwezig zijn in 
de zone waar een significante wijziging ten opzichte van de achtergrondwaarde voor zal komen. Een 
significante wijziging wordt hier gedefinieerd als een toename van 3% ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. 
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Tabel 29: Geldende normen in 2010 voor de luchtkwaliteit (voor NO2 en PM10) 

Parameter Grenswaarde  
(µg/m³) 

Periode 

NOx (als NO2) NO2 : 40 (01/01/2010) jaar, grenswaarde voor de bescherming 
van mens 

 NO2 : 200 (01/01/2010) Uur, maximum 18 overschrijdingen per 
jaar 

40 (01/01/2005) jaar  PM10 

50 (01/01/2005) Daggrenswaarde, maximum 35 
overschrijdingen perjaar 

Zoals voor het aantal geluidsgehinderden geldt, is ook hier een correlatie aanwezig. Namelijk tussen het aantal 
gehinderden voor de twee luchtparameters door NOx en PM10. Om het aantal gehinderden voor deze twee 
criteria onder een criterium te vatten worden de waarden voor de twee parameters samengeteld. 

Voorkeurstabel 

De waarde voor dit criterium wordt kwantitatief uitgedrukt in het aantal woningen met een significante stijging ten 
opzichte van de achtergrondwaarde. Hiervoor dient dan ook geen ordinale schaal opgesteld te worden maar 
dient aangegeven te worden vanaf welke verschil in waarde een alternatief een bepaalde voorkeur heeft ten 
opzichte van een ander alternatief: 

Tabel 30: Voorkeurstabel voor gehinderden door luchtverontreiniging 

(lage waarden zijn beter dan hoge 
waarden) 

Het verschil tussen twee 
alternatieven is 

Eenheid: aantal woningen Groter dan 
of gelijk aan 

Kleiner dan 

Geen voorkeur 0 50 

Kleine voorkeur 50 100 

Matige voorkeur 100 250 

Sterke voorkeur 250 750 

Zeer sterke voorkeur 750 1500 

Alternatieven zijn onvergelijkbaar 1500 / 
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9.2.7. Criterium: Aantal te onteigenen woonentiteiten 

Methodologie 

Basis voor deze effectinschatting vormt het Kadvec-bestand (2007, Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen). Dit bestand omvat de informatie van het kadastrale perceelsplan met toevoeging van de 
perceelsidentificatie en geeft aan waar woningen gelegen zijn en dit met een voldoende nauwkeurigheid voor de 
trechteringsstudie. 

Gezien de vergelijking tussen de verschillende omleidingstracés gebeurt op een vrij hoog niveau, wordt 
uitgegaan van een ‘optimale verkeerskundige situatie’ voor het wegtracé. In deze situatie wordt er getracht de 
voorgeschreven bouw- en gebruiksvrije zone van 30meter uit het RSV (zie projectvereisten), ook effectief bouw- 
en gebruiksvrij te houden. In die zin bestaan er voldoende garanties voor de toekomstige leefbaarheid van de 
woningen in de omgeving van de infrastructuur. Deze werkwijze zorgt vermoedelijk voor een overschatting van 
het aantal te onteigenen woningen doch voor de relatieve afweging van de tracés is dit geen probleem.  

Aan de hand van een GIS-analyse (overlay van de contour van de bruto benodigde ruimte van de verschillende 
tracés met het kadvec-bestand) wordt nagegaan hoeveel woningen in aanmerking komen voor onteigening. 
Indien 50% of meer van de oppervlakte van het gebouw binnen de brutocontour valt, wordt er theoretisch vanuit 
gegaan dat de leefbaarheid van de woning in het gedrang komt en de woning moet onteigend worden. 
Gebouwen die kleiner zijn als 50m² worden niet beschouwd als zijnde woning en worden niet meegeteld. 
Ontsluitingswegen voor woningen en gebouwen die binnen de brutocontour van de weg, maar buiten de 
nettobreedte voor de verkeersinfrastructuur vallen, kunnen vanuit het principe van bundeling blijven bestaan en 
vormen geen aanleiding tot het onteigenen van daaraan grenzende gebouwen.  
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Voorkeurstabel 

De waarde voor dit criterium wordt kwantitatief uitgedrukt in het aantal te onteigenen woningen. Hiervoor dient 
dan ook geen ordinale schaal opgesteld te worden maar dient aangegeven te worden vanaf welke verschil in 
waarde een alternatief een bepaalde voorkeur heeft ten opzichte van een ander alternatief: 

Tabel 31: Voorkeurstabel voor aantal te onteigenen woningen 

(lage waarden zijn beter dan hoge 
waarden) 

Het verschil tussen twee 
alternatieven is 

Eenheid: aantal woningen Groter dan 
of gelijk aan 

Kleiner dan 

Geen voorkeur 0 5 

Kleine voorkeur 5 15 

Matige voorkeur 15 50 

Sterke voorkeur 50 100 

Zeer sterke voorkeur 100 200 

Alternatieven zijn onvergelijkbaar 200 / 

9.2.8. Criterium: Inname oppervlakte bedrijventerrein 

Methodologie  

Aan de hand van een overlay van de contour waarbinnen het bestaande bodemgebruik zal verdwijnen met het 
gewestplan wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte ingevuld bedrijventerrein dat verdwijnt. Enkel de 
huidige, geldende bestemmingen die momenteel reeds in gebruik zijn als industrieterrein worden mee 
opgenomen. Mogelijke nabestemmingen worden niet mee verrekend. 

Voorkeurstabel 

De waarde voor dit criterium wordt kwantitatief uitgedrukt. Hiervoor dient dan ook geen ordinale schaal opgesteld 
te worden maar dient aangegeven te worden vanaf welke verschil in waarde een alternatief een bepaalde 
voorkeur heeft ten opzichte van een ander alternatief. Het verschil wordt uitgedrukt in aantal hectare bestemd 
bedrijventerrein dat ingenomen wordt. 
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Tabel 32: Voorkeurstabel voor oppervlakte te onteigenen bedrijventerrein 

(lage waarden zijn beter dan hoge 
waarden) 

Het verschil tussen twee 
alternatieven is 

Eenheid: ha Groter dan 
of gelijk aan 

Kleiner dan 

Geen voorkeur 0 0.5 

Kleine voorkeur 0.5 1 

Matige voorkeur 1 5 

Sterke voorkeur 5 10 

Zeer sterke voorkeur 10 20 

Alternatieven zijn onvergelijkbaar 20 / 

Voor regionale bedrijventerreinen wordt over het algemeen aangenomen dat deze terreinen ingericht worden 
voor bedrijven die minimaal een perceelsgrootte van 5.000m² vereisen. 

9.2.9. Criterium: Oppervlakteverlies landbouwpercelen 

Methodologie 

In eerste instantie wordt een bodemgebruikskaart opgesteld aan de hand van de biologische waarderingskaart 
(versie 2_20070725). Hierbij worden de karteringseenheden gekoppeld aan een vereenvoudigde legende die 
een indeling in een aantal functionele klassen omvat, nl: industrie, landbouw, bosbouw, natuur, overlap landbouw 
en natuur, recreatie en bewoning. 

Aan de hand van een overlay van de nettocontour waarbinnen het bestaande bodemgebruik zal verdwijnen met 
deze ‘bodemgebruikskaart’ wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte landbouwpercelen die verdwijnt. 
Zowel de percelen aangeduid als zijnde 100% in landbouwgebruik als de percelen aangeduid als gemengde 
landbouw/natuur worden volledig mee verrekend in het ruimtebeslag. 

Voorkeurstabel 

De waarde voor dit criterium wordt kwantitatief uitgedrukt. Hiervoor dient dan ook geen ordinale schaal opgesteld 
te worden maar dient aangegeven te worden vanaf welke verschil in waarde een alternatief een bepaalde 
voorkeur heeft ten opzichte van een ander alternatief. Het verschil wordt uitgedrukt in aantal hectare 
landbouwgrond in effectief gebruik dat wordt ingenomen door de weginfrastructuur. De waarden zijn gebaseerd 
op de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf (=18,3ha. in 20059). 

                                                 
9 Bron: Landbouwrapport 2005 
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Tabel 33: Voorkeurstabel voor oppervlakte-inname in landbouwgebruik 

(lage waarden zijn beter dan hoge 
waarden) 

Het verschil tussen twee 
alternatieven is 

Eenheid: ha Groter dan 
of gelijk aan 

Kleiner dan 

Geen voorkeur 0 1 

Kleine voorkeur 1 5 

Matige voorkeur 5 10 

Sterke voorkeur 10 50 

Zeer sterke voorkeur 50 100 

Alternatieven zijn onvergelijkbaar 100 / 

9.2.10. Criterium: Aantasting landschappelijke structuren 

Methodologie  

De nieuwe infrastructuur zal een impact hebben op de landschapsstructuur. De schaal en projectkenmerken van 
een primaire weg type I zijn immers van die aard dat ze de landschappelijke opbouw (perceelsstructuur, KLE, 
microtopografie…) sterk overschrijden. Afhankelijk van de aanwezige landschapspatronen en het hieraan 
gekoppelde ontwikkelingsbeleid zal de verstoring, hoofdzakelijk tengevolge van landschapsversnippering en 
barrièrewerking (=netwerkeffecten), groter of kleiner zijn. 

Bij de beoordeling van de mate van aantasting wordt dus niet enkel rekening gehouden met de bestaande 
landschappelijke structuur, maar zal in belangrijke mate mede beoordeeld worden op basis van de gewenste 
ontwikkeling die men voor ogen heeft voor de desbetreffende landschappen. 

In eerste instantie wordt de landschappelijke structuur in kaart gebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
een samengestelde kaart op basis van gegevens afkomstig van: de landschapsatlas, de 
landschapscomposietkaart en de landschapskenmerkenkaart. De interpretatie en combinatie van relevante 
elementen uit de drie kaarten moet erin slagen een voldoende duidelijk beeld te scheppen van de 
landschappelijk waardevolle zones en structuren. 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de krachtlijnen van het – in hoofdzaak provinciale –ruimtelijk beleid 
betreffende de gewenste landschappelijke ontwikkeling in de omgeving van Houthalen-Helchteren. In dit 
(afwegings)kader komt ondermeer de gewenste samenhang tussen de verschillende landschappelijk 
waardevolle gebieden aan bod waardoor netwerkeffecten beter kunnen worden ingeschat. 
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Schaalindeling 

De beoordeling gebeurt kwalitatief. Voor geen van de tracéalternatieven zijn de effecten te verwaarlozen of 
positief. Volgende schaal wordt gebruikt in de beoordeling: 

 Zeer grote impact: deze beoordeling wordt gegeven aan de alternatieven met de grootste negatieve 
effecten. Dit zijn alternatieven die grote landschappelijke structuren doorsnijden op een manier dat de 
kenmerken van de structuur zeer sterk beïnvloed worden.  

 Grote impact: de alternatieven die deze beoordeling krijgen, doorsnijden nog steeds grote 
landschappelijke structuren maar in mindere mate dan bij de voorgaande waardoor de kenmerken niet 
zeer sterk beïnvloed worden. 

 Matige impact: de alternatieven die deze beoordeling krijgen, doorsnijden grote landschappelijke 
structuren. Dit gebeurt in mindere mate dan bij de groep van tracés die de beoordeling “grote impact” 
krijgen maar meer dan bij deze die de beoordeling “beperkte impact” hebben. 

 Beperkte impact: deze beoordeling wordt gegeven aan de alternatieven met de kleinste negatieve 
effecten. Ook hier is nog sprake van de doorsnijding van grote structuren maar in relatief (ten opzichte 
van de overige tracéalternatieven) beperkte mate. 

Op basis van de inzichten in de effecten van de verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar werd 
volgende voorkeurstabel opgesteld. 

Tabel 34: Voorkeurstabel voor aantasting landschappelijke structuren 

Waarden voor alternatief B 

Zeer grote 
impact 

Grote impact Matige impact Beperkte impact 

 

Voorkeur voor alternatief A ten opzichte van alternatief B 

Beperkte impact Sterke voorkeur Matige voorkeur Kleine voorkeur Geen voorkeur 

Matige impact Matige voorkeur Kleine voorkeur Geen voorkeur  

Grote impact Kleine voorkeur Geen voorkeur   

W
aa
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f A

 

Zeer grote impact Geen voorkeur    

9.2.11. Criterium: Zichtbaarheid van de infrastructuur 

Methodologie 

De waardering die de meeste mensen hebben voor het uitzicht op verkeer is zelden positief. De zichtbaarheid 
van de infrastructuur vanuit het omliggende landschap geldt als een duidelijk toetsingscriteria. Afhankelijk dat het 
tracé door overwegend open, dan wel gesloten landschappen verloopt, zal de visuele hinder groter of kleiner 
zijn. 
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De ‘openheid van het landschap’ kan op een relatief eenvoudige manier afgeleid worden van de BWK; De BWK 
is opgesteld op basis van het bestaande bodemgebruik en geeft de verschillende vegetatietypes weer per 
perceel en/of het al dan niet bebouwd zijn ervan. Vanuit het gegeven van de dominante vegetatietypes en 
aanwezige bebouwing wordt afgeleid of het perceel eerder visueel open, dan wel gesloten is. Ook lijnvormige 
elementen (bomenrijen, houtkanten,…) worden in kaart gebracht. 

De zichtbaarheid van de weg wordt in eerste instantie bepaald volgens de totale lengte van het tracé dat verloopt 
door visueel open, dan wel gesloten gebieden. 

In tweede instantie wordt gekeken naar de zichtbaarheid van de weg vanuit de bebouwde/bewoonde zones en 
de landschappelijke structuur van het gebied in kwestie. 

Schaalindeling 

De beoordeling gebeurt kwalitatief. Voor geen van de tracéalternatieven zijn de effecten te verwaarlozen of 
positief. Volgende schaal wordt gebruikt in de beoordeling: 

 Zeer grote impact: deze beoordeling wordt gegeven aan de alternatieven met dewelke een zeer sterke 
visuele aantasting zullen betekenen ten opzichte van het aanwezige landschap en dit in de directe 
omgeving van een woonkern. Deze alternatieven stellen dus de sterkst negatieve effecten. 

 Grote impact: de alternatieven die deze beoordeling krijgen, zijn eveneens sterk visueel verstorend, 
maar in mindere mate dan de voorgaande. 

 Matige impact: de alternatieven die deze beoordeling krijgen, zijn eveneens visueel verstorend maar in 
mindere mate dan de voorgaande. 

 Beperkte impact: deze beoordeling wordt gegeven aan de alternatieven met de kleinste negatieve 
effecten. Ook hier is nog sprake van visuele verstoring maar in relatief (ten opzichte van de overige 
tracéalternatieven) beperkte mate. 

Op basis van de inzichten in de effecten van de verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar werd 
volgende voorkeurstabel opgesteld. 

Tabel 35: Voorkeurstabel voor zichtbaarheid van de infrastructuur 

Waarden voor alternatief B 

Zeer grote 
impact 

Grote impact Matige impact Beperkte impact 

 

Voorkeur voor alternatief A ten opzichte van alternatief B 

Beperkte impact Sterke voorkeur Matige voorkeur Kleine voorkeur Geen voorkeur 

Matige impact Matige voorkeur Kleine voorkeur Geen voorkeur  

Grote impact Kleine voorkeur Geen voorkeur   

W
aa

rd
en
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lte
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ie
f A

 

Zeer grote impact Geen voorkeur    
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9.2.12. Criterium: Aansnijding zones/gebouwen met erfgoedwaarde 

Methodologie  

De beoordeling van de effecten omtrent het direct ruimtebeslag van de N74 op landschappelijke zones met 
erfgoedwaarde gebeurt in 2 stappen. In eerste instantie wordt nagegaan of de verschillende tracéalternatieven 
direct beslag leggen op wettelijk beschermd landschappelijk of cultureel erfgoed en monumenten. Dit gebeurt 
aan de hand van een overlay met de gebieden afgebakend in het kader van het Decreet betreffende de land-
schapszorg & Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten. 

Ook buiten de beschermde gebieden komen een aantal ruimten en/of gebouwen voor die beschouwd kunnen 
worden als zijnde cultuurhistorisch waardevol (bv historische hoeves, kleinschalige agrarische landschappen). 
Deze worden in tweede instantie meegenomen in de beoordeling. Voor de waardevolle landschappelijke 
structuren wordt verwezen naar de samengestelde landschapskaart (zie criterium: ‘aantasting landschappelijke 
structuren’).  

Schaalindeling 

De beoordeling gebeurt kwalitatief. Voor geen van de tracéalternatieven zijn de effecten te verwaarlozen of 
positief. Volgende schaal wordt gebruikt in de beoordeling: 

 Zeer grote impact: deze beoordeling wordt gegeven aan de alternatieven met dewelke een structurele 
impact veroorzaken ten opzichte van een beschermd landschap, dorpsgezicht of monument, waardoor 
de grondslag van de bescherming wordt teniet gedaan. 

 Grote impact: de alternatieven die deze beoordeling krijgen, zijn eveneens sterk verstorend, maar in 
mindere mate dan de voorgaande. 

 Matige impact: de alternatieven die deze beoordeling krijgen, zijn eveneens verstorend maar in mindere 
mate dan de voorgaande. 

 Beperkte impact: deze beoordeling wordt gegeven aan de alternatieven met de kleinste negatieve 
effecten. Ook hier is nog sprake van verstoring maar in relatief (ten opzichte van de overige 
tracéalternatieven) beperkte mate. 
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Op basis van de inzichten in de effecten van de verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar werd 
volgende voorkeurstabel opgesteld. 

Tabel 36: Voorkeurstabel voor aansnijding zones/gebouwen met erfgoedwaarde 

Waarden voor alternatief B 

Zeer grote 
impact 

Grote impact Matige impact Beperkte impact 

 

Voorkeur voor alternatief A ten opzichte van alternatief B 

Beperkte impact Sterke voorkeur Matige voorkeur Kleine voorkeur Geen voorkeur 

Matige impact Matige voorkeur Kleine voorkeur Geen voorkeur  

Grote impact Kleine voorkeur Geen voorkeur   
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Zeer grote impact Geen voorkeur    

 

9.2.13. Criterium: Wijziging ecologische verbindingen 

Methodologie  

Binnen het studiegebied worden 5 belangrijke ecologische corridors onderscheiden. Deze zijn ook aangegeven 
in Figuur 2. Deze verbindingen zijn zowel functioneel en belangrijk als lokale ecologische verbindingen en maken 
tevens deel uit van het ecologische netwerk op een hoger schaalniveau. 

Het betreft: 
1. Militair Domein Meeuwen – Mangelbeekvallei – Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-

Limburg: 
2. Militair Domein Meeuwen – heidegebieden Vlaams natuurreservaat Teut & Ten Haagdoorn: 
3. Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg: 
4. Militair Domein Meeuwen – militair domein Kamp van Beverlo: 
5. Verbindingen tussen Vallei van de Helderbeek / terril van Zolder – Militair domein Kamp van 

Beverlo – Vallei van de Winterbeek & de Mangelbeek. 

De effectbeoordeling van de verschillende omleidingstracés zal rekening houden met het aantal van hoger 
staande functionele verbindingen die door een omleidingstracé zouden worden aangesneden. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de huidige situatie en de streefbeeldsituatie. Aangenomen wordt 
immers dat in de huidige situatie vooral de eerste en de derde natuurverbinding als functioneel kunnen worden 
gehonoreerd. In de streefbeeldsituatie wordt aangenomen dat elk van de 5 ecologische corridors functioneren en 
dienen dus omleidingstracés in overlay te worden gebracht met alle 5 ecologische corridors samen. 
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Figuur 2: Benaderende ligging van de (na te streven) ecologische verbindingen tussen de belangrijkste natuurkerngebieden 
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Schaalindeling 

Voor de criteria die van toepassing zijn op “planet”-natuur wordt eenzelfde beoordelingsschaal gebruikt voor alle 
criteria.  

Voor al deze criteria wordt géén beoordelingsschaal opgesteld waarbij aangeduid wordt vanaf welk moment een 
bepaald tracé tot een bepaalde beoordelingsklasse behoord. Reeds in deze fase van de studie een uitspraak 
doen over de grootteorde van de effecten (bv matig, klein, sterk effect) wordt immers door de voor natuur 
bevoegde administratie als onmogelijk beschouwd. Voor deze criteria wordt daarom een rangschikking van de 
tracéalternatieven opgesteld. Dit vormt geen enkel probleem voor de afweging van de tracéalternatieven gezien 
de vergelijkingsmethode geen nood heeft aan grootteorden van effecten en gebaseerd is op relatieve 
vergelijkingen van alternatieven.  

Om de vergelijkingsmethode toe te kunnen passen zullen de tracéalternatieven geclusterd worden in maximaal 5 
klassen waarbij alternatieven die in eenzelfde klasse vallen gelijkaardige effecten zullen hebben en waarbij de 
onderstaande voorkeurstabel van toepassing is.  

De 5 klassen worden aangeduid als “klasse A” tot en met “klasse E”. Hierbij bevat de klasse A de 
tracéalternatieven met de minst negatieve effecten en klasse E de alternatieven met de ergste effecten.  

In de klasse A zullen steeds alternatieven ingedeeld worden. Of alternatieven in de klasse B tot en met E  
ingedeeld worden is afhankelijk van het feit of de deskundige inschat of de verschillen tussen de 
tracéalternatieven voldoende groot zijn om een verschil in klasse (en de bijhorende voorkeur voor het ene of het 
andere tracé) te kunnen verantwoorden. Het is immers mogelijk dat alle alternatieven vrij gelijkaardige effecten 
zullen hebben. Het niet automatisch spreiden van alle tracéalternatieven over de 5 klassen vermijdt in een 
dergelijk geval het geven van een zeer sterke voorkeur voor een tracé met klasse A dat evenwel nauwelijks 
verschilt van een tracé met klasse E.  

Tabel 37: Voorkeurstabel voor ecologische criteria 

Waarden voor alternatief B 

Klasse E Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A 

 

Voorkeur voor alternatief A ten opzichte van alternatief B 

Klasse A Zeer sterke 
voorkeur 

Sterke 
voorkeur 

Matige 
voorkeur 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

Klasse B Sterke 
voorkeur 

Matige 
voorkeur 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

 

Klasse C Matige 
voorkeur 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

  

Klasse D Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 
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Klasse E Geen 
voorkeur 
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9.2.14. Criterium: Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder 

Methodologie  

De inschatting van verstoring door geluid gebeurt louter kwalitatief en op basis van expertenoordeel. De 
afweging is sterk georiënteerd op de vogelrichtlijngebieden binnen het studiegebied. Wanneer tracé in de 
“invloedssfeer” van deze gebieden verlopen is een negatieve beoordeling toegekend. Als “invloedssfeer” is hier 
benaderend een afstand gehanteerd van 200m. Soortspecifieke drempelwaarden voor geluidsverstoring van 
(broed) vogels zijn dus niet gehanteerd, ze zijn overigens voor de meeste relevante (heide)soorten niet 
beschikbaar. 

Bij de beoordeling wordt opnieuw onderscheid gemaakt tussen effectinschattingen ten aanzien van de huidige 
situatie en de streefbeeldsituatie. 

Schaalindeling 

Voor de schaal en voorkeurstabel wordt verwezen naar paragraaf 9.2.13. 

9.2.15. Criterium: Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het watersysteem 

Methodologie  

Doordat er momenteel geen grondwatermodellering beschikbaar is voor het volledige studiegebied zijn concrete, 
kwantitatieve effectinschattingen op dit moment niet mogelijk. Gezien het planniveau van de trechtering, wordt 
een expert-oordeel aan de hand van beschikbare informatie (vanuit Databank Ondergrond Vlaanderen) en 
kennis van de lokale geologie voldoende geacht. In een verdere uitwerking binnen het plan-MER (en 
daaropvolgende project-MER) wordt wel een verdere uitwerking aan de hand van een hydrogeologisch model 
voorzien. 

Volgende hydro(geo)logische aspecten worden relevant geacht om de ecologische impact op niveau van deze 
trechtering mee te nemen:  

 irreversibele verdroging van veenlagen (met ‘inklinken’ tot gevolg) in valleigebieden tgv bemalingen 
 doorbreken slecht doorlatende laag tussen verschillende watervoerende systemen tgv het aanbrengen 

van constructies (vb. tunnels, pijlers) doorheen deze laag 
 impact op het grondwaterstromingspatroon die leidt tot een wijziging van het grondwaterpeil 

o tgv de aanwezigheid van een grondlichaam waarop de weg wordt voorzien, funderingen, 
pijlers, … 

o tgv de aanwezigheid van langsgrachten 
o tgv de aanleg van een ondergrondse constructie (tunnel) 

Schaalindeling 

Voor de schaal en voorkeurstabel wordt verwezen naar paragraaf 9.2.13. 

9.2.16. Criterium: Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreiniging 

Methodologie  

De berekeningswijze voor de luchtkwaliteit werd reeds beschreven in paragraaf 9.2.6.  

In eerste instantie zal nagegaan worden in hoeverre de aanleg van de weg tot een overschrijding van de 
wettelijke grenswaarde zal leiden. 
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Tabel 38: Geldende normen in 2010 voor de luchtkwaliteit  

Parameter Grenswaarde  
(µg/m³) 

Periode 

NOx (als NO2) NOx: 30 (19/07/2001) jaar, grenswaarde voor de bescherming 
van vegetatie 

In een tweede stap wordt nagegaan in hoeverre verzuring en vermesting kunnen optreden. Hiervoor worden het 
aantal zuurequivalenten/ha/jaar en de hoeveelheid kg.N/ha/jaar bepaald. 

Schaalindeling 

Voor de schaal en voorkeurstabel wordt verwezen naar paragraaf 9.2.13. 

9.2.17. Criterium: Inname van waardevolle habitats (Europees beschermd) 

Methodologie  

Een effectinschatting van de inname van Europees beschermde habitats kan in principe kwantitatief uitgevoerd 
worden van een GIS-analyse waarbij een overlay van de netto-oppervlakte (in ha) van de nieuwe weg met de 
aangemelde habitats binnen habitatrichtlijngebieden uitgevoerd wordt. Voor de ligging van de habitats werd 
gebruik gemaakt van de meest recente ontwerp-habitatkaarten van het INBO. 

Voor de beoordeling zelf stellen zich echter een aantal moeilijkheden op dergelijke verliesoppervlakken 
eenvoudig weg onder te brengen in klassen van direct verlies van habitats. Ten eerste zijn er verschillende 
Europese habitats in het spel. Het eenvoudigweg optellen van deze oppervlakken voor de afzonderlijke habitats 
zou niet gepast zijn. Eén van de redenen hiervoor is dat sommige habitats prioritair zijn, andere niet. Ook zou 
een eenvoudige kwantitatieve beoordeling geen enkele ruimte bieden om rekening te houden met 
ontwikkelingsgraden van voorkomende habitats terwijl het gekend is van het terrein dat bepaalde zones een veel 
hogere ontwikkelingsgraad hebben dan andere, ook al behoren ze tot hetzelfde habitat. 

Daarom is het zinvol om ten aanzien van de huidige situatie een semi-kwantitatieve beoordeling door te voeren. 
Berekende arealen van verliezen op niveau van Europese habitats richten de beoordeling daarbij in eerste orde 
maar kwalitatieve aspecten (prioritair habitat of niet, ontwikkelingsgraad, zijn er één of meerdere habitats die 
direct verlies leiden) verfijnen de beoordeling. 

Voor de toekomstige situatie wordt sowieso een kwalitatieve inschatting gemaakt op basis van een zelf 
opgestelde ecologische streefbeeldkaart (zie Figuur 3). Directe verliezen van Europese habitats binnen 
habitatrichtlijngebieden in het ecologisch streefbeelden worden dus niet kwantitatief bepaald. Het ecologisch 
streefbeeld is immers een wenselijkheidsschets die niet concreet op perceelsniveau vertaald mag worden. De 
ecologische streefbeeldkaart in overlay gebracht met afbakeningen van habitatrichtlijngebieden en de 
verschillende omleidingstracés laat wel toe om een zekere inschatting te maken van directe verliezen. De 
inschatting van directe verliezen dienen in dit geval begrepen te worden als de som van de directe verliezen van 
reeds aanwezige Europese habitats en het niet kunnen realiseren van nagestreefde Europese habitats. 
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Figuur 3: Ecologisch streefbeeld binnen studiegebied (eigen compilatie studiebureau) 
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Schaalindeling 

Voor de schaal en voorkeurstabel wordt verwezen naar paragraaf 9.2.13. 

9.2.18. Criterium: Inname van leefgebieden van belangrijke soorten (Europees beschermd) 

Methodologie  

Een inschatting van de inname van leefgebieden van Europees beschermde soorten kan voor de vogelsoorten 
van de vogelrichtlijngebieden in principe op een kwantitatief ingeschat worden aan de hand van een GIS-analyse 
waarbij een overlay van de netto-oppervlakte (in ha) van de nieuwe weg met de leefgebieden van de 
vogelsoorten binnen de vogelrichtlijngebieden uitgevoerd wordt.  

De bepaling van de leefgebieden werd uitgevoerd door een vertaalsleutel op te stellen waarbij de coderingen van 
de BWK gerelateerd werden aan de geschiktheid als leefgebied. 

Er werd hierbij niet gewerkt op niveau van individuele soorten maar a.d.h.v. twee soortengroepen, zijnde 
heidesoorten enerzijds en moerassoorten anderzijds. De heidegroep vervat daarbij volgende soorten: Korhoen, 
nachtzwaluw, kraanvogel, Blauwe kiekendief Grauwe klauwier en Boomleeuwerik. De moerassoorten zijn de 
soorten Blauwborst en Porseleinhoen. 

Voor de toekomstige situatie wordt een kwalitatieve inschatting gemaakt op basis van een zelf opgestelde 
streefbeeldkaart. Een analoge redenering geldt ten aanzien van de vogelleefgebieden voor aangemelde soorten 
in vogelrichtlijngebied als voor de habitats in habitatrichtlijngebied. 

Schaalindeling 

Voor de schaal en voorkeurstabel wordt verwezen naar paragraaf 9.2.13. 

9.2.19. Criterium: Inname van overige waardevolle ecotopen/leefgebieden 

Methodologie  

Dit criterium geeft een kwalitatieve beoordeling voor alle ecotopen en soorten die niet onder de twee voorgaande 
criteria vallen. Het betreft hier zowel waardevolle ecotopen als leefgebieden voor allerlei soorten. Deze twee zijn 
samengenomen omdat uit de inschattingen door de deskundige naar voor kwam dat er een autocorrelatie tussen 
de twee aanwezig is.  

Voor de waarde van de ecotopen is gebruik gemaakt van de meest recente versie van de BWK (huidige situatie) 
of de natuurstreefbeeldkaart (toekomstige situatie). Hiervoor werden gedeeltelijk ontwerpversies van de BWK 
versie 2 gebruikt. 

Voor de leefgebieden van soorten werd gesteund op deze BWK (huidige situatie) of de natuurstreefbeeldkaart 
(toekomstige situatie). Er werd geen impact op individuele soorten onderzocht maar er werd gewerkt vanuit een 
aantal ecologische groepen (heidesoorten, watergebonden soorten, bossoorten).  

De beoordeling voor dit criterium wordt in deze fase van het onderzoek kwalitatief uitgevoerd. 

Schaalindeling 

Voor de schaal en voorkeurstabel wordt verwezen naar paragraaf 9.2.13. 
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9.2.20. Criterium: Totale kostprijs 

Methodologie  

De berekeningen van de kostprijs werden gedetailleerd uitgevoerd. Hiervoor werden o.a. de volgende aspecten 
in rekening gebracht: 

 Aanleg wegenis 
 Aanleg van bruggen 
 Aanleg van tunnels 
 Aanleg van duikers 
 Aanleg van grondlichamen 
 Aanleg van wegenis op pijlers 
 Afbraak bestaande constructies 
 Bijzondere aanlegtechnieken in de aanwezigheid van veenpakketten 
 Onteigening van woningen 
 Onteigening van gronden 

In de raming zijn evenwel enkel de scenario-onderscheidende onderdelen opgenomen om alzo een afweging te 
kunnen maken. Het beginpunt voor de berekeningen situeert zich ter hoogte van Peersedijk en het eindpunt ten 
noorden van de E314. De aansluitingscomplexen op de N715 en/of E314 zijn niet inbegrepen alsook de 
ontsluiting van het industriegebied centrum zuid. Ook de kostprijs van een herinrichting van de doortocht van de 
N715 werd niet berekend omdat deze niet onderscheidend is voor de tracéalternatieven. 

Ook flankerende maatregelen die kunnen opgelegd worden door vergunningsverlenende instanties zoals 
bufferingsbekkens voor het regenwater, visuele inkleding van de weg, ed zijn niet opgenomen in de raming. 
Kosten van milderende maatregelen die reeds in de projectbeschrijving opgenomen zijn, zoals de aanleg van de 
tunnel en de aanleg van pilotis in veenpakketten, zijn wel in de kostprijs opgenomen. Werken ivm aanleggen of 
aanpassen van nutsleidingen zijn niet opgenomen in de raming. 

Voor alle tracés werd in eerste instantie de kostprijs berekend. Omdat dit slechts de kostprijs is voor een deel 
van het tracé en deze dient ter onderscheiding van de tracés ten opzichte van elkaar werd geopteerd om deze 
waarden om te rekenen naar een procentuele kost van een “gemiddeld tracé”. Dit heeft als voordeel dat er geen 
misverstand kan ontstaan over de kostprijs. In de loop van de plan-MER zal uiteraard wel een volledige kostprijs 
berekend worden. Als kostprijs voor een “gemiddeld tracé” wordt de gemiddelde kostprijs van de onderzochte 
tracéalternatieven gebruikt. 
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Schaalindeling 

De waarde voor dit criterium wordt kwantitatief uitgedrukt. Hiervoor dient dan ook geen ordinale schaal opgesteld 
te worden maar dient aangegeven te worden vanaf welke verschil in waarde een alternatief een bepaalde 
voorkeur heeft ten opzichte van een ander alternatief: 

Tabel 39: Voorkeurstabel voor totale kostprijs 

(lage waarden zijn beter dan hoge 
waarden) 

Het verschil tussen twee 
alternatieven is 

Eenheid: % van de gemiddelde 
kostprijs 

Groter dan 
of gelijk aan 

Kleiner dan 

Geen voorkeur 0 25 

Kleine voorkeur 25 75 

Matige voorkeur 75 150 

Sterke voorkeur 150 250 

Zeer sterke voorkeur 250 375 

Alternatieven zijn onvergelijkbaar 375 / 
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10. BEOORDELING VAN DE TRACÉALTERNATIEVEN 

10.1. ZUIDELIJKE DELEN 

In hoofdstuk 5 werd zowel voor de tracéalternatieven ten westen van de kernen van Houthalen-Helchteren als 
voor het alternatief ten oosten van de kernen het onderscheid gemaakt tussen noordelijke delen van de 
tracéalternatieven en zuidelijke delen van tracéalternatieven.  

Voor de noordelijke tracédelen werd de technische uitwerking en het verkeerskundig functioneren in de loop van 
de beschikbare onderzoekstijd voldoende duidelijk om een beoordeling voor de verschillende criteria uit te 
voeren. Deze is te vinden in de onderstaande paragrafen. 

Voor de zuidelijke tracédelen was het in de looptijd van deze studie echter niet mogelijke om tot een consensus 
te komen over de wijze waarop het nieuwe deel van de N74 dient aan te sluiten op de E314 en op het bestaande 
deel van de N74 ten zuiden van de E314 (richting Hasselt). De reden hiervoor is: 

 Een verkeerskundig ideale aansluiting neemt bijzonder veel ruimte in beslag gezien de aansluiting het 
verbinden van een autosnelweg met een primaire weg type I betreft. Een aansluiting van een primaire 
weg type I op een autosnelweg is, na de kruising van twee autosnelwegen, qua categorisering de op 
een na hoogst mogelijke kruising. Omwille van de kenmerken van de omliggende gebieden 
(industrieterrein, natuurgebied, VEN-gebied, habitatrichtlijngebied, woonzone, landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied, …) is het echter gewenst op de ruimteinname zo klein mogelijk te houden.  

 Over de minimale vereisten op verkeerskundig vlak (bv minimale snelheden in bochten, het feit of op- 
en afritten met verkeerslichten voorzien worden, …), nodig om een zo beperkt mogelijke ruimteinname 
te bekomen, bestond onvoldoende uitsluitsel om acceptabele aansluitingsmogelijkheden te bekomen. 
De reden voor de onduidelijke situatie over de vereisten op verkeerskundig, en bijgevolg ruimtelijk, vlak 
is het feit dat er in Vlaanderen nauwelijks goede voorbeelden te vinden zijn van een dergelijk 
aansluitingscomplex.  

Gezien de wijze van aansluiten op de E314 een groot deel van de milieuimpact voor de zuidelijke delen bepaalt 
en de aansluitingswijze nog onbekend is, kan in dit stadium van het proces nog geen effectinschatting opgesteld 
worden voor de zuidelijke mogelijkheden. Globaal gezien kan echter voorlopig wel al gesteld worden dat het 
herinrichten van de bestaande verkeerswisselaar waarschijnlijk de kleinste bijkomende ruimte-inname zal 
veroorzaken.  

Nadat duidelijkheid wordt bekomen over de minimale vereisten op verkeerskundig vlak zal het complex voor de 
verschillende mogelijkheden ontworpen kunnen worden. Dit zal, behoudens inspraakreacties over de 
aansluitingsmogelijkheden, gedurende de terinzageleggingsperiode van de kennisgeving in de plan-MER-
procedure uitgeklaard worden. Op basis van de ontwerpen zal ook voor de zuidelijke tracédelen een beoordeling 
kunnen gebeuren cfr de methodologie die in deze trechteringsstudie gebruikt werd.  
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10.2. NOORDELIJKE DELEN 

10.2.1. Criterium: Doorstroming op bovenlokaal niveau 

Tabel 40: Rijtijden 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Rijtijd in s 354 367 390 353 361 353 357 367 426 

10.2.2. Criterium: Behoud van functionele relaties 

Toelichting van de verbreking van functionele relaties: 
 Gewestplantracé: Koerselsedijk, Heerkensweg, Linzenstraat en Weg naar Spikkelspade worden 

onderbroken. Enkele woningen ten noorden van het tracé worden afgezonderd, bedieningsweg te 
voorzien vanaf de Loerstraat. 

 Kraanberg-tracé: Koerselsedijk, Heerkensweg, Linzenstraat Weg naar Spikkelspade, Loerstraat, 
Wolfsdal, Vijfeindestraat, De Ramp en Hoolvenstraat worden onderbroken maar de straten hebben 
geen bediening van woon- en of economische functie. Gebieden die afgesloten worden kunnen bereikt 
worden via andere straten. 

 Remo-tracé: Koerselsedijk, Heerkensweg, Linzenstraat Weg naar Spikkelspade, Loerstraat, Wolfsdal, 
Vijfeindestraat, De Ramp en Hoolvenstraat worden onderbroken maar de straten hebben geen 
bediening van woon- en of economische functie. Gebieden die afgesloten worden kunnen bereikt 
worden via andere straten. 

 Oud spoor oost – basisvariant: Voortbroekstraat, Linzenstraat (3x) Weg naar Spikkelspade. Door de 
ligging ten oosten van het oud spoor wordt de Linzenstraat een aantal maal onderbroken wat intern in 
de Kievitwijk de relaties bemoeilijkt. 

 Oud spoor oost – zwemdokvariant: Voortbroekstraat, Overwegstraat, Weg naar Spikkelspade. De 
Kievitwijk wordt volledig afgezonderd van kern van Helchteren. De relatie met de kern van Helchteren 
dient hersteld te worden. 

 Oud spoor west – basisvariant: Voortbroekstraat, Linzenstraat en Weg naar Spikkelspade worden 
onderbroken. Enkele woningen ten noorden van het tracé worden afgezonderd, bedieningsweg te 
voorzien vanaf de Loerstraat. 

 Oud spoor west – variant grote boog: Voortbroekstraat, Linzenstraat en Weg naar Spikkelspade worden 
onderbroken. Enkele woningen ten noorden van het tracé worden afgezonderd, bedieningsweg te 
voorzien vanaf de Loerstraat. 

 Combi-tracé: Koerselsedijk, Heerkensweg, Linzenstraat, Weg naar Spikkelspade, Loerstraat, Wolfsdal, 
Vijfeindestraat, Mangelbeekstraat, Mispad en Hoolvenstraat worden onderbroken maar de Straten 
hebben geen bediening van woon- en of economische functie. Gebieden die afgesloten worden kunnen 
bereikt worden via andere straten. 

 Oostelijk omleidings-tracé: Doolstraat, Damstraat, Kruisvenstraat, Lakervenweg, Hoevestraatje, 
Meeuwerweg, Steenovenstaat, Steenakkerstraat, Binnenvaartstraat, Thijsweg, Broekweg, Bergstraat en 
Springstraat worden onderbroken. De straten hebben geen bediening van woon- en of economische 
functie. Gebieden die afgesloten worden kunnen bereikt worden via andere straten. De Springstraat die 
onderbroken is is lateraal aan de E314 gelegen. De Springstraat die tevens de verbinding tussen 
Meulenberg en Zonhoven (brug over E314) verzorgt wordt niet onderbroken. 
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Tabel 41: Inschatting behoud van functionele relaties 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Behoud 
functionele 
relaties 

matige 
impact  

geen 
impact 

geen 
impact 

zware 
impact 

zware 
impact 

matige 
impact 

matige 
impact 

geen 
impact 

beperkte 
impact 

10.2.3. Criterium: Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attractiepolen 

Toelichting van de potenties tot ontsluiting: 
 Gewestplantracé:  

o Knoop noord: ontsluiting van Molenheide, KMO Peersedijk geniet mee. De schacht via 
afzonderlijk te ontwikkelen tracé.  

o Knoop N719: De schacht via N719 evenals Helchteren en Houthalen via de 
Guldensporenlaan, Molenheide via lokaal wegennet tot knoop aan N74 of N719 

 Kraanberg-tracé:  
o Knoop noord: ontsluiting van Molenheide, KMO Peersedijk geniet mee. De schacht via 

afzonderlijk te ontwikkelen tracé.  
o Knoop N719: De schacht via N719 evenals Helchteren en Houthalen via de 

Guldensporenlaan, Molenheide via lokaal wegennet tot knoop aan N74 of N719 
 Remo-tracé:  

o Knoop noord: ontsluiting van Molenheide, KMO Peersedijk geniet mee. De schacht via 
afzonderlijk te ontwikkelen tracé.  

o Knoop N719: De schacht via N719 evenals Helchteren en Houthalen via de 
Guldensporenlaan, Molenheide via lokaal wegennet tot knoop aan N74 of N719 

 Oud spoor oost – basisvariant:  
o Knoop noord: ontsluiting van Molenheide, KMO Peersedijk geniet mee. De schacht via 

afzonderlijk te ontwikkelen tracé.  
o Knoop N719: De schacht via N719 evenals Helchteren en Houthalen via de 

Guldensporenlaan, Molenheide via lokaal wegennet tot knoop aan N74 of N719 
 Oud spoor oost – zwemdokvariant:  

o Knoop noord: ontsluiting van Molenheide, KMO Peersedijk geniet mee. De schacht via 
afzonderlijk te ontwikkelen tracé.  

o Knoop N719: De schacht via N719 evenals Helchteren en Houthalen via de 
Guldensporenlaan, Molenheide via lokaal wegennet tot knoop aan N74 of N719 

 Oud spoor west – basisvariant:  
o Knoop noord: ontsluiting van Molenheide, KMO Peersedijk geniet mee. De schacht via 

afzonderlijk te ontwikkelen tracé.  
o Knoop N719: De schacht via N719 evenals Helchteren en Houthalen via de 

Guldensporenlaan, Molenheide via lokaal wegennet tot knoop aan N74 of N719 
 Oud spoor west – variant grote boog:  

o Knoop noord: ontsluiting van Molenheide, KMO Peersedijk geniet mee. De schacht via 
afzonderlijk te ontwikkelen tracé.  

o Knoop N719: De schacht via N719 evenals Helchteren en Houthalen via de 
Guldensporenlaan, Molenheide via lokaal wegennet tot knoop aan N74 of N719 
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 Combi-tracé:  
o Knoop noord: ontsluiting van Molenheide, KMO Peersedijk geniet mee. De schacht via 

afzonderlijk te ontwikkelen tracé.  
o Knoop N719: De schacht via N719 evenals Helchteren en Houthalen via de 

Guldensporenlaan, Molenheide via lokaal wegennet tot knoop aan N74 of N719 
 Oostelijk omleidings-tracé:  

o Knoop noord: ontsluiting van Molenheide, KMO Peersedijk geniet mee. De schacht via 
afzonderlijk te ontwikkelen tracé.  

Tabel 42: Inschatting potentie tot ontsluiting 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Potentie tot 
ontsluiting 

zeer sterke 
potentie 

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

matige 
potentie 

 

10.2.4. Criterium: Conflictsituaties op primaire weg 

Voor alle westelijke tracés is er een mogelijkheid tot verknoping ter hoogte van de N719 en bijgevolg is er voor 
deze tracés, ten gevolge van de verknoping, potentieel een punt met een verlaagde verkeersveiligheid.  

Voor het oostelijke tracé is er geen locatie waar een verknoping mogelijk en gewenst is. Ter hoogte van de 
kruising van het oostelijk tracé met de Weg naar Zwartberg is verknoping mogelijk. De verwachting van een 
knoop op deze locatie is dat dit een sterke stroom sluipverkeer zal aantrekken op het niveau van 
snelweg/primaire wegverkeer. Omwille hiervan is een knoop op deze locatie sterk ongewenst. Bijgevolg is er hier 
geen potentieel punt met een verlaagde veiligheid. 

Tabel 43: Inschatting potentie tot ontsluiting 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Conflict-
situaties 

Verkeers-
veiligheids 

niveau 
neemt 

duidelijk af 

Verkeers-
veiligheids 

niveau 
neemt 

duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids

niveau 
neemt 

duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids 

niveau 
neemt 

duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids

niveau 
neemt 

duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids

niveau 
neemt 

duidelijk af  

Verkeers-
veiligheidsn

iveau 
neemt 

duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids 

niveau 
neemt 

duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids
niveau blijft 
behouden 
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10.2.5. Criterium: Aantal gehinderden door omgevingsgeluid 

Tabel 44: Aantal gehinderden door geluid 

Klasse Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Slaap-
gestoord  

630 471 449 657 690 647 581 451 640 

Ernstig 
gehinderd 

792 604 581 855 897 833 750 572 821 

Gehinderd 1899 1422 1358 1987 2086 1955 1757 1364 1933 

Gewogen 
totaal 

2687 2021 1933 2834 2974 2781 2500 1931 2748 

10.2.6. Criterium: Aantal gehinderden door luchtverontreiniging 

De eerste toetsing voor dit criterium bedraagt een toetsing aan het overschrijden van de normen. 

Tabel 45: Jaargemiddelde NO2 en PM10-concentraties in de omgeving van de voorgestelde omwegen, berekend met CAR Vlaanderen 

 NO2 PM10 

 JG (µg/m³) Aandeel verkeer 
tov AG (%) 

JG (µg/m³) Aandeel verkeer 
tov AG (%) 

Achtergrondwaarde 
(AG) 

18  28  

10m 29 61% 31 11% 

20m 26 44% 30 7% 

30m 25 39% 30 7% 

50m 23 28% 29 4% 

100m 21 17% 29 4% 

200m 19 6% 29 4% 

300m 19 6% 28 0% 

De jaargemiddelde norm voor zowel NO2 als voor PM10 bedraagt 40 µg/m³ en wordt nergens overschreden. 
Hierbij is er dus geen verschil tussen de verschillende tracéalternatieven. 
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Tabel 46: Aantal overschrijdingen van de daggrenswaarden voor NO2 en PM10 

Aantal overschrijdingen van de 
daggrenswaarde 

 NO2 PM10 

Achtergrond 0  

10 m 0 33 

20 m 0 31 

30 m 0 30 

50 m 0 29 

100 m 0 28 

200 m 0 28 

300 m 0 27 

 

Ook voor het aantal overschrijdingen van de dagwaarden blijft onder de norm en ook hierbij is er dus geen 
verschil tussen de verschillende tracéalternatieven. 

Een tweede vergelijkingsbasis is het aantal bewoners dat in een zone leeft waar de luchtkwaliteit een significante 
wijziging zal ondergaan. Een wijziging van drie procent ten opzichte van de norm (cfr paragraaf 9.2.6) bedraagt 
zowel voor NO2 als PM10 1,2 µg/m³.  

Voor NO2 betekent dit de zone waar de jaargemiddelde waarde 19,2 bedraagt. Deze bevindt zich tussen de 100 
en 200m van de weg. Voor de zekerheid werken we in de berekeningen met 200m. 

Voor PM10 betekent dit de zone waar de jaargemiddelde waarde 29,2 bedraagt. Deze bevindt zich tussen de 30 
en 50m van de weg. Voor de zekerheid werken we in de berekeningen met 50m. 

Tabel 47: het aantal woningen binnen een contour van 50m en 200m 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

50m 
(PM10) 

10 43 45 82 68 57 39 18 41 

200m (NO2) 246 290 293 440 480 372 354 265 341 

Gewogen 
totaal 

256 333 338 522 548 429 393 283 382 

 



Projectstudies Noordzuidverbinding Houthalen-Helchteren | 04_5508 
 

    i.s.m.    92/139 

10.2.7. Criterium: Aantal te onteigenen woonentiteiten 

Gewestplantracé: Het gewestplantracé omvat 3 woningen binnen de brutocontour. 2 gebouwen zijn hoeves, één 
vrijstaande woning is gelegen aan de Guldensporenstraat; 

Kraanberg-tracé: Dit tracé beslaat 2 woningen (hoeves) gelegen ten noorden van de Voortbroekstraat nabij de 
Kievitwijk. Ter hoogte van de Hoolvenstraat bevinden zich een groot aantal woningen (+/-30) net op de grens 
met de bouw- en gebruiksvrije strook. Gezien de omvang van deze cluster en de ligging van het tracé aan de 
westzijde van het spoor, kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bestaande woningen aan de 
Hoolvenstraat kunnen behouden blijven. 

Remo-tracé: 2 woningen (hoeves) ter hoogte van de Kievitwijk, idem als Kraanberg-tracé, 1 woning aan de 
Vijfeindestraat en een 4-tal woningen aan de Guldensporenlaan. 

Oud Spoor Oost: De keuze voor dit tracé zou een groot aantal te onteigenen woningen met zich meebrengen. 
Alleen in de omgeving van de Hoolvenstraat vallen al 93 woningen binnen de brutocontour. Een groot aantal 
daarvan bevinden zich eveneens binnen de netto contour. Dit aantal wordt nog vermeerderd met een 27-tal 
woningen in de Kievitwijk en de omgeving van de Kraanbergstraat en Pannensman. In totaal betekent dit een 
120-tal woningen. Naast het effectief aantal woningen beslaat dit tracé nog een groot aantal onbebouwde 
percelen in woongebied. 

Oud Spoor Oost –Zwemdokvariant: Deze variant beslaat 1 woning gelegen aan de Grote Baan. Ten opzichte 
van het hoofdalternatief (Oud Spoor Oost), worden een 20 tal woningen gespaard ter hoogte van de Kievitwijk. 

Oud Spoor west: 4 woningen bevinden zich duidelijk meer dan 50% binnen de brutocontour van het tracé. Het 
tracé loopt grotendeels gelijk met het Kraanberg-tracé. De problematiek van de woningen aan de Hoolvenstraat 
is dan ook identiek. 

Oud Spoor west- variant Grote Boog: Ter hoogte van het kruispunt van de Guldensporenstraat met de 
Lillosteenweg vallen 6 woningen binnen de contour. Gezien het een tracé-variant betreft wordt onmiddellijk de 
afweging gemaakt met het alternatief Oud Spoor West. In die zin zou de variant Grote Boog een toename van 
het aantal te onteigenen woningen betekenen met 6 eenheden: totaal 10 woningen. 

Combi-tracé: dit tracé beslaat dezelfde woningen als het Kraanberg-tracé in het noorden (2) en geen enkele 
woningen in het zuiden. Ter hoogte van de kruising met de N719 beslaat het tracé 12 woningen. In het totaal dus 
14 woningen 

Doordat de oostelijke omleiding in principe een groter aantal wegen doorkruist, worden er op verschillende 
plaatsen aangrenzende bebouwing doorsneden. In totaal betreft het 33 woningen en/of gebouwen met een 
andere functie (oa in het militair domein en Kelchterhoef).  

Tabel 48: Aantal te onteigenen woningen 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Aantal 
woningen 

3 2 7 120 101 4 10 14 33 
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Wat betreft de Westelijke omleidingen scoren het Gewestplantracé, het Kraanberg-tracé en het Oud Spoor West 
vrij goed. Mits een optimalisatie van de eerste twee tracés is het zelfs mogelijk dat strikt gezien geen enkele 
woning moet onteigend worden. Het Kraanberg-tracé en het tracé Oud Spoor West verlopen wel zeer dicht bij de 
woonwijk aan de Hoolvenstraat. Gezien het grote aantal woningen zijn belangrijke milderende maatregelen ter 
bescherming van de woon- en leefkwaliteit gerechtvaardigd. Het alternatief oud Spoor Oost scoort met 120 te 
onteigenen woningen uiterst slecht op dit criterium. Ten opzichte van het Oud Spoor oost betekent de 
Zwemdokvariant op dit criterium een duidelijke verbetering. De variant Grote Boog scoort voor dit criterium 
echter slechter dan de basisvariant Oud Spoor west. 

10.2.8. Criterium: Inname oppervlakte bedrijventerrein 

Voor alle noordelijke tracédelen is er geen inname in bedrijventerrein. 

10.2.9. Criterium: Oppervlakteverlies landbouwpercelen 

Voorafgaand aan de bespreking van het direct oppervlakteverlies aan landbouwgronden per tracéalternatief is 
het aangewezen de rol en het belang van de landbouw in het gebied te kaderen. 

Er wordt een duidelijk verschil waargenomen tussen het aantal gronden bestemd als landbouwgebied (of 
landschappelijk waardevol landbouwgebied) op het gewestplan en de percelen die effectief in gebruik zijn door 
de landbouw. Over het algemeen zijn er in feite minder gronden in landbouwgebruik ten opzichte van de 
bestemde gronden op het gewestplan. Er bestaat dus een zekere discrepantie tussen het gewestplan en het 
effectief bodemgebruik. Anderzijds kan het ook zijn dat sommige gronden bestemd als groengebied (natuur- of 
bosgebied) worden gebruikt door de landbouw. Dit is echter in mindere mate het geval. De landbouw heeft in de 
valleigebieden duidelijke een onder- of nevengeschikte rol ten opzichte van de overige open ruimte functies 
(natuur, bos,…) en is m.a.w. niet zozeer structuurbepalend in deze omgeving. Toch is de landbouw van belang 
als beheerder van de kwalitatieve en gevarieerde valleilandschappen. Deze rol voor de landbouw wordt in die zin 
beleidsmatig door de Vlaamse overheid ondersteunt. 

Wanneer we kijken naar het aantal percelen effectief in gebruik door de landbouw, zien we dat Oud spoor oost 
quasi het minste beslag legt op percelen in landbouwgebruik (ong. 5,8ha) van alle westelijke omleidingen. Enkel 
de Zwemdokvariant en het Remo-tracé scoren nog net iets beter. Het Kraanberg-tracé is vergelijkbaar met Oud 
Spoor oost. Dit is vooral te verklaren door het tracéverloop net voor de aansluiting met de bestaande N74/N715 
en het doorsnijden van enkele landbouwpercelen ten oosten van Lillo. 

Van alle westelijke omleidingen legt de Grote boogvariant met een totaal van 10ha het meeste ruimtebeslag op 
landbouwpercelen. Dit is logisch gezien deze variant hoofdzakelijk de in functie van natuur bestemde gebieden 
ter hoogte van de Mangel- en Echelbeekvallei tracht te vermijden. Het Gewestplantracé, Combi-tracé en Oud 
spoor – west – basisvariant volgen met respectievelijk 8,9ha, 8,2ha en 7,6ha. 

Met in het totaal 10,9 ha legt de oostelijke omleiding het meeste ruimtebeslag op landbouwgronden van alle 
omleidingstracés. Over de volledige lengte van het tracé gezien blijft het ruimtebeslag van landbouwgronden wel 
relatief beperkt ten opzichte van andere open ruimtefuncties (natuur, bos,…).  



Projectstudies Noordzuidverbinding Houthalen-Helchteren | 04_5508 
 

    i.s.m.    94/139 

Tabel 49: Oppervlakteverlies landbouwpercelen 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Aantal ha in 
landbouw-
gebruik 

8,9 5,9 4,9 5,8 5,0 7,6 10,0 8,2 10,9 

Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat het ruimtebeslag op landbouwgronden relatief beperkt is 
ten opzichte van het totale ruimtebeslag over de volledige lengte van de omleidingstracés. Zeker gezien de 
tracés quasi volledig door de open ruimte verlopen. De Oostelijke omleiding legt het meeste beslag op percelen 
in landbouwgebruik. Van de westelijke omleidingen is dit het Oud spoor – west – variant Grote boog. 

Gezien de beperkte onderlinge verschillen in grondinname, zal dit criterium dan ook beperkt doorwegen voor de 
bepaling van het voorkeurscenario.  

10.2.10. Criterium: Aantasting landschappelijke structuren 

De kaart van de landschappelijke structuur geeft duidelijk het belang weer van de relatief gave beekvalleien en 
de grote aaneengesloten bos- en heidecomplexen op het plateau. 

In de volgende alinea’s wordt kort de –provinciale- ontwikkelingsvisie weergegeven voor de landschappelijke 
structuur in de omgeving van Houthalen-Helchteren: 

Houthalen-Helchteren behoort tot het verstedelijkte gebied van Midden Limburg. Het mijnpatrimonium neemt in 
deze regio een bijzondere plaats in. In dit verstedelijkte landschap gaat versterkte aandacht uit naar het behoud 
van samenhangende groenstructuren (beekvalleien, open ruimteverbindingen, autovrije fietscorridors) en van 
nog aanwezige structurerende landschapskenmerken (vb. Kempense steilrand als structurerend reliëfelement). 
Er wordt ondermeer gestreefd naar het behouden van zichtbare en duidelijke grenzen tussen stedelijk en open 
landschap. Zowel de Winterbeek als de Mangelbeek zijn volgens de provincie structurerende hydrografische 
elementen. Beide valleigebieden worden gezien als structuurbepalende elementen die complexe gave 
landschappen –zoals de bos- en heidegebieden op het plateau; Park Lage Kempen en Park Midden Limburg- 
met elkaar onderling verbinden. 

Naast het weren van bebouwing en de bekrachtiging van de interne en onderlinge ruimtelijke samenhang van de 
valleigebieden en de complexe gave landschappen op het plateau, is de functionele ontwikkeling in de 
voornoemde gebieden hoofdzakelijk ecologisch georiënteerd. Landbouw in de valleigebieden wordt niet 
uitgesloten en krijgt een belangrijke landschapsverzorgende taak in het kader van de instandhouding van 
historische cultuurlandschappen. 

Vanuit het streven naar ‘ruimtelijke samenhang’ in bepaalde gebieden, wint het doorsnijdende en versnipperende 
effect van de aanleg van lijnvormige infrastructuren aan belang. Het is dan ook hoofdzakelijk met het oog op 
deze effecten op de bestaande en gewenste landschappellijke structuur dat de analyse gebeurd. 

Vanuit bovenstaande ontwikkelingsvisie kan aangenomen worden dat de westelijke tracés: ‘Oud spoor oost 
basis- en Zwemdokvariant, ‘Oud spoor west basis- en variant Grote boog’ en het ‘Gewestplantracé’ vrij slecht 
scoren gezien zij het valleigebied van de Winterbeek grotendeels en de valleien van de Mangelbeek en 
Echelbeek in beperktere mate doorsnijden. 
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Door de ligging van bovengenoemde tracés in het midden van het vrij smalle valleigebied van de Winterbeek 
treedt er een omvangrijke versnippering op waarbij de ruimte als het ware in twee delen wordt versneden. Er 
ontstaan een groot aantal restruimten, voornamelijk aan de zijde van de kern van Helchteren. Vanuit 
landschappelijk oogpunt worden deze tracés bijgevolg beschouwd als een structurele aantasting van het 
valleigebied.. De versnijding en versnippering van de Mangelbeekvallei is minder structureel gezien de 
tracéalternatieven en –varianten het valleigebied eerder dwarsen ipv overlangs aansnijden. Ten zuiden van de 
kruising met de N719 (Helzoldstraat) en Guldensporenlaan bevindt de N74 zich min of meer op de rand van het 
valleigebied en de kern van Houthalen. Ter hoogte van de Hoolvenstraat kan de N74 gezien worden als een 
harde begrenzing van de kern en is bij deze bepalend voor de overgang van het bebouwd gebied naar de open 
ruimte. Ten zuiden van de kruising met de N719 wordt de gebundelde ligging met het voormalig kolenspoor 
positiever ingeschat ten opzichte van de bundeling in het noorden (Winterbeekvallei), waar de impact van de 
versnippering en versnijding van het landschap door de primaire I duidelijk primeert ten opzichte van de 
bundeling met het fietspad. De grote boog Variant en het Combi-tracé betekenen wel een structurele aantasting 
van het vrij gave en waardevol landschap van het valleigebied van de Mangelbeek tussen Lillo en de kern van 
Houthalen. 

Op de westelijke tracé-varianten vormen het Remo-tracé, Kraanberg-tracé tracé en het Combi-tracé 
landschappelijk enigszins een uitzondering gezien deze tracés meer westelijk verlopen ten opzichte van het 
valleigebied van de Winterbeek. Het noordelijk deel van beide tracés is min of meer gelijklopend en bevindt zich 
gedeeltelijk boven de steilrand van het plateau, buiten het valleigebied. De landschappelijke structuur van het 
valleigebied van de Winterbeek kan hierdoor behouden blijven en maatregelen kunnen genomen worden om het 
structurerende karakter van het gevarieerd halfopen landbouwlandschap in de vallei zelfs te versterken (vb. door 
het versterken van de landschappelijke vista’s en het contrast tussen de vallei zelf en de valleiranden die 
enerzijds bebost zijn en anderzijds bebouwd). Gezien de mogelijkheid tot het gedeeltelijk intunnelen van de weg 
voor wat betreft het Kraanberg-tracé en het Combi-tracé kan het versnipperend effect ten opzichte van het 
complex gaaf landschap en ankerplaats: ‘heide- en stuifzandcomplex van Hechtel-Helchteren met de vallei van 
de Zwarte beek (A70006)’ zelfs tot een minimum herleid worden. De optie om de weg ondergronds te leiden is 
landschapsecologisch interessant gezien het algemene streefdoel tot het herstel van open stuifzanden en 
duinen. Voor het Remo-tracé is een intunneling echter niet mogelijk gezien de ondergrond bestaat uit 
stortmateriaal (mag niet verplaatst worden). 

Het landschapsversnipperende effect van de ‘Oostelijke omleiding’ en de aantasting van waardevolle 
cultuurhistorische landschappen varieert sterk van segment tot segment. Over het algemeen kan gesteld worden 
dat de Oostelijke Omleiding minder versnipperend werkt ten opzichte van de aanwezige landschappelijke 
structuren dan de westelijke tracés gezien het tracé de verschillende beekvalleien kortelings dwarst ter hoogte 
van hun bovenloop enerzijds en anderzijds gelegen is aan de rand van een zeer ruim open ruimtegebied –park 
Midden Limburg- waarbij de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle delen elders gelegen zijn. Er 
ontstaan dan ook minder snippers en/of restruimten. Bovendien verloopt de weg grotendeels door drogere en 
beboste terreinen wat de mogelijkheden voor het verminderen van de landschapsversnipperende effecten 
aanzienlijk verhoogd. Het zuidelijk deel van de Oostelijke omleiding zal landschappelijk het meeste impact 
veroorzaken vanwege de ligging in de vallei van de Laambeek. Door de nagestreefde bundeling met de E314 
kan de bijkomende impact op de landschappelijke structuur hier enigszins beperkt worden. 

Van alle westelijke tracés zal de verstoring van het Kraanberg-tracé tracé het meest beperkt zijn omwille van de 
mogelijkheden voor ontsnipperende maatregelen in het noordelijk deel en de bundeling met het aanwezige en 
grensstellende lijnelement van het voormalig kolenspoor in het zuidelijk deel. De landschappelijke impact van 
Remo is iets minder beperkt (=matig) ten opzichte van het Kraanberg-tracé tracé, gezien dit tracé niet kan 
ingetunneld worden. De structurele aantasting van de Mangelbeekvallei tengevolge van de kruising door het 
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Combi-tracé is moeilijk te milderen. Vandaar dat over het geheel de landschappelijke verstoring van dit tracé als 
ernstig wordt beschouwd. De landschappelijke impact van de overige tracés op het valleigebied van de 
Winterbeek wordt als nauwelijks te milderen ingeschat. Oud spoor oost’ en ‘Zwemdokvariant’, ‘Oud spoor west’ 
en ‘ variant Grote boog’ en het ‘Gewestplantracé vormen allen een zeer ernstige aantasting van de bestaande 
landschappelijke structuur. De landschappelijke verstoring wordt voor de oostelijke omleiding gelijkwaardig 
ingeschat als voor het Remo-tracé en is in die zin dus vrij beperkt. 

Concluderend kunnen we stellen: 
 zeer grote impact: Oud Spoor Oost basis– en Zwemdokvariant, Oud spoor west basis– en variant Grote 

boog, gewestplantracé, 
 grote impact: Combi-tracé 
 matige impact: Remo, oostelijke omleiding 
 beperkte impact: Kraanberg-tracé 

10.2.11. Criterium: Zichtbaarheid van de infrastructuur 

De tracéalternatieven die een binding met de oude spoorwegberm nastreven: Oud Spoor West en Oud Spoor 
Oost, zullen onder alle omstandigheden sterk dominant aanwezig zijn in het landschap; door de landschappelijke 
openheid is de zichtbaarheid van de weginfrastructuur ter hoogte van het valleigebied van de Winterbeek relatief 
hoog. Gezien de ligging in valleigebied is een ondergrondse of semi-ondergrondse oplossing niet mogelijk. 
Eventuele maatregelen voor het visueel bufferen van de weg in dit gebied biedt vanuit landschappelijk oogpunt 
geen oplossing gezien dit de aanwezigheid van de lijninfrastructuur in het gevarieerde, halfopen beeklandschap 
nog verder zal accentueren. Beide alternatieven bevinden zich bovendien zeer dicht bij de bebouwing van de 
kernen van Helchteren en Houthalen. Het Gewestplan tracé scoort iets beter gezien het net iets verder 
verwijderd is van de aanwezige bebouwing. Doch de visuele zichtbaarheid in het landschap zal nauwelijks 
verschillen van voorgaande tracés. De Zwemdokvariant en variant Grote Boog scoren zelfs relatief slechter dan 
de hoofdtracés. De Zwemdokvariant zal duidelijk visuele hinder veroorzaken zowel ten opzichte van het 
noordelijk deel van de kern van Helchteren als ten opzichte van de Kievitwijk. De basisvariant ‘Oud spoor West’, 
dewelke zich in een vrij gesloten (broek)bos bevindt, krijgt de voorkeur op de variant ‘Grote Boog’, gelegen in het 
overwegend open valleilandschap van de Mangelbeek. Dit gebied vormt een landschappelijk kader rondom de 
kern van Lillo. 

Het Remotracé en Kraanberg-tracé scoren duidelijk het beste gezien ze enerzijds het verst van de bebouwing 
verwijderd zijn en anderzijds het langst door gesloten landschappen verlopen. De tracés verlopen in het noorden 
overwegend door een bebost gebied (naaldhoutaanplant) waardoor de visuele impact reeds vanuit de bestaande 
situatie als beperkt kan ingeschat worden. 

Het Combi-tracé combineert qua zichtbaarheid het voordeel van het Kraanberg-tracé tracé en Remotracé met 
het nadeel van de variant ‘Grote boog’. 

De visuele verstoring van de Oostelijke omleiding is vrij beperkt gezien het tracé overwegend door gesloten 
landschappen verloopt (bosgebieden). Enkel in het zuiden is het landschap eerder open, maar daar verloopt het 
tracé gebundeld met de E314 wat de bijkomende visuele impact grotendeels opheft. 

Concluderend kunnen we stellen: 
 zeer grote impact: Oud Spoor Oost basis– en Zwemdokvariant 
 grote impact: Oud spoor west basis– en variant Grote boog, gewestplantracé 
 matige impact: Remo, oostelijke omleiding, Combi-tracé 
 beperkte impact: Kraanberg-tracé 
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10.2.12. Criterium: Aansnijding zones/gebouwen met erfgoedwaarde 

Enkel de Oostelijke omleiding beslaat een gedeelte van een beschermd landschap, nl. ‘de Dool’ (nl. 1,1ha.= 
0,99ha zone binnen nettobreedte + 0,2ha resterende snippers ten noorden van rijweg). Het betreft een 
classicistische U-vormige waterslot met omliggend kasteeldomein. Het domein is via enkele dreven verbonden 
met het centrum van Helchteren. Het tracé doorsnijdt geen lijn- vlak of puntvormige elementen die mede 
bepalend zijn voor de bescherming van het landschap. Door een gepaste inbuffering van de weg kan de visuele 
verstoring ten opzichte van het beschermd landschap grotendeels worden weggewerkt. Vermeldenswaardig is 
het verdere verloop van het oostelijke omleidingstracé net naast de tuinwijk ‘Meulenberg’ van Houthalen. De 
effecten ten opzichte van deze cultuurhistorisch belangrijke woonomgeving zijn vanuit ‘planet’ of landschappelijk 
oogpunt eerder beperkt; de eigenheid van de tuinwijk op zich wordt immers niet aangetast. 

De westelijke alternatieven blijven overwegend ver verwijderd van beschermde monumenten of landschappen en 
veroorzaken in die zin geen negatief effect. 

Buiten de wettelijk beschermde landschappen in het kader van het decreet betreffende de landschapszorg & 
Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, legt elk tracéalternatief in kwestie 
ruimtelijk beslag op gebieden met een relatief hoge landschappelijke waarde. Dit is ondermeer het gevolg van de 
hoge natuurwaarde van sommige gebieden. Opvallend is echter dat er geen zones aangesneden worden met 
geïnventariseerde cultuurhistorisch waardevolle sites zoals het mijnpatrimonium, intacte historische stabiele 
bossen, heide en duinen en zones met historisch stabiele percelering en plaggenbodems. 

Strikt bekeken vanuit het ruimtebeslag op gebieden met cultuurhistorische waarde kunnen de verschillende 
tracéalternatieven nauwelijks worden onderscheiden. Enkel de oostelijke omleiding brengt, weliswaar beperkt, 
direct ruimteverlies met zich mee t.o.v. het beschermd landschappelijk erfgoed ‘De Dool’.  

Conclusie: Oostelijke omleiding matige impact, westelijke omleidingen beperkte impact. 

10.2.13. Criterium: Wijziging ecologische verbindingen 

10.2.13.1. Huidige situatie 

In de huidige situatie nemen we aan dat vooral onderstaande verbindingen in belangrijke mate als functioneel 
beschouwd kunnen worden: 

 Militair Domein Meeuwen – Mangelbeekvallei – Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg 
 Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg 

Wanneer we het effect van verschillende omleidingstracés willen beschouwen op netwerken dienen deze 
daarom in eerste instantie te gebeuren ten aanzien van hoger genoemde twee verbindingsassen binnen het 
studiegebied. 

Eerste vaststelling is dat zowel de verschillende westelijke omleidingstracés als het oostelijk omleidingstracé 
deze verbindingsassen dwarsen of er ten minste substantieel mee interfereren. 

Voor alle westelijke omleidingstracés geldt dat ze interferentie vertonen met de ecologische corridoras “Militair 
Domein Meeuwen – Mangelbeekvallei – Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg”. Het trace oud spoor 
west variant vormt daarop geen uitzondering ook al spaart ze bestaande ecologische waardevolle percelen op 
deze ecologische corridor in belangrijke mate uit. 

Voor het zuidelijke deel van de westelijke omleidingstracés bestaan verschillende mogelijke varianten. Duidelijk 
is dat binnen een netwerkconcept de variant die verloopt over het industrieterrein Houthalen Zuid-West het minst 
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interfereert met de ecologische corridoras “Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied 
Midden-Limburg”. De beide andere aansluitingsvarianten scoren in dat opzicht veel minder goed omdat ze de 
Laambeekvallei dwarsen. Door de verknoping met de E314 die bij deze twee varianten dient te worden 
ingecalculeerd gaan bovendien belangrijke ecologische stapstenen binnen deze ecologische corridoras verloren 
of raken ze verknipt. Dit geldt bv. voor de deelgebieden Kolveren, de Laambroekvijvers en de Laambroeken die 
deel uitmaken van het Vlaams Natuurreservaat Laambeekvallei. 

Het oostelijk omleidingstracé interfereert ook met beide hoger genoemde ecologische verbindingsassen. Dit 
geldt in het bijzonder voor de ecologische verbindingsas “Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & 
Vijvergebied Midden-Limburg”. Het oostelijk omleidingstracé loopt immers over een aanzienlijke lengte parallel 
met deze ecologische verbindingsas (t.h.v. Breelaer). Ter hoogte van de brongebieden van de Mangelbeekvallei 
wordt de ecologische verbindingsas “Militair Domein Meeuwen – Mangelbeekvallei – Vogelzangbos & 
Vijvergebied Midden-Limburg” gedwarst. Gezien de functionaliteit van deze ecologische verbinding ter hoogte 
van het gekruiste gebied momenteel niet optimaal is, zou gesteld kunnen worden dat het netwerkeffect in de 
huidige situatie ook als matig beoordeeld kan worden. 

De bovengrondse ligging van het noordelijk deel van het tracé Remo vertoont een interferentie met het 
verbindingscomplex “Vallei van de Helderbeek / terril van Zolder – Militair domein Kamp van Beverlo – Vallei van 
de Winterbeek & de Mangelbeek”. Het effect wordt echter relatief klein ingeschat aangezien de betreffende zone 
op dit moment slechts een beperkte verbindingswaarde heeft tussen de hoger genoemde gebieden. 

Tabel 50: Wijziging ecologische verbindingen, huidige situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Wijziging 
verbindingen: 
huidig 

Klasse A Klasse A Klasse B Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A 

10.2.13.2. Streefbeeld 

Bij de beschrijving van de referentiesituatie stelden we al dat er binnen het studiegebied en voor wat betreft het 
natuurstreefbeeld een vijftal belangrijke ecologische corridorassen dienen beschouwd te worden. Al naargelang 
het beschouwde omleidingstracé kan interferentie ontstaan met één of meerdere van de daar genoemde 
ecologische corridorassen. 

De westelijke en de oostelijke omleidingstracés interfereren in alle gevallen met de ecologische corridoras 
“Militair Domein Meeuwen – Mangelbeekvallei – Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg”. 

Binnen de verschillende westelijke omleidingstracés vertoont het Kraanberg-tracé en het Combi-tracé 
interferentie met de “ecologische verbindingsassen tussen Vallei van de Helderbeek / terril van Zolder – Militair 
domein Kamp van Beverlo – Vallei van de Winterbeek & de Mangelbeek”. Netwerkeffecten kunnen mits op 
natuurgerichte herinrichting van het afgedekte tunneltraject echter uitgesloten worden en er kan zelfs versterking 
worden gerealiseerd. 

Een heel andere situatie stelt zich voor het Remotracé waar in hetzelfde verbindingsgebied wel een ernstige 
hypotheek gelegd wordt op de functionaliteit ervan. Het Remotracé verloopt immers bovengronds (vermijden 



Projectstudies Noordzuidverbinding Houthalen-Helchteren | 04_5508 
 

    i.s.m.    99/139 

aansnijden storten) en dreigt de natuurgebieden van de Helderbeek & de terril van Zolder, het heidegebied te 
Helchteren-Leopoldsburg en de Valleien van Winterbeek en Mangelbeek sterk van elkaar te isoleren. 

Het oostelijk omleidingstrace interferereert met de ecologische corridoras “Laambeekvallei van brongebied tot 
Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg”. Dat geldt evenzeer voor de westelijke omleidingstracés indien 
gekozen zou worden voor één van de twee varianten die een nieuw aansluitingscomplex realiseren op de E314. 

Het oostelijk omleidingstracé legt tevens een hypotheek op het realiseren van een functionele verbinding tussen 
de heidegebieden van Tenhaagdoorn & Teut enerzijds en het heideterrein van Meeuwen anderzijds. Een 
functionele verbinding ten noorden van de Laambeekvallei, die zou bestaan uit open plekken en heidestapstenen 
temidden van droge bossen, zou duidelijk op de helling komen te staan. 

Tabel 51: Wijziging ecologische verbindingen, gewenste situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Wijziging 
verbindingen: 
streefbeeld 

Klasse B Klasse A Klasse C Klasse B Klasse B Klasse B Klasse B Klasse A Klasse B 

10.2.14. Criterium: Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder 

10.2.14.1. Huidige situatie 

Geluidsverstoring dient in de eerste plaats afgewogen te worden ten aanzien van aangemelde vogelsoorten in 
vogelrichtlijngebieden. De invloed van westelijke omleidingstracés moeten daarbij vooral ingeschat ten aanzien 
van SBZ-V “Militair domein en de Vallei van de Zwarte Beek”, meerbepaald de heidegebieden waar meerdere 
aangemelde vogelsoorten tot broeden komen. De invloed van het oostelijk omleidingstracé dient vooral bepaald 
t.o.v. de heidegebieden in SBZ-V “Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer”.  

Indien als een benaderende minimale invloedsafstand (met bufferende maatregelen) 200 m wordt aangehouden 
kan gesteld dat de meeste omleidingstracés niet echt een verreikende invloed teweeg zouden brengen naar 
relevante grote heidecomplexen. Het Kraanberg-tracé zou louter op basis van ligging de grootste effecten 
veroorzaken op broedende heidesoorten. Aangezien t.h.v. het Helchterenbos en de Kraanberg echter uitgegaan 
wordt van een ‘cut and cover’ uitvoeringswijze kunnen de effecten sterk worden ingeperkt. Echter, daar waar de 
aansluiting gemaakt dient te worden met de N74, lijken effecten niet volledig te kunnen worden weggenomen. 
Hier dient rekening gehouden te worden met een zekere invloedsafstand in de richting van lokaal aanwezige 
landduingebieden. Dit geldt evenzeer voor het gewestplantracé en de omgeving van de aansluitingszone met de 
N74. Het oostelijk tracé, alhoewel bovengronds verlopend, wordt ingeschat hoogstens een beperkte invloed te 
hebben naar de heidegebieden te Meeuwen. De afstand tot de betreffende heidegebieden en de inbuffering 
binnen bosgebied beperken de invloed. Desgevallend middels extra milderende maatregelen (bufferende 
schermen of bufferdijken) lijken geluidseffecten te kunnen weggenomen worden. 
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Tabel 52: Hoeveelheid geluidsgehinderde natuur, gewenste situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Hoeveelheid 
geluids-
gehinderde 
natuur: huidig 

Klasse B Klasse B Klasse C Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse B Klasse B 

10.2.14.2. Streefbeeld 

Het gestelde onder effecten door geluidsverstoring voor de huidige situatie is grosso modo ook hier van 
toepassing. De effecten zijn in regel echter groter omdat in het natuurstreefbeeld een zekere uitbreiding van het 
heideareaal beoogd wordt. Dit geldt in het bijzonder voor het heidegebied van Meeuwen waar voor aanpalende 
akkers in de toekomst een omvorming naar een mozaïeksituatie van heide en bos wordt geambieerd. Dit brengt 
het oostelijk omleidingstracé als het ware dichter tot de leefgebieden van aangemelde vogelsoorten en zou de 
ecologische draagkracht van deze nieuw in te richten gebieden kunnen beperken. Voor de westelijke 
omleidingstracés kan algemeen gesteld dat effecten door geluidsverstoring ten opzichte van de huidige situatie 
niet verder verzwaard zullen worden. 

Tabel 53: Hoeveelheid geluidsgehinderde natuur, gewenste situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Hoeveelheid 
geluids-
gehinderde 
natuur: 
streefbeeld 

Klasse B Klasse B Klasse D Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse B Klasse C 

 

10.2.15. Criterium: Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het watersysteem 

10.2.15.1. Huidige situatie 

Overlay van de verschillende omleidingstracés met de topografische kaart maakt duidelijk dat de westelijke 
omleidingstracés een beduidend grotere interferentie vertonen met valleigebieden in vergelijking met het oostelijk 
omleidingstracé. Hieruit volgt dat eventuele effecten op de hydrologie en, als resultaat daarvan, op vegetaties en 
ecosystemen in regel vooral een aandachtspunt zijn voor de westelijke omleidingstracés, maar ook voor het 
zuidelijke deel van het oostelijke omleidingstracé. 

Verdroging veenlagen 

Grondwaterverlagingen, ook van tijdelijke aard, kunnen nefast zijn voor beekbegeleidende vegetaties. Dit geldt in 
het bijzonder voor valleien waar veenpakketten aanwezig zijn. Verdroging van veenlagen (tgv tijdelijke 
grondwaterverlaging door bemaling in de fase van aanleg) is immers een irreversibel proces dat kan leiden tot 
veraarding van het veen met als gevolg dat door op gang komende aërobe processen eutrofiëring optreedt van 
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vegetaties. Grondwaterverlagingen, ook van tijdelijke aard, kunnen dus nadelig zijn voor beekbegeleidende 
vegetaties. 

Zowel in de valleien van de Winterbeek, Laambeek als Mangelbeek zijn veengronden aanwezig, zodat dit aspect 
in grote mate van belang is voor de westelijke omleidingstracés (uitz. noordelijke deel van Kraanberg-tracé) 
evenals voor het zuidelijke deel van het oostelijke omleidingstracé. 

Dit effect kan vermeden worden door technieken toe te passen die ertoe leiden dat bemaling (incl. 
retourbemaling) in valleigebieden wordt vermeden (vb werken met hydrologisch scherm). Deze maatregel wordt 
verondersteld als projectkenmerk opgenomen te worden, zodat een wijziging van beekbegeleidende vegetaties 
tgv veraarding van veen niet als onderscheidend wordt weerhouden. 

Doorbreken slecht doorlatende laag 

In het noorden van de gemeente Houthalen-Helchteren wordt het Diestiaan afgedekt door de Formatie van 
Kasterlee. De formatie van Diest heeft een kleiige top die lokaal een slecht doorlatende laag kan vormen. Ook in 
het Diestiaan kunnen kleiige concentraties aanwezig zijn die lokaal een slecht doorlatende laag kunnen vormen. 
Aanwezigheid van dergelijke slecht doorlatende lagen leidt lokaal tot het ontstaan van (gedeeltelijk) gescheiden 
watertafels en/of hangwatertafels. Dergelijke systemen leiden tot de aanwezigheid van een specifieke, lokale 
waterhuishouding. Bovendien kan de waterkwaliteit van de (gedeeltelijk) gescheiden watertafels verschillen 
(bovenste lagen vaak meer regenwater beïnvloed).   
Het ‘doorprikken’ van dergelijke slecht doorlatende lagen door bouwconstructies zou er toe kunnen leiden dat het 
ondiepe freatische grondwater wegloopt met verdroging tot gevolg of omgekeerd dat grondwater van de tweede, 
diepere aquifer de oppervlakte bereikt en hier aanleiding kan geven tot vernatting of een verandering van de 
waterkwaliteit van de aquifer die in contact staat met vegetaties.  

Op basis van de beschikbare informatie uit de DOV kan niet exact aangegeven worden waar slecht doorlatende 
lagen aanwezig zijn. Het is aannemelijk dat in de valleien van de Mangelbeek en de Laambeek rekening 
gehouden dient te worden met de aanwezigheid van een ondiepe slecht doorlatende laag (als onderdeel van 
alluviale afzettingen). Beschikbare boorgegevens wijzen eveneens op de lokale aanwezigheid van een ondiepe 
kleiige laag thv Kraanberg-Helchterenbos ten (noord)westen van de bebouwde kern van Helchteren. Dit is dan 
ook een aandachtspunt voor alle omleidingstracés en in het bijzonder de westelijke omleidingstracés. 

Ook dit effect kan vermeden worden door toepassing van aangepaste uitvoeringstechnieken waarbij thv de 
slecht doorlatende laag voldoende afdichting rondom de geplaatste constructies wordt voorzien. Er wordt 
verondersteld dat deze maatregel standaard wordt voorzien waar nodig (te bepalen ahv grondonderzoek ter 
voorbereiding van de werken) zodat effecten tgv het doorbreken van een lokaal slecht doorlatende laag niet als 
onderscheidend wordt weerhouden.  

Wijziging stromingspatroon en grondwaterpeil 

De aanwezigheid van CONSTRUCTIES IN DE ONDERGROND kan aan de stroomopwaartse zijde een opstuwing en 
aan stroomafwaartse zijde een verlaging van het grondwater veroorzaken wanneer deze constructies de 
grondwaterstroming in (meer of mindere mate) verhinderen. Dwz wanneer de voet van de constructie zich onder 
de waterspiegel van het freatische waterpakket bevindt en zeker wanneer de constructie dwars doorheen het 
volledige freatische waterpakket tot in (of onder) de ondoorlatende basislaag van het freatische pakket gaat. In 
dit laatste geval kan het grondwater enkel langsheen de constructie doorstromen. Wanneer boven en/of onder 
de constructie nog ruimte is voor doorstroming zal de impact beperkter zijn.  
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Zowel een verhoging als verlaging van het grondwaterpeil kan een invloed hebben op de vegetatieontwikkeling, 
waarbij vnl een verdroging thv de (grondwaterafhankelijke) beekbegeleidende vegetaties van belang is. De 
lokale verdroging kan (analoog aan effect van bemaling uit eerder punt) bovendien een eutrofiëring veroorzaken. 

Met betrekking tot de impact op de grondwaterstroming is ook de oriëntatie van de constructie (wanneer het een 
langwerpige ‘hindernis’ betreft zoals een weg; al dan niet in de vorm van een tunnel) van belang. Wanneer deze 
nl evenwijdig met de stromingsrichting wordt voorzien, zal het effect immers veel beperkter zijn dan wanneer de 
constructie dwars op de stromingsrichting wordt voorzien. 

Waar de weg op maaiveldniveau wordt voorzien, is voornamelijk het effect op het oppervlakkig afstromend 
hemelwater en freatisch grondwater van belang (funderingen/wegkoffer tot onder maaiveld), dat in hoofdzaak in 
de richting van de waterlopen is georiënteerd. Waar het oostelijke omleidingstracé (op de rand van het Kempisch 
plateau) de bovenstroomse valleien van de Mangelbeek en Winterbeek kruist, gebeurt dit dwars op de valleien 
en dus eerder parallel met deze waterstromingsrichting. Ter hoogte van de heuvelruggen tussen de 
verscheidene valleisystemen (zowel tussen Mangelbeek- en Laambeekvallei als tussen Laambeek- en 
Winterbeekvallei) is de stromingsrichting naar de waterlopen minder uitgesproken. Het freatische grondwater 
bevindt zich hier op te grote diepte om beïnvloedt te worden door een weg op maaiveldhoogte.   
De westelijke omleidingstracés zijn hoofdzakelijk parallel aan (zelfs in) de vallei voorzien, zodat de impact van 
deze tracés op de grondwaterstroming van de freatische grondwatertafel en oppervlakkige afstroming van 
hemelwater belangrijker zal zijn. De eventuele aanwezigheid van een slecht doorlatende laag kan dit effect (thv 
Helchterenbos) nog versterken.  

Het effect op de grondwaterstroming (en grondwaterpeil) kan maximaal vermeden worden door de weg 
doorheen de valleien op pijlers te voorzien, zodat de vrije doorloop van het oppervlaktewater en oppervlakkig 
stromende grondwater kan worden gegarandeerd. In de volgende stap bij de uitwerking van het ontwerpplan zal 
met meer detail onderzocht moeten worden waar de uitvoering op pijlers aangewezen is omwille van negatieve 
effecten. Op een groot aantal plaatsen is het eveneens mogelijk met grondlichamen in ophoging te werken 
waarbij randvoorwaarden opgelegd worden aan de fundering en afwateringsconcept. 

Ter hoogte van de ‘noordelijke boog’ van het Kraanberg-tracé en het Combi-tracé is voorgesteld de weg als 
tunnel te voorzien zodat bovenop de tunnel opnieuw droge vegetaties kunnen ontwikkelen. Deze tunnel bevindt 
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zich thv de waterscheiding tussen Mangelbeek en Zwartebeek en dus in infiltratiegebied. Aanvullend dient 
opgemerkt dat de grondwaterstroming ten gevolge van de aanwezigheid van ondoorlatende stortplaatsen ten 
oosten, reeds verstoord is. Om opstuwende effecten zoals voorgesteld in voorgaande schema’s te vermijden, is 
het hier van belang voldoende ruimte boven de tunnel te voorzien, zodat oppervlakkig afstromend water kan 
doorstromen (1 à 2 m).   
Beschikbare boorgegevens geven aan dat een lokaal slecht doorlatende laag eventueel op beperkte diepte 
aanwezig is. Door het dak van de tunnel op vergelijkbare diepte van de top van de slecht doorlatende laag te 
voorzien, zal ook het opstuwend effect vermeden worden. Hierbij wordt opgemerkt dat, wanneer dit tracé als 
meest wenselijke tracé wordt weerhouden, bijkomend onderzoek op projectniveau noodzakelijk is mbt het al dan 
niet aanwezig zijn van een slecht doorlatende laag.  

Een tweede aandachtpunt mbt de impact op de grondwaterstroming en hiermee samenhangend het 
grondwaterpeil, is de aanleg van LANGSGRACHTEN die lokaal het oppervlaktewater opvangen evenals drainage 
van ondiep grondwater veroorzaken, met een mogelijke lokale verdroging tot gevolg. Zoals eerder gesteld zal 
een verdroging op zich een belangrijke impact op de (grondwaterafhankelijke) vegetaties in de beekvalleien 
genereren. Als secundair effect is ook eutrofiëring van de vegetaties (tgv mineralisatieprocessen die in aërobe 
situaties kunnen plaatsvinden) van belang.  

Ook hier is de impact van het grachtensysteem afhankelijk van de oriëntatie tov de vallei. De impact van een 
gracht dwars doorheen een vallei zal over een kleinere afstand merkbaar zijn dan de impact van een gracht 
parallel aan de waterloop. In dit laatste geval zal de gracht in meer of mindere mate de functie van de waterloop 
overnemen. Wanneer een traject centraal doorheen de vallei dient te worden aangelegd, waarbij de bestaande 
waterloop “ontdubbeld” zou worden in twee langsgrachten langs de weg is de impact vanzelfsprekend het 
grootst.  

De westelijke omleidingstracés die centraal in de vallei van de Grote Winterbeek en de (Kleine) Winterbeek 
verlopen vertonen op dit punt de grootste risico’s. Om deze reden is een aanleg op een grondlichaam 
opgenomen in de projectkenmerken. Een dergelijke aanleg stelt minder ingrijpende eisen aan de aanleg van 
langsgrachten. Het betreft in de eerste plaats het tracé oud spoor west dat met beide valleidelen interfereert. In 
tweede orde kunnen in dit verband de tracés oud spoor west variant, oud spoor oost, oud spoor oost variant, 
Kraanberg-tracé en gewestplantracé worden vernoemd. Ook het zuidelijke deel van het oostelijke 
omleidingstracé, dat doorheen de Mangelbeekvallei loopt, vormt op dit vlak een risico. 

Wijziging waterkwaliteit 

Tot slot dient ook stilgestaan te worden bij de mogelijke chemische effecten van afstromend water van een aan 
te leggen wegtracé. Uitgangspunt is daarbij dat olieachtige substanties na afvoer via niet-infiltrerende 
langsgrachten en verwerking in vet- en zandvangers behoorlijk kunnen worden opgevangen. Strooizouten 
kunnen niet worden opgevangen en een theoretisch effect in natte ecosystemen kan bij voorbaat niet volledig 
worden uitgesloten in systemen waar lokaal sprake is van stagnerend oppervlaktewater en/of grondwater. 

Conclusie 

Effecten op de oppervlakkige afvoer van hemelwater en grondwaterstroming kunnen in belangrijke mate beperkt 
worden dmv een aantal meer algemene maatregelen. Dergelijke maatregelen worden verondersteld als 
projectkenmerken opgenomen te worden. Het betreft:  

 Vermijden van bemaling (incl retourbemaling) in valleigebieden door toepassing aangepaste technieken 
(vb werken met hydrologisch scherm in geïsoleerde bouwputten) 

 Wegtrajecten doorheen kritische delen van valleien aanleggen op pijlers 



Projectstudies Noordzuidverbinding Houthalen-Helchteren | 04_5508 
 

    i.s.m.    104/139 

 Tijdens ontwerpfase aandacht voor aanwezigheid slecht doorlatende laag (specifiek voor uiteindelijke 
tracé te bepalen ahv geotechnisch onderzoek tijdens ontwerpfase); aanpassing uitvoeringstechnieken 
ifv aanwezigheid van dergelijke laag.  

 Doordachte oriëntering van grachten en omgelegde waterlopen zodat minimale verstoring optreedt van 
watersysteem 

Hoger genoemde maatregelen (geen bemaling, wegen op pijlers in valleien en specifieke maatregelen bij 
‘doorprikken’ slecht doorlatende laag) dienen ondersteld te worden reeds belangrijke risico’s ten aanzien van de 
relevante ecosystemen en de huidige vegetaties op te vangen.  
Daarmee kunnen hydrologische en ecohydrologische effecten voor de westelijke omleidingstracés doorheen de 
valleien van de Laambeek en Mangelbeek evenals ecohydrologische effecten voor het zuidelijke deel van het 
oostelijke omleidingstracé doorheen de Laambeekvallei echter niet bij voorbaat worden uitgesloten. 

Hiaten in de kennis 

 Onvoldoende kennis van lokaal ondoorlatende zones (aquitards) 
 Onvoldoende kennis van lokale grondwaterstroming en infiltratie- en kwelgebieden 

De opbouw van het grondwatermodel en plaatsing van een aantal peilbuizen op kritische plaatsen moet 
onzekerheden kunnen minimaliseren bij een verdere uitwerking op plan-niveau. 

Gegeven het feit dat alle tracés (zowel oostelijk als westelijk) in zekere mate interfereren met valleigebieden en 
aangezien momenteel de hydrologische situatie in het studiegebied slechts ten dele is gekend wordt in regel 
uitgegaan van negatieve effecten, en dit ondanks een aantal milderende maatregelen die als projectkenmerk zijn 
meegenomen. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat meer hydrologisch onderzoek de leemte in de kennis uiteraard zal 
reduceren zodat een huidige beoordeling van een inschatting van effect in een later stadium bijgesteld zou 
kunnen dienen te worden. 

Concreet schatten we op dit moment in dat negatieve hydrologische effecten voor het oostelijk omleidingstracé 
zeer onwaarschijnlijk zijn. Hierbij dient wel opgemerkt dat de afwerking van het tracé aan de zuidzijde nog niet is 
begrepen. De positie van deze aansluiting bepaalt mede de uiteindelijke beoordeling. 

Het Combi-tracé en het Remo tracé worden op dit moment ingeschat de minste hydrologische effecten teweeg te 
brengen van alle westelijke omleidingstracés. Het Combi-tracé spaart de valleien van de Mangelbeek en de 
Winterbeek grotendeels uit. In het noordelijk deel waar het Combi-tracé gelijk spoort met het Kraanberg-tracé 
dient enig risico ingecalculeerd ten gevolge van de ondertunneling. Obstructie van grondwaterstromingen in de 
richting van de Winterbeekvallei kan op dit moment niet geheel worden uitgesloten. Het Remo tracé snijdt 
weliswaar de Mangelbeekvallei aan met, ook mits de milderende maatregelen, mogelijke residuele effecten. 
Echter in het noordelijk deel zou het tracé gelijkvloers lopen en duidelijk buiten valleigebied zodat hier geen 
hydrologische effecten verwacht moeten worden. 

Tabel 54: Verstoorde natuur door wijziging van het watersysteem, huidige situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Verstoorde 
natuur door 

Klasse C Klasse C Klasse B Klasse C Klasse C Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A 
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Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

wijziging 
watersysteem: 
huidig 

 

10.2.15.2. Streefbeeld 

Het gestelde onder hydrologische effecten voor de huidige situatie is grosso modo ook hier van toepassing. 
Ingeschat kan worden dat de residuele effecten, rekening houdend met de te nemen projectspecifieke, 
milderende maatregelen, echter iets groter zullen zijn wanneer effecten worden ingeschat tegen het licht van een 
tot doel gesteld natuurstreefbeeld. 

In het natuurstreefbeeld worden immers grotere arealen aan ecologisch waardevolle en grondwaterafhankelijke 
vegetaties beoogd worden. Meer nog dan in de huidige situatie impliceert dit dat de eventuele effecten van de 
westelijke omleidingstracés bijzondere aandacht vergen. Meerbepaald bedoelen we tracés die interfereren met 
de vallei van de Mangelbeek en vooral het gedeelte dat als “gesloten moerasbos” tot doel is gesteld in het 
beheerplan voor de Mangelbeekvallei. 

Tabel 55: Verstoorde natuur door wijziging van het watersysteem, gewenste situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Verstoorde 
natuur door 
wijziging 
watersysteem: 
streefbeeld 

Klasse C Klasse C Klasse B Klasse C Klasse C Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A 

 

10.2.16. Criterium: Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreiniging 

De resultaten van de berekeningen werden reeds gegeven in paragraaf 10.2.6. Uit de vergelijking van de 
grenswaarde en de maximale berekende waarde, zijnde 29 µg/m³ vlak aan de weg, blijkt dat de wettelijke norm 
gerespecteerd wordt. Dit geldt uiteraard voor alle tracés. 

De bijdrage van het weggebruik aan de emissies bedraagt 11 µg NO2/m³. De totale zuurdepositie die hiermee 
gerelateerd is, bedraagt 74 Zuurequivalenten/ha/jaar en de hoeveelheid stikstofdepositie bedraagt 
22,5 g N/ha/jaar.  

Op 100m afstand van de weg bedragen deze waarden respectievelijk 20 Zeq/ha/jaar en 6 g N/ha/jaar. 

De kritische lasten10 voor verzuring van heide liggen boven de 2000 Zeq/ha/jaar. Voor vermesting komen de 
laagste kritische lasten voor bij voedselarme vennen: 5 à 10 kg.N/ha/jaar. 

                                                 
10 Voor de tabellen met waarden van kritische lasten wordt verwezen naar het ontwerp-richtlijnenboek wegen, 
in opmaak door Aeolus in opdracht van de Vlaamse overheid – Dienst Mer. 
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Uit de vergelijking van de kritische lasten voor de meest gevoelige vegetatietypes met de immissies ten gevolge 
van het weggebruik komt naar voor dat de immissies op korte afstand zodanig beperkt zijn dat deze geen of een 
verwaarloosbare invloed zullen hebben op de omliggende vegetaties en dit ongeacht welke de aanwezige 
vegetaties zijn. Immers, de verwaarloosbare invloed is geldig voor de meest gevoelige vegetaties.  

Dit criterium is dan ook niet onderscheidend en alle tracéalternatieven krijgen dezelfde beoordeling: Klasse A. Dit 
geldt zowel voor de huidige situatie als de streefbeeldsituatie. 

10.2.17. Criterium: Inname van waardevolle habitats (Europees beschermd) 

10.2.17.1. Huidige situatie 

Overeenkomstig de gehanteerde criteria wordt hier in eerste instantie geëvalueerd op basis van directe verliezen 
van aangemelde habitats binnen de contouren van habitatrichtlijngebieden. Bijkomend wordt hierbij extra 
aandacht besteed aan het voorkomen van prioritaire habitats, in dit geval het habitat 91E0. In derde instantie 
wordt de kwaliteit van de habitats mee in rekening gebracht. 

Figuur 4: Inschatting direct verlies Europese habitats 

Voor de verschillende westelijke tracés geldt dat de omvang van directe verliezen van aangemelde Europese 
habitats vooral bepaald worden door de mate van interferentie met de Mangelbeekvallei en in tweede orde met 
de Vallei van de Grote WInterbeek. 

De tracés oud spoor oost, oud spoor oost zwemdokvariant, oud spoor west, Kraanberg-tracé, remo en het 
gewestplantracé scoren wat dat betreft gelijkaardig. In elk van deze gevallen betreffen deze verliezen 

inschatting direct verlies bestaande Europese habitats binnen 
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grotendeels alluviale bossen of moerasbossen. Het betreft Europees habitat 91E0 (+) Alluviale bossen met 
Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Zo men wil zou men binnen 
betreffende tracés verder onderscheid kunnen maken tussen tracés die ten westen en ten oosten van de oude 
spoorweg lopen. Het voorkomen van zeer goed ontwikkelde moerasbossen ten oosten van het oude spoortracé 
in de Vallei van de Mangelbeek rangschikt daarom de tracés oud spoor oost en oud spoor oost zwemdokvariant 
als minst goede. Binnen het SBZ-H “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met 
heide en vengebieden” vertoont het gewestplantracé bovendien overlap met landduingebieden die als Europees 
habitat 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen gewaardeerd dienen te 
worden. 

De tracés oud spoor west variant Grote boog en Kraanberg-tracé en kunnen de directe verliezen beperken door 
respectievelijk de habitats in de Mangelbeekvallei en de Winterbeekvallei te sparen. 

Op vlak van directe verliezen van momenteel voorkomende Europese habitats binnen habitatrichtlijngebieden 
scoren volgende tracés het best: 

 Het Combi-tracé binnen de westelijke varianten met slechts (zeer) beperkte verliezen in het SBZ-H 
“Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide- en vengebieden”; 

 het oostelijk omleidingstracé met slechts (zeer) beperkte verliezen in het SBZ-H “Valleien van de 
Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden”. 

Tabel 56: Inname van waardevolle habitats (Europees beschermd), huidige situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Inname 
habitats 
(Europees 
beschermd): 
huidig 

Klasse D Klasse B Klasse B Klasse D Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A Klasse A 

10.2.17.2. Streefbeeld 

Ten aanzien van het natuurstreefbeeld dient er rekening gehouden te worden met de beoogde verdere 
ontwikkeling van elzenbroekbossen binnen de contouren van het SBZ-H “Mangelbeek en heide- en vengebieden 
tussen Houthalen en Gruitrode”. Tegen dat perspectief kan gesteld dat de tracés oud spoor oost, oud spoor oost 
Zwemdokvariant, oud spoor west, Kraanberg-tracé en het gewestplantracé een hypotheek leggen op de verdere 
ontwikkeling van dit prioritair Europees habitat in de betreffende zone. Het tracé oud spoor west Grote 
boogvariant is op dit punt beter omdat ze als een boog omheen dit habitatrichtlijngebied loopt en hier dus minder 
een hypotheek legt op de verdere ontwikkeling van elzenbroekbossen. 

Het Kraanberg-tracé en het Remo tracé doorkruisen in het noordelijke traject een gebied dat in het streefbeeld 
een ontwikkeling kent in de richting van het Europees habitat 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus 
robur op zandvlakten en dit verweven met heide en stuifduinelementen (Europese habitats: 2330 Open grasland 
met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen & 4030 Droge heide (alle subtypen)). Het (lokaal) niet 
kunnen realiseren van deze Europese habitats binnen de contouren van het betreffende habitatrichtlijngebied 
waarvoor deze habitats zijn aangemeld (Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel 
met heide en vengebieden) zou zeker als een probleem beoordeeld moeten worden. In het beoogde 
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uitvoeringsalternatief ‘cut and cover’ voor het Kraanberg-tracé kan deze ambitie echter overeind blijven en 
kunnen beoogde habitats, ook binnen de contouren van het tracé worden gerealiseerd. 

Het oostelijk tracé hypothekeert in bepaalde zones de ontwikkeling van het Europees habitat 9190 Oude 
zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten binnen habitatrichtlijngebieden waarvoor dit is 
aangemeld. Het betreft dan de SBZ-H gebieden: “Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 
Roosterbeek met vijvergebieden en heiden” en “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en 
Gruitrode”.  

Tabel 57: Inname van waardevolle habitats (Europees beschermd), gewenste situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Inname 
habitats 
(Europees 
beschermd): 
streefbeeld 

Klasse D Klasse D Klasse D Klasse D Klasse D Klasse D Klasse B Klasse A Klasse C 

 

10.2.18. Criterium: Inname van leefgebieden van belangrijke soorten (Europees beschermd) 

10.2.18.1. Huidige situatie 

Tabel 58: Inschatting directe wijziging leefgebied (Europees beschermd) 

Ha vogelleefgebied verandering (+ = winst, - = verlies) 

  
totaal 
heidevogelgroep waarvan akker 

totaal 
moerasvogelgroep 

Combi-tracé 8,82 0,00 -0,56 
Kraanberg-tracé 8,82 0,00 -0,56 
Oostelijk omleidingstracé -0,29 -0,29 0,00 
Oud spoor oost 0,00 0,00 0,00 
Oud spoor oost zwemdokvariant 0,00 0,00 -0,11 
Remo-tracé -1.01 0,00 0,00 
Oud spoor west grote boog -1,52 1,52 0,00 
Oud spoor west -1,52 -1,52 0,00 
Gewestplantracé -2,43 -1,27 0,00 

Directe verliezen van vogelleefgebieden voor aangemelde vogelsoorten en dit binnen vogelrichtlijngebieden zijn 
voor de meeste tracés van weinig belang. Voor de westelijke omleidingstracés spelen ze (enkel) op het 
vogelrichtlijngebied “Militair Domein en de vallei van de Zwarte Beek” waar de verliezen aan leefgebied voor de 
groep van de heidevogels echter steeds kleiner zijn dan 0.1% van het totaal beschikbare leefgebied binnen het 
betreffende vogelrichtlijngebied. 

Relatief kleine directe verliezen van bestaande vogelleefgebieden zijn eventueel te verwachten ten gevolge van 
het gewestplantracé. Nl. in het noordelijk gedeelte met mogelijk effecten op heidevogelsoorten. 

Voor het Combi-tracé en het Kraanberg-tracé wordt een potentieel positieve ontwikkeling verondersteld voor 
heidevogels door de omzetting van naaldbossen. 
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Voor het oostelijk tracé spelen verliezen op niveau van het vogelrichtlijngebied “Houthalen-Helchteren, 
Meeuwen-Gruitrode en Peer” maar ze zijn in absolute en relatieve termen klein (<0.5 ha respectievelijk 0.01% 
voor de groep van de heidevogels). 

Tabel 59: Inname van leefgebieden van waardevolle soorten (Europees beschermd), huidige situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Inname 
leefgebied 
(Europees 
beschermd): 
huidig 

Klasse C Klasse A Klasse B Klasse B Klasse B Klasse B Klasse B Klasse A Klasse B 

 

10.2.18.2. Streefbeeld 

In de context van het natuurstreefbeeld worden verliezen van (potentiële) vogelleefgebieden voor de westelijke 
tracés vooral bepaald door de mate waarin de Vallei van de Winterbeek en de gebieden ten noorden daarvan 
(omgeving toponiem Kraanberg en Helchterenbos) worden aangesneden. 

De tracés oud spoor oost, oud spoor west en oud spoor west Grote boogvariant zouden daarbij kleine effecten 
kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van leefgebieden voor aangemelde soorten als Blauwborst. Minstens 
even grote effecten tegen het ontwikkelingsperspectief zijn te verwachten van het gewestplantracé waar naast 
vogelleefgebieden in de Winterbeekvallei ook een mogelijke interferentie is met toekomstige vogelleefgebieden 
voor heidesoorten. 

Dit geldt in principe ook voor het Kraanberg-tracé en het Combi-tracé maar gegeven de beoogde 
uitvoeringswijze ‘cut and cover’ (in het noordelijk deel van betreffende tracés) kan hier gesteld dat er tevens 
kansen gecreëerd zouden kunnen worden voor aangemelde heidesoorten (Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, …) 
indien het wegtracé in de schrale en open sfeer wordt opgeleverd en effectief natuurontwikkelingskansen 
toebedeeld krijgt. Ditzelfde kan niet gesteld worden voor het Remo-tracé waar een bovengrondse afwerking (op 
maaiveld) geen kansen biedt voor het creëren van leefgebieden voor heidevogels. 

Tracé oud spoor oost Zwemdokvariant scoort neutraal omdat het nauwelijks overlap vertoont met 
vogelrichtlijngebied “Militair Domein en de vallei van de Zwarte Beek”. 

Het oostelijk tracé zal ook in perspectief van het natuurstreefbeeld geen effecten teweeg brengen ten aanzien 
van vogelleefgebieden voor aangemelde vogelsoorten binnen vogelrichtlijngebieden. Het overlapgebied (weg / 
vogelrichtlijngebied) voorziet in het natuurstreefbeeld immers droge, gesloten bossen hetgeen geen uitgesproken 
leefgebied is voor aangemelde vogelsoorten binnen SBZ-V “Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en 
Peer”. 

Tabel 60: Inname van leefgebieden van waardevolle soorten (Europees beschermd), gewenste situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 
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Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Inname 
leefgebied 
(Europees 
beschermd): 
streefbeeld 

Klasse D Klasse A Klasse C Klasse C Klasse B Klasse C Klasse C Klasse A Klasse B 
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10.2.19. Criterium: Inname van overige waardevolle ecotopen/leefgebieden 

10.2.19.1. Huidige situatie 

In regel kan gesteld worden dat elk omleidingstracé een negatieve impact zal hebben op verliezen van ecotopen 
en leefgebieden dewelke vallen buiten de twee voorgaande criteria. 

Specifiek zijn volgende verliezen relevant: 
 Verliezen van waardevolle ecotopen in de Vallei van de Winterbeek (tracés oud spoor oost, oud spoor 

oost zwemdokvariant, oud spoor west, oud spoor west Grote boogvariant en het gewestplantracé); 
 Verliezen van naaldbossen die naar ondergroei duidelijke kenmerken vertonen van eiken-berkenbossen 

maar als dusdanig momenteel nog niet gehonoreerd kunnen worden als zijnde het Europees habitat 
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten. Dit geldt in het bijzonder voor de 
tracés: Kraanberg-tracé, remo, Combi-tracé en voor het oostelijk omleidingstracé 

Een kwalitatieve inschatting leert dat alle tracés naar impact van direct verlies van ecotopen min of meer 
gelijkaardig (negatief) scoren. Voor enkele tracés wordt een sterker negatieve impact ingeschat: 

 Het oostelijk omleidingstracé met belangrijke verliezen van naaldbossen t.h.v. het Hoevebos en in de 
invloedssfeer van de Laambeekvallei; 

 Het gewestplantracé met belangrijke verliezen van wilgenstruwelen en natte ruigten ten zuidoosten van 
toponiem “Lilloschans” net buiten habitatrichtlijngebied; 

 Het Remotracé met verliezen van naaldbossen waar door afwerking op maaiveldniveau niets in de 
plaats gesteld zal worden (in tegenstelling met Kraanberg-tracé waar een ondertunneling wordt 
aangenomen van het noordelijk deel) 

Tabel 61: Inname van overige habitats, huidige situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Inname 
overige 
habitats: 
huidig 

Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A 
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10.2.19.2. Streefbeeld 

In hoge mate geldt hier dezelfde beoordeling als in het criterium overige ecotopen ten aanzien van de huidige 
situatie. Uiteraard zou de natuurstreefbeeldsituatie in bepaalde zones een verbetering opleveren op ecologisch 
vlak waardoor de inschatting van directe verliezen van ecotopen een enkele keer als iets groter wordt ingeschat 
dan de inschatting ten aanzien van de huidige situatie. 

Dit geldt voor in het bijzonder voor: 
 De variant Oud spoor west Grote Boogvariant scoort in de streefbeeldsituatie iets negatiever dan in de 

huidige situatie omdat het huidige vrij intensieve landbouwgebied ten zuidoosten van Lillo in de 
natuurstreefbeeldsituatie hier beduidend hogere natuurwaarden voorziet. De “grote boog” binnen de 
betreffende tracévariant passeert juist door deze betreffende deelzone; 

 Ook het Combi-tracé impliceert een grotere negatieve impact van direct verlies van ecotopen in de 
streefbeeldsituatie i.v.m. de huidige situatie en dit om dezelfde reden. Ook dit tracé snijdt het 
landbouwgebied Lillo aan waar in de toekomst een ecologische opwaardering beoogd was. 

Tabel 62: Inname van overige habitats, gewenste situatie 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

Inname 
overige 
habitats: 
gewenst 

Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse A Klasse A Klasse B Klasse B Klasse B 

 

10.2.20. Criterium: Totale kostprijs 

De waarden in onderstaande tabel zijn uitgedrukt als % van de gemiddelde kostprijs.  

Tabel 63: Totale kostprijs 

Criterium Gewestplan
tracé 

Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor 
oost –

zwemdok 
variant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – 
variant 

grote boog 

Combi-
tracé 

Oostelijk 
omleidings-

tracé 

% van de 
gemiddelde 
kostprijs 

50 216 55 76 66 50 48 214 123 
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10.3. NOORDELIJKE DELEN: OVERZICHTSTABEL 

Tabel 64: Overzicht effecten noordelijke tracédelen, receptor people 

Criterium Gewestplantracé Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor oost -
zwemdokvariant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – variant 

grote boog 

Combi-tracé Oostelijk 
omleidingstracé 

People  

Doorstroming op 
bovenlokaal niveau 354 367 390 353 361 353 357 367 426 

Behoud van 
functionele relaties matige impact  geen impact geen impact zware impact zware impact matige impact matige impact geen impact beperkte impact 

Potenties tot ontsluiting 
van bovenlokale en/of 
regionale 
attractiepolen 

zeer sterke 
potentie 

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

zeer sterke 
potentie  

matige potentie 

Conflictsituaties op 
primaire weg Verkeers-

veiligheids 
niveau neemt 

duidelijk af 

Verkeers-
veiligheids 

niveau neemt 
duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids 

niveau neemt 
duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids 

niveau neemt 
duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids 

niveau neemt 
duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids 

niveau neemt 
duidelijk af  

Verkeers-
veiligheidsnive

au neemt 
duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids 

niveau neemt 
duidelijk af  

Verkeers-
veiligheids 
niveau blijft 
behouden 

Aantal gehinderden 
door omgevingsgeluid 2687 2021 1933 2834 2974 2781 2500 1931 2748 

Aantal gehinderden 
door 
luchtverontreiniging 

256 333 338 522 548 429 393 283 382 

Aantal te onteigenen 3 2 7 120 101 4 10 14 33 
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Criterium Gewestplantracé Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor oost -
zwemdokvariant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – variant 

grote boog 

Combi-tracé Oostelijk 
omleidingstracé 

People  

woonentiteiten 

Inname oppervlakte 
bedrijventerrein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oppervlakteverlies 
landbouwpercelen 8,9 5,9 4,9 5,8 5,0 7,6 10,0 8,2 10,9 

 

Tabel 65: Overzicht effecten noordelijke tracédelen, receptor planet-landschap 

Criterium Gewestplantracé Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor oost -
zwemdokvariant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – variant 

grote boog 

Combi-tracé Oostelijk 
omleidingstracé 

Planet - landschap  

Aantasting 
landschappelijke 
structuren 

Zeer grote 
impact 

Beperkte 
impact Matige impact Zeer grote 

impact 
Zeer grote 

impact 
Zeer grote 

impact 
Zeer grote 

impact Grote impact Matige impact 

Zichtbaarheid van de 
infrastructuur Grote impact Beperkte 

impact Matige impact Zeer grote 
impact 

Zeer grote 
impact Grote impact Grote impact Matige impact Matige impact 

Aansnijding 
zones/gebouwen met 
erfgoedwaarde 

Beperkte impact Beperkte 
impact 

Beperkte 
impact 

Beperkte 
impact Beperkte impact Beperkte 

impact 
Beperkte 
impact 

Beperkte 
impact Matige impact 
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Tabel 66: Overzicht effecten noordelijke tracédelen, receptor planet-natuur 

Criterium Gewestplantracé Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor oost -
zwemdokvariant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – variant 

grote boog 

Combi-tracé Oostelijk 
omleidingstracé 

Planet - natuur  

Wijziging ecologische 
verbindingen: huidig Klasse A Klasse A Klasse B Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A 

Wijziging ecologische 
verbindingen: 
streefbeeld 

Klasse B Klasse A Klasse C Klasse B Klasse B Klasse B Klasse B Klasse A Klasse B 

Hoeveelheid 
verstoorde waardevolle 
natuur door 
geluidshinder: huidig 

Klasse B Klasse B Klasse C Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse B Klasse B 

Hoeveelheid 
verstoorde waardevolle 
natuur door 
geluidshinder: 
streefbeeld 

Klasse B Klasse B Klasse D Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse B Klasse C 

Hoeveelheid 
verstoorde waardevolle 
natuur door wijziging 
van het watersysteem: 
huidig 

Klasse C Klasse C Klasse B Klasse C Klasse C Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A 
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Criterium Gewestplantracé Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor oost -
zwemdokvariant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – variant 

grote boog 

Combi-tracé Oostelijk 
omleidingstracé 

Planet - natuur  

Hoeveelheid 
verstoorde waardevolle 
natuur door wijziging 
van het watersysteem: 
streefbeeld 

Klasse C Klasse C Klasse B Klasse C Klasse C Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A 

Hoeveelheid 
verstoorde waardevolle 
natuur door 
luchtverontreiniging: 
huidig 

Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A 

Hoeveelheid 
verstoorde waardevolle 
natuur door 
luchtverontreiniging: 
streefbeeld 

Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A 

Inname van 
waardevolle habitats 
(Europees 
beschermd): huidig 

Klasse D Klasse B Klasse B Klasse D Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A Klasse A 

Inname van 
waardevolle habitats 
(Europees 
beschermd): 
streefbeeld 

Klasse D Klasse D Klasse D Klasse D Klasse D Klasse D Klasse B Klasse A Klasse C 

Inname leefgebieden 
(Europees 

Klasse C Klasse A Klasse B Klasse B Klasse B Klasse B Klasse B Klasse A Klasse B 
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Criterium Gewestplantracé Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor oost -
zwemdokvariant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – variant 

grote boog 

Combi-tracé Oostelijk 
omleidingstracé 

Planet - natuur  

beschermd): huidig 

Inname leefgebieden 
(Europees 
beschermd): 
streefbeeld 

Klasse D Klasse A Klasse C Klasse C Klasse B Klasse C Klasse C Klasse A Klasse B 

Inname van overige 
waardevolle 
ecotopen/leefgebieden
: huidig 

Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A 

Inname van overige 
waardevolle 
ecotopen/leefgebieden
: streefbeeld 

Klasse B Klasse A Klasse B Klasse A Klasse A Klasse A Klasse B Klasse B Klasse B 

 

Tabel 67: Overzicht effecten noordelijke tracédelen, receptor profit 

Criterium Gewestplantracé Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
oost - 

basisvariant 

Oud spoor oost -
zwemdokvariant 

Oud spoor 
west - 

basisvariant 

Oud spoor 
west – variant 

grote boog 

Combi-tracé Oostelijk 
omleidingstracé 

Profit  

Totale kostprijs (% van 
gemiddelde kostprijs) 50 216 55 76 66 50 48 214 123 
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11. VERGELIJKENDE ANALYSE  

11.1. INLEIDING 

De gehele analyse is relatief complex doordat er een veelheid aan criteria is, deze verschillende belangrijkheden toegewezen gekregen hebben, en deze bovendien 
ongelijk verdeeld zijn over de receptoren. Door dit laatste zijn bovendien nog een aantal bijkomende tussenstappen nodig.  

Het gehele proces wordt hieronder stapsgewijze toegelicht. Doordat voor de analyse geen speciale software gebruikt wordt maar het geheel manueel in een 
spreadsheet uitgevoerd werd, kunnen alle relevante tabellen voor de tussenstappen getoond worden en kan iedereen in principe de analyse zelf narekenen11.  

11.2. PAARSGEWIJZE VERGELIJKING PER CRITERIUM 

Op basis van Tabel 67 tot en met Tabel 70 werd voor alle tracéalternatieven een paarsgewijze vergelijking met alle andere tracéalternatieven opgesteld. Dit betekent 
dat elk alternatief vergeleken werd met elk ander alternatief. In totaal geeft dit 36 combinaties.  

Door een combinatie van de waarden van de tracéalternatieven met de voorkeurstabellen uit hoofdstuk 9.2 kon per criterium een voorkeur, en de mate van voorkeur, 
voor het ene of het andere tracéalternatief bepaald worden.  

Deze tussenstap resulteerde in Tabel 68 tot en met Tabel 71. In deze tabel staan de 36 combinaties van tracéalternatieven op de eerste rij. De alternatieven zijn 
hierbij genummerd van 1 tot 9 cfr de volgorde in Tabel 64 tot en met Tabel 67: 

 Alternatief 1: Gewestplantracé 
 Alternatief 2: Kraanberg-tracé 
 Alternatief 3: Remo-tracé 
 Alternatief 4: Oud spoor oost – basisvariant 
 Alternatief 5: Oud spoor oost –zwemdokvariant 
 Alternatief 6: Oud spoor west – basisvariant 
 Alternatief 7: Oud spoor west – variant grote boog 
 Alternatief 8: Combi-tracé 
 Alternatief 9: Oostelijk omleidingstracé 

                                                 
11 Degene die deze analyse zelf wil uitvoeren, wordt evenwel sterk aangeraden de toelichting bij de methode en de handleiding van de ARGUS-software zeer 
aandachtig door te nemen. Deze documenten zijn beschikbaar op http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/overheid/overheidsopdrachten/argus.htm  
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De mate van voorkeur is afgekort als volgt: 
 g: geen voorkeur 
 k: kleine voorkeur 
 m: matige voorkeur 
 s: sterke voorkeur 
 zs: zeer sterke voorkeur 

Een negatief aangeduide voorkeur betekent dat het tweede alternatief een voorkeur heeft ten opzichte van het eerstgenoemde alternatief. Voor een positief 
aangeduide voorkeur geldt het omgekeerde. 

Ter illustratie een voorbeeld uit de onderstaande tabel: 
 Als voorbeeld nemen we het criterium “aantal gehinderden door omgevingsgeluid” en de kolom “1-2”. 
 De kolom “1-2” betekent dat alternatief 1 vergeleken wordt met alternatief 2, zijnde een vergelijking tussen het gewestplantracé en het Kraanberg-tracé. 
 De voorkeur bedraagt “-s”, zijnde een sterke voorkeur voor het tweede alternatief. 
 Voor dit criterium heeft het Kraanberg-tracé dus een sterke voorkeur ten opzichte van het gewestplantracé. 

Tabel 68: Voorkeurparen van tracéalternatieven voor de verschillende criteria, receptor people 

Paar van tracéalternatieven: 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Doorstroming op bovenlokaal niveau g k -g g -g g g m g -g -g -g -g g k -k -g -k -k -g k g g g g m -g -g g k g g m g k k 

Behoud van functionele relaties -k -k k k g g -k -k g s s m m g k s s m m g k g -k -k -s -k -k -k -s -k g -k -k -k -k k 
Potenties tot ontsluiting van 
bovenlokale en/of regionale 
attractiepolen g g g g g g g s g g g g g g s g g g g g s g g g g s g g g s g g s g s s 

Conflictsituaties op primaire weg g g g g g g g -k g g g g g g -k g g g g g -k g g g g -k g g g -k g g -k g -k -k 

Aantal gehinderden door 
omgevingsgeluid -s -s k m g -k -s g -g s s s m -g s s zs s s -g s k -g 

-
m -s -g -k 

-
m 

-
zs -k 

-
m -s -g -s k s 

Aantal gehinderden door 
luchtverontreiniging k k s s m m g m g m m k k -k g m m k k -k g g -k 

-
m 

-
m 

-
m 

-
m 

-
m -s 

-
m -g 

-
m -g 

-
m -g k 

Aantal te onteigenen woonentiteiten -g g zs s g k k m g zs s g k k m zs s -g g k m 
-
m 

-
zs 

-
zs 

-
zs -s -s -s -s -s k k m g m m 

Inname oppervlakte bedrijventerrein g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 
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Paar van tracéalternatieven: 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Oppervlakteverlies landbouwpercelen -k -k -k -k -k k -g k -k -g -g k k k k g g k m k m -g k k k m k k k m k g k -k g k 

 

Tabel 69: Voorkeurparen van tracéalternatieven voor de verschillende criteria, receptor planet-landschap 

Paar van tracéalternatieven: 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Aantasting landschappelijke 
structuren -s -k g g g g -k -k k s s s s m k m m m m k g g g g -k -k g g -k -k g -k -k -k -k -k 
Zichtbaarheid van de 
infrastructuur -k -k k k g g -k -k k s s m m k k m m k k g g g -k -k -k -k -k -k -k -k g -k -k -k -k g 

Aansnijding zones/gebouwen met 
erfgoedwaarde g g g g g g g k g g g g g g k g g g g g k g g g g k g g g k g g k g k k 

 

Tabel 70: Voorkeurparen van tracéalternatieven voor de verschillende criteria, receptor planet-natuur 

Paar van tracéalternatieven: 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Wijziging ecologische verbindingen: huidig g k g g g g g g k g g g g g g -k -k -k -k -k -k g g g g g g g g g g g g g g g 

Wijziging ecologische verbindingen: 
streefbeeld -k k g g g g -k g m k k k k g k -k -k -k -k -k -k g g g -k g g g -k g g -k g -k g k 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle 
natuur door geluidshinder: huidig g k -k -k -k -k g g k -k -k -k -k g g -k -k -k -k -k -k g g g k k g g k k g k k k k g 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle 
natuur door geluidshinder: streefbeeld g m -k -k -k -k g k m -k -k -k -k g k -s -s -s -s -k -k g g g k m g g k m g k m k m k 
Hoeveelheid verstoorde waardevolle 
natuur door wijziging van het 
watersysteem: huidig g -k g g k g -k -k -k g g k g -k -k k k m k g -k g k g -k -k k g -k -k -k -k -s -k -k -k 
Hoeveelheid verstoorde waardevolle 
natuur door wijziging van het 
watersysteem: streefbeeld g -k g g k g -k -k -k g g k g -k -k k k m k g -k g k g -k -k k g -k -k -k -k -s -k -k -k 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle 
natuur door luchtverontreiniging: huidig g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 
Hoeveelheid verstoorde waardevolle 
natuur door luchtverontreiniging: 
streefbeeld g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 
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Paar van tracéalternatieven: 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Inname van waardevolle habitats 
(Europees beschermd): huidig -k -k g g -k -k -s -s g m m k g -k -k m m k g -k -k g -k -k -s -s -k -k -s -s -k -k -k -k -k g 

Inname van waardevolle habitats 
(Europees beschermd): streefbeeld g g g g g -k -s -k g g g g -k -s -k g g g -k -s -k g g -k -s -k g -k -s -k -k -s -k -k k m 

Inname leefgebieden (Europees 
beschermd): huidig -k -k -k -k -k -k -k -k k k k k k g k g g g g -k g g g g -k g g g -k g g -k g -k g k 

Inname leefgebieden (Europees 
beschermd): streefbeeld -k -k -k -k -k -k -k -k k k k k k g k g g g g -k g g g g -k g g g -k g g -k g -k g k 

Inname van overige waardevolle 
ecotopen/leefgebieden: huidig -k g -k -k -k -k -k g k g g g g g k -k -k -k -k -k g g g g g k g g g k g g k g k k 
Inname van overige waardevolle 
ecotopen/leefgebieden: streefbeeld -k g -k -k -k g g g k g g g k k k -k -k -k g g g g g k k k g k k k k k k g g g 

 

Tabel 71: Voorkeurparen van tracéalternatieven voor de verschillende criteria, receptor profit 

Paar van tracéalternatieven: 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Totale kostprijs (% van 
gemiddelde prijs) s g k g g -g s k -s -m -s -s -s -g -m g g -g -g s k -g -k -k m k -g -g m k -g s k s k -m
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11.3. VERWERKING VAN DE BELANGRIJKHEID VAN CRITERIA 

Een volgende stap in de vergelijking van de 9 tracéalternatieven is de combinatie van deze voorkeuren met de belangrijkheid van de diverse criteria. Om de resultante 
van deze combinatie uit te kunnen drukken wordt gebruik gemaakt van een “rang”. Ook deze combinaties kunnen voorgesteld worden in een kruistabel:  

Tabel 72: Rangordetabel 

 Voorkeur     

Belang  

Zeer 
sterke 
voorkeur 

Sterke 
voorkeur

Matige 
voorkeur

Kleine 
voorkeur

Zeer groot belang  R1 R2 R3 R4 
Groot belang R2 R3 R4 R5 
Matig belang R3 R4 R5 R6 
Klein belang R4 R5 R6 R7 

De combinatie van de voorkeurscombinaties in Tabel 68 tot en met Tabel 71 met de vertaalsleutel van voorkeuren naar rangordes in Tabel 72 resulteert in een tabel 
waarin de “rangordes” aangegeven staan per criterium en per paar van tracéalternatieven. De belangrijkheid van de criteria werd gegeven in Tabel 11 tot en met 
Tabel 13. 

Voor de receptor profit is er maar 1 criterium. Dit dient niet verwerkt te worden in deze paragraaf omdat de toekenning van belangrijkheden voor de criteria een vorm 
van weging is binnen 1 receptor. Gezien er maar 1 criterium is voor profit dient dit niet gewogen te worden met een ander criteria binnen de receptor profit. 

Tabel 73: Rangordes voor alle criteria per paar van tracéalternatieven, receptor people 

Criterium 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Doorstroming op 
bovenlokaal niveau   

R
4           

R
3             

R
4 

-
R
4   

-
R
4 

-
R
4   

R
4         

R
3       

R
4     

R
3   

R
4 

R
4 

Behoud van functionele 
relaties 

-
R
4 

-
R
4 

R
4 

R
4     

-
R
4 

-
R
4   

R
2 

R
2 

R
3 

R
3   

R
4 

R
2 

R
2 

R
3 

R
3   

R
4   

-
R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4   

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

R
4 

Potenties tot ontsluiting van 
bovenlokale en/of regionale 
attractiepolen               

R
4             

R
4           

R
4         

R
4       

R
4     

R
4   

R
4 

R
4 
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Criterium 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Conflictsituaties op primaire 
weg               

-
R
4             

-
R
4           

-
R
4         

-
R
4       

-
R
4     

-
R
4   

-
R
4 

-
R
4 

Aantal gehinderden door 
omgevingsgeluid 

-
R
2 

-
R
2 

R
4 

R
3   

-
R
4 

-
R
2    

R
2 

R
2 

R
2 

R
3  

R
2 

R
2 

R
1 

R
2 

R
2  

R
2 

R
4  

-
R
3 

-
R
2  

-
R
4 

-
R
3 

-
R
1 

-
R
4 

-
R
3 

-
R
2  

-
R
2 

R
4 

R
2 

Aantal gehinderden door 
luchtverontreiniging 

R
5 

R
5 

R
3 

R
3 

R
4 

R
4   

R
4   

R
4 

R
4 

R
5 

R
5 

-
R
5   

R
4 

R
4 

R
5 

R
5 

-
R
5     

-
R
5 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
3 

-
R
4  

-
R
4  

-
R
4  

R
5 

Aantal te onteigenen 
woonentiteiten    

R
2 

R
3   

R
5 

R
5 

R
4   

R
2 

R
3   

R
5 

R
5 

R
4 

R
2 

R
3    

R
5 

R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
2 

-
R
2 

-
R
3 

-
R
3 

-
R
3 

-
R
3 

-
R
3 

R
5 

R
5 

R
4   

R
4 

R
4 

Inname oppervlakte 
bedrijventerrein                                                                         

Oppervlakteverlies 
landbouwpercelen 

-
R
6 

-
R
6 

-
R
6 

-
R
6 

-
R
6 

R
6  

R
6 

-
R
6   

R
6 

R
6 

R
6 

R
6     

R
6 

R
5 

R
6 

R
5  

R
6 

R
6 

R
6 

R
5 

R
6 

R
6 

R
6 

R
5 

R
6   

R
6 

-
R
6   

R
6 

 

Tabel 74: Rangordes voor alle criteria per paar van tracéalternatieven, receptor planet-landschap 

Criterium 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Aantasting landschappelijke 
structuren 

-
R
2 

-
R
4         

-
R
4 

-
R
4 

R
4 

R
2 

R
2 

R
2 

R
2 

R
3 

R
4 

R
3 

R
3 

R
3 

R
3 

R
4         

-
R
4 

-
R
4     

-
R
4 

-
R
4   

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

Zichtbaarheid van de 
infrastructuur 

-
R
5 

-
R
5 

R
5 

R
5     

-
R
5 

-
R
5 

R
5 

R
3 

R
3 

R
4 

R
4 

R
5 

R
5 

R
4 

R
4 

R
5 

R
5       

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5   

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5   

Aansnijding 
zones/gebouwen met 
erfgoedwaarde               

R
5             

R
5           

R
5         

R
5       

R
5     

R
5   

R
5 

R
5 
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Tabel 75: Rangordes voor alle criteria per paar van tracéalternatieven, receptor planet-natuur 

Criterium 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Wijziging ecologische 
verbindingen: huidig   

R
4             

R
4             

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4                               

Wijziging ecologische 
verbindingen: streefbeeld 

-
R
4 

R
4         

-
R
4   

R
3 

R
4 

R
4 

R
4 

R
4   

R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4       

-
R
4       

-
R
4     

-
R
4   

-
R
4   

R
4 

Hoeveelheid verstoorde 
waardevolle natuur door 
geluidshinder: huidig   

R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5     

R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5     

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5       

R
5 

R
5     

R
5 

R
5   

R
5 

R
5 

R
5 

R
5   

Hoeveelheid verstoorde 
waardevolle natuur door 
geluidshinder: streefbeeld   

R
4 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5   

R
5 

R
4 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5   

R
5 

-
R
3 

-
R
3 

-
R
3 

-
R
3 

-
R
5 

-
R
5       

R
5 

R
4     

R
5 

R
4   

R
5 

R
4 

R
5 

R
4 

R
5 

Hoeveelheid verstoorde 
waardevolle natuur door 
wijziging van het 
watersysteem: huidig   

-
R
4     

R
4   

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4     

R
4   

-
R
4 

-
R
4 

R
4 

R
4 

R
3 

R
4   

-
R
4   

R
4   

-
R
4 

-
R
4 

R
4   

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

Hoeveelheid verstoorde 
waardevolle natuur door 
wijziging van het 
watersysteem: streefbeeld   

-
R
4     

R
4   

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4     

R
4   

-
R
4 

-
R
4 

R
4 

R
4 

R
3 

R
4   

-
R
4   

R
4   

-
R
4 

-
R
4 

R
4   

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

Hoeveelheid verstoorde 
waardevolle natuur door 
luchtverontreiniging: huidig                                                                         

Hoeveelheid verstoorde 
waardevolle natuur door 
luchtverontreiniging: 
streefbeeld                                                                         

Inname van waardevolle 
habitats (Europees 
beschermd): huidig 

-
R
4 

-
R
4   

-
R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
2  

R
3 

R
3 

R
4  

-
R
4 

-
R
4 

R
3 

R
3 

R
4  

-
R
4 

-
R
4  

-
R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
2 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
2 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4  

Inname van waardevolle 
habitats (Europees 
beschermd): streefbeeld           

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4         

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4       

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4     

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4   

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4 

-
R
4 

R
4 

R
3 

Inname leefgebieden 
(Europees beschermd): 
huidig 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

R
4 

R
4 

R
4 

R
4 

R
4   

R
4         

-
R
4         

-
R
4       

-
R
4     

-
R
4   

-
R
4   

R
4 
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Criterium 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

Inname leefgebieden 
(Europees beschermd): 
streefbeeld 

-
R
2 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
2 

-
R
4 

R
3 

R
3 

R
4 

R
3 

R
3   

R
4   

-
R
4     

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4     

-
R
4 

-
R
4 

R
4 

R
4 

-
R
4     

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

-
R
4 

R
4 

Inname van overige 
waardevolle 
ecotopen/leefgebieden: 
huidig 

-
R
5   

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5   

R
5           

R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5           

R
5       

R
5     

R
5   

R
5 

R
5 

Inname van overige 
waardevolle 
ecotopen/leefgebieden: 
streefbeeld 

-
R
5   

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5       

R
5       

R
5 

R
5 

R
5 

-
R
5 

-
R
5 

-
R
5           

R
5 

R
5 

R
5   

R
5 

R
5 

R
5 

R
5 

R
5 

R
5       
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11.4. BEPALING VAN RANGORDES PER RECEPTOR 

Om rekening te kunnen houden met het verschil in aantal criteria per receptor en met het relatief beperkte belang van de kostprijs ten opzichte van de milieueffecten, 
dienen alle rangordes eerst per receptor gecumuleerd te worden alvorens vervolgens met deze resultantes verder gewerkt kan worden. In feite zijn de criteria die tot 
de receptoren behoren te beschouwen als subcriteria van deze receptoren en wordt door deze tussenstap vermeden dat receptoren met veel (sub)criteria een 
ongewenst hoog gewicht krijgen in de afweging. 

11.4.1. Bepaling van de “overtreffing” 

Om de rangorde-waarden te kunnen cumuleren wordt gewerkt met de mate waarin een alternatief een ander alternatief “overtreft”. Voor beide alternatieven wordt het 
aantal stappen tussen de rangordes waarvoor het de voorkeur heeft en de laagste rangorde (in dit geval R6) bepaald. Deze worden gesommeerd en afgetrokken van 
de waarden waarvoor het andere alternatief de voorkeur heeft. Uitgelegd met een eenvoudig voorbeeld: 

 Alternatief A versus alternatief B 
 Criterium 1: A heeft de voorkeur ten opzichte van B met een rangorde R2 
 Criterium 2: B heeft de voorkeur ten opzichte van A met een rangorde R5 
 De waarde voor alternatief A bedraagt 4 (R2 tot R6); de waarde voor alternatief B bedraagt 1 (R5 tot R6). Alternatief A overtreft alternatief B met 3 stappen.  

Voor de drie receptoren waarvoor meerdere criteria aanwezig waren, resulteert dit in onderstaande tabel. Positieve waarden betekenen dat het eerstvermelde 
alternatief de voorkeur geniet boven het tweede vermelde alternatief. Des te hoger de waarde, des te beter. Voor negatieve waarden geldt het omgekeerde. 

Tabel 76: Mate van "overtreffing" voor de receptoren 

Receptor 
1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

1-
6 

1-
7 

1-
8 

1-
9 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

2-
6 

2-
7 

2-
8 

2-
9 

3-
4 

3-
5 

3-
6 

3-
7 

3-
8 

3-
9 

4-
5 

4-
6 

4-
7 

4-
8 

4-
9 

5-
6 

5-
7 

5-
8 

5-
9 

6-
7 

6-
8 

6-
9 

7-
8 

7-
9 

8-
9 

mens -5 -3 11 11 2 1 -5 5 0 14 13 8 8 0 10 12 14 6 7 0 11 0 -7
-

11
-

14 -3 -9
-

10
-

15 -6 -2 -7 3 -8 4 11 
landschap -5 -3 1 1 0 0 -3 -2 3 7 7 6 6 4 4 5 5 4 4 2 1 0 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -3 -2 0 -3 -2 -3 -2 -1 

natuur 
-

12 -5 -8 -8 -6 
-

11 
-

21 
-

13 9 8 7 11 4 -9 1 -1 -3 0 -5
-

15 
-

14 -2 2 -3
-

15 -7 4 -1
-

15 -5 -7
-

13 -9
-

12 -2 7 
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11.4.2. Omzetting van “overtreffing” naar rangordes 

Om met deze waarden verder te kunnen werken, dient een voorkeurstabel opgesteld te worden. Uitgaande van de range van waarden in voorgaande tabel waarbij de 
waarden variëren tussen 0 en (-)21 werd de Tabel 77 opgesteld. 

Tabel 77: voorkeurstabel voor mate van "overtreffing" 

Van Tot Mate van voorkeur 
0 2 geen voorkeur 
3 5 kleine voorkeur 
6 10 matige voorkeur 

11 15 sterke voorkeur 
16 / zeer sterke voorkeur 

Tabel 78: Voorkeurstabel voor de paarsgewijze vergelijkingen per receptor 

Criterium 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 5-6 5-7 5-8 5-9 6-7 6-8 6-9 7-8 7-9 8-9 
mens -k -k s s g g -k k g s s m m g m s s m m g s g -m -s -s -k -m -m -s -m g -m k -m k s 

landschap -k -k g g g g -k g k m m m m k k k k k k g g g g g -k g g g -k g g -k g -k g g 

natuur -s -k -m -m -m -s -zs -s m m m s k -m g g -k g -k -s -s g g -k -s -m k g -s -k -m -s -m -s g m 
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11.5. EINDTABEL MET RANGORDEN PER RECEPTOR 

De verwerking van de bekomen voorkeuren uit Tabel 71 (profit) en Tabel 78 (overige receptoren) en de combinatie hiervan met de belangrijkheden voor de 
receptoren (cfr paragraaf 8.4) resulteert uiteindelijk in de laatste tabel: 

Tabel 79: Eindtabel met rangorde voor de paarsgewijze vergelijkingen 

Criterium 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 5-6 5-7 5-8 5-9 6-7 6-8 6-9 7-8 7-9 8-9 

mens 
-
R4 

-
R4 R2 R2     

-
R4 R4   R2 R2 R3 R3   R3 R2 R2 R3 R3   R2   

-
R3 

-
R2 

-
R2 

-
R4 

-
R3 

-
R3 

-
R2 

-
R3   

-
R3 R4 

-
R3 R4 R2 

landschap 
-
R4 

-
R4         

-
R4   R4 R3 R3 R3 R3 R4 R4 R4 R4 R4 R4           

-
R4       

-
R4     

-
R4   

-
R4     

natuur 
-
R2 

-
R4 

-
R3 

-
R3 

-
R3 

-
R2 

-
R1 

-
R2 R3 R3 R3 R2 R4 

-
R3     

-
R4   

-
R4 

-
R2 

-
R2     

-
R4 

-
R2 

-
R3 R4   

-
R2 

-
R4 

-
R3 

-
R2 

-
R3 

-
R2   R3 

profit R4   R6       R4 R6 
-
R4 

-
R5 

-
R4 

-
R4 

-
R4   

-
R5         R4 R6   

-
R6 

-
R6 R5 R6     R5 R6   R4 R6 R4 R6 

-
R5 
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Ter duiding van de betekenis van de rangorden herhalen we hier Tabel 72: Rangordetabel en de namen van de tracés 

 Voorkeur     

Belang  

Zeer 
sterke 
voorkeur 

Sterke 
voorkeur

Matige 
voorkeur

Kleine 
voorkeur

Zeer groot belang  R1 R2 R3 R4 
Groot belang R2 R3 R4 R5 
Matig belang R3 R4 R5 R6 
Klein belang R4 R5 R6 R7 

 

Tracénummering: 
 Alternatief 1: Gewestplantracé 
 Alternatief 2: Kraanberg-tracé 
 Alternatief 3: Remo-tracé 
 Alternatief 4: Oud spoor oost – basisvariant 
 Alternatief 5: Oud spoor oost –zwemdokvariant 
 Alternatief 6: Oud spoor west – basisvariant 
 Alternatief 7: Oud spoor west – variant grote boog 
 Alternatief 8: Combi-tracé 
 Alternatief 9: Oostelijk omleidingstracé 
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11.6. RESULTATEN VAN HET BESLISSINGSONDERSTEUNEND SYSTEEM 

11.6.1. Voorkeursvolgorde globaal 

Op basis van deze tabel kan een volgorde opgesteld worden voor de verschillende tracéalternatieven door per 
paar van tracés te bepalen welk tracé globaal het beste scoort en al deze volgordes te combineren.  

Ter illustratie de bepaling van de volgorde voor tracé 1 ten opzichte van tracé 2 (dit is de eerste kolom van de 
Tabel 79): 

 Tracé 1 heeft eenmaal een voorkeur R4 ten opzichte van tracé 2 (voor de receptor profit) 
 Tracé 2 heeft eenmaal een voorkeur R2 (receptor natuur) en tweemaal R4 ten opzichte van tracé 1 

(voor de receptoren mens en landschap).  
 Globaal heeft tracé 2 dus een voorkeur van R2+R4 ten opzichte van tracé 1. (Een rangorde R4 komt 

immers overeen met een andere rangorde R4. De R4 van tracé 1 valt dus weg ten opzichte van een 
van de R4’s van tracé 2.) 

Door alle vergelijkingen tussen twee tracéalternatieven in Tabel 79 uit te werken bekomen we volgende globale 
voorkeursvolgorde: 

Tabel 80: Volgorde van voorkeur voor de tracés 

Beste tracé      Slechtste tracés 

Oud spoor 
west – 

basisvariant 

Gewestplan-
tracé 

Oud spoor oost – 
basisvariant 

Combi-tracé Kraanberg-
tracé 

Remo-tracé Oud spoor 
west – grote 

boog 

Oostelijk omleidingstracé Oud spoor oost – 
zwemdokvariant 

Tussen bijna alle tracés bestaat een eenduidig onderscheid. Enkel het Oostelijk omleidingstracé valt moeilijk te 
onderscheiden van het Oud spoor west-basisvariant en van het Gewestplantracé. De twee varianten van Oud 
spoor oost komen als slechtste tracés naar voor.  

Om het verschil tussen de drie betere tracés te kaderen, worden de bijhorende onderlinge vergelijkingen uit 
Tabel 80 hier afzonderlijk vermeld. 

Vergelijking Combi-tracé met Remo-tracé: 

 Het Combi-tracé heeft een voorkeur R2 voor de receptor natuur 
 Het Remo-tracé heeft een voorkeur R4 voor de receptor profit 

Vergelijking Combi-tracé met Kraanberg-tracé: 

 Het Combi-tracé heeft een voorkeur R3 voor de receptor natuur 
 Het Kraanberg-tracé heeft een voorkeur R4 voor de receptor landschap 

Vergelijking Kraanberg-tracé met Remo-tracé: 

 Het Kraanberg-tracé heeft een voorkeur R3 voor de receptor natuur en R4 voor de receptor landschap 
 Het Remo-tracé heeft een voorkeur R4 voor kostprijs 
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11.6.2. Voorkeursvolgorde per receptor 

Zoals de globale volgorde opgesteld werd kan ook een volgorde per receptor opgesteld worden. Hierbij wordt 
dan enkel rekening gehouden met één rij in de Tabel 79: Eindtabel met rangorde voor de paarsgewijze 
vergelijkingen.  

Deze volgordebepaling is louter ter informatie om te kunnen tonen welke positie de tracés innemen voor de 
verschillende receptoren. Ter visualisatie is aan de drie betere tracés (cfr Tabel 80: Volgorde van voorkeur voor 
de tracés) een kleurcode gegeven. 

Wat in deze tabellen niet weergegeven is, is de mate waarin de alternatieven verschillen van elkaar. Enkel de 
volgorde op zich is weergegeven. 

11.6.2.1. Receptor mens 

Tabel 81: Volgorde van voorkeur voor de tracés, receptor mens 

Beste tracé   Slechtste tracés 

Combi-tracé Gewestplantracé Oud spoor oost – basisvariant 

Kraanberg-tracé Oud spoor west – basisvariant 

Remo-tracé Oud spoor west – grote boog 

Oostelijk 
omleidingstracé 

Oud spoor oost – 
zwemdokvariant 

11.6.2.2. Receptor landschap 

Tabel 82: Volgorde van voorkeur voor de tracés, receptor landschap 

Beste tracé  Slechtste tracés 

Gewestplantracé Combi-tracé 

Oud spoor west – basisvariant 

Oud spoor west – grote boog 

Oostelijk omleidingstracé 

Oud spoor oost – basisvariant 

Kraanberg-tracé 

Remo-tracé 

Oud spoor oost – zwemdokvariant 
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11.6.2.3. Receptor natuur 

Tabel 83: Volgorde van voorkeur voor de tracés, receptor natuur 

Beste tracé    Slechtste tracés 

Kraanberg-tracé Oud spoor oost – 
zwemdokvariant 

Remo-tracé 

Oud spoor west – 
basisvariant 

Combi-tracé 

Oostelijk 
omleidingstracé 

Oud spoor west – 
grote boog 

Oud spoor oost – 
basisvariant 

Gewestplantracé 

 

11.6.2.4. Receptor profit 

Tabel 84: Volgorde van voorkeur voor de tracés, receptor profit 

Beste tracé   Slechtste tracés 

Remo-tracé Combi-tracé 

Gewestplantracé 

Oud spoor oost – 
zwemdokvariant 

Oud spoor west – basisvariant 

Oud spoor west – grote boog 

Oud spoor oost – 
basisvariant 

Oostelijk 
omleidingstracé 

Kraanberg-tracé 
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12. CONCLUSIE 

Het Combi-tracé wordt weerhouden als “Geselecteerde omleidingstracé” en zal verder in de plan-MER 
uitgewerkt worden. 
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13. KAARTEN 

Figuur 5: Lengteprofiel Gewestplantracé 
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Figuur 6: Lengteprofiel Kraanberg-tracé en Remo-tracé 
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Figuur 7: Lengteprofiel Oud spoor oost en zwemdokvariant 
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Figuur 8: Lengteprofiel Oud spoor west en variant Grote boog 
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Figuur 9: Lengteprofiel Combi-tracé 
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Figuur 10: Lengteprofiel Oostelijke omleidingstracé 
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Bijlage 8.2: Trechteringsstudie voor de doortochttracés 
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p^jbks^qqfkd=

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van de op te maken plan-MER voor de realisatie van de Noordzuid te 
Houthalen-Helchteren. Het doel was de mogelijkheden voor een doortochttracé te onderzoeken en een afweging 
te maken van deze mogelijkheden om te komen tot een “Geselecteerd doortochttracé” dat vervolgens in de plan-
MER verder uitgewerkt zal worden. 

Voor de verschillende doortochtmogelijkheden werd in 2005-2006 reeds een Technische en ruimtelijke haalbaar-
heidsstudie opgemaakt. Hierin werd rekening gehouden met een heel aantal criteria, doch werden niet alle moge-
lijk relevante milieucriteria onderzocht. Die studie kon dan ook niet beschouwd worden als een volledige afweging 
van de milieueffecten.  

Om de haalbaarheidsstudie aan te vullen werden in deze studie bijkomende criteria gezocht, naar analogie van 
de gelijklopende studie voor de omleidingstracés. Voor de aanvullende criteria werden de effecten bepaald en 
werd bepaald welke mogelijkheden de minste negatieve effecten zullen veroorzaken. Het resultaat van deze ana-
lyse komt overeen met de resultaten van de eerder uitgevoerde MCA. 

Op basis van deze twee analyses werd gekomen tot één alternatief dat als Geselecteerde doortochttracé be-
schouwd kan worden: het “haalbaarheidsscenario”. Dit is de tracé-uitvoering met twee korte tunnels. Dit tracé zal 
in de plan-MER verder uitgewerkt worden als doortochttracé. 
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1. DOEL VAN DE STUDIE 
In functie van het op te stellen plan-MER voor de omvorming van de N74/N715 tot een pri-
maire weg type I ter hoogte van Houthalen-Helchteren als afwerking van de Noordzuidver-
binding, werd in het verleden (2005-2006) een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van 
een doortochtscenario1. In het kader van dit onderzoek werden verscheidene alternatieven tov 
elkaar afgewogen aan de hand van een multicriteria-analyse (MCA). Binnen deze MCA werd 
de verkeerskundige, ruimtelijke en maatschappelijke impact beoordeeld en gewogen.  
Niet alle milieueffecten werden in deze multicriteria-analyse meegenomen. Wel werd een 
passende beoordeling opgesteld. Deze passende beoordeling werd voorafgaand aan de MCA 
opgesteld maar werd uiteraard enkel opgesteld om effecten binnen de speciale beschermings-
zones te begroten en geeft dan ook geen beeld (afweging) van de algemene milieu-impact.  
Aangezien ifv de plan-MER de verantwoording van tracé-keuze ook op basis van alle milieu-
aspecten dient te gebeuren, wordt in voorliggende studie nagegaan in hoeverre de doortocht-
tracés voldoen aan de doelstellingen.  
De verschillende alternatieven worden onderling met elkaar vergeleken. Hierbij worden enkel 
de mogelijk onderscheidende effecten onderzocht op een vrij abstract planniveau. Een meer 
gedetailleerd onderzoek zal uitgevoerd worden in de plan-MER en de project-MER. 
Deze studie heeft niet als doel een volledige beschrijving te geven van alle effecten van de 
diverse tracéalternatieven. Effecten waarvan gekend is dat ze voor alle tracéalternatieven ge-
lijk zullen zijn, worden niet in deze trechteringsstudie behandeld maar zullen uiteraard wel in 
de nog op te maken plan-MER behandeld worden. Deze studie is eveneens niet bedoeld als 
Passende beoordeling ten aanzichte van Speciale Beschermingszones.  
Het resultaat van deze studie is een geselecteerd alternatief voor een doortochttracé. Het “Ge-
selecteerde doortochttracé” is het alternatief dat, in vergelijking met de overige behandelde 
alternatieven, het minste negatieve effecten en de meeste positieve effecten heeft. Dit betekent 
nog niet noodzakelijk dat dit een tracé is dat maatschappelijk aanvaardbaar is maar slechts dat 
het beter is dan de andere onderzochte alternatieven. In de loop van het proces is er uiteraard 
wel maximaal naar gestreefd om een zo goed mogelijk alternatief te bekomen.  
Dit alternatief zal vervolgens, na een volwaardige uitwerking van een ontwerp, in het op te 
stellen plan-MER vergeleken kunnen worden met het “Geselecteerde doortochttracé”.  

2. AANPAK VAN DE STUDIE 

2.1. STAPPENPLAN 

De studie omvat in hoofdzaak een samenvatting van het eerder uitgevoerde ‘Technische en 
ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715’ (in het verdere verloop van de tekst kortweg aan-
geduid als ‘haalbaarheidsstudie’) waarvoor in april 2005 de startnota werd opgesteld, in mei 
2005 een MCA werd opgesteld, in september 2005 de scenario-opbouw, -analyse en –
afweging werd uitgewerkt en in november 2006 de eindnota werd voorgesteld.  
 

                                                 
1 Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren – Optimalisatie 
van het voorkeurscenario – eindnota Arcadis Gedas, november 2006 
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Volgende stappen worden doorlopen om te komen tot een beste doortochttracé: 
• In eerste instantie worden de doelstellingen van het gehele project voorgesteld. Deze 

zijn tov de eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie enigszins aangepast aangezien de 
haalbaarheidsstudie enkel uitging van een doortochttracé. In voorliggende studie is 
uitgegaan van meer globale doelstellingen aangezien een omleidingstracé niet wordt 
uitgesloten.   
De doelstellingen zijn zeer divers en bevinden zich op verkeerskundig, milieu en fi-
nancieel vlak. Op basis van alle doelstellingen worden een aantal globale projectken-
merken voorgesteld dewelke als basisconcept dienen voor het onderzoek in deze stu-
die. 

• In tweede instantie wordt een overzicht gegeven van de tracémogelijkheden om het 
doortochtscenario te realiseren. Hierbij wordt een overzicht gegeven van alle moge-
lijkheden die vanuit de haalbaarheidsstudie zijn bekeken (en eventueel verworpen).  

• Vervolgens wordt een lijst van criteria opgesteld aan dewelke de verscheidene tracés 
getoetst zullen worden. Deze lijst omvat de criteria afkomstig van de eerder uitgevoerd 
MCA, aangevuld met specifieke milieucriteria. Bovendien wordt de criterium-lijst ge-
herstructureerd en zodanig aangevuld dat deze zowel voor een evaluatie van de door-
tochttracés als voor een evaluatie van de omleidingstracés (parallel lopend onderzoek) 
bruikbaar is.  

• De verschillende alternatieven zullen beoordeeld worden voor de criteria die nog niet 
in de MCA opgenomen werden. Het tracé dat als beste tracé naar voor komt uit de 
analyse en de reeds uitgevoerde MCA zal verder in de plan-MER uitgewerkt worden.   

2.2. DUURZAAMHEID ALS BASIS  

Voor de aanleg van de nieuwe weg wordt uitgegaan van het duurzaamheidsprincipe. Dit 
wordt zowel gebruikt in de definiëring van de doelstellingen als in de beoordeling van de ef-
fecten. 
"Duurzaamheid" kan hierbij vanuit verschillende oogpunten bekeken worden. De THV Asta2 
gaat hiervoor uit van het triple-P-principe. Duurzaamheid heeft immers drie grote pijlers: 

• People: een sociale duurzaamheid met het welzijn van de mens als doel 
• Planet: een ecologische duurzaamheid met een goede milieukwaliteit, biodiversiteit, 

zuinig grondstoffengebruik als doel 
• Profit: een economische duurzaamheid met een betaalbaar project als doel 

2.3. BEOOGDE SCHAALNIVEAU 

Deze studie is een voorbereiding op de plan-MER waarin een beste doortochttracé en een bes-
te omleidingstracé met elkaar afgewogen zullen worden. Het schaalniveau voor deze studie 
wordt dan ook afgestemd op de fase waarin we ons bevinden: zijnde op planningsniveau. Het 
dient dan ook duidelijk te zijn dat de alternatieven die hier onderzocht worden, beschouwd 
moeten worden als de principes voor een tracé op planniveau en niet als exacte uitwerkingen 
van de verschillende mogelijkheden op projectniveau.  

                                                 
2 De THV ASTA is de opdrachthouder van de studie 
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3. DOELSTELLINGEN 

3.1. HOOFDDOELSTELLING VAN HET PROJECT 

Het project heeft als hoofddoelstelling de afwerking van de N74 als Noordzuidverbinding tus-
sen de grens met Nederland en de E314 waarbij specifiek de nadruk gelegd wordt op het 
wegwerken van het niet op het niveau van een primaire weg I functionerende segment tussen 
de grens van Hechtel-Eksel en de E314.  

Doelstelling: De realisatie van dit sluitstuk moet een globale verbetering en optimalisatie van het 
verkeersnetwerk en de vervoerstromen met zich meebrengen samen met de verkeersleefbaarheid 
en –veiligheid in de kernen van Houthalen-Helchteren. 

Deze doelstelling kan verder opgedeeld worden in enkele subdoelstellingen. Onderstaande 
doelstellingen voor de Noordzuid zijn in feite algemene uitgangspunten en globale toetsings-
criteria waaraan elk mogelijk tracéalternatief moet voldoen. Tracéalternatieven die niet aan 
deze doelstellingen voldoen, zijn bijgevolg niet als realistische, relevante alternatieven te be-
schouwen. Al deze doelstellingen zijn dus duidelijk sturend voor het tracéontwerp om een 
ontwerp te bekomen waarbij de hoofddoelstelling behaald wordt. 
Al de hoofddoelstellingen zijn volgens de 3P-benadering van duurzaamheid te beschouwen 
als “People-doelstellingen”.  

3.1.1. Hoofddoelstelling 1: De Noordzuidverbinding dient haar functie als primaire weg type I te 
vervullen 

Voor dit wegtype geeft het RSV aan dat alle mogelijke maatregelen en ingrepen -waaronder 
het zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe tracés en omleidingen om de doorstroming te 
verbeteren- moeten worden doorgevoerd om de gewestelijke verbindingsfunctie te kunnen 
optimaliseren. In tweede instantie moeten primaire wegen I een verzamelfunctie vervullen op 
Vlaams niveau. 
Aangezien de gewestelijke verbindingsfunctie primeert, wordt het aantal aansluitingen met 
het onderliggende wegennet beperkt gehouden. Dit bevordert de doorstroming en de ver-
keersveiligheid.  
Deze doelstelling komt neer op het streven naar een maasverkleining tussen de E313, E314, 
E25 en E34. 

3.1.1.1. Subdoelstelling: De verschillende verkeersstromen en vervoersmodi scheiden 

De realisatie van het sluitstuk van de NoordZuid als primaire I betekent dat de ambigue ver-
houding tussen verbinden en ontsluiten wordt uitgezuiverd. Internationaal doorgaand verkeer 
mag niet aangetrokken worden. Een strikte scheiding tussen lokale verkeerstromen en boven-
lokale, doorgaande bewegingen wordt nagestreefd. Regionaal doorgaand verkeer op het loka-
le wegennet wordt vermeden door een voldoende vlotte aansluiting op de primaire weg ter 
hoogte van strategisch gelegen knooppunten en ook door voldoende verkeersremmers en/of 
snelheidsremmers op het lokale wegennet. Doorstroming is geen prioriteit op het lokale sys-
teem, wel op de primaire weg type I. 
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3.1.1.2. Subdoelstelling: Wegbeeld en functie van het wegvak op elkaar afstemmen 

Het wegbeeld moet de leesbaarheid verhogen. Het aantal rijvakken, de breedte van een rijvak, 
parkeerfaciliteiten, inplanting van gebouwen, verlichting, verkeersscheiders,… dienen de 
functie van het wegvak aan te geven. Langs het ganse traject kunnen bakens en oriëntatiepun-
ten aangebracht of versterkt worden.  

3.1.2. Hoofddoelstelling 2: De leefbaarheid in de omgeving van de N74 verhogen. 

3.1.2.1. Subdoelstelling: Verhogen van de leefbaarheid 

De scheiding van de verschillende verkeersstromen, de aanleg van een primaire weg van type 
I volgens de in het RSV beschreven principes zullen leiden tot een verbeterde verkeersleef-
baarheid in Houthalen-Helchteren.  
Bij de keuze van het beste omleidingstracé in combinatie met de uitvoering en het gebruik van 
gepaste “milderende maatregelen” (bv geluidsschermen, fietsbruggen, …) zal de globale leef-
baarheid zo goed mogelijk verbeterd worden.  

3.1.2.2. Subdoelstelling: Verhogen van de verkeersveiligheid 

De scheiding van de verschillende verkeersstromen, de aanleg van een primaire weg van type 
I volgens de in het RSV beschreven principes zullen leiden tot een verbeterde verkeersveilig-
heid in Houthalen-Helchteren.  
De bepaling van een definitief tracé in combinatie met het toepassen van knooppun-
ten/aansluiting om de 3 à 5 km en het realiseren van een uniform wegbeeld zal het aantal con-
flictpunten maximaal verminderen waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. 

3.2. NEVENDOELSTELLINGEN 

Deze doelstellingen zijn niet de directe aanleiding voor de uitvoering van het project en 
zijn hierdoor ondergeschikt aan de hoofddoelstellingen. Er wordt gestreefd om zo het project 
zo optimaal mogelijk te laten voldoen aan alle doelstellingen waarbij ook de nevendoelstel-
lingen duidelijk sturend zijn voor het tracéontwerp, voor zover de hoofddoelstelling hierbij 
behaald kan blijven.  
Globaal gezien vallen deze nevendoelstellingen onder “milieudoelstellingen” en wordt een zo 
goed mogelijke situatie voor de mens (algemene leefbaarheid, lokale verkeerssituatie, lokale 
verbindingen), landschap en natuur nagestreefd. Volgens de 3P-benadering van het duur-
zaamheidsbegrip vallen deze nevendoelstellingen onder people, planet of profit. Deze in-
deling wordt hier gevolgd. 

3.2.1. “People”-doelstellingen  

3.2.1.1. Nevendoelstelling 1: Een verbeterde verkeerssituatie voor zowel bovenlokaal als lokaal verkeer. 

De verkeersafwikkeling van lokale functies en woongebieden gebeurt via een apart lokaal 
systeem dat, indien noodzakelijk, aangetakt wordt op de primaire weg in een beperkt aantal 
strategisch gelegen knooppunten. 
Voor het openbaar vervoer moet binnen het lokale systeem een “voldoende doorstroming” 
over het ganse traject worden voorzien. 
De aanwezigheid van bovenlokale attractiepolen (Molenheide, REMO en Centrum-Zuid) in 
het studiegebied leidt tot het bepalen van een gewenste ontsluiting van deze attractiepolen. 
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Hierbij wordt i.f.v. hun wensbaarheid of noodzakelijkheid zowel het lokale, secundaire en 
primaire wegennet ingeschakeld. 

3.2.1.2. Nevendoelstelling 2: Maximaal behoud lokale functionele relaties en langzame verkeersrelaties 

Over het algemeen wordt er gestreefd naar het behoud van de aanwezige langzaam verkeers-
relaties en een maximale oversteekbaarheid van de weg. Hierbij mag de N74 de onderlinge 
bereikbaarheid en de ruimtelijke binding tussen de verschillende kernen onderling niet in het 
gedrang brengen. 

3.2.1.3. Nevendoelstelling 3: Optimaliseren NoordZuid-relatie tussen Noord Limburg en de omgeving van 
Hasselt 

De relatie tussen de kleinstedelijke gebieden Lommel en Pelt en het grootstedelijke gebied 
Hasselt verloopt hoofdzakelijk via de N715 en N74. Deze historische noord-zuidrelatie gaat 
verder zuidelijk dan de in het RSV geselecteerde wegsegment als primaire weg type I waarop 
de studieopdracht betrekking heeft en is in het RSV geselecteerd als primaire weg type II. Het 
is de drager van de relatie tussen stedelijke en economische gebieden in het noorden van de 
provincie met deze van in het centrum van de provincie. Gezien het belang van deze verbin-
ding dient naast de hoofddoelstelling van een verbetering van de doorstroming noord-
Limburg met de E314 ook de verbetering van de verbinding noord-Limburg met Hasselt be-
schouwd te worden. 

3.2.1.4. Nevendoelstelling 4: Behouden potenties ontsluiting van “De Schacht” 

In het RSPL is de selectie van een secundaire weg ter ontsluiting van het bedrijventerrein van 
Heusden-Zolder (De Schacht) opgenomen als te onderzoeken relatie. De ontsluiting via een 
secundaire weg is afhankelijk gesteld van het ontwikkelingsprofiel van de N74. De verschil-
lende ontwikkelde tracés hebben de potentie om in meer of mindere mate een rol te spelen in 
de ontsluiting van De Schacht. De ontwikkeling van de N74 mag deze geplande ontsluiting 
niet hypotheceren. 

3.2.2. “Planet”-doelstellingen 

3.2.2.1. Nevendoelstelling 5: Maximale bundeling met bestaande en toekomstige infrastructuur 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft als een van de globale principes dat lijninfra-
structuur maximaal gebundeld dient te worden. Dit heeft o.a. als onderliggende gedachte dat 
dit voor een minimale hinder zorgt doordat versnippering en overbodig ruimtebeslag verme-
den wordt. In het bijzonder geldt deze doelstelling voor hoofdwegen en primaire wegen. 
Gezien de globale ligging van de omleidingstracés in de onmiddellijke omgeving van het Ou-
de spoorwegtracé wordt een optimale afstemming met het Spartacusproject en het bestaande 
recreatieve fietroutenetwerk een belangrijke projectdoelstelling. Het uitgangspunt in deze stu-
die is dat op de oude spoorlijn ruimte behouden blijft voor het sneltramtracé. Dit komt over-
een met het voorstel binnen het Spartacusplan. In deze optiek dient het veelvuldig kruisen van 
de N74 met de oude spoorlijn vermeden te worden gezien dit bij aanwezigheid van de snel-
tramlijn telkens gepaard dient te gaan met ongelijkgrondse kruisingen en de bijhorende effec-
ten (ruimtebeslag, grondwatereffecten, visuele hinder, kostprijs, …). 

3.2.2.2. Nevendoelstelling 6: Vermijden van negatieve beïnvloeding van de landschappelijke kwaliteiten 

Houthalen-Helchteren wordt gekenmerkt door een landschappelijke opbouw waarbij de twee 
kernen nagenoeg omringd worden door een aantal beekvalleien en open-ruimtegebieden. Om 
de landschappelijke kwaliteiten van deze structuren en gebieden maximaal te behouden zal 
niet alleen getracht worden de weg zo esthetisch mogelijk in te passen maar zal tevens, voor 
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zover mogelijk, het tracé en de uitvoering van de weg aangepast worden om een zo klein mo-
gelijke directe impact te hebben op waardevolle landschappen.  

3.2.2.3. Nevendoelstelling 7: Vermijden van negatieve beïnvloeding van de waterhuishouding  

Zowel op kwantitatief vlak als op kwalitatief vlak dient een wijziging van de waterhuishou-
ding vermeden te worden. Dit heeft immers potentieel belangrijke effecten op zowel de mens 
als natuur en is over het algemeen door het nemen van een aantal technische maatregelen te 
voorkomen. Van belang is dat hierbij zowel aandacht besteed wordt aan oppervlaktewater als 
aan grondwater en dat zowel permanente beïnvloeding als wijzigingen door accidentele ge-
beurtenissen vermeden worden.  
Onder andere de volgende aspecten zijn hierbij van belang: 

• Hemelwater dient maximaal geïnfiltreerd te worden en waar dit niet mogelijk is dient 
de snelheid waarmee hemelwater wordt afgevoerd beperkt te worden door buffering. 

• Het doorsnijden van grondwaterstromingen door de aanleg van tunnels of het wijzigen 
van grondwatervoerende lagen dient vermeden te worden. 

• Het ophogen van overstromingsgebieden dient vermeden te worden. 
• Bij ongevallen waar milieubelastende producten vrijkomen, moet vervuiling van wa-

terlopen en oppervlaktewaters worden vermeden door buffering.  
Het voldoen aan deze doelstelling is een noodzaak in functie van de vereisten van het decreet 
integraal waterbeleid. 

3.2.2.4. Nevendoelstelling 8: Vermijden van negatieve beïnvloeding van natuurwaarden 

Houthalen-Helchteren en de omliggende gemeenten bezitten een aantal gebieden met uitzon-
derlijke natuurwaarden en zijn dooraderd door natuurverbindingen tussen deze gebieden. Een 
groot deel van deze gebieden is aangeduid als Speciale Beschermingszone en/of VEN-gebied.  
De impact op deze gebieden dient, om te voldoen aan de vereisten van het natuurdecreet en de 
Europese SBZ-richtlijnen, waar mogelijk vermeden en beperkt te worden. Hierbij zal niet en-
kel aandacht besteedt worden aan de directe impact door ruimteinname maar tevens door ge-
luidshinder, waterhuishoudingswijzigingen, ecologische verbindingen, … 

3.2.3. “Profit”-doelstellingen 

3.2.3.1. Nevendoelstelling 9: Technische uitvoerbaarheid bij realistische kostprijs. 

De verschillende hoofd- en nevendoelstellingen nopen tot het nemen van technische maatre-
gelen en keuzes van uitvoeringswijzen die een kost met zich meebrengen. 
De financiële en dus maatschappelijke kost dient zo laag mogelijk te zijn waarbij het voldoen 
aan de andere doelstellingen behouden blijft. 
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3.3. OVERZICHT VAN DE DOELSTELLINGEN 

Tabel 1: Overzicht van de doelstellingen 

3P Type Doelstellingen 

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

De leefbaarheid in de omgeving van de N74 verhogen 

Een verbeterde verkeerssituatie voor zowel bovenlokaal als lokaal verkeer 

Maximaal behoud lokale functionele relaties en langzame verkeersrelaties 

Optimaliseren NoordZuid-relatie tussen Noord Limburg en de omgeving van Hasselt 

People 

Nevendoel 

Behouden potenties ontsluiting van “De Schacht” 

Maximale bundeling met bestaande en toekomstige infrastructuur 

Vermijden van negatieve beïnvloeding van de landschappelijke kwaliteiten 

Vermijden van negatieve beïnvloeding van de waterhuishouding 

Planet Nevendoel 

Vermijden van negatieve beïnvloeding van natuurwaarden 

Profit Nevendoel Technische uitvoerbaarheid bij realistische kostprijs 
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4. GLOBALE PROJECTKENMERKEN 

4.1. GEWENST DWARSPROFIEL 

De oorspronkelijke hypothese in het kader van het onderzoek naar alternatieve tracés gaat uit 
van een 2x2 autoweg met snelwegallures (gescheiden verkeersafwikkeling), conform het weg-
type zoals uitgevoerd verder noordwaarts. Een 2x1 of een alternerende variant wordt niet uit-
gesloten en kan indien nodig (eventueel ook nog in een latere optimalisatie) worden overwo-
gen.  
Bij het uitvoeren van bruggen en of tunnels wordt het dwarsprofiel aangepast i.f.v. de aange-
paste veiligheidsvoorwaarden.  
Voor de benodigde ruimte in de breedte, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 
ruimte die effectief zal ingenomen worden door verkeersinfrastructuur (= netto breedte) en de 
voorgeschreven te vrijwaren bouw- en gebruiksvrije zone voor de aanleg van primaire wegen 
(= bruto breedte).   
Buiten de stedelijke gebieden en desgevallend kernen van het buitengebied wordt in het RSV 
een bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid (vanaf langsgracht of zijberm) van 30 
m vooropgesteld. Deze breedte moet zo strikt mogelijk worden nageleefd. In vele gevallen 
zullen wegen, die worden geselecteerd als primaire weg I, wegens bestaande erffuncties en 
belasting met lokaal verkeer moeten omgebouwd worden naar een 2x1 autoweg met parallel 
rijbanen voor erffuncties en lokaal verkeer of naar een stedelijke autosnelweg.  
Concreet betekent dit voor de aanleg van de primaire weg doorheen de woonkernen van 
Houthalen en Helchteren dat de huidige functies (vnl bewoning) langsheen de weg blij-
ven behouden en via ventwegen/parallelwegen worden ontsloten. In functie hiervan 
wordt de bruto breedte beperkt tov het “ideale” dwarsprofiel.  
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4.2. GEWENSTE ONTWERPSNELHEID 

Er wordt idealiter uitgegaan van een ontwerpsnelheid van maximaal 120 km/u en een inge-
stelde maximumsnelheid van 90 km/u. Voor de doortocht zijn deze snelheden normaal niet 
haalbaar en zal de maximumsnelheid (plaatselijk) verlaagd worden. 
Hierbij dient zich een filekans van maximaal 5% voor te doen. 
Voor de bepaling van de bochtstralen wordt gewerkt met de ROA-waarden. Dit zijn de Richt-
lijnen voor Ontwerp van Autosnelwegen. Deze worden gebruikt, in tegenstelling tot de RO-
NA (Richtlijnen voor Ontwerp van Niet-Autosnelwegen), omwille van het hoge gebruikscom-
fort dat voor de N74 gewenst is. Dit kadert in het maasverkleinende karakter tussen autosnel-
wegen wat een van de functies is van de N74. 
De bijhorende optimale bochtstralen die gehanteerd worden in het ontwerp zijn: 

• Horizontaal:  

Tabel 2: gebruikte bochtstralen 

verkanting + 2,5% + 5% 

Boogstraal in m 1500 750 

• Verticaal: 
o topboog of bolle boog: R= 12400 m met een zichtafstand van 165 m 
o voetboog of holle boog: R= 24800 m 

4.3. KNOOPPUNTLOCATIES 

Eventuele knooppunten op de primaire weg worden bij voorkeur met een minimum tussenaf-
stand van 3 à 5 km voorzien. De knooppunten bieden ontsluiting aan regionale functies en/of 
wegen die een verzamelende functie hebben op bovenlokaal niveau. Er worden geen recht-
streekse of gebundelde erftoegangen aangesloten op de primaire weg type I. 
De knooppunten met de primaire weg type I worden waar mogelijk uitgevoerd als conflict-
vrije aansluitingen. 
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4.4. LENGTEPROFIEL 

4.4.1. Ongelijkgrondse kruisingen 

Voor een optimale doorstroming en verkeersveiligheid worden ongelijkvloerse kruisingen met 
het onderliggende wegennet voorzien. Rechtstreekse erftoegangen zijn niet toegestaan. 

4.4.2. Milieuoverwegingen 

Van bij de aanvang van het ontwerpproces worden, op basis van de omgevingskenmerken, 
ook een aantal uitgangspunten opgenomen die zorgen voor een beter voldoen aan de “planet”-
doelstellingen. Volgende uitgangspunten zijn van belang voor de doortochttracés:  

• Om een verstoring van de waterhuishouding in valleigebieden te vermijden, wordt de 
aanleg van tunnels in valleien uitgesloten.  

• Bij de kruisingen van valleien (met in het bijzonder overstromingszones) dient een 
vrije doorgang langsheen de waterlopen behouden worden. Dit omwille van het ver-
mijden van wijzigingen in overstromingszones (opstuwing, verplaatsing van locatie 
van overstroming) en het behoud van natte ecologische verbindingen. Lokaal dient de 
weg op pijlers aangelegd te worden. 

• Bij het doorsnijden van droge heuvels wordt het tracé bij voorkeur via een cut-and-
cover aangelegd. Dit evenwel slechts voor zover hierdoor geen effecten op het grond-
watersysteem te verwachten zijn. 
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5. TRACÉALTERNATIEVEN 

5.1. VOORGESCHIEDENIS 

Het verhaal van de realisatie van de noordzuidverbinding in Limburg kent een lange voorge-
schiedenis, wat betekent dat er in het verleden reeds verscheidene alternatieven naar voor 
werden geschoven en al dan niet verworpen. Onderstaande geeft een kort overzicht van de 
voorstellen die betrekking hebben op een kruising van de woonkernen van Houthalen en 
Helchteren en argumentatie waarom bepaalde voorstellen al dan niet werden weerhouden.  

5.1.1. Scenario’s onderzocht door AOSO/AWV 

Begin 2001 gaf minister Stevaert aan de toenmalige Afdeling Wegen en Verkeer (huidige 
MOW) de opdracht een werkgroep op te richten met als doel: ’Mogelijkheid onderzoeken 
voor het aanleggen van de N74 noord-zuidverbinding over de zate van de N74/N715 door 
Helchteren en Houthalen, mits het geleiden van doorgaand verkeer in tunnels.’ 
Volgende vragen dienden onderzocht te worden: 

1) Kunnen op enkele belangrijke kruispunten tunnels worden gebouwd? 
2) Moeten tunnels over grotere helling overwogen worden? 
3) Uitvoerbaarheid van de tunnels? 
4) Kostprijs van de tunnels? 
5) Aantal te onteigenen woningen en kostprijs? 
6) Verkeerssituatie tijdens de bouw: doorstroming en bereikbaarheid? 
7) Ontsluiting industriegebieden? 

5.1.1.1. Technisch voorstel van aparte ondertunneling van kruispunten 

De aparte ondertunneling van volgende kruispunten:  
• N719 te Helchteren (Kazernelaan-Helzoldlaan); 
• Herebaan-Oost 
• Dorpsstraat-Ringlaan (HH centrum - gemeentehuis); 
• Meerstraat –Koolmijnlaan; 

werd als ‘niet zinvol’ beschouwd om volgende redenen:  
• tussenafstanden tussen kruispunten bedraagt circa 800m; 
• op en afritten dienen over 250m aangetrokken te worden, terwijl de weefzones min-

stens 300m lang moeten zijn (inrit van ene tunnel zou overgaan in uitrit van volgen-
de); 

• breed profiel over totale lengte met maximale onteigening van omliggende woningen. 
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5.1.1.2. Technisch voorstel van ondertunneling over grote lengtes 

Volgende scenario’s werden onderzocht:  
1) 2 in lengte gescheiden tunnels, 1 in Houthalen en 1 in Helchteren; 
2) 1 continue tunnel met integrale verkeersuitwisseling tussen HH en Helchteren, en van 

en naar de N719; 
3) 1 continue tunnel zonder verkeersuitwisseling tussen HH en Helchteren; 
4) 1 continue tunnel met verkeersuitwisseling tussen HH en Helchteren, maar met enkel 

de mogelijkheid om de N74 met de N719 Helchteren-Bree te verbinden (van en naar). 
In het 1ste geval van de 2 aparte tunnels zou er tussen de beiden een bepaalde afstand zijn waar 
de lokale weg en de hoofdweg naast mekaar liggen, dit zowel voor de in- en uitritten, maar 
ook voor de tussengelegen weefzone van minstens 250m (uitwisseling tussen lokaal en door-
gaand verkeer.) Over de volle lengte zouden hiervoor onteigeningen nodig zijn. Ook voor de 
2de optie zou in het tussengebied de ruimte-inname een belangrijke onteigening vereisen. 
Omwille van de hoge kosten en het relatief lage belang vond men het niet wenselijk om het 
1ste en 2de scenario te weerhouden.  
Op basis van de eerder uitgevoerde verkeerstellingen werd er een eerste globale raming ge-
maakt van de te verwachten verkeersvolumes boven de tunnels. 
Te verwachten verkeersvolumes in de tunnels: 

• scenario 1: met uitwisseling van verkeer tussen HH en Helchteren 
− in HH bovengronds: 13.000 voertuigen 
− in Helchteren bovengronds: 10.000 voertuigen 

• scenario 2: zonder uitwisseling van verkeer tussen HH en Helchteren 
− in HH bovengronds 20.000 tot 25.000 voertuigen te verwachten 

De werkgroep vond dat het noodzakelijk was om een uitwisseling mogelijk te houden van de 
tunnel naar de N719 te Houthalen-Helchteren. De optie om de uitwisselingsmogelijkheid te 
beperken tot personenwagen (zodat steilere hellingen kunnen gebruikt worden) werd niet 
weerhouden omdat hierdoor meer zwaar verkeer in de doortocht zou blijven. 
Er werd geopteerd voor het 4de scenario van de continue tunnel met verkeersuitwisseling tus-
sen de N74 en de N719 Helchteren-Bree.  

5.1.1.3. Technisch voorstel van tunnels naast elkaar of onder elkaar over grote lengte 

Tunnels naast elkaar  
Uit een eerste analyse van de verkeerstellingen bleek dat voor het vak te Helchteren een tun-
nel voor 2 maal 1 rijstroken mogelijk kon volstaan.  
Aangezien bij een 2x1 profiel een veiligheidsstrook dient te worden voorzien (dus 3 rijstro-
ken), kiest men liever voor een 2x2 profiel zonder veiligheidsstrook, aangezien er op die ma-
nier toekomst gericht toch enige reserve in capaciteit ontstaat.  
De totale profielbreedte van de tunnel met 2x2 rijstroken naast mekaar bedraagt 24 m. De be-
schikbare breedte tussen de gevels varieert tussen 25 (centra) en 35 m (buitengebieden). In dit 
scenario zijn ingrijpende onteigeningen noodzakelijk van tientallen huizen in de centra van 
Houthalen en Helchteren, en mogelijk stabiliteitsproblemen bij andere woningen. Om deze 
reden werd het scenario van een tunnel met 2x2 rijstroken naast mekaar niet verder onder-
zocht. 
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Tunnels onder elkaar  
Het onderzocht en uitgewerkt scenario behelst een tunnel van 2x2 rijstroken onder mekaar. 
Hiervoor is een breedte van 14m nodig ter plaatse van de ventilatieschouwen ca 18m.   
Een bijkomende moeilijkheid bij de voorgestelde tunnels boven mekaar is dat beide weghelf-
ten verschillende in- en uitritten nodig hebben met verschillende lengten. Als nominale diepte 
voor de rijweg in de hoogste tunnelhelft werd 8.00m genomen, in de onderste helft 15.00m. 
De afdeling Geotechniek voerde 9 sonderingen uit. De ondergrond is overwegend zandig, het 
in sondeergat gemeten waterpeil varieert van ca 2 m tot meerdere meters diep. De conclusie 
van de afdeling Geotechniek was dat globaal gezien de resultaten zodanig zijn dat er geen sta-
biliteitsproblemen voor de bouw van de tunnels te verwachten zijn. De tunnels situeren zich 
buiten de bekende breuklijnen in de ondergrond. 

5.1.1.4. Conclusies van werkgroep AOSO/AWV 

• één tunnel voor 2x2 rijstroken, in 2 onder elkaar gelegen tunnelhelften, continu over 
lengte tussen HH en Helchteren is het meest haalbaar; 

• in- en uitrit van tunnel naar de N719 tussen HH en Helchteren; 
• boren technisch nauwelijks haalbaar en te duur; 
• speciale aandacht voor verkeersregeling wanneer slechts 2x1 rijstroken beschikbaar 

zijn; 
• ontsluitingscomplex voor industrieterrein Centrum-Zuid op de N74; 
• uitvoering in één deelgemeente 9 jaar! 

5.1.2. Alternatief voorstel VKW/UNIZO  

Eind 2003 lanceerde het VKW-Limburg en Unizo een nieuw voorstel voor de ondertunneling 
van de noord-zuid in Houthalen-Helchteren. Op 28 januari 2004 vond een startvergadering 
plaats met VKW-Unizo waarna het nieuwe voorstel verder bestudeerd zou worden. 
Het nieuwe voorstel is een tunnel van 2x2 rijstroken naast mekaar met een onteigening van 
alle panden oostelijk van de N74/N715. Het tracé van de tunnel wordt met 1,1 km verkort ten 
opzichte van het voorstel van AOSO/AWV (en dit vanaf de Mangelbeekvallei). 
In dit scenario vervalt het probleem van de bereikbaarheid van de werken, doordat het verkeer 
over 2x2 rijstroken kan blijven rijden. 

5.2. SELECTIE SCENARIO’S VOOR TRECHTERING 

In het voortraject werden een aantal tracés relatief snel, op basis van een zeer beknopte effect-
inschatting, niet weerhouden. Aangezien de voorliggende trechteringsstudie ifv het plan-
proces de bedoeling heeft op goed onderbouwde wijze, rekening houdend met milieueffecten, 
te komen tot een beste doortochttracé; worden een aantal van de scenario’s die eerder werden 
verworpen toch opnieuw meegenomen in de trechtering. Alternatieven die omwille van tech-
nische aspecten eerder niet werden weerhouden, worden niet meegenomen in de trechtering.  
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Volgende alternatieven worden in de trechtering meegenomen:  
1) scenario AOSO/AWV3:   

1 lange tunnel met 2x2 rijstroken onder elkaar; 
2) scenario VKW/UNIZO4:   

1 lange tunnel met 2x2 rijstroken naast elkaar (waarbij een zijde van de N74 onteigend 
wordt met na de aanleg mogelijkheden tot herontwikkeling); 

3) scenario haalbaarheidsstudie:   
2 korte tunnels (onder de kernen) met 2x1 rijstroken; 

4) scenario alles bovengronds:   
2x1 rijstroken voor doorgaand verkeer met ongelijkgrondse kruispunten (d.m.v. fly-
overs); 

 
Voor elk scenario zijn 2 varianten mogelijk: 

a) zonder uitwisselingspunt tussen lokaal en doorgaand verkeer; 
b) met uitwisselpunt (gesitueerd tussen Houthalen en Helchteren). 

Combinaties tussen verscheidene scenario’s (bv. tunnel in het ene centrum, fly-over in het an-
dere centrum) zijn steeds mogelijk. Deze worden niet in de trechtering-analyse meegenomen. 
Indien uit de analyse blijkt dat dergelijke combinatiescenario’s wel een oplossing kunnen bie-
den in de zoektocht naar het meest milieuvriendelijke (minst schadelijke) alternatief, zal dit 
bij de analyse aangegeven worden.  

5.3. TOELICHTING SCENARIO’S 

5.3.1. Algemeen 

Omwille van de ligging in bestaande, dicht bebouwde woonkernen van Houthalen en Helchte-
ren, is in de uitgewerkte voorstellen afgeweken van de globale projectkenmerken zoals voor-
gesteld in hoofdstuk 4. Het betreft in hoofdzaak een afwijking op het dwarsprofiel om de in-
genomen ruimte tov bestaande bebouwing te verkleinen en een beperking van de gewenste 
snelheid ifv de veiligheid in tunnels. Per scenario zullen daarom kort de specifieke uitgangs-
punten toegelicht worden. Voor een meer uitgebreide toelichting van de scenario’s wordt ver-
wezen naar de rapporten van de studie “Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie van de 
Noordzuidverbinding N74 te Houthalen-Helchteren” die in 2005-2006 door ARCADIS 
BELGIUM uitgevoerd werd in opdracht van Afdeling Wegen en Verkeer Limburg. 

                                                 
3 AOSO: Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (technisch studiebureel van de Vlaam-
se Overheid)  
AWV: Afdeling Wegen en Verkeer in organisatiestructuur voorafgaand aan de herorganisatie; ‘Depar-
tement Mobiliteit en Openbare Werken’ (MOW) in de nieuwe structuur 
4 VKW: Christelijke Werkgeversorganisatie; UNIZO: unie van zelfstandige ondernemers 
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5.3.2. Scenario AOSO/AWV  

5.3.2.1. Uitgangspunten 

De uitgangspunten van dit scenario zijn: 
• Het voorzien van 2 x 2 rijstroken voor het doorgaand verkeer. Omwille van de talrijke 

onteigeningen en mogelijke stabiliteitsproblemen bij de bouw van een tunnel met 2 x 
2 rijstroken naast elkaar is geopteerd voor een tunnel met 2 x 2 rijstroken onder elkaar. 
Het gaat om een lange en diepe tunnel, van respectievelijk 5480m lengte en 15 à 20 m 
diepte. Hiervoor zijn er voor beide weghelften verschillende in- en uitritten nodig met 
verschillende lengtes. Hierdoor hebben de tunnelmonden een belangrijke ruimte-
impact.   

• Het creëren van een half uitwisselingspunt tussen Houthalen en Helchteren, waarbij er 
een uitwisseling mogelijk is tussen het verkeer van de N719 (Helchteren-Bree) en het 
doorgaand verkeer (in tunnel). Het verkeer van de N719 kan in zuidelijke rijrichting 
invoegen in het doorgaand verkeer en het doorgaand verkeer in noordelijke rijrichting 
op de N74 kan uitvoegen richting N719. 

• De ontsluiting van Centrum Zuid (een primaire functie, die m.a.w. rechtstreeks op de 
N74/N715 moet worden aangesloten) wordt voorzien via een parallelweg langs de 
N74/N715 tussen de Meersstraat en een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte 
van de noordelijke aansluiting van het op- en afrittencomplex van de E314. 

• Op basis van de aanwezigheid van de primaire functie Molenheide, werd ten noorden 
van de kern van Helchteren een ongelijkvloers complex voorzien voor de aansluiting 
van Molenheide en het opvangen van de keerbewegingen. Ter hoogte van het bedrij-
venterrein Helchteren dienen de rechtstreekse erfontsluitingen te worden opgevangen 
door een lokale weg of ventweg. Omwille van de aanwezigheid van het habitatgebied 
ten westen van de N74 wordt de lokale weg aan de oostzijde van de weg voorzien. 
Hierdoor worden de omrijdbewegingen beperkt en is het mogelijk om ook de uitwisse-
ling met de Hasseltse Baan met dit complex op te vangen. De rotonde ter hoogte van 
de grens met Hechtel kan dan op termijn verdwijnen. De 2 x 2 rijstroken voor door-
gaand verkeer worden doorgetrokken tot de aansluiting met de nieuwe omleidingsweg 
rond Hechtel, waardoor over de hele lengte 2 x 2 rijstroken voor het doorgaand ver-
keer aanwezig zijn.  

5.3.2.2. Dwarsprofiel 

Het dwarsprofiel is opgebouwd uit een tunnel in 2 niveau’s met elk 2 rijstroken en een ver-
hoogde veiligheidsstrook voor voetgangers. Naast de tunnels voor het autoverkeer wordt ook 
een vluchtgang voorzien, waarboven de ventilatievoorzieningen kunnen worden georgani-
seerd.  

5.3.2.3. Uitvoering 

De tunnels kunnen per centrum apart gerealiseerd worden. De totale duurtijd van de werken 
wordt geraamd op ca. 15 jaar. De hinder voor de kernen zelf zijn korter, door de faseerbaar-
heid per kern. Voor de kern van Houthalen wordt de hinder geraamd op 6 jaar, voor de kern 
van Helchteren op 5 jaar. Tijdens de werken blijven 2x1 rijstroken beschikbaar.  
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Figuur 1: Dwarsprofiel Scenario AOSO/AWV 
 

5.3.2.4. Raming 

De totale kost van dit scenario wordt geraamd op 480 miljoen € zonder uitwisselingspunt en 
525 miljoen € met uitwisselingspunt. Voor de realisatie van dit scenario dienen bij benadering 
63 woonentiteiten en 14 commerciële panden onteigend te worden. 
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 Figuur 2: Lengteprofiel scenario AOSO/AWV 
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5.3.3. Scenario VKW/UNIZO 

5.3.3.1. Uitgangspunten 

De uitgangspunten van dit scenario zijn: 
• Het voorzien van 2 x 2 rijstroken voor het doorgaand verkeer. Hierbij wordt ervoor 

gekozen om de panden ten oosten van de N74/N715 te onteigenen, waardoor voldoen-
de ruimte beschikbaar wordt voor het bouwen van een tunnel met 2 x 2 rijstroken 
naast elkaar. Deze eenzijdige onteigeningen zouden ingepast worden in een PPS (pu-
bliek-private samenwerking) constructie.  

• Ter hoogte van de Mangelbeekvallei verloopt het doorgaand verkeer bovengronds, 
eventueel kan er op dit weggedeelte een weefbeweging tussen het doorgaand en het 
lokaal verkeer toegestaan worden (= uitwisselingspunt) 

• De ontsluiting van Centrum Zuid (een primaire functie, die m.a.w. rechtstreeks op de 
N74/N715 moet worden aangesloten) wordt voorzien via een parallelweg langs de 
N74/N715 tussen de Meersstraat en een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte 
van de noordelijke aansluiting van het op- en afrittencomplex van de E314. 

• Op basis van de aanwezigheid van de primaire functie Molenheide, werd ten noorden 
van de kern van Helchteren een ongelijkvloers complex voorzien voor de aansluiting 
van Molenheide en het opvangen van de keerbewegingen. Ter hoogte van het bedrij-
venterrein Helchteren dienen de rechtstreekse erfontsluitingen te worden opgevangen 
door een lokale weg of ventweg. Omwille van de aanwezigheid van het habitatgebied 
ten westen van de N74 wordt de lokale weg aan de oostzijde van de weg voorzien. 
Hierdoor worden de omrijdbewegingen beperkt en is het mogelijk om ook de uitwisse-
ling met de Hasseltse Baan met dit complex op te vangen. De rotonde ter hoogte van 
de grens met Hechtel kan dan op termijn verdwijnen. De 2 x 2 rijstroken voor door-
gaand verkeer worden doorgetrokken tot de aansluiting met de nieuwe omleidingsweg 
rond Hechtel, waardoor over de hele lengte 2 x 2 rijstroken voor het doorgaand ver-
keer aanwezig zijn.  

5.3.3.2. Dwarsprofiel 

Het dwarsprofiel is opgebouwd uit een tunnel met 2 x 2 rijstroken en een redresseerstrook. 
Beide rijstroken worden fysisch van elkaar gescheiden door een tunnelwand, waardoor 2 tun-
nelkokers ontstaan. 
Na de bouw van de tunnel kan boven de tunnelkoker aan de oostzijde opnieuw gebouwd wor-
den, waardoor een nieuwe straatwand ontstaat voor de gelijkgrondse lokale weg.  
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Figuur 3: Dwarsprofiel scenario VKW/Unizo 

 

5.3.3.3. Uitvoering 

Door de eenzijdige afbraak kunnen tijdens de duur van de werken steeds 2 x 2 rijstroken be-
houden blijven. De totale duurtijd van de werken wordt geraamd op 6 jaar. Dit is aanzienlijk 
korter dan voor de realisatie van het scenario AOSO/VKW. Door de afbraak van de woningen 
wordt immers extra ruimte gecreëerd die een snellere bouw van de tunnels toelaat. Voor de 
kern van Houthalen wordt de hinder geraamd op 2 jaar en voor de kern van Helchteren op 1 
jaar. 

5.3.3.4. Raming 

De totale kost van dit scenario wordt geraamd op 393 miljoen €  zonder of met uitwisselings-
punt. Er is nauwelijks verschil tussen de totale kostprijs van het scenario met of zonder uit-
wisselingspunt. Het uitwisselingspunt is immers slechts een weefzone: plaatselijk dient de 
scheiding tussen de doorgaande weg en de lokale weg opgeheven te worden. Voor de realisa-
tie van dit scenario dienen bij benadering 127 woonentiteiten en 61 commerciële panden ont-
eigend te worden. 
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Figuur 4: Lengteprofiel scenario VKW/Unizo 
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5.3.4. Scenario haalbaarheidsstudie 

5.3.4.1. Uitgangspunten 

Op basis van de analyse van de verkeersintensiteiten zijn in de startnota enkele conclusies ge-
trokken:  

• Het doorgaand verkeer kan nu en in de toekomst (groei verkeersintensiteiten mogelijk 
tot ca. 60% met uitwisselingspunt - op basis van het duurzaam scenario van het Mobi-
liteitsplan Vlaanderen biedt dit meer dan 50 jaar groeimogelijkheden) opgevangen 
worden met 2 x 1 rijstroken.  

• Een volledig uitwisselingspunt tussen beide kernen is aangewezen om de lokale weg 
in beide kernen te ontlasten. Zonder uitwisselingspunt is in de kern van Houthalen een 
lokale weg met 2 x 2 rijstroken noodzakelijk, waardoor de leefbaarheid en oversteek-
baarheid slechts beperkt verbeterd kan worden. 

Op basis van deze gegevens werd gezocht naar een veilige tunnel met 2 x 1 rijstroken, die ge-
faseerd kan gerealiseerd worden en die een beperkter aantal onteigeningen vergt dan de scena-
rio’s van AOSO/AWV en VKW/UNIZO.  Deze tunnel dient in te staan voor een goede door-
stroming van het bovenlokaal verkeer.  
In het kader van dit onderzoek werden de technische randvoorwaarden van een dergelijke 
tunnel onderzocht.  
De belangrijkste elementen van dit scenario zijn: 

• Er worden voor het doorgaand verkeer 2 x 1 rijstroken voorzien. Ter hoogte van de 
kernen waar het huidige dwarsprofiel onvoldoende ruimte biedt, wordt het doorgaand 
verkeer ingetunneld. Er ontstaan 2 kortere tunnels ter hoogte van beide kernen. Om-
wille van de verkeersveiligheid worden veiligheidsstroken (= volwaardige pechstrook) 
voorzien. Deze strook wordt ook ter hoogte van de in- en uitritten van de tunnels 
voorzien, zodat het verkeer bij calamiteiten de tunnel kan verlaten en pech- en hulp-
diensten het ongeval e.d. kunnen bereiken.  

• Door de kortere tunnels en de smallere in- en uitritten dan bij de scenario’s van AO-
SO/AWV en VKW/UNIZO kan het aantal onteigeningen beperkt worden.  

• Er wordt een uitwisselingspunt voorzien tussen beide kernen, waardoor de hoeveel-
heid lokaal verkeer bovengronds beperkt blijft en de capaciteit van de tunnel maxi-
maal benut wordt.  

• De ontsluiting van Centrum Zuid (een primaire functie, die m.a.w. rechtstreeks op de 
N74/N715 moet worden aangesloten) en de secundaire weg die o.a. het mijnterrein 
van Heusden-Zolder ontsluit, wordt voorzien via een nieuwe ongelijkvloerse kruising 
ter hoogte van de Souwstraat. 

• Op basis van de aanwezigheid van de primaire functie Molenheide, wordt een onge-
lijkvloers complex voorzien voor de aansluiting van Molenheide en het opvangen van 
de keerbewegingen. Ter hoogte van het bedrijventerrein Helchteren dienen de recht-
streekse erfontsluitingen te worden opgevangen door een lokale weg of ventweg. 
Omwille van de aanwezigheid van het habitatgebied ten westen van de N74 wordt de 
lokale weg aan de oostzijde van de weg voorzien. Hierdoor worden de omrijdbewe-
gingen beperkt en is het mogelijk om ook de uitwisseling met de Hasseltse Baan met 
dit complex op te vangen. De rotonde ter hoogte van de grens met Hechtel kan dan op 
termijn verdwijnen.  
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5.3.4.2. Dwarsprofiel 

De tunnel bestaat uit 2 x 1 rijstrook en een versmalde rijstrook die dienst doet als veiligheids-
strook. Er is eveneens een veilige vluchtstrook voor voetgangers voorzien (beveiligd door 
new yerseys). Beide rijrichtingen worden gescheiden door een tunnelwand.  

Figuur 5: Dwarsprofiel haalbaarheidsscenario 

5.3.4.3. Uitvoering 

Deze tunnel kan gebouwd worden in 4 fases: 
• fase 1: rotonde Hechtel tot uitrit tunnel Helchteren – flessenhals 
• fase 2: tunnel Helchteren 
• fase 3: tunnel Houthalen 
• fase 4: tussen beide tunnels 

De tunnel zelf kan eveneens gefaseerd worden gerealiseerd waarbij de ene rijrichting van de 
tunnel eerst gerealiseerd wordt en nadien de andere rijrichting. Hierdoor is het mogelijk om 
tijdens de werken 2 x 2 versmalde rijstroken te voorzien. De duur van de werken wordt in to-
taal geschat op 8 jaar, met 2,5 jaar hinder voor Houthalen en 2 jaar voor Helchteren.  

5.3.4.4. Raming 

De totale kost van dit scenario wordt geraamd op 275 miljoen €  zonder of met uitwisselings-
punt. Er is nauwelijks verschil tussen de totale kostprijs van het scenario met of zonder uit-
wisselingspunt. Het uitwisselingspunt is immers slechts een weefzone: plaatselijk dient de 
scheiding tussen de doorgaande weg en de lokale weg opgeheven te worden. Voor de realisa-
tie van dit scenario dienen bij benadering 52 woonentiteiten en 8 commerciële panden ontei-
gend te worden. 
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Figuur 6: Lengteprofiel haalbaarheidsscenario 
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5.3.5. Scenario alles bovengronds 

De belangrijkste elementen van dit scenario zijn:  
• 2x1 rijstroken voor doorgaand verkeer 
• Parallelwegen langs beide zijden voor het lokale verkeer 
• Ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van de belangrijkste kruispunten (N719, Here-

baan Oost / Herebaan West, Ringlaan/Dorpsstraat, en Meersstraat/Koolmijnlaan).  
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6. TOELICHTING BIJ DE BEOORDELING VAN DE TRACÉALTERNATIEVEN  
De weerhouden tracéalternatieven die onderwerp uitmaken van deze trechtering zijn het resul-
taat van eerder uitgevoerd onderzoek waarbij verscheidene instanties werden betrokken ifv 
een aftoetsing van de haalbaarheid van de voorstellen (zie voorgaande hoofdstuk). Voor deze 
uiteindelijk bekomen tracéalternatieven wordt in dit en volgende hoofdstukken een beoorde-
ling uitgevoerd ten opzichte van een aantal criteria die uit de doelstellingen volgen.  

6.1. BESCHIKBARE INFORMATIE UIT VROEGERE STUDIES 

In het kader van de Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie voor de N74/N715 in de 
gemeente Houthalen-Helchteren5 werd voor verscheidene tracéalternatieven reeds een afwe-
ging gemaakt op vlak van technische en ruimtelijke criteria. Bij deze afweging werd gebruik 
gemaakt van een MCA6 die werd voorgesteld aan de stuurgroep7.   
Resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor de beoordeling in deze trechte-
ringsnota en verder aangevuld worden met onderscheidende milieucriteria.  

6.2. CRITERIA-INDELING VOLGENS 3P-PRINCIPE EN RECEPTOREN 

De criteria kunnen ingedeeld worden volgens de indeling die ook voor de projectdoelstellin-
gen gevolgd werd:  

• People-criteria 
• Planet-criteria 
• Profit-criteria 

Binnen de groep van “planet-criteria” kan nogmaals een onderscheid gemaakt worden in cri-
teria die spelen op het niveau van de natuurwaarden en voor de landschappelijke (en andere 
erfgoed-) waarden. Dit bijkomende onderscheid komt neer op het gebruik van de receptorge-
richte benadering die (recentelijk) in de milieueffectrapportage toegepast wordt.  

                                                 
5 Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715 iov voormalige AWV (huidige MOW)  
Startnota: april 2005; Resultatennota MCA: mei 2005; Nota mbt scenario-opbouw, -analyse en –afweging: sep-
tember 2005; Eindnota: november 2006 
6 MCA: multi-criteria analyse; hulpmiddel om op meer gestandaardiseerde wijze verscheidene alternatieven aan 
de hand van een criteriumset met elkaar te vergelijken.  
7 Stuurgroep opgesteld ifv de uitwerking van de technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie. Deze stuurgroep 
bestond uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemer (MOW), de gemeente Houthalen-Helchteren (incl. poli-
tie), ARP, ANB, ROHM, BIVV, De Lijn, PPS-kenniscentrum en kabinet gedeputeerde mobiliteit.  
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Deze combinatie van de twee benaderingswijzen resulteert in volgende indeling voor de crite-
ria die gebruikt worden om het hele scala aan effecten te bestuderen: 

• People  
o De mens. Dit omvat alle aspecten die met de leefbaarheid van de mens te ma-

ken hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld geluidshinder, ruimte-inname van 
landbouwgrond, hinder voor economische activiteiten, … 

• Planet  
o Het landschap. Dit omvat alle aspecten die met invloed op het landschap te 

maken hebben. De beleving van het landschap door de mens valt hier niet on-
der; louter de strikt landschapsgerichte aspecten. Deze receptor levert een grote 
input voor de twee andere receptoren maar staat ook deels op zich. 

o De natuur. Dit omvat alle aspecten met betrekking tot de natuur. Dit omvat 
bijvoorbeeld direct verlies van natuurgebieden maar ook wijzigingen in de re-
latie tussen gebieden etc. 

• Profit. Dit omvat de kostprijs van het gehele project. 
 
Criteria die in de eerder uitgevoerde MCA werden gehanteerd, zijn opgedeeld in volgende 
vier impactgroepen:  

• Verkeerskundige impact 
• Ruimtelijke impact 
• Maatschappelijke impact  
• Financiële impact 

De eerste drie impact-groepen kunnen binnen de groep van ‘people’-criteria geplaatst worden. 
De laatste impact-groep stemt duidelijk overeen met de groep van ‘profit’-criteria. Om de 
voorgestelde tracéalternatieven ook af te wegen ifv de groep ‘planet’ worden tov het eerder 
uitgevoerde onderzoek bijkomende criteria geformuleerd.   

6.3. SELECTIE VAN TE BESTUDEREN EFFECTGROEPEN: SCOPING 

In deze tracéstudie wensen we ons te beperken tot de effectgroepen8 die op het huidige ont-
werpniveau onderscheidend zijn voor de bepaling welk van de verschillende tracés het meest 
haalbare is. Dit principe is in de mer-praktijk gekend als “scoping”. Scoping betekent dat en-
kel de aspecten onderzocht worden die relevant zijn op het desbetreffende beslissingsniveau 
of moment in het onderzoek. Dit lijkt de evidentie zelve doch de m.e.r.-praktijk heeft al tal 
van voorbeelden opgeleverd waarin gestreefd werd naar een exhaustieve beschrijving van alle 
mogelijke effecten en dit op alle niveaus, ook al draagt dit op geen enkele wijze bij tot de be-
sluitvorming over het project. Dit betekent uiteraard niet dat bepaalde effecten nooit bespro-
ken dienen te worden. Integendeel, op het moment dat de project-MER afgewerkt zal zijn, 
zouden alle mogelijke effecten van het finale project, inclusief zijn milderende maatregelen, 
bekend moeten zijn.  

                                                 
8 Voor de bespreking van de milieueffecten wordt gebruik gemaakt van het “Mer-richtlijnenboek lijninfrastruc-
tuur”. Voor een toelichting over de receptorgerichte effectgroepenbenadering, die door ons toegepast wordt, 
wordt naar dit werk verwezen. 
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Gezien de criteria volgen uit de doelstellingen en de doelstellingen globaal gelden voor het 
project (en onafhankelijk zijn van een uitvoering van het project hetzij als omleiding hetzij 
als doortocht) zijn de criteria eveneens geldend voor de trechtering van de omleidingtracés 
(die gelijktijdig aan deze studie uitgevoerd werd) en de verdere beoordeling in het vervolg 
van het mer-proces.  

Selectie van criteria 

Omwille van deze globale geldendheid van de criteria gedurende het gehele mer-proces zijn 
niet alle criteria in elke fase van het onderzoek onderscheidend. De verschillende doortocht-
alternatieven zullen voor bepaalde criteria geheel gelijke, of nauwelijks verschillende, resul-
taten opleveren bij een toetsing aan bepaalde criteria. Een volledige toetsing is dan ook in 
deze fase niet relevant. In de plan-MER zal een meer uitgebreide toetsing gebeuren gezien de 
effecten van het “beste omleidingstracé” potentieel sterk verschillen van deze van het “beste 
doortochttracé”.  
Tabel 3 geeft een overzicht van alle effectgroepen en hun groepering in effectgroepclusters.  

Tabel 3: Overzicht effectgroepen 

Effectgroepcluster Effectgroep 
Direct ruimtebeslag Direct ruimtebeslag 
Verstoring Geluidsverstoring 
 Trillingshinder 
 Luchtverontreiniging 
 Stralingshinder 
 Visuele verstoring 
 Verstoring van het hydrologisch en hydraulisch systeem 
Netwerkeffecten Wijziging van verbindingen 
 Ongevallen door aanrijding 

 



      i.s.m.        34 

7. SELECTIE VAN EFFECTGROEPEN EN CRITERIA 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke effectgroepen relevant geacht worden voor de tracé-
studie. Hierbij wordt toegelicht waarom bepaalde effectgroepen al dan niet als onderschei-
dend beschouwd worden. Voor de onderscheidende effectgroepen wordt vervolgens een over-
zicht gegeven van de criteria die in een van de twee tracéstudies (trechtering van de omlei-
dingstracés en trechtering van de doortochttracés) gebruikt worden. Hierbij wordt ook aange-
geven of deze in voorliggende tracéstudie als een onderscheidend criterium beschouwd wor-
den. Een verdere toelichting waarom criteria wel of niet onderscheidend zijn volgt hierna. 
Hierbij wordt eveneens aangegeven of de betreffende criteria al dan niet in de eerder uitge-
voerd MCA werden meegenomen.  
Het niet-onderscheidend zijn van een criterium of effectgroep betekent niet noodzakelijk dat 
er zich geen effect zal voor doen, maar louter dat dit niet onderscheidend werkt tussen de tra-
cés. Aanwezige doch niet-onderscheidende effecten zullen uiteraard wel in de plan-MER 
en/of project-MER beschouwd worden omdat ze in een van deze fasen wel onderscheidend 
zullen werken. 
De scoping wordt uitgevoerd op basis van de globale projectkenmerken en gaat uit van het 
mogelijk onderscheidend zijn van criteria en effectgroepen. Hierdoor is het mogelijk dat crite-
ria en effectgroepen die in de scoping als relevant ingeschat worden uiteindelijk niet onder-
scheidend blijken te zijn. De omgekeerde situatie (het niet onderzoeken van onderscheidende 
criteria en effectgroepen) kan zich niet voor doen omdat het voorzorgsprincipe gehanteerd 
wordt voor zones waarvoor de kennis in het scopingstadium nog beperkt is. 
Zoals eerder aangegeven, is voor de doortochttracés reeds een MCA uitgevoerd, maar werden 
hierin slechts in beperkte mate milieucriteria opgenomen in de afweging. De criteria uit de 
MCA vormen de basis voor de criteria-set, aangevuld met milieucriteria. In de overzichtsta-
bellen van de criteria per groep (people – planet – profit) is aangegeven welke criteria uit de 
MCA zijn overgenomen. Uit deze tabellen is dan ook duidelijk af te leiden welke (mili-
eu)criteria aanvullend onderzocht worden ifv de afweging van de verscheidene doortochttra-
cés.  

7.1. SELECTIE VAN EFFECTGROEPEN 

7.1.1. Onderscheidende vs niet-onderscheidende effectgroepen  

Tabel 4: Scopingtabel 

Effectgroepcluster Effectgroep Onderscheidend voor de trechtering 
van de omleidingstracés 

Direct ruimtebeslag Direct ruimtebeslag Onderscheidend 
Verstoring Geluidsverstoring Onderscheidend 
 Trillingshinder Niet onderscheidend 
 Luchtverontreiniging Onderscheidend 
 Stralingshinder Niet onderscheidend 
 Visuele verstoring Onderscheidend 
 Verstoring van het hydrologisch en hy-

draulisch systeem 
Onderscheidend bij de aanleg 

Netwerkeffecten Wijziging van verbindingen Onderscheidend 
 Ongevallen door aanrijding Mogelijk onderscheidend 
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7.1.2. Toelichting bij de effectgroepen 

7.1.2.1. Direct ruimtebeslag 

Direct ruimtebeslag is een relevant effect op het volledige projectgebied. De aanleg van infra-
structuur gaat immers steeds gepaard met ruimte-inname. Voor de bepaling van het effect en 
de vergelijking van de verschillende alternatieven zal enkel het permanente ruimtebeslag door 
de aanwezigheid van de infrastructuur in aanmerking genomen worden.  

7.1.2.2. Geluidsverstoring 

Geluidsverstoring tijdens de aanlegfase wordt als niet onderscheidend beschouwd. De hinder 
kan potentieel hoog zijn doch is dusdanig ondergeschikt aan de permanente geluidshinder tij-
dens de exploitatiefase dat ze niet als onderscheidend en relevant beschouwd wordt. Tijdens 
de exploitatie van de weg is geluidsverstoring een relevant onderscheidend effect over het ge-
hele tracé.  

7.1.2.3. Trillingshinder 

Trillinghinder tijdens de aanlegfase wordt als niet onderscheidend geacht en ook ten gevolge 
van de exploitatie wordt er geen trillinghinder verwacht. Deze effectgroep wordt als niet-
onderscheidend beschouwd. 

7.1.2.4. Luchtverontreiniging 

Luchtverontreiniging tijdens de aanlegfase wordt als niet relevant geacht. De wijziging van 
verkeersstromen zal door de verbetering van de doorstroming een globale invloed (verbete-
ring) hebben op de emissies van verontreinigende stoffen.  
De realisatie van de doortocht onder de vorm van een tunnel of gelijkgrondse weg heeft dui-
delijk een verschillende impact op de luchtkwaliteit en indirect effect op mensen en natuur in 
de omgeving. Het betreft dan ook een relevante onderscheidende effectgroep. 

7.1.2.5. Stralingshinder 

De lichthinder door de aanwezigheid van wegverlichting en voertuigen wordt als niet onder-
scheidend beschouwd. Stralingshinder tijdens de aanlegfase is eveneens niet onderscheidend.  

7.1.2.6. Visuele verstoring 

De visuele verstoring tijdens de exploitatiefase is te wijten aan de beweging van voertuigen in 
cumulatie met de aanwezigheid van de infrastructuur op zich. Afhankelijk van de locatie kan 
dit als hinderlijk ervaren worden en is het dus relevant. 
Tijdens de aanlegfase is dit geen onderscheidende factor. 

7.1.2.7. Verstoring van het hydrologisch en hydraulisch systeem 

Waar waterlopen en valleien gekruist worden is mogelijks bemaling nodig bij de aanleg van 
brughoofden e.d. Afhankelijk van de aanwezige omstandigheden kan dit permanente effecten 
veroorzaken. Bij de aanleg van ingegraven oplossingen zal eveneens mogelijk bemaling 
noodzakelijk zijn. Deze constructies kunnen door hun aanwezigheid een verstoring van de 
grondwater- en kwelstromen veroorzaken. Deze effectgroep is dus potentieel relevant voor de 
receptor natuur. 
Tijdens de exploitatie worden geen rechtstreekse onderscheidende effecten op het watersys-
teem verwacht. Effecten die zich wel zouden kunnen voordoen zijn een gewijzigde infiltratie-
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hoeveelheid doch deze zijn te milderen en bijgevolg geen onderscheid aspect voor de huidige 
afweging.   
Significante effecten op de freatische grondwaterstroming die resulteren in een wijziging van 
de aanwezige vegetatie kunnen vermeden worden door de kenmerken van de infrastructuur 
aan te passen. Dergelijke aanpassingen worden verondersteld projecteigenschappen te zijn. 
Dergelijke aanpassingen van het ontwerp hebben een impact op de kostprijs van het geheel en 
worden meegenomen via het ‘profit’-criterium kostprijs.  

7.1.2.8. Wijziging van verbindingen 

De aanleg van een nieuwe verbinding (omleidingsweg) is de doelstelling van het project en 
het is dus evident dat hieruit een relevant effect naar voor zal komen. De verschillende tracé-
alternatieven dienen allen te voldoen aan de projectdoelstellingen.  
Voor de receptor natuur zullen een aantal ingrepen potentieel een permanent effect veroorza-
ken op de ecologische verbindingen.   
Voor de receptor mens geldt ditzelfde voor het blijvend afsluiten van verbindingswegen. 
Daarnaast heeft ook het wijziging van kruispunten en dwarsen van functionele entiteiten (zo-
als woonkernen) een impact op de functionele relaties (verbindingen). Het betreft dan ook een 
onderscheidende effectgroep.  
Ook de tijdelijke impact van omleidingen wordt, gezien de ligging doorheen 2 woonkernen, 
ondanks de tijdelijkheid toch als relevant aangeduid.  

7.1.2.9. Ongevallen door aanrijding - Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid wordt bepaald door de snelheid, inrichting, leesbaarheid, verknopingen, 
… Voor de doortochttracés zijn dit variabele elementen, zodat deze effectgroep als mogelijk 
onderscheidend wordt beschouwd.  
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7.2. SELECTIE VAN CRITERIA 

7.2.1. “People” 

Tabel 5: Overzicht van mogelijke criteria ‘People’ 

Effectengroep Criterium Onderscheidend MCA 
Wijziging van ver-
bindingen 

Maximale doorstroming op bovenlokaal niveau: reistijd  Ja + 

 Maximale doorstroming op de primaire weg: minimale kans 
op congestie Ja + 

 Behoud van functionele relaties Ja + 
 Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attrac-

tiepolen Nee - 

 Maximale doorstroming openbaar vervoer Ja + 
 Maximaal functioneren van het lokale wegennet – maximale 

doorstroming lokale weg noord-zuid in Houthalen & Helch-
teren 

Ja + 

 Maximale oversteekbaarheid voor voetgangers Ja + 
Verkeersveiligheid conflictsituaties op primaire weg  Ja + 

 Leesbaarheid als primaire weg type I Ja + 
 Maximale uitwijkmogelijkheid bij calamiteiten op de primai-

re weg Ja + 

 Minimale kans op conflictsituaties op de lokale weg Ja + 
Verstoring Aantal gehinderden door omgevingsgeluid Nee - 
 Gemiddelde gevelbelasting  Ja + 

 Aantal gehinderden door luchtvervuiling Ja - 
 Maximale verblijfskwaliteit Ja + 
 Maximale belevingswaarde Ja + 
 Minimale hinder tijdens de werken Ja + 

Direct ruimtebeslag Aantal te onteigenen woonentiteiten Ja + 
 Inname oppervlakte bedrijventerrein  Nee - 
 Oppervlakteverlies landbouwpercelen Nee - 
 Aantal te onteigenen handelszaken Ja + 

 Minimaal ruimtebeslag Ja + 
 Totale lengte parkeerstroken (maximaal behoud parkeer-

mogelijkheden) Ja + 

 

7.2.1.1. Wijziging van verbindingen 

Maximale doorstroming op bovenlokaal niveau: reistijd 
Bij het realiseren van een primaire weg type I is doorstroming van groot belang. Deze kan 
vertaald worden in de lengte en daarmee verbonden de rijtijd.   
De aanwezigheid van knooppunten verlengt de rijtijd. De verknoping met de E314 (hoofd-
weg) wordt bij elke variante gerealiseerd. Eventuele andere knooppunten worden als onder-
scheidend in rekening gebracht. Per knooppunt wordt de rijtijd met 10% verhoogd. Ook 
vrachtverkeer kan leiden tot oponthoud (bv bij keuze voor 2x1 rijstrook); hiervoor wordt 10% 
extra tijd in rekening gebracht.  
 
Maximale doorstroming op de primaire weg: minimale kans op congestie 
Naast de rijtijd wordt de doorstroming ook bepaald door de kans op congestie.   
Criterium = intensiteit/capaciteitverhouding primaire weg. Het % wordt bepaald door de in-
tensiteit op het hoogste gemiddelde punt op de doorgaande verkeersas te delen door de maxi-
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maal toelaatbare capaciteit op datzelfde punt en dit rekening houdend met het aantal beschik-
bare rijstroken.   
Bij een wegprofiel van 2x2 rijstroken wordt uitgegaan van een maximaal toelaatbare capaci-
teit van 3 000 pae/uur, in scenario’s waar uitgegaan wordt van 2x1 rijstroken wordt gerekend 
met een maximaal toelaatbare capaciteit van 1 500 pae/uur. 
 
Behoud van functionele relaties 
Barrièrewerking treedt op wanneer een nieuwe weg functionele relaties doorsnijdt of de rela-
ties moeilijker maakt (bv. hellingen). Dit geldt voor alle modi (auto, vracht, OV, fiets en 
voetgangers). Het kan zijn dat onderbroken relaties hersteld worden waarbij de directheid van 
een relatie vervalt. In die situatie kan de afgenomen attractiviteit genoteerd worden.  
De verscheidene tracés doorsnijden dezelfde functionele relaties; het onderscheid wordt vnl 
gemaakt in de wijze waarop de doorsneden relatie kan hersteld worden. Bij de beoordeling 
wordt er van uitgegaan dat iedere kruising met oost-west georiënteerde wegen in principe kan 
hersteld worden. Wanneer de verbinding die door de primaire weg gekruist wordt onder vorm 
van een tunnel of brug moet aangelegd worden, zal dit de oost-westrelatie verminderen. Als 
criterium wordt daarom het aantal dwarsverbindingen geteld waarbij de gekruiste weg niet op 
maaiveld kan behouden blijven.  
 
Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attractiepolen 
In de omgeving van de NoordZuid zijn een aantal bovenlokale en of regionale attractiepolen 
te onderscheiden. Volgende attractiepolen worden als bovenlokaal of regionaal beschouwd:  

• Centrum Zuid 
• De Schacht 
• Molenheide 

De verschillende tracés bevinden zich op een zelfde afstand tov de verscheidene attractiepolen 
en onderscheiden zich derhalve niet in potenties die gecreëerd worden mbt aansluitingen van 
attractiepolen.  

 

Maximale doorstroming openbaar vervoer 
Criterium = totale reistijd OV.  
Afhankelijk van de keuze voor een bepaald doortochttracé zal de doorstroming van het open-
baar vervoer al dan niet vlotter kunnen verlopen en vormt derhalve een onderscheidend crite-
rium. Elementen die hierbij in rekening kunnen gebracht worden zijn: verschillende toegela-
ten rijsnelheden op welbepaalde weggedeelten, graad van doorstroming ifv verhouding inten-
siteit/capaciteit, aantal haltes, aantal knooppunten, … 
 
Maximaal functioneren van het lokale wegennet – maximale doorstroming lokale weg 
noord-zuid in Houthalen & Helchteren 
Criterium = Intensiteit/capaciteit verhouding lokale weg. Het % wordt bepaald door de inten-
siteit op het hoogste punt op de lokale verkeersas te delen door de maximaal toelaatbare capa-
citeit op datzelfde punt en dit rekening houdend met het aantal beschikbare rijstroken. Aange-
nomen wordt dat op een lokale rijstrook met veel mogelijke conflictpunten (parkeerbewegin-
gen, zijstraten, laden en lossen, oversteekbewegingen, … ) een capaciteit van 800 pae/uur 
aanwezig is.  
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De doortochttracés onderscheiden zich op vlak van beschikbare ruimte voor de lokale weg en 
in die zin dus ook op vlak van doorstroming van het lokale verkeer.  
Opmerking: een criterium “doorstroming” is voor een lokale weg minder van belang; hier zijn 
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid immers van primair belang. 
 
Maximale oversteekbaarheid voor voetgangers 
Bij realisatie van een primaire weg dwars doorheen de centra van Houthalen en Helchteren is 
het van belang de verbinding tussen beide kernhelften die ontstaan te optimaliseren. De opti-
malisatiemogelijkheden zijn verschillend voor de verscheidene doortochttracés en vormen dus 
een onderscheidend criterium.  
Criterium = lengte oversteekroute. Voor het bepalen van de lengte van de oversteekroute 
worden het aantal meters in de kern dubbel zo sterk in rekening gebracht als het aantal meters 
in de rand. 

7.2.1.2. Verkeersveiligheid 

Conflictsituaties op de primaire weg 
Het aantal knooppunten leidt tot een verstoring van de verkeerstroom en daarbij tot een toe-
name van de rijtijd en een afname van de verkeersveiligheid. De veiligheid thv knooppunten 
wordt oa bepaald door de snelheid van het verkeer op de primaire weg. Deze is verschillend 
voor de verscheidene doortochtscenario’s en is dan ook een onderscheidend element.  
Criterium: aantal conflictpunten x ontwerpsnelheid primaire weg. De waarde wordt bepaald 
door de som te maken van het aantal conflictpunten x de respectievelijke ontwerpsnelheid op 
de primaire weg.  
 
Maximale leesbaarheid als primaire weg type I 
Voor de verscheidene doortochtscenario’s zijn verschillende dwarsprofielen voorzien, zodat 
de leesbaarheid een onderscheidend criterium vormt.  
 
Maximale uitwijkmogelijkheid bij calamiteiten op de primaire weg 
Criterium = lengte vluchtstroken. Het aantal meters lengte van de vluchtstroken wordt be-
paald door de som te maken van de lengte van de vluchtstroken + de pechhavens. De meters 
werden geteld aan de hand van de beschikbare grondplannen. Voor de vluchtstrook werd 
rechtstreeks het aantal meters in rekening gebracht. De lengte van een pechhaven werd aan 40 
m per pechhaven in rekening gebracht.  
Rekening houdend met de beschikbare ruimte en maximaal beperken van ruimte-inname in de 
woonkernen, is voor de verschillende tracéalternatieven uitgegaan van verschillende dwars-
profielen vormen uitwijkmogelijkheden dus een onderscheidend element.  
 
Minimale kans op conflictsituaties op de lokale weg 
Criterium = aantal conflictpunten X ontwerpsnelheid lokale weg. De waarde wordt bepaald 
door de som te maken van het aantal conflictpunten X de respectievelijke ontwerpsnelheid op 
de lokale weg. Buiten de kernen wordt een snelheidsregime van 70 km/uur aangenomen op de 
lokale weg. Ter hoogte van de kernen wordt een snelheidsregime van 50 km/uur aangenomen. 
Het aantal conflictpunten in de kernen werd bepaald door het aantal geregelde kruispunten te 
tellen die in deze zone voorkomen.  
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Zowel het aantal conflictpunten als snelheid thv de conflictpunten is voor de verscheidene 
doortochttracés verschillend, zodat dit een onderscheidend element is.  

7.2.1.3. Verstoring 

Gemiddelde gevelbelasting 
Dit criterium is relevant voor een afweging van scenario’s die op eenzelfde locatie zijn gele-
gen (doorheen woonkernen), maar door de uitvoeringswijze een verschillende impact genere-
ren op het omgevingsgeluid thv nabijgelegen woningen.  
 
Aantal gehinderden door geluidsverstoring 
Omwille van de ligging op dezelfde locatie in een woonkern wordt dit criterium niet als on-
derscheidend beschouwd, maar wordt gewerkt met de gemiddelde gevelbelasting thv de wo-
ningen langsheen het tracé.  
 
Aantal gehinderden door luchtvervuiling 
De impact op de (lokale) luchtkwaliteit is sterk verschillend voor wegtracés op maaiveld of in 
tunnels. Dit is dan ook een onderscheidend criterium.  
 
Maximale verblijfskwaliteit 
Aangezien tracé doorheen woonkernen loopt vormt de verblijfskwaliteit een belangrijk crite-
rium. De uiteindelijke kwaliteit is verschillend voor onder- of bovengrondse tracés en dus on-
derscheidend.   
 
Maximale belevingswaarde 
Het is duidelijk dat een primaire weg op maaiveldniveau doorheen een woonkern een andere 
impact heeft op de belevingswaarde in die woonkern dan een tunnel onder de woonkern. Het 
betreft dan ook een onderscheidend criterium.  
 
Minimale hinder tijdens de werken 
Omwille van de ligging doorheen de woonkernen van Houthalen en Helchteren wordt het tij-
delijke effect van hinder tijdens de werken toch als een onderscheidend criterium weerhou-
den. Dit criterium wordt opgesplitst in de subcriteria totale duurtijd van de werken, totale 
duurtijd van de werken met hinder voor de omwonenden in Houthalen en Helchteren en het 
aantal beschikbare rijstroken tijdens de werken.  

7.2.1.4. Direct ruimtebeslag 

Aantal te onteigenen woonentiteiten 
De doortochttracés zijn verschillend in breedte en dus ook in aantal te onteigenen woningen.  
 
Inname oppervlakte bedrijventerrein 
De doortochttracés zijn op dezelfde locaties voorzien en snijden geen bedrijventerreinen aan. 
Dit criterium is derhalve niet onderscheidend.  
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Oppervlakteverlies landbouwpercelen 
Omwille van de ligging in woongebied is dit geen onderscheidend criterium.  
 
Aantal te onteigenen handelszaken 
Analoog aan aantal te onteigenen woonentiteiten is dit een onderscheidend criterium.   

 

Minimaal ruimtebeslag 
Geeft tov huidige situatie beeld van bijkomende ingenomen oppervlakte; dit is een onder-
scheidend criterium.  
 
Totale lengte parkeerstroken (maximaal behoud parkeermogelijkheden) 
Dit criterium is relevant bij de afweging van verschillende doortochtalternatieven aangezien 
de uiteindelijke bovengrondse ruimte-inname verschillend is voor de verscheidene tracés.  

7.2.2. “Planet” – landschap 

Tabel 6: Overzicht van mogelijke criteria 'Planet - landschap' 

Effectengroep Criterium Onderscheidend MCA 
Wijziging van ver-
bindingen 

Aantasting landschappelijk structuren Ja - 

Visuele verstoring Zichtbaarheid van de infrastructuur – integratie in het 
stedenbouwkundig landschappelijk weefsel 

Ja + 

Direct ruimtebeslag Aantal aangesneden zones/gebouwen met erfgoed-
waarde 

Ja - 

7.2.2.1. Wijziging van verbindingen 

Aantasting landschappelijke structuren 
De wijze waarop landschappelijke structuren worden aangesneden staat in relatie tot de im-
pact op de landschappelijke structuur. Dit is dan ook een onderscheidend criterium.  

7.2.2.2. Visuele verstoring 

Zichtbaarheid van de infrastructuur 
De visuele verstoring wordt bepaald door de mogelijkheden van integratie in het stedenbouw-
kundig landschappelijk weefsel. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de wijze waarop de 
weg wordt aangelegd (onder/bovengronds, smal/breed, …) en vormt dus een onderscheidend 
criterium.   

7.2.2.3. Direct ruimtebeslag 

Aantal aangesneden zones/gebouwen met erfgoedwaarde 
De onderscheiden doortochttracés zijn verschillend in ruimtelijke impact en mogelijk dus ook 
in aantasting van zones/gebouwen met erfgoedwaarde.  
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7.2.3. “Planet” – natuur 

Tabel 7: Overzicht van mogelijke criteria 'Planet - natuur' 

Effectengroep Criterium Onderscheidend MCA 
Wijziging van ver-
bindingen 

Wijziging ecologische verbindingen Ja - 

Verstoring Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur 
door geluidshinder 

Nee - 

 Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur 
door wijziging van het watersysteem 

Ja - 

 Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur 
door luchtverontreiniging 

Ja - 

Direct ruimtebeslag Inname van waardevolle habitats Nee - 
 Inname van leefgebieden van belangrijke soor-

ten 
Nee - 

 
In deze trechteringsstudie voor de doortochtalternatieven wordt in de criteria geen bijkomend 
onderscheid gemaakt tussen de habitat- en vogelrichtlijngebieden enerzijds en de “overige 
waardevolle natuur” anderzijds. Gezien de ligging van de natuurwaarden ten opzichte van de 
doortochttracés en hun waarde (met bijhorende juridische status) levert dit geen bijkomende 
informatie die nuttig kan zijn voor de afweging van de verschillende tracéalternatieven.  

7.2.3.1. Wijziging van verbindingen 

Wijziging ecologische verbindingen  
De verschillende tracéalternatieven doorsnijden de bestaande ecologische verbinding(en) op 
verschillende wijze (gelijkgronds/ondergronds), zodat dit een onderscheidend criterium is.  

7.2.3.2. Verstoring 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder 
Door de verschillen in uitvoeringswijze (onder/bovengronds; wel/niet uitwisselingspunt thv 
Mangelbeekvallei) kan de hoeveelheid waardevolle natuur die wordt verstoord door geluid 
verschillen. 
 
Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het watersysteem 
De impact op het hydrologische en hydraulisch systeem is sterk verschillend voor de verschil-
lende uitvoeringswijzen (gelijkgronds/maaiveldhoogte). De bijhorende potentiële effecten via 
het grondwatersysteem zijn dan ook onderscheidend. 
 
Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreiniging 
De impact op de (lokale) luchtkwaliteit is sterk verschillend voor wegtracés op maaiveld of in 
tunnels. Dit criterium is dan ook mogelijk onderscheidend.  

7.2.3.3. Direct ruimtebeslag 

Inname van waardevolle habitats 
Ten gevolge van de verschillen in uitvoeringswijze kan de ruimtelijke impact binnen waarde-
volle habitats verschillend zijn.  
 
Inname van leefgebieden van belangrijke soorten 
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Ten gevolge van de verschillen in uitvoeringswijze kunnen bepaalde doortochttracés meer 
leefgebieden van soorten innemen dan andere. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan 
leefgebieden van vogelsoorten van Annex I binnen de SBZ-V-gebieden. 

7.2.4. “Profit” 

Voor “profit” is er slechts één criterium: de totale kostprijs. Deze vormt vanzelfsprekend een 
onderscheidend criterium.   
Dit criterium werd eveneens in de reeds uitgevoerde MCA opgenomen.  
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8. TOEGEPASTE METHODIEK IFV BEOORDELING VAN DE TRACÉALTERNA-
TIEVEN  

8.1. MCA IFV TECHNISCHE EN RUIMTELIJKE HAALBAARHEIDSSTUDIE 

Onderstaande hoofdstukken vormen een samenvatting van de ‘Resultatennota MCA’ (mei 
2005) en de Nota scenario-opbouw, -analyse en –afweging (september 2005) die werden op-
gesteld ifv de Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie N74/N715 in de gemeente Hout-
halen-Helchteren. Voor een meer uitgebreide toelichting van de uitgevoerde MCA wordt naar 
de betreffende rapporten verwezen.  

8.1.1. Keuze van de MCA-techniek 

De meest gebruikelijke MCA-technieken zijn: 
• gewogen sommering: gestandaardiseerde criteriumscores worden vermenigvuldigd 

met de bijbehorende criteriumgewichten en vervolgens per alternatief gesommeerd. 
Op basis van de hieruit resulterende totaalscores per alternatief kan de rangorde van de 
alternatieven worden bepaald. 

• dominantiemethode: door paarsgewijze vergelijking wordt per criterium nagegaan of 
alternatieven ja/nee gedomineerd worden door andere alternatieven. Rangschikking 
gebeurt op basis van de gestandaardiseerde en gewogen dominantiescores. 

Vermits het merendeel van de afwegingscriteria objectief gekwantificeerd kan worden, werd 
geopteerd voor een gewogen sommering. Deze methode geeft ook het meeste inhoudelijk in-
zicht over de mate waarin alternatieven zich onderling verhouden. Een verschil tussen het 
beste en second best scenario van 1% of 20% geeft bij de dominantiemethodes immers de-
zelfde score (het ene is beter dan het andere). 

8.1.2. Selectie van de criteria 

De criteria die gebruikt zijn in de MCA zijn gebaseerd op de verschillende doelstelllingen 
voor de diverse aspecten (impactgroepen genoemd). Deze doelstellingen zijn geconcretiseerd 
in subdoelstellingen, die op hun beurt zijn omgezet in criteria. Voor een toelichting van de 
verscheidene criteria wordt verwezen naar voorgaande hoofdstuk.  

8.1.3. Standaardisatiewijze 

De eigenheid van MCA’s is dat sterk uiteenlopende criteria toch met elkaar vergeleken kun-
nen worden. Dit kan door de scores terug te brengen of te standaardiseren tot een eenheidson-
afhankelijke vorm die voor elk criterium dezelfde basis heeft.  
Voor de MCA van de N74 werd gebruik gemaakt van een lineaire standaardisatie waarbij het 
best en slechtst scorende scenario respectievelijk gestandaardiseerd werden tot de scores 1 en 
0, waarna de overige criteriumscores vertaald werden naar een evenredig verschil tussen beide 
waarden. Hierbij worden expliciet de termen ‘best’ en ‘slechtst’ gehanteerd i.p.v. ‘hoogst’ en 
‘laagst’. Bij heel wat criteria betekent de hoogste score immers het slechtste alternatief. Met 
deze richting van de scorecurve werd dan ook rekening gehouden bij de standaardisatie.  

8.1.4. Gewichtstoedeling 

Eén van de eigenschappen van een MCA is dat met behulp van gewichtsfactoren aan bepaalde 
criteria meer of minder belang kan gehecht worden. Voor de toedeling van de gewichten werd 
vertrokken vanuit de opdeling doelstelingen-criteria waarbij eerst de verhouding tussen de 
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hoofddoelstellingen of de criteriumgroepen werd vastgelegd en vervolgens binnen elke 
hoofddoelstelling of criteriumgroep de subdoelstellingen een gewicht kregen en tenslotte per 
subdoelstelling een gewichtsverdeling over de onderliggende criteria plaatsvond. 
Er werd geopteerd om de relatieve gewichten van de doelstellingen binnen de impactgroep (of 
aspect) gelijk te nemen, zo weegt iedere doelstelling even zwaar per inpactgroep. Ook de 
relatieve gewichten per criterium binnen de doelstelling zijn gelijk genomen. Hierdoor zal het 
absolute gewicht van een criterium bij een doelstelling met 3 criteria kleiner zijn dan het 
absolute gewicht van een criterium bij een doelstelling met 2 criteria.  
De impactgroepen krijgen wel een ander relatief gewicht (zie Tabel 8). Deze gewichten zijn 
tot stand gekomen in samenspraak met AWV en goedgekeurd door de stuurgroep. Het 
verkeerskundig aspect weegt zwaarder dan het financieel aspect, wat zwaarder weegt dan het 
maatschappelijk aspect en ook zwaarder weegt dan het ruimtelijk aspect.  

Tabel 8: Gewichten stuurgroep 

 relatieve gewichten 
verkeerskundig aspect 1,2 
financieel aspect 0,8 
maatschappelijk aspect 1 
ruimtelijk aspect 1 

 
 
Tabel 9 geeft een overzicht van de binnen de stuurgroep toegekende gewichten.  
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Tabel 9: Gewichtverdeling MCA ahv stuurgroep 

Type impact 
Gewicht 
(relatieve 
factor) 

Gewicht (ab-
soluut) Doelstelling 

gewicht (relatief 
binnen im-
pactgroep) 

gewicht (ab-
soluut) Criterium 

Gewicht (relatief 
binnen doelstel-
ling) 

Gewicht (ab-
soluut) 

verkeerskundig 1,2 0,300 1 0,060 intensiteit/capaciteitverhouding primaire weg 1 0,030 

     

maximale doorstroming op bovenlokaal 
niveau     reistijd doorgaand autoverkeer 1 0,030 

     maximale veiligheid 1 0,060 lengte vluchtstroken 1 0,020 

           aantal conflictpunten x ontwerpsnelheid primaire weg 1 0,020 

           aantal conflictpunten x ontwerpsnelheid lokale weg 1 0,020 

     zo vlot mogelijke doorstroming openbaar 
vervoer 1 0,060 totale reistijd OV 1 0,060 

     1 0,060 aantal dwarsverbindingen 1 0,020 

         intensiteit/capaciteitverhouding lokale (parallel)weg Houthalen 1 0,020 

     

maximaal functioneren van het lokale 
wegennet 

    intensiteit/capaciteitverhouding lokale (parallel)weg Helchteren 1 0,020 

     1 0,060 lengte oversteekroute Houthalen 1 0,030 

     

maximale oversteekbaarheid voor voetgang-
ers     lengte oversteekroute Helchteren 1 0,030 

ruimtelijk 0,8 0,200 maximale leesbaarheid als primaire weg type 
I 1 0,067 kwalitatieve beoordeling leesbaarheid cf. inrichtingsprincipes RSV 1 0,067 

     minimaal ruimtebeslag 1 0,067 bijkomend ingenomen oppervlakte t.o.v. huidige situatie 1 0,067 

      maximale functionele integratie in het 
stedenbouwkundig weefsel 1 0,067 kwalitatieve beoordeling integratie in weefsel 1 0,067 

maatschappelijk 1 0,250 1 0,042 gemiddelde gevelbelasting tijdens spitsuur (Houth) 1 0,014 

         verhouding breedte verblijfsruimte / totale breedte (Houth) 1 0,014 

     

maximale leefbaarheid omwonenden Hout-
halen (na werken) 

    kwalitatieve beoordeling belevingswaarde (Houth) 1 0,014 

     1 0,042 gemiddelde gevelbelasting tijdens spitsuur (Helch) 1 0,014 

         verhouding breedte verblijfsruimte / totale breedte (Helch) 1 0,014 

     

maximale leefbaarheid omwonenden Helch-
teren (na werken) 

    kwalitatieve beoordeling belevingswaarde (Helch) 1 0,014 

     minimale hinder tijdens werken 1 0,042 totale duurtijd werkzaamheden 1 0,010 

           duurtijd werken met hinder voor omwonenden Houthalen 1 0,010 

           duurtijd werken met hinder voor omwonenden Helchteren 1 0,010 

           aantal beschikbare rijstroken 1 0,010 

     minimaal woningverlies 1 0,042 aantal te onteigenen woonentiteiten 1 0,042 

     minimaal verlies aan lokale economie 1 0,042 aantal te onteigenen commerciële panden 1 0,042 

      maximaal behoud van parkeermogelijkheden 1 0,042 totale lengte parkeerstroken 1 0,042 

financieel 1 0,250 minimale kost 1 0,250 totale kost voor onteigening, natuurcompensatie, sanering, uitvoering 1 0,250 
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8.1.5. Gevoeligheidsanalyse 

Gewichten weerspiegelen de voorkeuren van de beslissers. Afhankelijk van de personen die 
de gewichten mee kunnen sturen, kan eenzelfde reeks criteria (en de daarbij behorende sco-
res) m.a.w. een totaal ander resultaat geven. Daartoe werd in de MCA een gevoeligheidsana-
lyse ingebouwd om zicht te krijgen op de gewichtsafhankelijkheid van de verschillende vari-
anten. Concreet komt deze gevoeligheidsanalyse erop neer dat enkele uiteenlopende gewich-
tensets worden doorgerekend, waarbij telkens één criteriumgroep doorweegt op de andere, 
met daarnaast ook een doorrekening van een “alle gewichten gelijk”-set en het gewichtenset 
dat door de plangroep vooropgesteld is. 
Bij het opstellen van de verschillende gewichtensets werd hierbij geopteerd om enkel op het 
niveau van de impactgroepen verschillende gewichten toe te kennen. Binnen elke impact-
groep bleven de gewichten gelijk. 
Tabel 10 geeft voor elk van de gewichtensets de onderlinge gewichtsverhouding tussen de 
impactgroepen weer. 

Tabel 10: Gewichtsverhoudingen 

gewichtsverdeling (onderlinge verhouding) 
gewichtenset verkeerskundige 

impact ruimtelijke impact maatschappelijke 
impact 

financiële 
impact 

alle gewichten gelijk 1 1 1 1 
gewichtstoedeling stuurgroep 1,2 0,8 1 1 
doorweging verkeerskundige impact 3 1 1 1 
doorweging ruimtelijke impact 1 3 1 1 
doorweging maatschappelijke impact 1 1 3 1 
doorweging financiële impact 1 1 1 3 

Voor elk van de criteriasets worden dus alle onderzochte aspecten meegenomen. Alleen we-
gen bepaalde impactgroepen telkens in sterkere of mindere mate door op het eindresultaat.  

8.2. BIJKOMENDE CRITERIA VOOR DEZE STUDIE 

Zoals eerder aangegeven, werd in de uitgevoerde MCA geen rekening gehouden met de 
groep van ‘planet’-criteria.  
Het milieuaspect luchtvervuiling (dat evenmin in de MCA werd opgenomen) kan zowel voor 
de mens als voor de natuur als receptor relevant zijn. Dit criterium wordt dan ook aanvullend 
als criterium van de ‘people’-groep opgenomen in dit hoofdstuk.  
Het criterium ‘zichtbaarheid van de infrastructuur’ werd daarentegen als enige ‘planet’-
criterium opgenomen onder de vorm van ‘integratie in het stedenbouwkundig landschappe-
lijk weefsel’ en wordt in dit hoofdstuk dan ook niet besproken.  

8.2.1. Aantal gehinderden door luchtvervuiling 

Het onderscheid tussen een weg in open structuur en tunnel wordt op kwalitatieve wijze toe-
gelicht.  
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8.2.2. Aantasting landschappelijke structuren 

Op basis van de landschapsatlas, de landschapscomposietkaart en de landschapskenmerken-
kaart zijn de landschappelijke structuren in de omgeving van Houthalen-Helchteren in beeld 
gebracht. Op basis van deze samengestelde landschapskaart wordt op kwalitatieve wijze toe-
gelicht welke landschapsbepalende structuren al dan niet worden aangetast.  
Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de huidige kwaliteit van de bestaande struc-
turen, maar eveneens met de visie op de ruimtelijke ontwikkelingen. Volgende alinea geeft 
kort de (provinciale) ontwikkelingsvisie weer voor de landschappelijke structuur in de omge-
ving van Houthalen-Helchteren.  
Houthalen-Helchteren behoort tot het verstedelijkt gebied van Midden Limburg. Het mijnpa-
trimonium neemt in de regio een bijzondere plaats in. De gewenste ruimtelijk-
landschappelijke ontwikkeling van dit gebied wordt gezien als een netwerk van op te volgen 
complexe nieuwe landschappen onderbroken door gavere beekvalleien. In dit verstedelijkt 
landschap gaat versterkte aandacht uit naar het behoud van samenhangende groenstructuren 
(beekvalleien, open ruimteverbindingen, autovrije fietscorridors) en van nog aanwezige 
structurerende landschapskenmerken. Ook wordt er ondermeer gestreefd naar het behouden 
van zichtbare en duidelijke grenzen tussen stedelijk en open landschap. Zowel de Winterbeek 
als de Mangelbeek zijn volgens de provincie structurerende hydrografische elementen. Beide 
valleigebieden worden gezien als structuurbepalende elementen die complexe gave land-
schappen –zoals de bos- en heidegebieden op het plateau; Park Lage Kempen en Park Mid-
den Limburg- met elkaar onderling verbinden. Ook de Kempense steilrand is als reliëfele-
ment structuurbepalend. 
Naast het weren van bebouwing en de bekrachtiging van de interne en onderlinge ruimtelijke 
samenhang van de valleigebieden en de complexe gave landschappen op het plateau, is de 
functionele ontwikkeling in de voornoemde gebieden hoofdzakelijk ecologisch georiënteerd. 
Landbouw in de valleigebieden wordt niet uitgesloten en krijgt een belangrijke landschaps-
verzorgende taak in het kader van de instandhouding van historische cultuurlandschappen. 

8.2.3. Aantal aangesneden zones/gebouwen met erfgoedwaarde 

Op basis van de overlay met de kaart waarop de wettelijk beschermde landschappen, monu-
menten en dorpsgezichten zijn aangeduid, wordt in eerste instantie nagegaan of wettelijk be-
schermd landschappelijk of cultureel erfgoed en monumenten worden aangesneden.  
Omdat ook buiten de wettelijk beschermde zones ruimten aanwezig zijn die over het alge-
meen worden erkend als zijnde cultuurhistorisch waardevolle landschappen, wordt ook de 
impact op deze zones mee in rekening gebracht. Hiervoor worden de verscheidene tracés ge-
situeerd tov de samengestelde landschapskaart en wordt nagegaan in hoeverre cultuurhisto-
risch waardevolle landschappen worden aangetast.  



Projectstudies Noordzuidverbinding Houthalen-Helchteren | 04_5508 
 

     i.s.m.    49/66 
 

Figuur 7: Samengestelde landschapskaart 
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8.2.4. Inname van waardevolle habitats 

In de evaluatie wordt zowel rekening gehouden met de huidige situatie als met de verschei-
dene streefbeelden zoals opgenomen in beheerplannen, inrichtingsvisies en richtplannen 
(verder in de tekst aangeduid als ‘ecologisch streefbeeld’).   
Om het ecologisch streefbeeld op te stellen werden volgende studies en begeleidend kaartma-
teriaal geraadpleegd: 

o Beheerplan Vlaams natuurreservaat De Mangelbeekvallei 
o Beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat De Helderbeekvallei–Terril 
o Beheerplan Vlaams natuurreservaat Teut & Ten Haagdoorn 
o Ontwerprichtplan Militair Domein Beverlo en omliggende gebieden 
o Studie naar de verbinding van de militaire domeinen van Meeuwen en Beverlo (Has-

koning) 
Voor gebieden waarvoor geen beheerplannen of visiestudies beschikbaar waren, werd op ba-
sis van de verschillende relevante elementen (huidig voorkomende ecotopen, bodemkaarten, 
…) een inschatting ingetekend van het ecologisch streefbeeld. 
 
Directe verliezen worden bepaald aan de hand van een overlay met de biologische waarde-
ringskaart en ecologische streefbeeldkaart. Hierbij wordt het grootste gewicht gegeven aan 
het verlies van habitats die binnen de speciale beschermingszones zijn gelegen en als habitat 
zijn aangemeld.  

8.2.5. Inname van leefgebieden van belangrijke soorten  

Directe verliezen worden bepaald op basis van een overlay met de biologische waarderings-
kaart en ecologische streefbeeldkaart. Voor beide kaarten wordt nagegaan in hoeverre de 
aanwezige habitats leefgebieden vormen voor bijzondere soorten (aangemelde soorten voor 
vogel- en habitatrichtlijngebieden en rodelijstsoorten).  

8.2.6. Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder 

Effecten op (broed)vogels door een verhoogde geluidsbelasting laten zich moeilijk kwantifi-
ceren aangezien soortspecifieke drempelwaarden voor de in dit specifieke geval relevante 
vogelsoorten niet beschikbaar zijn. Algemeen geldt ook dat het specifieke ontwerp en de spe-
cifieke geluidsbufferende maatregelen die worden genomen deze geluidsbelasting sterk kun-
nen beïnvloeden (milderen) zodat op dit niveau effecten enkel op hoofdlijnen worden inge-
schat.  

8.2.7. Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het watersysteem 

Tussen de twee woonkernen van Houthalen en Helchteren wordt de Mangelbeekvallei ge-
kruist door het tracé van de N715/N74. De weg is hier min of meer dwars op de vallei geori-
enteerd.  
Peilgegevens in de Mangelbeekvallei thv de kruising met de N715/N74 geven een waterpeil 
van 10 à 20 cm onder maaiveld aan. Boorgegevens wijzen op de aanwezigheid van een veni-
ge bovenlaag met daaronder een dik zandig, watervoerend pakket. Of in dit zandige pakket al 
dan niet kleilaagjes aanwezig zijn is niet met zekerheid te stellen op basis van de beschikbare 
boorgegevens. Indien aanwezig, betreft het een systeem van onregelmatige kleiïge laagjes en 
vormen deze geen scheidende laag in het freatische grondwatersysteem.  
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Volgende hydro(geo)logische aspecten worden relevant geacht om de ecologische impact 
op niveau van deze trechtering mee te nemen:  

• irreversiebele verdroging van veenlagen (met ‘inklinken’ tot gevolg) in valleigebie-
den tgv bemalingen 

• doorbreken slecht doorlatende laag tussen verschillende watervoerende systemen tgv 
het aanbrengen van constructies (vb. tunnels, pijlers) doorheen deze laag 

• impact op het grondwaterstromingspatroon die leidt tot een wijziging van het grond-
waterpeil 

o tgv de aanwezigheid van een grondlichaam waarop de weg wordt voorzien, 
funderingen, pijlers, … 

o tgv de aanwezigheid van langsgrachten 
o tgv de aanleg van een ondergrondse constructie (tunnel) 

 

8.2.7.1. Verdroging veenlagen 

Grondwaterverlagingen, ook van tijdelijke aard, kunnen nefast zijn voor beekbegeleidende 
vegetaties. Dit geldt in het bijzonder voor valleien waar veenpakketten aanwezig zijn. Ver-
droging van veenlagen (tgv tijdelijke grondwaterverlaging door bemaling in de fase van aan-
leg) is immers een irreversibel proces dat kan leiden tot veraarding van het veen met als ge-
volg dat door op gang komende aërobe processen eutrofiëring optreedt van vegetaties. 
Grondwaterverlagingen, ook van tijdelijke aard, kunnen dus permanente wijziging veroorza-
ken in de (potenties voor) beekbegeleidende vegetaties. 

Dit effect kan vermeden worden door technieken toe te passen die ertoe leiden dat bemaling 
(incl. retourbemaling) in valleigebieden wordt vermeden (vb werken met hydrologisch 
scherm). Deze maatregel wordt verondersteld als projectkenmerk opgenomen te worden, 
zodat een wijziging van beekbegeleidende vegetaties tgv veraarding van veen niet als onder-
scheidend criterium wordt weerhouden.  
 

8.2.7.2. Doorbreken slecht doorlatende laag 

In het noorden van de gemeente Houthalen-Helchteren wordt het Diestiaan afgedekt door de 
Formatie van Kasterlee. De formatie van Diest heeft een kleiige top die lokaal een slecht 
doorlatende laag kan vormen. Ook in het Diestiaan kunnen kleiige concentraties aanwezig 
zijn die lokaal een slecht doorlatende laag kunnen vormen. Aanwezigheid van dergelijke 
slecht doorlatende lagen leidt lokaal tot het ontstaan van (gedeeltelijk) gescheiden watertafels 
en/of hangwatertafels. Dergelijke systemen leiden tot de aanwezigheid van een specifieke, 
lokale waterhuishouding. Bovendien kan de waterkwaliteit van de (gedeeltelijk) gescheiden 
watertafels verschillen (bovenste lagen vaak meer regenwater beïnvloed).   
Het ‘doorprikken’ van dergelijke slecht doorlatende lagen door bouwconstructies zou er toe 
kunnen leiden dat het ondiepe freatische grondwater wegloopt met verdroging tot gevolg of 
omgekeerd dat grondwater van de tweede, diepere aquifer de oppervlakte bereikt en hier aan-
leiding kan geven tot vernatting of een verandering van de waterkwaliteit van de aquifer die 
in contact staat met vegetaties.  
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8.2.7.3. Wijziging stromingspatroon en grondwaterpeil 

De aanwezigheid van constructies in de ondergrond kan aan de stroomopwaartse zijde een 
opstuwing en aan stroomafwaartse zijde een verlaging van het grondwater veroorzaken wan-
neer deze constructies de grondwaterstroming in (meer of mindere mate) verhinderen. Dwz 
wanneer de voet van de constructie zich onder de waterspiegel van het freatische waterpakket 
bevindt en zeker wanneer de constructie dwars doorheen het volledige freatische waterpakket 
tot in (of onder) de ondoorlatende basislaag van het freatische pakket gaat. In dit laatste geval 
kan het grondwater enkel langsheen de constructie doorstromen. Wanneer boven en/of onder 
de constructie nog ruimte is voor doorstroming zal de impact beperkter zijn.  

Figuur 8: Schematische voorstelling impact grondwater 

 

Zowel een verhoging als verlaging van het grondwaterpeil kan een invloed hebben op de ve-
getatieontwikkeling, waarbij vnl een verdroging thv de (grondwaterafhankelijke) beekbege-
leidende vegetaties van belang is. De lokale verdroging kan (analoog aan effect van bemaling 
uit eerder punt) bovendien een eutrofiëring veroorzaken. 

Met betrekking tot de impact op de grondwaterstroming is ook de oriëntatie van de construc-
tie (wanneer het een langwerpige ‘hindernis’ betreft zoals een weg; al dan niet in de vorm 
van een tunnel) van belang. Wanneer deze nl evenwijdig met de stromingsrichting wordt 
voorzien, zal het effect immers veel beperkter zijn dan wanneer de constructie dwars op de 
stromingsrichting wordt voorzien. 

Een tweede aandachtpunt mbt de impact op de grondwaterstroming en hiermee samenhan-
gend het grondwaterpeil, is de aanleg van langsgrachten die lokaal het oppervlaktewater op-
vangen evenals drainage van ondiep grondwater veroorzaken, met een mogelijke lokale ver-
droging tot gevolg. Zoals eerder gesteld zal een verdroging op zich een belangrijke impact op 
de (grondwaterafhankelijke) vegetaties in de beekvalleien genereren. Als secundair effect is 
ook eutrofiëring van de vegetaties (tgv mineralisatieprocessen die in aërobe situaties kunnen 
plaatsvinden) van belang.  
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Ook hier is de impact van het grachtensysteem afhankelijk van de oriëntatie tov de vallei. De 
impact van een gracht dwars doorheen een vallei zal over een kleinere afstand merkbaar zijn 
dan de impact van een gracht parallel aan de waterloop. In dit laatste geval zal de gracht in 
meer of mindere mate de functie van de waterloop overnemen. Wanneer een traject centraal 
doorheen de vallei dient te worden aangelegd, waarbij de bestaande waterloop “ontdubbeld” 
zou worden in twee langsgrachten langs de weg is de impact vanzelfsprekend het grootst.  
 

8.2.8. Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreining 

Emissies vanuit verkeer kunnen zowel een verzurende als vermestende impact hebben op 
aanwezige natuur in de omgeving via depositie.  
Ifv de impact op de luchtkwaliteit is vnl het onderscheid tussen aanleg van de weg als tunnel 
of op maaiveld van belang. Verspreiding van verontreinigende parameters is immers sterk 
verschillend tussen beide wegtypes (diffuus langsheen het volledige tracé van een weg op 
maaiveldniveau of geconcentreerd thv de tunnelmonden bij een ingetunnelde weg).  
In de afweging wordt vnl de nadruk gelegd op het onderscheid tussen de verscheidene tracés 
en niet zozeer op een concrete inschatting van de impact op zich.  

8.2.9. Wijziging ecologische verbindingen 

Om de impact op ecologische verbindingen in te schatten, is zowel rekening gehouden met 
de functionele verbindingen die in de huidige situatie aanwezig zijn en de functionele ver-
bindingen die ontstaan wanneer invulling wordt gegeven aan het ecologisch streefbeeld.  
 
De onderlinge verbondenheid van natuurgebieden in de huidige situatie is minder groot dan 
in het natuurstreefbeeld. In de huidige situatie nemen we aan dat vooral onderstaande verbin-
dingen in belangrijke mate als functioneel beschouwd kunnen worden: 

1. Militair Domein Meeuwen – Mangelbeekvallei – Vogelzangbos & Vijvergebied 
Midden-Limburg 

2. Laambeekvallei van brongebied tot Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg 
Binnen het ecologisch streefbeeld zijn aanvullend volgende belangrijke verbindingsassen 
aanwezig:  

3. Militair Domein Meeuwen – heidegebieden Vlaams natuurreservaat Teut & Ten 
Haagdoorn: 

4. Militair Domein Meeuwen – militair domein Kamp van Beverlo: 
5. Verbindingen tussen Vallei van de Helderbeek / terril van Zolder – Militair domein 

Kamp van Beverlo – Vallei van de Winterbeek & de Mangelbeek. 
 
Deze verbindingen zijn zowel functioneel en belangrijk als lokale ecologische verbindingen 
en maken tevens deel uit van het ecologische netwerk op een hoger schaalniveau.



Projectstudies Noordzuidverbinding Houthalen-Helchteren | 04_5508 
 

     i.s.m.    54/66 
 

 
Figuur 9: Ecologisch streefbeeld en verbindingen 
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8.3. VERGELIJKING ALTERNATIEVEN 

Resultaten van de MCA worden behouden en kort samengevat weergegeven (overname uit 
nota van de Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie mbt scenario-opbouw, -analyse en 
–afweging; september 2005).   
Voor de aanvullende milieucriteria wordt per criterium aangegeven naar welk doortochttracé 
de voorkeur uitgaat. Hierbij wordt niet uitgesloten dat een aantal tracés gelijkwaardig worden 
bevonden per criterium. Resultaten (aanduiding voorkeurscenario) worden in een samenvat-
tende tabel opgenomen. Gezien het relatief beperkte aantal extra criteria, kan aan de hand van 
de overzichtstabel nagegaan worden welk tracé over de verscheidene criteria heen de voor-
keur geniet.   
De uitwerking van een aanvullende MCA of herrekening van de eerder uitgevoerde MCA 
wordt dan ook niet voorzien. Er wordt enkel nagegaan in hoeverre de keuze vanuit de eerder 
uitgevoerde MCA al dan niet bevestigd wordt vanuit de analyse van aanvullende milieucrite-
ria.  
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9. BEOORDELING VAN DE TRACÉALTERNATIEVEN 

9.1. RESULTATEN MCA 

Tabel 11: Resultaten MCA geeft een overzicht van de resultaten van de MCA, waarin per 
variant de rangschikking wordt weergegeven bij de verscheidene gewichtensets. De kleuren 
geven aan in hoeverre een scenario afwijkt van de resultaten van de best scorende (roder: 
slechter – groener: beter). 
Per kolom wordt telkens een andere rangschikking weergegeven op basis van de gewichten 
die werden toegekend aan de diverse impactgroepen. 
Hieronder volgt een opsomming van de resultaten van de MCA: 
- De eerste kolom geeft een rangschikking indien alle aspecten even zwaar doorwegen. In 

dit geval scoort het scenario met de korte tunnels met uitwisselingspunt best, gevolgd 
door het scenario met de korte tunnels en zonder uitwisselingspunt. 

- De tweede kolom geeft een rangschikking indien de gewichten van de stuurgroep (zie 
Tabel 11: Resultaten MCA) toegepast worden. Ook bij deze gewichtentoekenning blijven 
de scenario’s met de korte tunnels best scoren.  

- De laatste vier kolommen geven aan wat de resultaten zijn als 1 aspect doorweegt. Hier-
bij werd het gewicht van de desbetreffende impactgroep dubbel zo hoog genomen als het 
gewicht van de overige impactgroepen samen. Dit levert volgende resultaten op: 

focus  best scorende scenario 
verkeerskundig scenario AOSO/AWV  
ruimtelijk scenario AOSO/AWV 
maatschappelijk scenario korte tunnels  
financieel combinatiescenario korte tunnel in Helchteren 

en gelijkvloers in Houthalen 
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Tabel 11: Resultaten MCA 

Rangorde      
Scenario's gewichten alles 

gelijk 
gewichten 
stuurgroep 

gewichten focus 
verkeerskundig 

gewichten 
focus ruim-
telijk 

gewichten focus 
maatschappelijk 

gewichten 
focus fi-
nancieel 

scenario AOSO/AWV zonder 
uitwisselpunt 

3 3 1 1 4 9 

scenario AOSO/AWV met uit-
wisselpunt 

6 5 2 2 7 10 

scenario VKW/UNIZO zonder 
uitwisselpunt 

10 10 4 5 9 11 

scenario VKW/UNIZO met uit-
wisselpunt 

11 9 3 8 8 12 

scenario korte tunnels zonder 
uitwisselpunt 

2 2 7 4 2 5 

scenario korte tunnels met uitwis-
selpunt 

1 1 5 3 1 3 

scenario alles bovengronds zon-
der uitwisselpunt 

12 12 12 12 12 8 

scenario alles bovengronds met 
uitwisselpunt 

9 11 11 11 11 7 

scenario tunnel Houthalen + brug 
Helchteren zonder uitwisselpunt 

7 7 10 7 6 4 

scenario tunnel Houthalen + brug 
Helchteren met uitwisselpunt 

5 6 9 6 3 2 

scenario brug Houthalen + tunnel 
Helchteren zonder uitwisselpunt 

8 8 8 10 10 6 

scenario brug Houthalen + tunnel 
Helchteren met uitwisselpunt 

4 4 6 9 5 1 

kleurcode 
100 - 90% van best scorende 
89 - 80% van best scorende 
79 - 70% van best scorende 
69 - 60% van best scorende 
59 - 50% van best scorende 
<50% van best scorende 

 
 

Het scenario met de korte tunnels met uitwisselingspunt komt als beste scenario uit de 
MCA, met de gewichten van de stuurgroep en alle gewichten gelijk. Ook indien de fo-
cus ligt op het maatschappelijke aspect scoort dit scenario best.  

Het scenario van AOSO/AWV (lange tunnel met 2x2 rijstroken onder elkaar) scoort 
verkeerskundig en ruimtelijk goed, maar scoort financieel slecht.  
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9.2. AANVULLENDE MILIEUCRITERIA 

9.2.1. Aantal gehinderden door luchtvervuiling 

Het verschil in impact op de gezondheid van de mens wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
uitvoeringswijze van de weg. Wanneer een weg wordt voorzien in een open systeem (op 
maaiveld zonder overkoepeling) zullen emissie van het verkeer over het volledige traject op 
diffuse wijze verspreid worden. Wanneer de weg daarentegen wordt ingetunneld, zijn emis-
sies van de voertuigen op zich nog wel verspreid over het ganse tracé, maar wordt de emissie 
naar de omgeving geconcentreerd ter hoogte van de tunnelmonden. Welke van beide opties 
de voorkeur geniet is ifv de mens als receptor vnl afhankelijk van de situering van woningen 
tov de weg (en eventuele tunnelmonden). 
Het voordeel van tunnels bestaat in de mogelijkheid tot het gebruik van afzuigsystemen 
waarmee de impact op de directe omgeving kan beperkt worden (bv voorzien van emissie-
punten op voldoende hoogte). Bovendien kan op dergelijke afzuigsystemen een (basis-
)filtersysteem geplaatst worden.  
Globaal gezien kan dan ook gesteld worden dat het directe effect op zich niet onderscheidend 
is, maar omwille van de betere mogelijkheden tot controleerbaarheid, en potenties tot beper-
ken van de totale impact, de voorkeur wordt gegeven aan wegen in gesloten systemen (zoals 
tunnels).  
 

9.2.2. Aantasting landschappelijke structuren 

De uitlopers van het Kempisch Plateau, waarop de woonkernen van Houthalen en Helchteren 
zijn gelegen, zijn sterk structurerend in het landschap. Deze structuur wordt op zich niet aan-
getast. De impact van een primaire weg op de woonkernen werd reeds meegenomen in de 
eerder uitgevoerde MCA (zie criterium mbt functionele integratie in het stedenbouwkundig 
landschappelijk weefsel) en wordt hier niet meer in beschouwing genomen.  
 
De samengestelde landschapskaart geeft duidelijk het landschappelijk belang weer van de 
relatief gave beekvalleien zoals de Laambeekvallei die de scheiding vormt tussen de woon-
kernen van Houthalen en Helchteren.  
In eerste instantie kan gesteld worden dat, wanneer de weg de vallei kruist onder de vorm 
van een tunnel, deze niet zichtbaar is in het landschap en derhalve het minste impact heeft op 
de valleistructuur.   
Indirect echter kan een wijziging van de waterhuishouding een wijziging veroorzaken in de 
vegetatiesamenstelling (zie toelichting bij het criterium ‘verstoorde waardevolle natuur door 
wijziging van het watersysteem’). Omdat de eigenheid van de vallei onder meer bepaald 
wordt door het typisch natte karakter de hiermee verbonden typische vegetaties, heeft derge-
lijk effect ook een impact op de landschappelijke structuur. Zoals bij de bespreking van het 
criterium ‘verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het watersysteem’ aangegeven, 
is de kans op effecten in het valleisysteem reëel en wordt derhalve toch de voorkeur gegeven 
aan de uitvoering van een weg op pijlers die de vallei kruist. Maximaal minimaliseren van de 
impact betekent dat de voorkeur gegeven wordt aan de minst brede constructie doorheen de 
vallei.  
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Binnen dit criterium wordt dan ook de voorkeur gegeven aan het tracé met korte tunnels en 
het tracé op maaiveldniveau; beiden zonder uitwisselingspunt. Aanvullend wordt de kruising 
van de vallei op pijlers (ipv op grondlichaam) voorgesteld.  
 

9.2.3. Aantal aangesneden zones/gebouwen met erfgoedwaarde 

Ten noorden grenst het beschermde landschap ‘Ter Dolen’ aan de bestaande N715/N74. Op 
deze locatie wordt de primaire weg in alle scenario’s op maaiveldhoogte voorzien, zodat de 
impact op het beschermde landschap geen onderscheidend element vormt.  
De omgeving van de pastorie in het centrum van Houthalen is beschermd als stadsgezicht. 
Dit beschermde stadsgezicht wordt niet onmiddellijk aangesneden door de voorgestelde 
doortochttracés. Wel kan algemeen gesteld worden dat een ondergrondse primaire weg betere 
mogelijkheden biedt tot een integratie/buffering tov het beschermde dorpsgezicht dan een 
primaire weg op maaiveldniveau. 
In Houthalen is in het centrum in beperkte mate nog de historische percelering aanwezig en 
in mindere mate eveneens plaggenbodems en oude bosstructuren. Deze structuren zijn deels 
geënt op de bestaande noordzuidverbinding en deels aangetast door deze verbinding. De weg 
zelf is in de landschapsatlas aangeduid als lijnrelict. De impact van bijkomend ruimtebeslag 
op deze structuren is weinig tot niet relevant. Wat betreft de noordzuidverbinding op zich kan 
wel gesteld worden dat het ondertunnelen van doorgaand verkeer betere mogelijkheden tot 
opwaardering (di integratie in de stedelijke omgeving) van de bestaande weg biedt.  
 
Scenario’s waarbij de primaire weg wordt voorzien onder de vorm van een tunnel krijgen, 
omwille van voorgaande aandachtspunten, een voorkeur tov het tracé op maaiveldniveau. De 
lengte van de tunnel is hierbij niet onderscheidend aangezien de verscheidene tunnel-tracés in 
de centra en thv het beschermde dorpsgezicht allen een ondertunneling voorzien. Ook het feit 
of de tunnel voorzien wordt als 2 rijrichtingen naast of onder is evenmin onderscheidend.   
Wat betreft het al dan niet voorzien van een uitwisselingspunt in de Mangelbeekvallei wordt 
vanuit dit criterium geen onderscheid gemaakt tussen beide opties omdat het bijkomende 
ruimtebeslag zeer beperkt is.  
 

9.2.4. Inname van waardevolle habitats 

Het directe ruimtebeslag in waardevolle habitats is enkel relevant voor de doortochtracés die 
tov de huidige situatie bijkomend ruimte innemen in ecologisch waardevolle gebieden. Op 
dit vlak is enkel de kruising met de Laambeekvallei onderscheidend voor de verschillende 
doortochttracés.  
Kruising van de vallei op maaiveldniveau (dit op pijlers; cfr criterium verstoorde waardevolle 
natuur door wijziging van het watersysteem) zonder uitwisselingspunt betekent dat geen bij-
komend ruimtebeslag optreedt. Met uitwisselingspunt zal het ruimtebeslag in beperkte mate 
toenemen (in huidige situatie is reeds een 2x2 weg + pechstrook aanwezig; pechstrook kan 
omgevormd worden tot weefzone).  
Ook een tunnel kan, wanneer de aanleg gefaseerd wordt uitgevoerd, binnen de bestaande 
rooilijn uitgevoerd worden.  
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Wat betreft de directe inname van waardevolle habitats is de impact van de verscheidene tra-
cés vergelijkbaar zodat dit criterium weinig onderscheidend is. Omwille van de zeer beperkte 
bijkomende ruimte-inname van tracés zonder uitwisselingspunt, bestaat een zeer lichte voor-
keur voor de scenario’s zonder uitwisselingspunt.  

9.2.5. Inname van leefgebieden van belangrijke soorten  

De inname van vogelleefgebieden (thv de kruising met de Mangelbeekvallei) is niet-relevant 
als onderscheidend criterium voor de doortochttracés aangezien weinig tot geen bijkomende 
ruimte wordt ingenomen.  

9.2.6. Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder 

Ook dit aspect is ifv de afweging van de verscheidene doortochttracés tov elkaar enkel rele-
vant thv de kruising met de Mangelbeekvallei. Mbt geluidshinder is het voor de hand liggend 
dat de kruising van het gebied dmv een tunnel een kleinere impact genereert dan kruising op 
maaiveldniveau. Of deze tunnel gerealiseerd wordt als een 2x2 met onder elkaar liggende 
rijrichtingen of naast elkaar liggend is weinig relevant.   
Het niet voorzien van een uitwisselingspunt betekent dat de verkeersbewegingen op maai-
veldniveau maximaal beperkt worden en krijgt dan ook de voorkeur.  

9.2.7. Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het watersysteem 

Deze effectgroep is voornamelijk relevant als onderscheidend criterium voor de wijze waarop 
de Mangelbeekvallei tussen de woonkernen van Houthalen en Helchteren wordt gekruist. Het 
is nl op deze locatie dat een nat ecosysteem met waardevolle natuur aanwezig is.  
Verdroging veenlagen 
In de gedwarste vallei zijn veengronden aanwezig, zodat het risico op droogzuiging van 
veenlagen met irreversiebele effecten tot gevolg, reëel is. Globaal kan gesteld worden dat, 
hoe dieper een constructie in de ondergrond wordt voorzien, hoe groter de impact van bema-
ling (in oppervlak) zal zijn.  

De impact op de beekbegeleidende vegetaties tgv het effect op aanwezige veengronden kan 
vermeden worden door technieken toe te passen die ertoe leiden dat bemaling (incl. retour-
bemaling) in valleigebieden wordt vermeden (vb werken met hydrologisch scherm). Deze 
maatregel wordt verondersteld als projectkenmerk opgenomen te worden. Concreet bete-
kent deze veronderstelling dat ook aanleg van de varianten die de vallei kruisen onder vorm 
van een tunnel kunnen gerealiseerd worden met beperking van dit effect.  
 
Doorbreken slecht doorlatende laag 
Beperkt beschikbare boorgegevens wijzen eerder op de afwezigheid van een slecht doorla-
tende laag thv het valleigebied; meer noordwaarts is dergelijke laag mogelijk wel aanwezig.  

Ook dit effect kan vermeden worden door toepassing van aangepaste uitvoeringstechnie-
ken waarbij thv de slecht doorlatende laag voldoende afdichting rondom de geplaatste con-
structies wordt voorzien. Er wordt verondersteld dat deze maatregel standaard wordt voor-
zien waar nodig (te bepalen ahv grondonderzoek ter voorbereiding van de werken) zodat ef-
fecten tgv het doorbreken van een lokaal slecht doorlatende laag niet onderscheidend is voor 
de verscheidene doortochttracés.  
 



Projectstudies Noordzuidverbinding Houthalen-Helchteren | 04_5508 
 

     i.s.m.    61/66 
 

Wijziging stromingspatroon en grondwaterpeil 
Vereenvoudigd kan gesteld worden dat de oppervlakkige grondwaterstroming naar de vallei 
vanuit noordoostelijke en zuidoostelijke richting schuin op de N715/N74 is georiënteerd. De 
diepere grondwaterstroming is eerder loodrecht op het tracé (oost-west) georiënteerd.   
Er kan dan ook een belangrijke impact op het grondwaterstromingspatroon en grondwaterpeil 
verwacht worden tgv de aanleg (aanwezigheid) van een tunnel doorheen het valleigebied. 
Dergelijk effect kan moeilijk beperkt worden (of de tunnel zou op grote diepte aangelegd 
moeten worden). Ter hoogte van de woonkernen zal dit effect beperkt zijn omwille van de 
relatief diepe grondwatertafel.   
De impact van een kruisende weg op maaiveldniveau kan sterk beperkt worden door de weg 
op pijlers aan te leggen. Hierdoor wordt zowel het effect op afstromend oppervlaktewater als 
op het freatische grondwater maximaal beperkt.  
 
Conclusie 
Algemeen kan gesteld worden dat mbt de indirecte impact op de beekbegeleidende vegetaties 
in de Laambeekvallei de tracéalternatieven die de vallei kruisen onder de vorm van een tun-
nel (scenario’s AOSO/AWV en VKW/Unizo) de grootste impact genereren en de voorkeur 
wordt gegeven aan het scenario uit de haalbaarheidsstudie en het ‘bovengrondse’ scenario; 
zeker indien de kruising van de vallei op pijlers wordt voorzien. Binnen deze scenario’s 
wordt in zeer beperkte mate de voorkeur gegeven aan de variant zonder uitwisselingspunt, 
aangezien de ruimte-inname in valleigebied slechts in zeer beperkte mate verschillend is.  

9.2.8. Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreiniging 

Voor de bespreking van dit criterium kan integraal verwezen worden naar de toelichting bij 
het criterium van ‘aantal gehinderden door luchtvervuiling’.  
Ook voor de impact op de natuur via luchtverontreiniging geldt de voorkeur voor de tunnel-
varianten omdat deze de potentie bevatten de impact beter te kunnen controleren en zelfs 
dmv een aantal maatregelen te beperken. De aan- of afwezigheid van een uitwisselingspunt is 
op dit vlak niet onderscheidend.  

9.2.9. Wijziging ecologische verbindingen 

De doortochttracés doorkruisen zowel de ecologische verbindingsas langsheen de Mangel-
beek als de verbindingsas langsheen de Laambeek; beide ecologische verbindingen die in de 
huidige situatie reeds aanwezig zijn als functionele verbindingen.  
De kruising thv de Laambeek is voor de verscheidene doortochttracé vergelijkbaar, zodat de 
impact op deze verbinding niet onderscheidend is. De vallei van de Mangelbeek (verbinding 
tussen Militair Domein Meeuwen en Vogelzangbos & Vijvergebied Midden-Limburg) wordt 
wel op verscheidene wijzen gekruist (onder of bovengronds).  
De brongebieden van de Mangelbeekvallei liggen nabij het militair domein van Meeuwen. 
De meest vochtige delen binnen het heidegebied betreffen oligotrofe vennen en zijn in die zin 
van een ander karakter dan de natte en open natuurwaarden in beekvalleien zoals de Mangel-
beekvallei. Toch is er een zekere overlap in de voorkomende en potentieel voorkomende fau-
na en vegetatie. Het behouden van een verbinding tussen het militair domein Meeuwen en de 
Mangelbeekvallei is daarom een logische doelstelling. De afbakeningen van habitatrichtlijn-
gebieden in deze omgeving ondersteunen het belang van een connectie tussen beide natuur-
kerngebieden. De natuurverbinding zet zich binnen het ecologisch streefbeeld verder via 
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kleinschalig agrarisch gebied te Lillo, zuidelijk aangrenzende moerasbossen in de spoorweg-
bocht en verder via de Laambroeken in de richting van het Vogelzangbos & Vijvergebied 
Midden-Limburg. De natuurtypes binnen deze natuurverbindingsas verschillen tussen de on-
derscheidbare deelgebieden maar hebben gemeen dat ze in belangrijke mate een vochtig tot 
nat karakter hebben. 
 
In eerste instantie zou aangenomen kunnen worden dat een ondergrondse kruising van de 
vallei de beste mogelijkheden biedt tot behoud/herstel van de verbinding die gedwarst wordt. 
Het risico op indirecte effecten via wijziging van het grondwatersysteem is echter groot bij 
scenario’s die de vallei kruisen dmv een tunnel. Aangezien de functie van de vallei net af-
hankelijk is van watergebonden vegetaties, wordt daarom toch de voorkeur gegeven aan de 
kruising van de vallei op maaiveldniveau.   
Hierbij moet wel in belangrijke mate aandacht geschonken worden aan maatregelen die de 
verbindingsfunctie kunnen versterken/behouden (bv. kruisende weg op pijlers, voldoende 
brede, lichte onderdoorgang, …).   
Omdat een kruising zonder uitwisselingspunt minder verkeersbewegingen thv de vallei gene-
reert, wordt de voorkeur gegeven aan een tracé zonder uitwisselingspunt.  
Zowel het haalbaarheidstracé als tracé waarbij alles op maaiveldniveau wordt voorzien, bei-
den zonder uitwisselingspunt, vormen de voorkeurtracés. 
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9.2.10. Samenvatting aanvullende milieucriteria  

Tabel 12: Resultaten aanvullende milieucriteria geeft per criterium aan welk van de doortochttracé(s) de voorkeur geniet. Uit deze tabel 
en voorgaande besprekingen blijkt duidelijk dat voornamelijk de kruising van de Mangelbeekvallei vanuit verscheidene invalshoeken een 
belangrijk aandachtspunt vormt en, rekening houdend met de impact op het abiotische systeem, de voorkeur uitgaat naar het scenario met 
de korte tunnels (zonder uitwisselingspunt) waarbij de Mangelbeekvallei wordt gekruist dmv een weg op pijlers.  

Tabel 12: Resultaten aanvullende milieucriteria 

AOSO/AWV (lange tunnel 
2x2 onder elkaar) 

VKW/Unizo 
(lange tunnel 2x2 naast 
elkaar) 

Haalbaarheidsstudie 
(2 korte tunnels) 

Volledig op maaiveldni-
veau Criterium 

Zonder uit-
wisselpunt 

Met uitwis-
selpunt 

Zonder uit-
wisselpunt 

Met uitwis-
selpunt 

Zonder uit-
wisselpunt 

Met uitwis-
selpunt 

Zonder uit-
wisselpunt 

Met uitwis-
selpunt 

Aantal gehinderden door luchtver-
vuiling 

v v v v v v   

Aantasting landschappelijke structu-
ren 

    v  v  

Aantal aangesneden zo-
nes/gebouwen met erfgoedwaarde 

v v v v v v   

Inname van waardevolle habitats / (v) / / (v) / / (v) / / / 
Inname van leefgebieden van be-
langrijke soorten 

/ / / / / / / / 

Hoeveelheid verstoorde waardevolle 
natuur door geluidshinder 

v  v      

Hoeveelheid verstoorde waardevolle 
natuur door wijziging van het water-
systeem 

    v  v  

Hoeveelheid verstoorde waardevolle 
natuur door luchtverontreiniging 

v v v v v v   

Wijziging ecologische verbindingen     v (v) v (v) 
v: voorkeurtracé  
(v): beperkte voorkeur  
/ : niet onderscheidend criterium; geen voorkeur 
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10. CONCLUSIE 
Op basis van de analyse van de verkeerskundige en ruimtelijke aspecten (zie §9.1) en analyse 
van de milieuaspecten (zie §9.2) blijkt duidelijk het ‘haalbaarheidsscenario’, met name de 
realisatie van de doortocht onder de vorm van 2 korte tunnels doorheen de centra van Hout-
halen en Helchteren en kruising van de Mangelbeekvallei op maaiveldniveau (op pijlers), het 
voorkeurscenario te zijn.   
Dit scenario biedt de beste mogelijkheden wat betreft een integratie in de stedelijke structuur 
(doorgaande verkeer wordt ‘onzichtbaar’; bovengronds blijft enkel lokale verkeer aanwezig). 
In de Mangelbeekvallei, die beide woonkernen van elkaar scheidt, zijn voornamelijk effecten 
op het grondwater van belang. Deze worden door aanleg van de weg op pijlers maximaal 
vermeden.  
Het voorzien van een uitwisselingspunt thv de Mangelbeekvallei krijgt de voorkeur vanuit 
verkeerskundig oogpunt. Vanuit milieustandpunt wordt een (beperkte) voorkeur gegeven aan 
de situatie zonder uitwisselingspunt.  
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Bijlage 8.3: Nota: Locatieonderzoek voor de zuidelijke 
aansluiting van het geselecteerde omleidingstracé 
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Samenvatting 

Nadat de kennisgeving ingediend werd bij de Dienst Mer is bijkomend onderzoek verricht in het kader van de op 
te maken plan-MER voor de realisatie van de Noordzuid te Houthalen-Helchteren. Het doel van het onderzoek 
was een afweging te maken van de mogelijkheden om te komen tot een zuidelijke aansluiting van het 
omleidingstracé op de E314 en de bestaande N74. 

In de voorgaande trechteringsstudie van de mogelijke omleidingstracés werd gekomen tot tracéalternatieven 
voor een zuidelijke aansluiting van het omleidingstracé. Hiervan worden de voor- en nadelen op milieu- en 
functioneel vlak in deze studie behandeld om te komen tot een geprefereerde locatie. Hiervoor wordt een 
analoge methodologie gebruikt als in de voorgaande trechteringsstudie. 

Het “Complex afrit 29, over Centrum-Zuid” geniet de voorkeur vanuit de milieuaspecten. Er zal dan ook in het 
verdere onderzoek in eerste instantie getracht worden een nieuw complex te ontwerpen dat gelegen is op de 
locatie van het huidige complex.  

Indien geen ontwerp gevonden kan worden dat voldoet aan de verkeerskundige vereisten zal een ontwerp 
gemaakt worden volgens het alternatief “Complex Kolveren, met parallelwegen”. Om de negatieve effecten te 
beperken zal in dat geval getracht worden om het complex en de aansluiting op de bestaande N74 ruimtelijk zo 
sterk mogelijk te reduceren en te positioneren nabij de bestaande wisselaar.  
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1. SITUERING VAN DE STUDIE 

In het kader van de opmaak van de plan-MER werd ter voorbereiding van de kennisgeving een 
trechteringsstudie uitgevoerd voor de verschillende alternatieven voor de omleiding van de N74 rond de kernen 
van Houthalen-Helchteren. Hieruit werd het alternatief geselecteerd dat globaal over alle milieudisciplines heen 
de minste negatieve effecten heeft. Dit alternatief is in de kennisgeving opgenomen als “geselecteerde 
omleidingstracé”.  

Zoals in de kennisgeving aangegeven werd, is het onderzoek over de wijze waarop dit omleidingstracé bij 
voorkeur aangesloten wordt aan de E314 en tevens hoe het verdere verloop in noordelijke richting kan 
gebeuren, nog lopende. Deze nota geeft een weergave van de volgende stap in het onderzoeksproces waarbij 
de verschillende mogelijkheden om aan te sluiten op de E314 verder onderzocht en beoordeeld worden. 
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2.  BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSINGSALTERNATIEVEN 

Eén van de hoofddoelstellingen van een primaire weg type I is het functioneren als een maasverkleining op 
niveau van de hoofdwegen. Daartoe dient de aansluiting op het hoofwegennet, i.c. E314 zo optimaal mogelijk te 
gebeuren. Voor het zuidelijke tracédeel zijn er verschillende mogelijkheden om tot een verknoping te komen met 
het hogere (hoofdweg; i.c. E314) en lagere (primaire II en lokale wegen) wegennet.  

Enerzijds zijn er de verschillende tracévarianten wat betreft de ligging van het tracé. De locatie van het 
knooppunt kan variëren i.f.v. de locatie waar de verschillende tracévarianten de E314 snijden. Anderzijds kan de 
vorm van de aansluiting variëren.  

Volgende alinea’s geven verschillende varianten weer wat betreft locatie van de aansluiting op de E314 en het 
verloop van het zuidelijke deeltracé, zonder echter uitspraak te doen over de vorm van de aansluiting.  

De verschillende aansluitingsmogelijkheden worden in de volgende paragrafen toegelicht. 

2.1. COMPLEX AFRIT 29 – WEST 

De aansluiting op het hoger (hoofdweg) en lager (primair II en lokaal) wegennet wordt georganiseerd op de 
plaats waar het huidige op- en afrittencomplex gelegen is of in de nabije omgeving er van. Hierbij dient 

waarschijnlijk een nieuw 
complex aangelegd te 
worden en het huidige 
complex verwijderd te 
worden.  

Het gebruik van de ruimte 
waar het bestaande 
complex 29 gelegen is, 
wordt gecombineerd met 
een zuidelijk tracé dat 
over of rondom Centrum-
Zuid loopt (2 varianten). 

Figuur 1: Complex afrit 29 – 
west:  schematische voorstelling 
uitgangspunt beide varianten 
  
 

2.1.1. Variant over Centrum-Zuid 

Ter hoogte van de Stationsstraat loopt het tracé van de N74 als een viaduct om de spoorlijn en de Stationsstraat 
te kunnen kruisen. Om van daaruit tot aan de huidige verkeerswisselaar te komen, dient het industrieterrein 
Centrum-Zuid doorsneden worden volgens het tracé dat op het gewestplan als reservatiestrook aangeduid staat. 
Om het sterke hoogteverschil te overbruggen en de hellingen op de N74 beperkt te houden, zal de N74 
vermoedelijk als een ingraving doorheen de mijnsteen gelegd worden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de 
weg “De Rooten” gelijkgronds kan blijven liggen en de interne ontsluiting van het bedrijventerrein ongewijzigd 
blijft. 
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Figuur 2: principeschets Complex afrit 29 – west:  variant over Centrum Zuid   
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2.1.2. Variant rond Centrum-Zuid 

Dit is een mogelijke variant die onderzocht werd met het oog op een maximale ontwikkeling 
van het industrieterrein door het invullen van de reservatiestrook met bedrijven.  
De N74 blijft hierbij parallel lopen langsheen de spoorlijn en draait rond de bestaande 
bedrijvigheid.  

Figuur 3: principeschets Complex afrit 29 – west: variant rondom Centrum Zuid   
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2.2. COMPLEX KOLVEREN 

Vanaf de kruising met de Stationsstraat loopt de N74 tot aan de E314 langsheen de reservatiestrook zoals 
voorzien op het gewestplan; en dus over het industrieterrein.  

Thv de E314 wordt een 
verknoping voorzien 
tussen de nieuwe primaire 
weg en de E314. In dit 
knooppunt wordt 
eveneens de aansluiting 
van het lokale en regionale 
verkeersnetwerk voorzien.  

Het huidige op- en 
afrittencomplex wordt 
opgeheven. 

Figuur 4: Complex Kolveren 
(schematische voorstelling 
uitgangspunt beide varianten) 

 

 

Mbt de aansluiting van het regionale verkeersnetwerk zijn twee varianten mogelijk:  
 In een eerste variant kruist primaire weg de E314 ongelijkgronds en wordt (door het gebied Kolveren) 

doorgetrokken (als primaire weg type II) tot aan de het kruispunt met de Eikenenweg, waar een 
aansluiting gemaakt wordt met de bestaande N74.  

 Bij de tweede variant wordt lateraal aan de E314 een verbinding tussen het nieuwe op- en 
afrittencomplex met de N715 aangelegd. 

Voor beide varianten geldt dat het lengteprofiel doorheen de mijnsteen gelijkaardig is als in paragraaf 2.1.1. De 
E314 ligt lager dan de mijnsteenvlakte en wordt gekruist door middel van een brug. Ten zuiden van deze brug 
daalt de N74 vervolgens naar maaiveldniveau. 



Projectstudies Noordzuidverbinding Houthalen-Helchteren | 04_5508 
 

      i.s.m.     12 

Figuur 5: principeschets Complex Kolveren : variant doorheen Kolveren   

 Figuur 6:  principeschets Complex Kolveren: variant met parallelwegen   
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2.3. COMPLEX ZUIDELIJK SPOORTRACÉ 

Dit alternatief volgt het oude spoortracé verder in zuidelijke richting en dit minstens tot aan de E314. Ten zuiden 
van de E314 splitst het spoortracé zich in lijn 15 die westwaarts richting Hasselt loopt en het oud Kolenspoor dat 
oostwaarts richting Genk/Zwartberg loopt. Dit Kolenspoortracé kruist de bestaande N74.  

Ter hoogte van de kruising 
met de E314 wordt een 
nieuwe aansluiting op de 
E314 voorzien. In dit 
knooppunt wordt eveneens 
de aansluiting van het 
lokale en regionale 
verkeersnetwerk voorzien.  
Het huidige op- en 
afrittencomplex wordt 
opgeheven. 

Figuur 7: Complex Zuidelijk 
spoortracé (schematische 
voorstelling uitgangspunt beide 
varianten) 

 

 

Analoog aan het ‘complex Kolveren’ zijn ook hier twee varianten mogelijk mbt de aansluiting van het lokale 
wegennet:  

 In een eerste variant kruist de primaire weg de E314 ongelijkgronds. Aan de zuidzijde van de E314 
wordt de primaire weg doorgetrokken (als primaire weg type II) langs de zate van het oude Kolenspoor 
tot aan de het kruispunt met de Zavelstraat waar een aansluiting gemaakt wordt met de bestaande N74. 
Het lokale wegennet sluit aan op de primaire wegen in de omgeving van het kruispunt met de 
Zavelstraat. Tussen het nieuwe op- en afrittencomplex en de aansluiting op de bestaande N74 is er 
geen aansluiting van het lokale wegennet op de primaire weg. 

 Bij de tweede variant wordt lateraal aan de E314 een verbinding tussen het nieuwe op- en 
afrittencomplex met de N715 aangelegd. 
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Figuur 8: principeschets Complex Zuidelijk spoortracé: variant langsheen spoortracé   

Figuur 9: principeschets Complex Zuidelijk spoortracé: variant met parallelwegen   
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3. BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE MILIEUOMSTANDIGHEDEN  

3.1. MENS 

Met betrekking tot mens zijn de volgende landgebruikstypes over belangrijke oppervlakten aanwezig in de 
omgeving: woonzone, industriële activiteiten, landbouwzone.  

3.1.1. Woonzone 

In de omgeving van de tracémogelijkheden zijn er twee woonzones aanwezig:  
 de zone Stationsstraat (Houthalen-Helchteren) – Zoliken (Heusden-Zolder)  
 de zone Kolveren - Eikenen. 

De zone Stationsstraat-Zoliken is de overgang tussen de gemeenten Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. 
De Stationsstraat in Houthalen-Helchteren loopt hierbij verder in de M. Scheperslaan in Heusden-Zolder. De 
bewoning in deze zone bestaat uit open bebouwing langsheen enkele straten waarvan de Stationsstraat-
M.Scheperslaan de belangrijkste is. Ten noorden van de Stationsstraat ligt de wijk De Standaard. Ten zuiden 
van de Stationsstraat is een cluster woningen, volgens het gewestplan gelegen in buffergebied en 
industriegebied. Ten zuiden van de M. Scheperslaan ligt nog de Rijkelstraat (woongebied met landelijk karakter) 
rond het KMO-terrein Zoliken.  

De zone Kolveren-Eikenen vormt de noordelijke rand van de bewoning van Zonhoven. Deze zone bestaat uit 
een deel woongebied met landelijk karakter en een deel woonzone met aanwezigheid van grote delen 
woonuitbreidingsgebied. Vereenvoudigd kan gesteld worden dat de zone ten noorden van de voormalige 
spoorlijn Zolder-Genk een landelijk karakter heeft en de zone ten zuiden van de spoorlijn een intensievere 
bewoning kent. 

3.1.2. Industriële zone 

In de omgeving van de tracémogelijkheden is er een industriële zone aanwezig die relevant is m.b.t. de effecten 
van de omleidingsweg: het industrieterrein Centrum-Zuid. Daarnaast is er nog de KMO-zone Zoliken in Heusden-
Zolder.  

Centrum-Zuid is een regionaal bedrijventerrein. Het terrein is 228 ha groot, waarvan twee derde reeds verkocht 
en nagenoeg volledig ingevuld is. Het nog niet aangesneden deel omvat o.a. de westzone van Centrum-Zuid: dit 
gebied is voor het grootste deel ingekleurd als reservatiestrook voor de omleidingsweg. Uiterst westelijk in dit 
deel liggen de afvalverbrandingsoven van de Regionale Milieuzorg en het waterzuiveringsstation van Aquafin. 
Het resterende deel kent geen effectieve invulling en is voornamelijk vrijgehouden in functie van het mogelijke 
gebruik van de reservatiestrook voor de N74. 

3.1.3. Landbouw 

De zone met een landbouwgebruik bevindt zich tussen de E314 en de woonzone Kolveren-Eikenen. De 
landbouwwaarde van dit gebied is vrij beperkt: de waardering volgens de landbouwtyperingskaart is “laag” voor 
de westelijke helft van de zone en “matig” voor de oostelijke helft. In deze oostelijke helft, met een matige 
landbouwwaarde, is bijna de helft van de oppervlakte in beheer door de natuurvereniging Stichting Limburgs 
Landschap. 
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3.2. LANDSCHAP 

De landschappelijke waarden in de zones waar de tracémogelijkheden gelegen zijn, zijn voornamelijk 
geconcentreerd ten zuiden van de E314, in de zone tussen de autosnelweg en de woonzone Kolveren-Eikenen. 
Deze zone is gekend als “Kolveren” en omvat landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied. Het 
agrarisch gebied wordt hier gekenmerkt door een groot aantal houtkanten en bomenrijen. De meer 
natuurgerichte zones (in het gebied Kolveren is dit een centrale zone met bos) zijn eerder gesloten en 
ingenomen door (moeras)bossen.  

Landschappelijk loopt deze kleinschalige situatie verder in zowel oostelijke (ten oosten van de N74) als 
westelijke (ten westen van de spoorlijn) richting.  

Ten noorden van de E314 zijn de landschappen, gelegen aan weerszijde van het industrieterrein Centrum-Zuid, 
eerder gesloten door de hoge mate van bebossing.  

3.3. NATUUR 

De ecologische waarden in de omgeving zijn hoog en worden mede bepaald door de corridorfunctie die het 
vervult tussen verder gelegen gebieden.  

De omgeving wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn-, VENgebieden 
en erkende natuurreservaten. 

 Ten noordoosten van het op-/afrittencomplex E314/N74 ligt het deelgebied Brelaarheide van het 
natuurgebied Laambeekvallei. Dit behoort tot het VEN-gebied “De Teut-Tenhaagdoornheide”. Dit 
gebied gaat aan de oostzijde over in het Habitatrichtlijngebied “Valleien van de Laambeek, 
Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden”.  

 Tussen de E314 en de woonzone Kolveren-Eikenen ligt het deelgebied Kolveren van het 
natuurreservaat Laambeekvallei. De Laambeek loopt van oost naar west doorheen dit gebied en vormt 
zo een natte verbinding tussen het oostelijker gelegen heidegebied en het westelijker gelegen 
Vijvergebied. Centraal in het gebied Kolveren liggen een aantal alluviale elzenbossen met daar rond het 
eerder vermelde kleinschalige landschap met tal van bomenrijen.  

 Ten noorden van de E314 ligt het industrieterrein Centrum-Zuid op een mijnsteenvlakte. De 
opgehoogde zone is omringd door natte vegetatietypes: in het oosten wilgenstruweel en rietvegetatie; in 
het westen eutrofe plassen met rietvegetaties, ruigtes en wilgenstruweel.  
Deze westelijke zone, tussen het industrieterrein en de spoorlijn, maakt deel uit van het VEN-gebied 
“Het Vijvergebied Midden-Limburg” en het Habitatrichtlijngebied “Valleien van de Laambeek, 
Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden”. Dit is tevens het deelgebied 
Laambroekvijvers van het natuurreservaat Laambeekvallei. 
De mijnsteenvlakte bestaat door zijn thermofiele karakter uit schrale (pioniers)vegetaties met een vrij 
rijke entomofauna.  
Tussen de mijnsteenvlakte en de E314 ligt de Rodebeek. Dit is een tweede natte verbinding tussen de 
oostelijke heidegebieden en het westelijke vijvergebied. Deze verbinding is door de slechte 
waterkwaliteit echter niet of nauwelijks functioneel.  

 Ten westen van de spoorlijn lopen het VEN-gebied “Het Vijvergebied Midden-Limburg” en het 
Habitatrichtlijngebied “Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 
vijvergebieden en heiden” verder in zuidwestelijke richting. Hierin liggen o.a. de deelgebieden Geelberg 
en Laambroeken van het natuurreservaat Laambeekvallei. 
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4. TOELICHTING BIJ DE BEOORDELING VAN DE TRACÉALTERNATIEVEN  

Naar analogie met de voorgaande trechteringsstudies wordt ook hier de indeling van criteria volgens het 3P-
principe en de receptorgerichte effectgroepenbenadering gebruikt.  

Deze benadering resulteert in volgende indeling voor de criteria: 
 People  

o De mens. Dit omvat alle aspecten die met de leefbaarheid van de mens te maken hebben. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld geluidshinder, ruimte-inname van landbouwgrond, hinder voor 
economische activiteiten, … 

 Planet  
o Het landschap. Dit omvat alle aspecten die met invloed op het landschap te maken hebben. 

De beleving van het landschap door de mens valt hier niet onder; louter de strikt 
landschapsgerichte aspecten. Deze receptor levert een grote input voor de twee andere 
receptoren maar staat ook deels op zich. 

o De natuur. Dit omvat alle aspecten met betrekking tot de natuur. Dit omvat bijvoorbeeld direct 
verlies van natuurgebieden maar ook wijzigingen in de relatie tussen gebieden etc. 

 Profit. Dit omvat de kostprijs van het gehele project. 

Voor meer toelichting hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 6 in de trechteringsstudie voor de 
omleidingstracés (p.38-39)1. 

                                                 
1 De vermelde studie zit in bijlage in het kennisgevingsdossier 
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5. SELECTIE VAN EFFECTGROEPEN EN CRITERIA 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke effectgroepen relevant geacht worden om het onderscheid tussen de 
verschillende aansluitingsmogelijkheden te bepalen.  

Voor een uitgebreidere toelichting hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van de trechteringsstudie voor de 
omleidingstracés2. 

5.1. SELECTIE VAN EFFECTGROEPEN 

5.1.1. Onderscheidende vs niet-onderscheidende effectgroepen  

Tabel 1: scopingtabel 

Effectgroepcluster Effectgroep Onderscheidend voor de trechtering 
van de omleidingstracés 

Direct ruimtebeslag Direct ruimtebeslag Onderscheidend 

Verstoring Geluidsverstoring Onderscheidend 

 Trillingshinder Niet onderscheidend 

 Luchtverontreiniging Onderscheidend 

 Stralingshinder Niet onderscheidend 

 Visuele verstoring Onderscheidend 

 Verstoring van het hydrologisch en 
hydraulisch systeem 

Onderscheidend  

Netwerkeffecten Wijziging van verbindingen Onderscheidend 

 Ongevallen door aanrijding Onderscheidend 

 

                                                 
2 De vermelde studie zit in bijlage in het kennisgevingsdossier 
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5.2. SELECTIE VAN CRITERIA 

De criteria die een onderscheid tussen de verschillende alternatieven kunnen vertonen, komen nagenoeg 
volledig overeen met de criteria die in de trechteringsstudie voor de omleidingen onderscheidend geacht werden.  

Daar waar er een andere reden voor de relevantie is, zal deze in de volgende paragrafen toegelicht worden. 

5.2.1. “People” 

Tabel 2: overzicht van potentieel onderscheidende criteria voor "people" 

Effectengroep Criterium 

Wijziging van verbindingen Doorstroming op bovenlokaal niveau 

 Behoud van functionele relaties 

 Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attractiepolen 

Verkeersveiligheid Conflictsituaties op primaire weg  

Verstoring Aantal gehinderden door omgevingsgeluid 

 Aantal gehinderden door luchtverontreininging 

Direct ruimtebeslag Aantal te onteigenen woonentiteiten 

 Inname oppervlakte bedrijventerrein  

 Oppervlakteverlies landbouwpercelen  

5.2.1.1. Wijziging van verbindingen 

Doorstroming op bovenlokaal niveau 

De doorstroming wordt voor deze situatie gevormd door de mate waarin het doorgaande verkeer geneigd zal zijn 
de doorgaande route van de N715 te verlaten om de omleidingsweg te volgen. Dit wordt bepaald door een 
combinatie van de vlotheid van de aansluiting (afslaan naar de N715 versus afslaan naar de N74), de extra 
rijafstand voor de omleiding, de bochtigheid van het tracé en de scherpte van de bochten (gerelateerd aan de 
maximale rijsnelheid op de omleiding).  

Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attractiepolen 

In het kader van de aansluiting van het omleidingstracé op de autosnelweg is vooral de vlotheid van de 
aansluiting van het lokaal verkeer en het verkeer naar Centrum-Zuid relevant voor de bepaling van dit effect.  

5.2.1.2. Verkeersveiligheid 

Conflictsituaties op primaire weg 

Het verschil in verkeersveiligheid tussen de verschillende alternatieven komt niet voort uit de verschillen in 
aansluiting op het onderliggende wegennet maar veeleer uit het voorkomen van zones met een lagere 
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maximumsnelheid. Een lokale lagere rijsnelheid leidt potentieel tot gevaarlijke situaties en de mate waarin dit 
zich voordoet hangt o.a. af van de verschillen in de rijsnelheden. 

5.2.2. “Planet” – landschap 

Tabel 3: overzicht van potentieel onderscheidende criteria voor "planet"-landschap 

Effectengroep Criterium 

Wijziging van verbindingen Aantasting landschappelijke structuren 

Verstoring Zichtbaarheid van de infrastructuur 

Direct ruimtebeslag Aansnijding zones/gebouwen met erfgoedwaarde 

5.2.3. “Planet” – natuur 

Tabel 4: overzicht van potentieel onderscheidende criteria voor "planet"-natuur 

Effectengroep Criterium 

Wijziging van verbindingen Wijziging ecologische verbindingen 

Verstoring Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder 

 Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het 
watersysteem 

 Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreiniging 

Direct ruimtebeslag Inname van waardevolle habitats/leefgebieden 

5.2.3.1. Direct ruimtebeslag 

Inname van waardevolle habitats/leefgebieden 

In deze afweging zijn de twee criteria “inname van waardevolle habitats” en “inname van leefgebieden van 
belangrijke soorten” samengenomen. In de relatief kleine zone waar zich directe effecten kunnen voordoen, 
komen de habitats en de leefgebieden nagenoeg overeen en is het bijgevolg niet zinvol om een onderscheid te 
maken.  

5.2.4. “Profit” 

Voor “profit” is er slechts één criterium: de totale kostprijs. De verschillen tussen de alternatieven worden niet 
verwacht dermate groot te zijn dat dit van invloed kan zijn op de keuze van het meest haalbare alternatief. De 
kostprijs zal dan ook niet verder beschouwd worden in deze afweging. 
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6. WIJZE VAN AFWEGING VAN TRACÉALTERNATIEVEN 

Om de tracéalternatieven ten opzichte van elkaar te kunnen vergelijken moet rekening gehouden worden met de 
beoordeling voor alle criteria. Het aantal alternatieven is echter relatief beperkt. Op basis van de 
omgevingsomstandigheden wordt bovendien niet verwacht dat bepaalde alternatieven zeer slecht zullen scoren 
voor een bepaalde receptor en zeer goed voor een andere receptor terwijl voor een ander alternatief zich net de 
omgekeerde situatie zal voordoen. Een uitgebreid afwegingssysteem is dan ook niet noodzakelijk.  

Hiermee gerelateerd worden nog een aantal vereenvoudigingen ingebracht ten opzichte van de voorgaande 
trechteringsstudie voor de omleidingen: 

 Alle criteria worden kwalitatief beoordeeld. Daar waar in de voorgaande studie voor de omleidingstracés 
een aantal criteria kwantitatief beoordeeld werden (bv aantal geluidsgehinderden, aantal te onteigenen 
woningen) is het verschil tussen de voorliggende alternatieven zodanig duidelijk voor deze criteria dat 
een kwalitatieve beoordeling kan volstaan. 

 Het geven van een belangrijkheid (“gewicht”) aan de criteria lijkt niet noodzakelijk te zijn. In functie van 
de eindafweging op basis van de resultaten kan dit nog toegevoegd worden voor bepaalde criteria. 

 Een belangrijkheid voor de verschillende receptoren dient niet gegeven te worden. In se krijgen deze 
een gelijk belang gezien profit niet als onderscheidende factor beschouwd wordt.  

De beoordelingen van de alternatieven zijn gericht op het vinden van de verschillen tussen de alternatieven. Een 
beoordeling in absolute termen voor de verschillende alternatieven dient dan ook niet opgesteld te worden. Voor 
de aanduiding van de beoordelingen wordt gebruik gemaakt van de volgende klassen: 

Tabel 5: Voorkeurstabel voor de criteria 

Waarden voor alternatief B 

Klasse E Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A 

 

Voorkeur voor alternatief A ten opzichte van alternatief B 

Klasse A Zeer sterke 
voorkeur 

Sterke 
voorkeur 

Matige 
voorkeur 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

Klasse B Sterke 
voorkeur 

Matige 
voorkeur 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

 

Klasse C Matige 
voorkeur 

Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

  

Klasse D Kleine 
voorkeur 

Geen 
voorkeur 

   

W
aa

rd
en

 v
oo

r a
lte

rn
at

ie
f A

 

Klasse E Geen 
voorkeur 

    

Een alternatief dat voor een bepaald criterium de waardering “A” krijgt, heeft niet noodzakelijk geen negatieve 
effecten voor dat criterium. Deze waardering betekent enkel dat de effecten niet zwaarder zijn dan voor de 
anderen alternatieven.  
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Deze klassenindeling werd in de voorgaande trechteringsstudie reeds gebruikt voor de beoordeling voor 
natuurgerichte criteria. Het gebruik van deze uniforme klassen heeft in voorliggende studie het voordeel dat dit 
een eenvoudig begrijpbare overzichtstabel als resultaat geeft. 
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7. MILIEUBEOORDELING VAN DE ALTERNATIEVEN  

7.1. MENS 

7.1.1. Criterium: Doorstroming op bovenlokaal niveau 

De doorstroming zal bepaald worden door de mate waarin de omleidingsweg gebruikt wordt door doorgaand 
verkeer. Bij een gelijke aanpassing van de N715 in de dorpskernen, zullen de kenmerken van de aansluiting 
N74-N715 en de eigenschappen van de N74 beïnvloeden in welke mate de omleiding gevolgd zal worden. 

 Complex afrit 29, over Centrum-Zuid: met deze aansluiting is geen noemenswaardige omrijfactor 
gerelateerd. De rijsnelheden zijn constant vanaf de wisselaar E314/N74 naar het noorden. Vermoedelijk 
kan er een aansluiting ontworpen worden met een vloeiende aansluiting tussen de primaire wegen type 
I en type II. Indien dit laatste het geval is, komt dit alternatief op hetzelfde niveau als de beste 
alternatieven. 

 Complex afrit 29, rond Centrum-Zuid: deze aansluitingswijze geeft een omrijfactor die in tijd 
verwaarloosbaar is maar een sterk psychologisch ontradend effect zal hebben doordat het tracé parallel 
aan de E314 mentaal niet strookt met een noord-zuidverbinding. Daarenboven is de 
snelheidsbeperking om de bocht omheen de mijnsteenvlakte te kunnen nemen (momenteel is deze 
ingetekend op 70 km/u om de aanwezige bedrijven op Centrum-Zuid te kunnen behouden) 
destimulerend. 

 Complex Kolveren, door Kolveren: deze aansluitingswijze is verkeerskundig voor doorgaand verkeer 
ideaal doordat er een vloeiende lijn gevormd kan worden tussen de primaire weg type I en type II.  

 Complex Kolveren, met parallelwegen: deze aansluiting is verkeerskundig minder ideaal dan de variant 
met een verbinding doorheen het gebied. De omrijtijd is echter nog verwaarloosbaar. 

 Complex Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé: deze aansluitingswijze is verkeerskundig voor 
doorgaand verkeer ideaal doordat er een vloeiende lijn gevormd kan worden tussen de primaire weg 
type I en type II. 

 Complex Zuidelijk spoortracé, met parallelwegen: dit alternatief zorgt voor een vrij grote omrijfactor en is 
verder vergelijkbaar met het alternatief “Complex Kolveren, met parallelwegen “.  

 

 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Doorstroming op 
bovenlokaal niveau 

A of B D A C A C 

7.1.2. Criterium: Behoud van functionele relaties 

Voor elk van de alternatieven worden de kruisingen met de aanwezige verkeersinfrastructuur zodanig ontworpen 
dat er geen onderbrekingen zullen zijn van functionele verbindingen. Dit geldt o.a. voor: 

 Kruising van De Rooten: ongelijkgronds door ingraving van de N74 
 Kruising van de Kolverenstraat: ongelijkgronds door de N74 op een brug 
 Kruising van de Hortweidenweg: ongelijkgronds door de N74 op een brug 
 Kruising van de spoorlijn Beringen-Hasselt: ongelijkgrondse kruising met op-/afritten door bruggen 
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De enige echte versnippering, i.e. verbreking van functionele relatie, die zou kunnen optreden is een versnijding 
van het landbouwgebied in Kolveren. Dit treedt op wanneer de verbinding tussen verkeerswisselaar en de N74 
richting Hasselt doorheen dit gebied loopt. Het belang van deze verbinding is slechts beperkt doordat het een 
kleinschalig gebied is i.t.t. een aaneengesloten blok akkerland. 

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Behoud van 
functionele relaties 

A A B A A A 

 

7.1.3. Criterium: Potenties tot ontsluiting van bovenlokale en/of regionale attractiepolen 

Voor dit criterium zijn twee gerelateerde aspecten van belang: de ontsluiting van Houthalen-Helchteren naar de 
E314 en van Centrum-Zuid naar de E314. Er wordt geen rechtstreekse ontsluiting voorzien van Centrum-Zuid 
naar de E314, noch naar de N74. Centrum-Zuid dient dus ontsloten te worden via de N715.  

De potentie voor de ontsluiting is hierbij vrijwel rechtstreeks gerelateerd aan de afstand tussen de huidige op- en 
afritten en de locatie voor de toekomstige op- en afritten. Hierbij is het belangrijk om te weten dat het bestaande 
complex verwijderd dient te worden indien er een nieuw aangelegd wordt.  

 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Potentie tot ontsluiting A A C B D C 

7.1.4. Criterium: Conflictsituaties op primaire weg 

Conflictsituaties kunnen zich voordoen ten gevolge van lokale snelheidsbeperkingen wanneer deze een scherpe 
breuk geven met het voorheen heersende snelheidsregime. Daarnaast kunnen er zich verschillen voordoen ten 
gevolge van de wijze waarop de overgangen tussen de verschillende wegen georganiseerd worden. Dit laatste is 
een onderdeel van de ontwerpvereisten en zal dus voor alle alternatieven overeenstemmen cfr de minimaal 
vereiste veiligheid.  

 Complex afrit 29, over Centrum-Zuid: voor dit alternatief is er geen breuk in het snelheidsregime 
 Complex afrit 29, rond Centrum-Zuid: dit alternatief kent een lokale snelheidsbeperking tot zo’n 70 km/u 

ten gevolge van een haakse bocht in het profiel.  
 Complex Kolveren, door Kolveren: voor dit alternatief is er geen breuk in het snelheidsregime 
 Complex Kolveren, met parallelwegen: voor dit alternatief is er enkel een breuk in het snelheidsregime 

in functie van het uitwisselen van verkeersstromen 
 Complex Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé: voor dit alternatief is er geen breuk in het 

snelheidsregime 
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 Complex Zuidelijk spoortracé, met parallelwegen: dit alternatief is vergelijkbaar met het alternatief 
“Complex afrit 29, rond Centrum-Zuid”, met dien verstande dat er een verschil is door de 
omstandigheden waarin de beperking zich voordoet. Bij het Complex Zuidelijk spoortracé doet dit zich 
voor in het kader van een verkeerswisselaar zodat een verlaagde snelheid beter aanvaard en 
opgevolgd zal worden door de weggebruiker. 

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Conflictsituaties  A D A B A C 

7.1.5. Criterium: Aantal gehinderden door omgevingsgeluid 

Van de verschillende alternatieven is er slechts één dat door, of in de buurt van, een relatief geluidsarme 
woonzone komt: het “Complex Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé”. Dit loopt bovendien ook een deel door 
woonuitbreidingsgebied waardoor het effect in de toekomst nog zwaarder weegt. 

Het alternatief “Complex Kolveren, door Kolveren” zou tot een toename van het geluid kunnen leiden in de 
Blookstraat. Voor de zone ten noorden en westen van Centrum-Zuid zijn de effecten op de aanwezige woningen 
gelijkaardig.  

De ligging in industrieterrein van een aantal alternatieven leidt niet tot een negatieve beoordeling van deze tracés 
voor dit criterium. Dit vanuit de veronderstelling dat de aanwezige/toekomstige industriële activiteiten niet 
gehinderd worden door weggeluiden. 

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Hinder door geluid A A B A D A 

 

7.1.6. Criterium: Aantal gehinderden door luchtverontreiniging 

Voor hinder door luchtverontreiniging geldt eenzelfde redenering als voor de hinder door geluid. Dit verschilt hier 
echter mee doordat de zone waarover een toename van luchtverontreiniging relevant kan zijn (cfr paragraaf 
10.2.6 van de trechteringsstudie voor de omleiding) beperkter is. 

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Hinder door 
luchtverontreiniging 

A A A A D A 
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7.1.7. Criterium: Aantal te onteigenen woonentiteiten 

Ook voor dit criterium geldt dezelfde situatie als voor geluidshinder en hinder door luchtverontreiniging: enkel 
“Complex Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé” loopt door woonzone.  

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Onteigening van 
woningen 

A A A A D A 

 

7.1.8. Criterium: Inname oppervlakte bedrijventerrein 

De inname van bedrijventerrein is beperkt tot de alternatieven die over Centrum-Zuid lopen. Deze lopen 
weliswaar grotendeels over de zone die vrijgehouden is van bedrijvigheid in functie van de realisatie van de N74 
op de reservatiestrook, maar gaan hier lokaal buiten. Dit doet zich voor ter hoogte van de kruising van de E314 
en/of aansluiting op de E314. De bijkomende benodigde oppervlakte kan tot zo’n 4 ha bedragen. 

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Inname 
bedrijventerrein 

C A C C A A 

 

7.1.9. Criterium: Oppervlakteverlies landbouwpercelen 

De aanwezigheid van mogelijk aan te snijden landbouwzones beperkt zich tot het gebied Kolveren. 

Hierbij is het vooral het alternatief “Complex Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé” waarbij actief gebruikte 
landbouwgronden ingenomen worden. In iets mindere, doch vergelijkbare, mate geldt ditzelfde ook voor 
“Complex Kolveren, door Kolveren” waarbij een groter deel van de agrarisch bestemde gronden beheerd wordt 
in functie van natuurwaarden. 

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Verlies 
landbouwgrond 

A A C A C A 
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7.2. LANDSCHAP 

7.2.1. Criterium: Aantasting landschappelijke structuren 

De invloed van de drie locaties voor een complex op de landschapsstructuren is als volgt: 

 Complex afrit 29: de impact is hier relatief beperkt doordat hier momenteel reeds infrastructuur 
aanwezig is. Bovendien zijn tussen de armen van de verkeerswisselaar bosstructuren aanwezig, wat 
ook mogelijk blijft indien hier een nieuw type complex aangelegd zou worden. 

 Complex Kolveren: het complex ligt hier in (de rand van) een grote bosstructuur dewelke ingebed ligt in 
een kleinschalig landschap. De aanleg van een wisselaar in een dergelijk gebied leidt tot een sterke 
aantasting van de landschapsstructuur omdat de zone met kleine landschapselementen ruwweg 
beperkt is tot een strook tussen de E314 en de zuidelijker gelegen bebouwing en de verkeerswisselaar 
deze structuur bijna doorbreekt.  

 Complex Zuidelijk spoortracé: de impact is hier vergelijkbaar met het Complex Kolveren 

Het doorsnijden van het gebied Kolveren in het alternatief “Complex Kolveren, door Kolveren” leidt tot een 
bijkomende doorsnijding (bijkomend bij de aanwezigheid van de nieuwe verkeerswisselaar) van de oost-west-
gerichte KLE-structuur. Het doorsnijden van de woonzone Eikenen is in vergelijking hiermee landschappelijk 
minder negatief.  

Aan de zuidrand van Centrum-Zuid ligt momenteel een beboste strook. De alternatieven die hier parallelwegen 
hebben lopen, tasten deze groenstructuur aan. Deze structuur vormt momenteel een groene buffer tussen de 
E314 en het industrieterrein. 

De bosstructuur ten noorden en westen van de mijnsteenvlakte worden aangesneden door alle tracés. Voor de 
tracés die over Centrum-Zuid lopen is de aansnijding van de bosstructuur iets ingrijpender doordat bij deze 
aansnijding geen andere infrastructuren gevolgd worden. Dit is bij de tracés die de spoorlijn volgen wel het geval. 
Voor deze laatsten is de afstand waarover de structuur gesneden wordt dan weer groter waardoor de tracés 
grosso modo een gelijkwaardige impact hebben op de bosstructuur ten noorden van de E314.  

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Aantasting 
landschappelijke 
structuren 

A B D C C C 

 

7.2.2. Criterium: Zichtbaarheid van de infrastructuur 

De zichtbaarheid van de infrastructuur bepaalt het landschappelijk-visuele aspect. De impact hierop is verbonden 
met enerzijds de ligging in (half)open landschappen en anderzijds met de creatie van nieuwe open delen in 
gesloten landschappen. 

Voor de twee alternatieven die verder zuidwaarts lopen (“Complex Kolveren, door Kolveren” en “Complex 
Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé”), geldt dat de zichtbaarheid vanuit de omgeving zeer hoog is doordat 
deze door een halfopen landschap lopen. Bovendien is de waarde van dit landschap hoog. 
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Voor de alternatieven waarbij parallelstructuren aan de E314 aangelegd worden, geldt dat deze zichtbaar zullen 
zijn vanop de E314. Dit veroorzaakt een negatieve evolutie in de visuele waarde van het landschap. 
Daarenboven veroorzaakt dit een (gedeeltelijke) zichtbaarheid van het industrieterrein van op de autosnelweg.  

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Zichtbaarheid van de 
infrastructuur 

A B C B C B 

 

7.2.3. Criterium: Aansnijding zones/gebouwen met erfgoedwaarde 

De erfgoedwaarden zijn geconcentreerd in de Laambeekvallei, in de zone tussen de E314 en de woonkern van 
Zonhoven. Het kleinschalige landschap te Kolveren is historisch waardevol door de aanwezigheid van een 
eeuwenoude percelering met de aanwezigheid van houtwallen. Juridische bescherming van erfgoedwaarden 
komt in de omgeving enkel voor onder de vorm van het beschermd landschap “Kapel "Ter Eyken" met 
onmiddellijke omgeving”.  

Het directe verlies aan zones met erfgoedwaarden is rechtstreeks gerelateerd aan de oppervlakte die ingenomen 
wordt in de zone tussen de E314 en Eikenen. 

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Aansnijding van zones 
met erfgoedwaarde 

A A D B B C 

 

7.3. NATUUR 

Voor de effectinschatting m.b.t. natuurwaarden wordt in eerste instantie geen onderscheid gemaakt volgens de 
juridische bescherming die de natuurwaarden hebben. In het kader van de vergunbaarheid, i.e. de juridische 
haalbaarheid, van de verschillende alternatieven zal echter wel aangegeven worden of de effecten gelden voor 
Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn- en/of VEN-gebied.  

7.3.1. Criterium: Wijziging ecologische verbindingen 

De invloed op ecologische verbindingen speelt op twee schaalniveaus:  

 De oost-west-verbindingen tussen de verschillende delen van het Habitatrichtlijngebied “Valleien van de 
Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden”: De Teut-
Tenhaagdoornheide en het Vijvergebied Midden-Limburg. 

 Lokale versnippering van natuurwaarden door de aanleg van de nieuwe infrastructuur 
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De volgende effecten doen zich voor: 

 Complex afrit 29, over Centrum-Zuid: dit alternatief doorsnijdt het moeras/bosgebied ten noordwesten 
van Centrum-Zuid en de verbinding langsheen de Rodebeek. De impact is relatief beperkt. 

 Complex afrit 29, rond Centrum-Zuid: dit alternatief zorgt voor een sterke vergroting van de 
barrièrewerking van de spoorlijn in het Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied “Vijvergebied Midden-
Limburg” en loopt daarnaast over een grote afstand langs/over de Rodebeek.   

 Complex Kolveren, door Kolveren: de creatie van een nieuw complex in Kolveren zorgt voor een 
duidelijke verslechtering van de oost-west-verbinding doordat de stapsteenfunctie van dit gebied sterk 
afneemt. De verbinding blijft wel deels behouden doch de functionaliteit neemt af. 

 Complex Kolveren, met parallelwegen: deze variant heeft een lichtere impact dan de voorgaande 
doordat geen bijkomende doorsnijding van het gebied Kolveren noodzakelijk is.  

 Complex Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé: de aanleg van het complex heeft een impact die 
enigszins vergelijkbaar is met deze voor de aanleg van de route rond Centrum-Zuid. In het geval van dit 
complex is het effect echter duidelijk groter doordat de infrastructuur en doorsnijding aan beide zijden 
van de E314 en aan beide zijden van de spoorlijn gecreëerd wordt.  

 Complex Zuidelijk spoortracé, met parallelwegen: dit is vergelijkbaar met de voorgaande variant. De 
impact van de parallelstructuur op de Rodebeek is vergelijkbaar met de bijkomende dwarsing van de 
oost-west-relatie in het kleinschalige landschap. 

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Wijziging ecologische 
verbindingen 

A C D C D D 

 

7.3.2. Criterium: Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door geluidshinder 

De geluidsverstoring van natuur is rechtstreeks gerelateerd aan de afstand ten opzichte van de natuurwaarden. 
Hierbij dient wel nog rekening gehouden te worden met het heersende geluidsklimaat ten gevolge van de 
aanwezigheid van o.a. de E314.  

De tracés die ten westen van Centrum-Zuid lopen zorgen voor een bijkomende oppervlakte verstoring in het 
Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied “Vijvergebied Midden-Limburg”. Bij de varianten “Complex Zuidelijk 
spoortracé” is dit nog iets groter dan voor “Complex afrit 29, rond Centrum-Zuid”. De tracés die over Centrum-
Zuid  lopen leveren een veel geringere geluidshinder op en dit (quasi geheel) buiten beschermde zones. 

Een complex in Kolveren zal door zijn ruimtelijke uitgestrektheid een grotere zone met geluidshinder 
veroorzaken. De wijze waarop dit complex verbonden wordt met de N74 richting Hasselt heeft een grote impact 
op de grootte van het effect: de structuren met parallelwegen langs de E314 leveren een relatief lage bijkomende 
geluidshinder maar een bijkomende kruising van Kolveren zorgt voor een relatief grote bijkomende gehinderde 
oppervlakte. 
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 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Geluidsgehinderde 
natuur 

A C C B D D 

 

7.3.3. Criterium: Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door wijziging van het watersysteem 

Om de effecten op het grondwatersysteem maximaal te vermijden worden alle infrastructuren in deze zone 
bovengronds aangelegd.  

Effecten op het oppervlaktewatersysteem worden maximaal vermeden door:  

 de kruisingen van waterlopen voldoende ruim te maken zodat de connectiviteit en structuurkenmerken 
behouden blijven 

 piekafvoeren te vermijden door de aanleg van bufferbekkens 
 de waterkwaliteit te bewaren door het gebruik van olie- en vetafscheiders 

Deze maatregelen zullen echter niet kunnen vermijden dat er helemaal geen effecten zullen zijn op de 
waterhuishouding.  

Globaal gezien zullen de effecten voor de verschillende alternatieven gelijkaardig zijn. Voor het alternatief 
“Complex afrit 29, over Centrum-Zuid” is de impact het kleinste.  

 
 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Verstoring van natuur 
via het watersysteem 

A B B B B B 

 

7.3.4. Criterium: Hoeveelheid verstoorde waardevolle natuur door luchtverontreiniging 

Uit de berekeningen die in de trechteringsstudie van de omleiding3 uitgevoerd werden (in de paragrafen 10.2.6 
en 10.2.16) blijkt dat de immissies geen relevante bijdrage leveren aan de verzuring en vermesting van de 
natuurwaarden.  

 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Verstoring van natuur door 
luchtverontreiniging 

A A A A A A 

                                                 
3 Deze studie zit in bijlage in de kennisgeving 
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7.3.5. Criterium: Inname van waardevolle habitats/leefgebieden  

De zone ten noordwesten en westen van Centrum-Zuid is zeer waardevol. Zowel de tracés over Centrum-Zuid 
als ten westen van Centrum-Zuid lopen door deze zeer waardevolle zone. De mate waarin ze er door lopen 
verschilt echter: voor de tracés over Centrum-Zuid is dit een afstand van zo’n 500 m; voor de tracés langsheen 
Centrum-Zuid bedraagt dit zo’n 1200 m.  

De aanleg van een verkeerswisselaar “Complex Zuidelijk spoortracé” betekent een belangrijke bijkomende 
inname in zeer waardevolle habitats en dit in Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied. Wanneer dit complex met de 
huidige N74 verbonden wordt via parallelwegen wordt het gebied Kolveren, met een mix van waardevolle en 
zeer waardevolle percelen, aangesneden. Een verbinding langs de oude spoorlijn heeft een lagere inname van 
ecologische waarden.  

De aanleg van een “Complex Kolveren” betekent een belangrijke inname van zeer waardevolle gebieden. 
Wanneer dit complex met de bestaande N74 verbonden wordt via een parallelweg is de impact licht lager dan 
wanneer deze verder door Kolveren loopt. 

De aanpassing van het “Complex afrit 29” zal een relatief beperkte inname betekenen van waardevolle en zeer 
waardevolle percelen.  

 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Inname van waardevolle 
habitats/leefgebieden 

A C D C D E 
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8. TOETSING VAN DE ALTERNATIEVEN IFV SBZ EN VEN 

Een aantal van de zones waar alternatieven in of nabij liggen zijn juridisch beschermd door het natuurdecreet. 
Hierbij dient het onderscheid gemaakt te worden tussen de VEN-gebieden en de Speciale Beschermingszones 
(Habitat- en Vogelrichtlijngebieden). 

8.1. VEN 

Voor VEN-gebieden geldt dat er geen onvermijdbare en onherstelbare schade aangericht mag worden. Dit 
betekent dat alternatieven die schade aanrichten aan VEN-gebied niet vergunbaar zijn indien er een alternatief 
bestaat dat deze schade niet aanricht. 

In concreto betekent dit dat de alternatieven ten westen van Centrum-Zuid niet vergunbaar zijn indien een van de 
andere alternatieven realiseerbaar is. De Laambroekvijvers, de zone tussen Centrum-Zuid en de spoorlijn 
Beringen-Hasselt, zijn immers aangeduid als VEN-gebied. Bij aanleg van een tracé langsheen of doorheen deze 
zone zal schade optreden die vermeden kan worden door de keuze van een ander alternatief. 

8.2. SBZ  

Voor SBZ’s geldt dat er geen significante schade mag zijn aan de habitats en soorten waarvoor het gebied 
aangemeld is.  

Het Habitatrichtlijngebied “Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 
vijvergebieden en heiden” is o.a. aangemeld voor de habitats: 

 6430 Voedselrijke ruigten 
 91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) 

Deze twee typen komen momenteel reeds voor ter hoogte van de locatie waar het “Complex Zuidelijk 
spoortracé” aangelegd zou kunnen worden. Daarenboven hebben grote oppervlakten in deze zone de potentie 
om omgevormd te worden naar deze twee habitattypen. 

Vanuit de bescherming van SBZ geldt dezelfde conclusie als voor VEN. 

8.3. CONCLUSIE 

De volgende tracéalternatieven zijn op basis van het natuurdecreet niet-haalbaar indien een van de andere 
tracés realiseerbaar is: 

 Complex afrit 29, rond Centrum-Zuid  
 Complex Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé 
 Complex Zuidelijk spoortracé, met parallelwegen 
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9. OVERZICHTSTABELLEN 

9.1. MENS 

Tabel 6: overzichtstabel mens 

 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Doorstroming op 
bovenlokaal niveau 

A of B D A C A C 

Behoud van 
functionele relaties 

A A B A A A 

Potentie tot ontsluiting A A C B D C 

Conflictsituaties  A D A B A C 

Hinder door geluid A A B A D A 

Hinder door 
luchtverontreiniging 

A A A A D A 

Onteigening van 
woningen 

A A A A D A 

Inname 
bedrijventerrein 

C A C C A A 

Verlies 
landbouwgrond 

A A C A C A 

 

9.2. LANDSCHAP 

Tabel 7: overzichtstabel landschap 

 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Aantasting 
landschappelijke 
structuren 

A B D C C C 

Zichtbaarheid van de 
infrastructuur 

A B C B C B 

Aansnijding van zones 
met erfgoedwaarde 

A A D B B C 
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9.3. NATUUR 

Tabel 8: overzichtstabel natuur 

 Complex afrit 29 Complex Kolveren Complex Zuidelijk spoortracé 

Criterium Over 
Centrum-Zuid 

Rond 
Centrum-Zuid 

Door 
Kolveren 

Met 
parallelwegen 

Langs 
spoortracé 

Met 
parallelwegen 

Wijziging ecologische 
verbindingen 

A C D C D D 

Geluidsgehinderde natuur A C C B D D 

Verstoring van natuur via 
het watersysteem 

A B B B B B 

Verstoring van natuur 
door luchtverontreiniging 

A A A A A A 

Inname van waardevolle 
habitats/leefgebieden 

A C D C D E 

 

9.4. EINDBEOORDELING 

9.4.1. Complex afrit 29, over Centrum-Zuid 

Dit alternatief heeft de laagste negatieve impact voor de drie receptoren. Een dergelijke oplossing geniet dan ook 
de voorkeur. 

9.4.2. Complex afrit 29, rond Centrum-Zuid 

De impact op mens en landschap is vrij vergelijkbaar met de voorgaande variant. Hierbij geldt wel dat deze 
variant minder goed aan de doelstelling voldoet door de omrijfactor. Op vlak van natuur is de impact groter en 
hierdoor is het juridisch niet realiseerbaar.  

9.4.3. Complex Kolveren, door Kolveren 

De ligging in en door Kolveren leidt tot een slechte score voor landschap en natuur. De score voor mens is vrij 
goed doch zeker niet ideaal. 

9.4.4. Complex Kolveren, met parallelwegen 

In vergelijking met de voorgaande variant zijn de effecten voor landschap en natuur iets minder ernstig. De score 
voor mens is vrij goed, op enkele verkeerskundige aspecten na. Hiervoor zou mogelijk een oplossing gevonden 
kunnen worden bij het ontwerp van het complex.  

9.4.5. Complex Zuidelijk spoortracé, langs spoortracé 

Dit tracé scoort zeer slecht voor mens en natuur en vrij slecht voor landschap. Op juridisch vlak is dit alternatief 
bovendien niet realiseerbaar. 
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9.4.6. Complex Zuidelijk spoortracé, met parallelwegen 

De impact op mens is vrij goed, doch verkeerskundig scoort deze variant slecht. Op landschappelijk vlak scoort 
het vrij slecht. Dit alternatief scoort zeer slecht voor natuur en is daardoor juridisch niet realiseerbaar.  

9.5. CONCLUSIE 

Het “Complex afrit 29, over Centrum-Zuid” geniet de voorkeur vanuit de milieuaspecten. Er zal dan ook in het 
verdere onderzoek in eerste instantie getracht worden een nieuw complex te ontwerpen dat gelegen is op de 
locatie van het huidige complex.  

Indien geen ontwerp gevonden kan worden dat voldoet aan de verkeerskundige vereisten zal een ontwerp 
gemaakt worden volgens het alternatief “Complex Kolveren, met parallelwegen”. Om de negatieve effecten te 
beperken zal in dat geval getracht worden om het complex en de aansluiting op de bestaande N74 ruimtelijk zo 
sterk mogelijk te reduceren en te positioneren nabij de bestaande wisselaar.  
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Bijlage 8.4: Ontwerpgegevens voor het omleidingstracé 
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planMER N74│04005746 
Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren Bijlage 8.4: Ontwerpgegevens voor het omleidingstracé 

       i.s.m.       deel B8.4-1 

BIJLAGE 8.4: ONTWERPGEGEVENS VOOR HET OMLEIDINGSTRACÉ 

Bij het ontwerp van het omleidingstracé werd uitgegaan van onderstaande waarden: 

Ontwerpparameter 
bij snelheid 
120 km/u 

bij snelheid 
90 km/u 

Horizontaal alignement     
  minimale boogstraal - 2.5% tegenverkanting met overgangsboog 1500 700
  minimale boogstraal - 3.5% tegenverkanting met overgangsboog nvt 550
  A-waarde overgangsbogen (1/3R ≤ A ≤ R) 270 175
 Zichtafstand   
  uitwijkzicht (voor een obstakel op de rijstrook) 235 165
  stopzicht (bij stilstaand verkeer stroomafwaarts) 260 135
  rijzicht (bij normaal verloop van de weg) 165 120
 Verkanting   
  normale verkanting - basis afwatering 2.5% 
  maximale verkanting (basis voertuigdynamica) 5.0% 
Verticaal alignement     
  topboog (bolle boog) 12400 6500
  dalboog (holle boog) - continue wegbeeld (Rvoet = 2 * Rtop) 24800 13000
  dalboog (holle boog) - absoluut minimum ≥1200 ≥700
 Langshelling   
  maximale helling hoofdrijbaan 3.0% 4.0%
  maximale helling hoofdrijbaan bij bijzondere constructies 4.5% 4.5%
  maximale helling overige rijbanen (op- en afritten) - 5.0%
 Minimale vrije hoogte   
  voor bovenliggende wegen 6.00 
  voor onderliggende wegen - uitzonderlijk vervoer 6.00 
  voor onderliggende wegen - geen uitzonderlijk vervoer 4.65 
  voor onderliggende spoorwegen   
  ondertunneling voor fietspaden 2.70 
  overbrugging voor fietspaden 6.00 
Knooppunten en aansluitingen     
 Invoeging   
  lengte (1) strook (excl. Wigvorm) 250 190
  lengte (2) wigvorm 100 75
  lengte totaal (1) + (2) 350 265
 Uitvoeging   
  lengte (1) strook (excl. Wigvorm) 150 110
  lengte (2) wigvorm 100 90
  lengte totaal (1) + (2) 250 200
Vluchthavens     
 onderlinge afstand 1000 

 
minimum lengte 100 

(25+50+25) 



planMER N74│04005746 
Projectstudies (inc. MER, GRUP, RVR, ontwerp) ten behoeve van de realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren Bijlage 8.4: Ontwerpgegevens voor het omleidingstracé 

       i.s.m.       deel B8.4-2 

 
Dwarsprofiel     
 rijstrook - hoofdrijbaan (exclusief kantstreep/inclusief deelstreep) L:3.35 - R:3.40 
 rijstrook - in-/uitvoegstrook (exclusief kantstreep/inclusief deelstreep) 3.45 
 rijstrook - op-/afritten (exclusief kantstreep/inclusief deelstreep) 3.70 
 horizontale objectafstandsmarge     
 redresseerstrook hoofdrijbaan (inclusief kantstreep) 0.90 
 redresseerstrook in-/uitvoegstrook (inclusief kantstreep)     
 redresseerstrook op-/afritten (inclusief kantstreep) 1.15 
 vluchtstrook hoofdrijbaan (exclusief kantstreep) 2.85 
 vluchtstrook in-/uitvoegstrook (exclusief kantstreep) 2.85 
 vluchtstrook op-/afritten (exclusief kantstreep) 2.85 
 kantstreep volgens Belgische normen 0.30 
 deelstreep volgens Belgische normen 0.20 

  

  

Volgens AWV - zie type dwarsprofielen 
bron: plannr.16DC 0 23435, N74 Hasselt-Eindhoven, aanleg tweede rijbaan vak: 
Overpelt-Helchteren   

  ROA - idem - NOA   
  ROA   
  NOA   

 



    Pagina 21 van 44 BE0100.010154.0168 

  

Bijlage 11.1: Verkeerskundig onderzoek (2008) ifv 

functioneren mogelijke oplossingen 
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Bijlage 11.1 Verkeerskundig onderzoek (2008) ifv 
functioneren mogelijke oplossingen 

Deze bijlage bespreekt, samen met hoofdstuk 11, het verkeerskundige onderzoek dat in 2008 uitgevoerd is 

om het functioneren van de verschillende mogelijke oplossingen te bepalen. Dit verkeerskundig onderzoek 

werk uitgevoerd met het Provinciaal Verkeersmodel Limburg Versie 3.1.  

Deze bijlage geeft eerst een toelichting over de wijze waarop de verkeerssimulaties op macroniveau 

uitgevoerd werden en bepaalt met welke groeiprognoses gewerkt dient te worden voor het bepalen van de 

effectiviteit van de projectoplossing op lange termijn.  

In tweede instantie wordt het afwikkelingsniveau bepaald. Dit geeft aan welk het minimaal aantal rijstroken is 

om de weg met een bepaalde vlotheid te laten functioneren. De resultaten hiervan worden verder besproken 

om te komen tot een gewenst aantal rijstroken. 

 

1.1 Bepaling van de huidige verkeersintensiteiten 

1.1.1 Beschrijving van het verkeersmodel 

Voor de verkeersmodelleringen werd gebruik gemaakt van het verkeermodel Provincie Limburg versie 3.1. 

Dit macroscopisch verkeersmodel is een toedelingsmodel. In een toedelingsmodel worden 4 stappen 

doorlopen om van de basisinvoergegevens tot verkeersstromen te komen. Het betreft de volgende stappen: 

• Ritproductie: het berekenen van aantallen vertrekkende en aankomende personen en het vertrektijdstip in 

een bepaalde periode (bijvoorbeeld het avondspitsuur). 

• Distributie: het genereren van verplaatsingen van personen (ritten) tussen herkomst- en 

bestemmingslocaties. 

• Modal split: het verdelen van de personenverplaatsingen (ritten) over de onderscheiden vervoerwijzen 

(afhankelijk van het karakter van het model: unimodaal of multimodeel, bijvoorbeeld auto, (brom)fiets en 

openbaar vervoer). 

• Toedeling: het toekennen van de verplaatsingen per voertuig-soort aan het netwerk (wegen, fietspaden, 

spoorwegen, enzovoort) langs de berekende routes. 

De meeste modellen zijn van het type toedelingsmodel. Dit modeltype verzorgt uitsluitend de toedeling van 

de verkeerssoorten aan de verschillende netwerken, overeenkomstig de laatste stap van een 4-stapsmodel. 

De aantallen verplaatsingen (ritten) die toegedeeld moeten worden, zijn ontleend aan verkeersonderzoek, of 

afkomstig uit een groter toedelingsmodel of een ander soort matrix schattingsmodel.  

Het 4-stapsmodel, zoals hierboven omschreven, is een multimodaal model. Kenmerkend voor dit type model 

is dat de ritproductie en distributie betrekking hebben op de totale personenverplaatsingen, zonder 

onderscheid naar het vervoermiddel waarmee de verplaatsing gemaakt wordt. In de modal-splitfase worden 

deze verplaatsingen per herkomst-bestemmingsrelatie verdeeld over de vervoerwijzen die in het model 

onderscheiden worden.  

Het verkeersmodel provincie Limburg is echter een unimodaal model. Bij een unimodaal model is de 

ritproductie en distributie uitsluitend gericht op één enkele vervoerwijze, hier de auto. In dat geval wordt 

tijdens de modelberekeningen geen rekening gehouden met de overloop van en naar andere 

vervoerswijzen, of slechts in algemene termen. Dit houdt in dat stap 3 van de hierboven aangehaalde 

volgorde enkel betrekking zal hebben op het toedelen van verplaatsingen aan de auto en vervolgens aan het 

auto-gerelateerde verkeersnetwerk. 

Naast de ritproductie en –distributie voor personenverplaatsingen heeft het macroscopisch model een matrix 

voor het vrachtverkeer. Deze matrix gaat uit van de ritproductie- en distributie van goederenverplaatsingen. 
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In het macroscopisch model worden de bewegingen weergegeven die betrekking hebben op de 

wegeninfrastructuur (vrachtwagenverplaatsingen). 

In eerste instantie wordt het verkeersmodel gekalibreerd aan de hand van verkeersonderzoek (tellingen) met 

de bedoeling de verkeerstromen in het verkeersmodel zo dicht mogelijk te laten aansluiten met de realiteit. 

Het blijft echter een artificiële benadering van de realiteit die niet nastreeft de realiteit volledig te kunnen 

volgen. Het macroscopisch verkeersmodel wordt opgemaakt voor geheel Vlaanderen. De kalibratie van het 

model is daarom gebaseerd op telgegevens op een voldoende hoog planniveau. Omdat het model van 

toepassing is voor geheel Vlaanderen bestaat de kans dat de resultaten op bepaalde wegvakken en / of –

segmenten uit het studiegebied niet exact overeenkomt met de getelde waarden. Daarnaast is het zo dat het 

macroscopisch verkeersmodel gekalibreerd is op een toestand 2006 en de verkeerssituatie ondertussen om 

verschillende redenen (ruimtelijke wijzigingen, verkeerstechnische en verkeerskundige aanpassingen) al kan 

gewijzigd zijn. 

Het verkeersmodel geeft een inzicht in de verkeersstromen die ontstaan ten gevolge van een ingreep. De 

ingreep kan beperkt zijn tot een verandering van kruispuntvorm maar kan eveneens inhouden dat nieuwe 

infrastructuren worden aangelegd. 

Het gehanteerde verkeersmodel is een spitsuurmodel. Dit betekent dat de verkeersgeneratie enkel 

beschouwd en verdeeld wordt in de spitsuren waarbij voor de verschillende wegdelen een intensiteit in beide 

richtingen berekend wordt. De intensiteiten worden uitgedrukt in pae/uur (personenauto equivalenten per 

uur).. Er is zowel een ochtend- als avondspits gesimuleerd. 

In het verkeersmodel zijn de voornaamste wegstructuren aanwezig voor een effectenonderzoek ikv de plan-

MER. Hiermee wordt bedoeld dat de N74/N715 met alle lokale verbindingswegen zoals daar o.a. zijn 

PeerseDijk, N719 (Kazernelaan, Helzoldlaan), Herebaan-Oost, Guldensporenlaan, Ringlaan, Meerstraat, 

Koolmijnlaan aanwezig. De wegen die gebieden met een woonfunctie, economische functie en/of 

toeristische functie zijn aanwezig in het verkeersmodel. De hoofdwegen en hun aansluiting op het 

onderliggende wegennet zijn aanwezig. De verschillende straten staan niet op zich zelf maar zijn als een 

onderdeel van een netwerk te beschouwen. 

Een voorbeeld van een modeloutput vindt u in Figuur 1 en Figuur 2. Deze figuren verschaffen inzicht in de 

verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits zoals ze door het verkeersmodel zijn gegenereerd. 

 

1.1.2 Verdeling van het verkeer doorheen de dag 

Voor de bepaling van de geluidsniveaus en luchtemissies zijn niet enkel de spitsuurintensiteiten noodzakelijk 

maar zijn de aantallen wagens per uur nodig. Om deze waarden te kunnen berekenen op basis van de 

piekuurintensiteiten is een dagverdeling van de verkeersintensiteiten noodzakelijk. Deze gegevens werden 

bekomen door de interpretatie van slangtellingen die gedurende de periode van 17 02 2005 t.e.m. 27 02 

2005 zijn uitgevoerd voor rekening van het Vlaams Gewest. 

De slangtellingen zijn uitgevoerd op kilometerpunt 20 (N715 ten zuiden van het centrum van Hechtel) en op 

kilometerpunt 68 (N74 ten zuiden van de N73). D.m.v. slangtellingen worden de verkeersstromen gedurende 

24 uur continu geregistreerd. Uit de slangtellingen kunnen naast de absolute waarden (aantallen voertuigen) 

tevens de verdeling doorheen de dag worden afgeleid. 

In onderstaande tabel is het aandeel verkeer per uur t.o.v. het dagtotaal weergegeven. 
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Tabel 1: aandeel verkeer per uur en per 

meetpunt 

 

Figuur 1: aandeel verkeer per uur en per  meetpunt 

 

De dagverdelingen van de verkeersintensiteiten zijn aan deze twee kilometerpunten vrij gelijkaardig. Als te 

gebruiken waarde voor het percentage verkeer tijdens de spituren (zowel ochtend als avond) werden de 

gemiddelde waarden gebruikt van de slangtellingen aan deze twee meetpunten. Aan de hand van deze 

waarden kunnen de uurintensiteiten eenvoudig berekend worden op basis van de piekuurintensiteiten. 

 

1.2 Simulatie spitsuurverkeersintensiteiten met huidig verkeer  

1.2.1 Huidige situatie 

1.2.1.1 Modelleringsresultaat 

In de huidige situatie verloopt het verkeer via de bestaande wegenis van de N715. Met het verkeersmodel 

(de meest recente versie werd gekalibreerd op de verkeersgegevens van 2006) wordt het verkeer op de 

N715 en belangrijkste aansluitende wegen gemodelleerd. 

Op Figuur 1 en Figuur 2 is het modelresultaat van de verkeerssituatie voor de ochtend- en avondspits 

weergegeven voor de huidige situatie (2006).  

aandeel voertuigen op dagtotaal

van tot kmpunt 68 kmpunt 20

0 1 1,08% 1,40%

1 2 0,70% 0,99%

2 3 0,38% 0,67%

3 4 0,40% 0,46%

4 5 0,62% 0,60%

5 6 1,69% 1,38%

6 7 3,23% 2,77%

7 8 5,60% 5,93%

8 9 5,99% 5,25%

9 10 5,34% 4,63%

10 11 5,29% 4,62%

11 12 5,34% 4,91%

12 13 5,70% 5,59%

13 14 7,22% 6,46%

14 15 7,07% 6,53%

15 16 6,93% 6,62%

16 17 7,69% 8,60%

17 18 8,11% 8,09%

18 19 6,74% 7,10%

19 20 4,88% 5,38%

20 21 3,33% 3,69%

21 22 2,50% 3,16%

22 23 2,54% 3,03%

23 24 1,65% 2,13%

100,00% 100,00%
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Figuur 2: bestaande toestand (2006) - ochtendspits 
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Figuur 3: bestaande toestand (2006) – avondspits 
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1.2.1.2 Situering 

De gemeente Houthalen-Helchteren is centraal gelegen in de provincie Limburg. Zij grenst ten noorden aan 

één van de twee belangrijkste oost-west verbinding, namelijk de autosnelweg E314. Het knooppunt van de 

E314 met de E313, die de verbinding vormt met Antwerpen in noordwestelijke richting en met Luik in 

zuidoostelijke richting, is niet veraf. Over de Nederlandse grens heen is tevens de E34, de noordelijke oost-

west verbinding van belang.  

Tussen beide hoofdwegen (E34 en E314), ligt de oost-west-gerichte N71. Deze gewestweg verbindt de 

verstedelijkte gebieden Geel-Mol (provincie Antwerpen) en Lommel-Neerpelt-Overpelt (provincie Limburg) 

met de E313. Voorts vormt ook de N73 een oost-west verbinding binnen de provincie, zij het van een lager 

niveau. Een laatste oost-west verbinding van regionaal niveau is de N719, die de N715 kruist ter hoogte van 

Helchteren. 

De oost-west gerichte assen worden aangevuld met een aantal noord-zuid verbindingen en vormen zo een 

rastervormig patroon binnen de provincie. De belangrijkste en meest centraal gelegen noord-zuid-as is de 

N74 (N715 ter hoogte van de gemeente Houthalen-Helchteren), die op (inter)nationaal niveau de omgeving 

Eindhoven verbindt met de regio Hasselt-Genk en tevens een maasverkleining vormt tussen de E34 en de 

E314. Ook de N72 en de N76, respectievelijk ten westen en ten oosten van de N74, vormen belangrijke 

regionale noord-zuidrelaties. De N78, helemaal in het oosten van de provincie is tenslotte de laatste noord-

zuid as, zij het met minder relevantie voor het effectenonderzoek. 

Binnen de gemeente hebben de Europarklaan en Brugstraat-Meerstraat een belangrijke functie in de 

afwikkeling van bedrijfsverkeer van de regionale bedrijventerreinen Europark en Centrum-Zuid. De lokale 

oost-west georiënteerde wegen in de omgeving van de N74 / N715 functioneren in de huidige 

omstandigheden als feeder.  

In onderstaande tabel worden de in het verkeersmodel (zie Figuur 1 en Figuur 2) gegenereerde intensiteiten 

voor een aantal relevante wegsegmenten opgelijst. 

Tabel 2: Verkeersintensiteiten bestaande situatie 

Bestaande toestand Ochtendspits in pae/u Avondspits in pae/u 

N715 / N74 Richting zuid Richting noord Richting zuid Richting noord 

t.h.v. KMO-zone Peersedijk 1090 760 1050 1080 

Ten noorden van kern van 
Helchteren 

1080 710 1040 1020 

t.h.v. de Mangelbeekvallei 1340 1010 1130 1360 

Ten noorden van de kern 
van Houthalen 

1490 1030 1080 1500 

Ten noorden van de 
aansluiting op de E314 

2080 1650 1560 1960 

Ten zuiden van de 
aansluiting op de E314 

1460 790 620 1090 

 Richting oost Richting west Richting oost Richting west 

N719 - Kazernelaan 510 690 570 500 

N719 - Helzoldstraat 350 640 570 430 

Herebaan oost 340 270 140 190 

Weg naar Zwartberg 340 360 440 220 

E314 ten oosten van 
aansluiting op N74 

2800 3400 2840 2610 

E314 ten westen van 
aansluiting op N74 

3040 3190 3020 2430 
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1.2.1.3 De rol van de N71, N73, N74 e.a in de spreiding van het doorgaand verkeer. 

Het doorgaande verkeer waarvan sprake in deze Plan-MER heeft in eerste instantie betrekking op verkeer 

dat op Vlaams niveau als doorgaand kan beschouwd worden. D.w.z. dat de herkomst en bestemming ver 

buiten het studiegebied gelegen is. In de berekeningen die uitgevoerd zijn met het macroscopisch model 

worden alle verplaatsingen die op de N74 teruggevonden worden en die zowel hun bestemming als 

herkomst buiten het studiegebied hebben liggen, beschouwd als doorgaand verkeer. 

Het netwerk van primaire wegen wordt op Vlaamse niveau gestructureerd door de hoofdwegen. Dit geeft 

aanleiding tot de relatief orthogonale structuur van het primaire wegennet. Het is echter niet de bedoeling dat 

alle primaire wegen onderling een netwerk vormen omdat dan “sluipverkeer” op hoog niveau kan ontstaan 

maar het uitgangspunt is een boomstructuur waarbij het geleiden van verkeer naar het hoofdwegennet via 

éénduidig bepaalde infrastructuren de taakstelling is (categorisering). Het doorgaand verkeer op Vlaams 

niveau dient gestructureerd te worden door het primair I netwerk aangevuld met infrastructuur op niveau 

primair II. 

Voor Limburg en meer bepaald de ruime omgeving van het studiegebied betekent dit dat de N71, een 

gedeelte van de N73 ( tussen Bree en de N74) en de N74 instaan voor het dragen van verkeer op 

Gewestelijk niveau. De directheid van deze infrastructuren in relatie met het hoofdwegennet (E313, E314 en 

E34(Nederland)) bepaald in grote mate welke infrastructuur gebruikt wordt het “doorgaand” verkeer. 

Voor Limburg wordt het doorgaande verkeer (op Vlaams niveau) gespreid over de N71 (oost-west) en de 

N74 (noord-zuid). Beide infrastructuren sluiten aan op het hoofdwegennet, zijnde op de E313 in Geel West 

en op de E314 in Houthalen-Helchteren. Op die wijze wordt het doorgaande verkeer een optimale route in 

elke richting aangeboden. De rol van de N73 is niet het ondersteunen van het doorgaande verkeer maar het 

aanvoeren van verkeer van het kleinstedelijk gebied Bree naar het hogere wegennet, zijnde de N74 (primair 

I) 

We kunnen er van uitgaan dat het “doorgaand verkeer” op Vlaams niveau gebruik maakt van deze 

infrastructuren om zo vlug mogelijk de aansluiting te vinden met het hogere wegennet, hetzij op bestemming 

te geraken in de omgeving van de primaire weg (zie volgend hoofdstuk). 

 

1.2.2 Verkeerssituatie in een ruimer gebied 

1.2.2.1 Algemeen 

Bij het beschouwen van een ruimer studiegebied (noordelijk deel van Limburg boven de E314) kan uit het 

macroscopisch model afgeleid worden welke delen van de verkeersinfrastructuur gebruikt worden, de noord 

zuid relatie inbegrepen. 

Op onderstaande figuren is de ochtend- en avondspits weergegeven zoals ze in het macroscopisch model 

gegenereerd wordt.  Er wordt gebruik gemaakt van de modelversie met de omleiding omdat deze t.o.v. de 

doortocht meer verkeer aantrekt. Daarbij is er bij de omleiding onderzocht wat het effect is van een 

noordelijke knoop t.h.v. de Peersedijk en een dubbele verknoping, waarbij zowel de verknoping t.h.v. 

Peersedijk en een verknoping t.h.v. de bestaande rotonde t.h.v. de Heikantdreef op de N74 aanwezig 

zouden zijn, onderzocht naar effecten.  

Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat de omleiding de voorkeur geniet t.o.v. de doortocht, het hoger 

aandeel verkeer en de variabele verknoping zijn de enige aanleidingen om deze modelversie te gebruiken. 

Naast de cijferaanduidingen (pae/uur) op de figuur, geeft de legende een ondersteuning bij het lezen van de 

modelresultaten. 
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Figuur 4: Noord Limburg - ochtendspits 

 

N719 

E314 

N72 

N73 

N71 
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Figuur 5: Noord Limburg – avondspits 

 

Uit de modelresultaten kan duidelijk afgeleid worden dat de Noord-Zuid (N715 / N74) functioneert in een 

orhtogonaal raster van infrastructuren. 

Zowel tijdens de ochtend- als avondspits wordt de oost-west gerichte infrastructuur ingeschakeld (N71, N73 

en E314) voor het afwikkelen van de verkeersstromen. De N73 ten westen van de N74 ken duidelijk hogere 

intensiteiten dan ten oosten van de N74. Dit zou kunnen verklaard worden door de relaties die vanuit Peer 

en Bree zuidwaarts lopen naar de E314. De N71 t.h.v. Lommel kent plaatselijk hoge intensiteiten wat zou 

kunnen duiden op het gebruik van de N71 in de ontsluiting van Lommel. Opvallend is dat de N715 tussen 

Hechtel en Lommel Barrier nog steeds ca. 500 pae verwerkt. Deze weg blijft de snelste, vlotste relatie 

tussen beide omgevingen. De N719 heeft een functie als oost-west relatie tussen de omgeving van 

Helchteren en Heusden-Zolder met Meeuwen en Bree. 

N73 

E314 

N719 

N72 

N71 
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1.2.2.2 Hechtel-Eksel 

In het macroscopisch model is een variante met een verknoping t.h.v. Peersedijk gecombineerd met een 

aansluiting t.h.v. de huidige rotonde vergeleken met een situatie waarin er enkel een verknoping is t.h.v. 

Peerse dijk. M.a.w. verplaatsingen van en naar Hechtel in zuidelijke richting zouden langer de lokale weg 

(N715) gebruiken ingeval er enkel een verknoping is t.h.v. de Peersedijk. 

In onderstaande figuren zijn beide situaties voor de ochtend en avondspits weergegeven. 

  

Figuur 6: ochtendspits – aansluiting Peersedijk en 

Heikantdreef 

Figuur 7: ochtendspits – aansluiting Peersedijk 
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Figuur 8: avondspits – aansluiting Peersedijk en 

Heikantdreef 

Figuur 9: avondspits – aansluiting Peersedijk 

Beide situaties zijn in het macroscopisch model met elkaar vergeleken en geven verschillen zoals 

gevisualiseerd in onderstaande figuur.. 
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Figuur 10: verschillenplot  ochtendspits - 1 aansluiting 

t.o.v. 2 aansluitngen 

Figuur 11: verschillenplot  avondspits - 1 aansluiting 

t.o.v. 2 aansluitngen 

In de sitiuatie dat er enkel een aansluiting gemaakt wordt t.h.v. Peersedijk verschuift het verkeer meer 

richting N74, die parallel ligt aan de N715. Het niet aansluiten t.h.v. de rotonde op de grens met Hechtel en 

Eksel heeft tot gevolg dat zowel in de ochtend- als de avondspits de N715 minder verkeer dient te 

verwerken. Dit effect is het duidelijkst merkbaar op het segment tussen het centrum van Hechtel en de 

zuidelijke grens met Houthalen – Helchteren. Ook het noordelijke segment van de N715 tussen het centrum 

van Hechtel en de N71 kent een afname maar slechts in beperkte mate. Het gedeelte van de N73 tussen 

Hechtel centrum en de N74 krijgt meer verkeer te verwerken omdat dit de rechtstreekse meest dichtbije 

aansluiting is op de N74 voor Hechtel. 

Op zich zal Hechtel niet meer verkeer verwerken maar zal er een verschuiving plaatsgrijpen van de N715 

naar de N73 (segment tussen Hechtel centrum en de N74). Deze verschuiving van verkeer kan gezien 

worden als passend binnen het opzet om de knoop op de N73 te bestemmen als ontsluiting van Hechtel op 

de N74. Het eventueel ontlasten van de N73 ten westen van de N74 kan eerder bekomen worden door de 

oost-west relatie richting Leopoldsburg – Heppen –Ham – E313 te bemoeilijken en de N74 in te schakelen 

om dit verkeer eerder in noordelijke (richting N71) hetzij zuidelijke richting (E314) af te leiden. 
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1.2.3 Doortochttracé 

Voor de modellering van de verkeersintensiteiten van het doortochttracé tijdens het piekuur werd het 

macroscopisch verkeersmodel aangepast in overeenstemming met de mogelijke nieuwe 

verkeersinfrastructuur van het Gewenste Doortocht Tracé. De simulatie van de doortocht vertrekt van de 

huidige situatie (= gekalibreerde situatie 2006).  

De doorrekeningen in het macroscopisch model zijn uitgevoerd vertrekkende van een 2x1 voor het 

doorgaande verkeer met daarnaast, hetzij daarboven een 2x1 voor het lokale verkeer. T.h.v. het kruispunt 

van de N715 met de Koolmijnlaan / Meerstraat wordt het doorgaande verkeer op een 2x2 gebracht. Het 

lokale verkeer blijft op een 2x1 die parallel loopt aan de 2x2 doorgaande weg.  

Er is geen volledige 2x2 doorgaande weg gesimuleerd omdat uit de simulatieresultaten blijkt dat de 

capaciteit van een 2x1 niet overschreden wordt. De simulatie met een volledige 2x2 voor het doorgaande 

verkeer in de doortocht zou verwaarloosbare verschillen hebben opgeleverd t.o.v. de uitgevoerde simulatie. 

Op Figuur 12 en Figuur 15 zijn de toedelingen voor het doortochttracé weergegeven. Het doorgaande 

(tunnels) en lokale verkeer zijn hierbij beiden gemodelleerd. Op deze twee figuren zijn de waarden zichtbaar 

voor het bovengrondse verkeer. De twee kleine figuren die telkens volgen op de Figuur 12 en Figuur 15 

geven een detailbeeld van de verkeersintensiteiten ter hoogte van de tunnels.  
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Figuur 12: toedeling verkeer in de ochtendspits – doortochttracé (verkeerssituatie 2006) 
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Op onderstaande figuur is een detail te zien met betrekking tot het verkeer in de ochtendspits dat gebruik 

maakt van de tunnel hetzij gelijkvloers via de doortocht rijdt. Deze uitsnede situeert zich ten noorden van de 

kern van Helchteren. 

 

Figuur 13: uitsnede verkeersmodel – tunnel/doortocht ten noorden van de kern van Helchteren -ochtendspits 

Op onderstaande figuur is een detail te zien met betrekking tot het verkeer in de ochtendspits dat gebruik 

maakt van de tunnel hetzij gelijkvloers via de doortocht rijdt. Deze uitsnede situeert zich ten zuiden van de 

kern van Houthalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: uitsnede verkeersmodel – tunnel/doortocht ten zuiden van de kern van Houthalen – ochtendspits 
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Figuur 15: toedeling verkeer in de avondspits – doortochttracé (verkeerssituatie 2006) 
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Op onderstaande figuur is een detail te zien met betrekking tot het verkeer in de avondspits dat gebruik 

maakt van de tunnel hetzij gelijkvloers via de doortocht rijdt. Deze uitsnede situeert zich ten noorden van de 

kern van Helchteren. 

 

Figuur 16: uitsnede verkeersmodel – tunnel/doortocht ten noorden van de kern van Helchteren - avondspits 

Op onderstaande figuur is een detail te zien met betrekking tot het verkeer in de avondspits dat gebruik 

maakt van de tunnel hetzij gelijkvloers via de doortocht rijdt. Deze uitsnede situeert zich ten zuiden van de 

kern van Houthalen. 

 

Figuur 17: uitsnede verkeersmodel – tunnel/doortocht ten zuiden van de kern van Houthalen 

Voor de situatie in de Mangelbeekvallei is een aparte sheet afgeleid uit het verkeersmodel.  
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Tabel 3: Gemodelleerde verkeersintensiteiten uitwisselingszone Mangelbeekvallei 

 

In onderstaande tabel worden de in het verkeersmodel (Figuur 12, Figuur 13, Figuur 14, Figuur 15, Figuur 16 

en Figuur 17 en Tabel 3) gegenereerde intensiteiten voor een aantal relevante wegsegmenten opgelijst. 

 

Tabel 4: Gemodelleerde verkeersintensiteiten doortochttracé 

Doortochttracé Ochtendspits in pae/u Avondspits in pae/u 

N715 / N74 Richting zuid Richting noord Richting zuid Richting noord 

t.h.v. KMO-zone Peersedijk 1000 700 980 1020 

Ten noorden van de kern van 
Helchteren 

    

Gelijkvloers  360 210 290 330 

tunnel 720 530 750 730 

t.h.v. de Mangelbeekvallei (weefzone) 1360 980 1190 1370 

Ten zuiden van de kern van Houthalen     

Gelijkvloers  570 370 290 500 

tunnel 1010 690 850 1060 

Ten noorden van de aansluiting op de 
E314 

1880 1250 1300 1790 

Ten zuiden van de aansluiting op de 
E314 

1470 800 620 1030 

 Richting oost Richting west 
Richting 
oost 

Richting west 

N719 - Kazernelaan 520 720 570 540 

N719 - Helzoldstraat 350 620 610 390 

Herebaan west 230 160 90 130 

Weg naar Zwartberg 260 350 340 210 

Michel Scheperslaan 350 490 200 350 

E314 ten oosten van aansluiting op N74 2890 3410 2960 2610 

E314 ten westen van aansluiting op 
N74 

3100 3180 3140 2430 

 

o c h t e n d A B C D E F

A - - 160 580 - - 740 NOORD

B - - 170 450 - - 620 1360 B A F

C - - - - - -

D 380 - - - - 320 700 TUNNEL

E 150 - - - - 130 280 980

F - - - - - -

530 330 1030 450 2340

d o o r t o c h t  N→Z d o o r t o c h t  Z →N

av o n d A B C D E F

A - - 210 550 - - 760

B - - 120 310 - - 430 1190

C - - - - - -

D 630 - - - - 460 1090

E 120 - - - - 160 280 1370

F - - - - - - TUNNEL

750 330 860 620 2560

C D E

Z UID
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Tabel 5: Verschil in verkeersintensiteiten doortochttracé versus huidige situatie (2006) 

 

 

Bij de getalwaarden wordt opgemerkt dat bij het doortochttracé de intensiteiten van het lokale verkeer 

(overal gelijkvloers) en doorgaande verkeer (in de kernen in een tunnel) zijn samengeteld op de plaatsen 

waar de twee verkeersstromen gelijkvloers parallel lopen, bv Mangelbeekvallei. In de kern wordt enkel het 

lokale verkeer gelijkvloers afgewikkeld waardoor de vergelijking met de huidige toestand (2006) wel een 

aanzienlijk verschil oplevert.  

Bij vergelijking van de simulatie van het doortochttracé met de bestaande toestand kan de conclusie 

getrokken worden dat het verkeer in zijn geheel quasi gelijk blijft. Er zijn enkele verschuivingen op te 

merken. In het noordelijk deel van het studiegebied ( KMO-zone Peersedijk) en in het zuidelijk deel is er een 

afname van de verkeersintensiteiten merkbaar. De verkeersintensiteiten ten noorden van de kern Helchteren 

zijn op niveau van en zelfs iets hoger dan de huidige toestand. Dit kan duiden op een verhoogde intensiteit 

op de ondergeschikte lokale wegen van en naar de N715 / N74. In de Mangelbeekvallei liggen de 

intensiteiten hoger dan in de huidige toestand. Dit is te verklaren door de aanwezigheid van een 

uitwisselingszone tussen het doorgaande en het lokale verkeer.  

De afname in het zuidelijk deel van de doortocht (na de tunnel onder Houthalen) is te verklaren door de 

aansluiting van Centrum Zuid op de aansluiting van de N74 op de E314. De verkeersintensiteiten op de 

E314 zijn gestegen wat tevens kan verklaard worden door de quasi rechtstreekse aansluiting van Centrum 

Zuid op de E314. 

N715 / N74

Richting 

zuid

Richting 

noord

Richting 

zuid

Richting 

noord

t.h.v. KMO-zone Peersedijk -90 -60 -70 -60

Ten noorden van kern van Helchteren 0 30 0 40

lokaal -720 -500 -750 -690

tunnel 720 530 750 730

t.h.v. de Mangelbeekvallei 20 -30 60 10

Ten noorden van de kern van Houthalen 90 30 60 60

lokaal -920 -660 -790 -1000

tunnel 1010 690 850 1060

Ten noorden van de aansluiting op de E314 -200 -400 -260 -170

Ten zuiden van de aansluiting op de E314 -10 10 0 -60
Richting 

oost

Richting 

west

Richting 

oost

Richting 

west

N719 - Kazernelaan 10 30 0 40

N719 - Helzoldstraat 0 -20 40 -40

Herebaan west -110 -110 -50 -60

Weg naar Zwartberg -80 -10 -100 -10

Michel Scheperslaan 80 160 0 50

E314 ten oosten van aansluiting op N74 90 10 120 0

E314 ten westen van aansluiting op N74 60 -10 120 0

verschil van het GDT (2006) t.o.v. de bestaande toestand (2006)

Ochtendspits in pae/u Avondspits in pae/u
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1.2.4 Omleidingstracé 

Naast het doortochttracé is ook het omleidingstracé via het macroscopisch verkeersmodel doorgerekend. 

Voor de beschrijving van het omleidingstracé, inclusief de weerhouden verknoping wordt verwezen naar 

hoofdstuk 11.1. De simulatie van het omleidingstracé vertrekt van de huidige situatie (= gekalibreerde 

situatie 2006). De voorstelling in onderstaande figuren is, geen weergave van de definitieve situatie van het 

omleidingstracé aangezien de eventuele aansluiting van de ontsluitingsweg voor de Schacht uiteindelijk 

t.h.v. de aansluiting van centrum zuid zou kunnen gerealiseerd worden. De aansluiting in de 

Mangelbeekvalei is een technische voorstelling van een aansluitingspunt en mag niet geïnterpreteerd 

worden als een aparte aansluiting voor een mogelijke ontsluitingsweg van “De Schacht”. 

 

Figuur 18: toedeling verkeer in de ochtendspits – omleidingstracé (verkeerssituatie 2006) 
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Figuur 19: toedeling verkeer in de avondspits – omleidingstracé (verkeerssituatie 2006) 

In onderstaande tabel worden de in het verkeersmodel (zie Figuur 18: toedeling verkeer in de ochtendspits – 

omleidingstracé (verkeerssituatie 2006) en Figuur 19: toedeling verkeer in de avondspits – omleidingstracé 

(verkeerssituatie 2006)) gegenereerde intensiteiten voor een aantal relevante wegsegmenten opgelijst. 
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Tabel 6: Gemodelleerde verkeersintensiteiten omleidingstracé (2006) 

Omleidingstracé  Ochtendspits in pae/u Avondspits in pae/u 

N715 / N74 Richting zuid Richting noord Richting zuid Richting noord 

N74 - t.h.v. KMO-zone Peersedijk 1200 820 1200 1190 

N715 - Ten noorden van de kern van Helchteren 260 260 400 190 

N715 - t.h.v. de Mangelbeekvallei 690 530 620 580 

N715 - Ten noorden van de kern van Houthalen 550 380 430 620 

N715 - Ten noorden van de aansluiting op de E314 580 500 440 620 

N74 - Ten zuiden van de aansluiting op de E314 1800 660 840 1100 

Oost – west relaties Richting oost Richting west Richting oost Richting west 

N719 - Kazernelaan 440 650 530 470 

N719 - Helzoldstraat 240 470 480 360 

Herebaan west 120 100 70 100 

Weg naar Zwartberg 300 440 420 270 

Michel Scheperslaan 140 240 90 110 

E314 ten oosten van aansluiting op N74 2890 3390 2890 2620 

E314 ten westen van aansluiting op N74 3300 3430 3280 2570 

omleidingstracé Richting zuid Richting noord Richting zuid Richting noord 

Ten noorden van de mangelbeek 990 660 820 1040 

Tussen centrum zuid en E314 2130 1840 1510 1890 

 

Tabel 7: Verschil in verkeersintensiteiten omleidingstracé versus huidige situatie 

 

Het verkeersvolume op de Noord zuidrelatie neemt toe. Dit kan toegeschreven worden aan de aantrekking 

door een verbeterde doorstroming en de aansluiting van Centrum Zuid op de omleiding. De waarden in het 

noorden (t.h.v. KMO-zone Peersedijk) en het zuiden (ten zuiden van de E314) zijn toegenomen. Op het 

tussenliggend gedeelte is er een duidelijke afname op de N715 (huidige doortocht) en een toename op het 

omleidingstracé (N74).  

N715 / N74

Richting 

zuid

Richting 

noord

Richting 

zuid

Richting 

noord

t.h.v. KMO-zone Peersedijk 110 60 150 110

Ten noorden van kern van Helchteren -820 -450 -640 -830

t.h.v. de Mangelbeekvallei -650 -480 -510 -780

Ten noorden van de kern van Houthalen -940 -650 -650 -880

Ten noorden van de aansluiting op de E314 -1500 -1150 -1120 -1340

Ten zuiden van de aansluiting op de E314 320 -130 220 10
Richting 

oost

Richting 

west

Richting 

oost

Richting 

west

N719 - Kazernelaan -70 -40 -40 -30

N719 - Helzoldstraat -110 -170 -90 -70

Herebaan west -220 -170 -70 -90

Weg naar Zwartberg -40 80 -20 50

Michel Scheperslaan -130 -90 -110 -190

E314 ten oosten van aansluiting op N74 90 -10 50 10

E314 ten westen van aansluiting op N74 260 240 260 140

GOT

Richting 

zuid

Richting 

noord

Richting 

zuid

Richting 

noord

Ten noorden van de mangelbeek 990 660 820 1040

Tussen centrum zuid en E314 2130 1840 1510 1890

verschil van het GOT (2006) t.o.v. de bestaande toestand (2006)

Ochtendspits in pae/u Avondspits in pae/u
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Het verkeersvolume op de lokale oost westrelaties nemen af m.u.v. de Weg naar Zwartberg waar het 

verkeersvolume licht toeneemt. De aanwezigheid van complex 30 - Park Midden Limburg en de N726 die 

aansluit op de Weg naar Zwartberg zorgt voor een alternatieve bediening van de omgeving van Houthalen 

en Helchteren. 

 

1.3 vergelijking tussen het omleidings- en het doortochttracé 

In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de verkeersstromen op de verschillende wegen. 

Hierbij is voor het doortochttracé rekening gehouden met het lokale bovengrondse verkeer omdat dit het 

best vergeleken wordt met het lokale verkeer dat op de N715 aanwezig is bij het omleidingstracé. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat er bij het omleidingstracé meer verkeer aanwezig is op de N74 ter hoogte 
van de KMO-zone Peersedijk en ten zuiden van de aansluiting op de E314. De verbinding tussen beide 
locaties verloop via het omleidingstracé, waarop de aansluiting van Centrum Zuid gelegen is. 

Bij vergelijking van het “lokaal” verkeer op de N715 valt op dat het lokaal verkeer ten noorden van 
Helchteren quasi gelijk blijft. Ten noorden van de kern van Houthalen is er een toename te constateren in de 
avondspits. 

De lokale oost-west relaties krijgen minder intensiteiten te verwerken bij het omleidingstracé met 
uitzondering van de Weg naar Zwartberg. De aansluiting van de Weg naar Zwartberg via de N726 op de 
E314 zorgt voor een alternatieve bediening van de omgeving van Houthalen en Helchteren. 

N715 / N74

Richting 

zuid

Richting 

noord

Richting 

zuid

Richting 

noord

t.h.v. KMO-zone Peersedijk 200 120 220 170

Ten noorden van kern van Helchteren -100 50 110 -140

t.h.v. de Mangelbeekvallei -670 -450 -570 -790

Ten noorden van de kern van Houthalen -20 10 140 120

Ten noorden van de aansluiting op de E314 -1300 -750 -860 -1170

Ten zuiden van de aansluiting op de E314 330 -140 220 70
Richting 

oost

Richting 

west

Richting 

oost

Richting 

west

N719 - Kazernelaan -80 -70 -40 -70

N719 - Helzoldstraat -110 -150 -130 -30

Herebaan west -110 -60 -20 -30

Weg naar Zwartberg 40 90 80 60

Ten noorden van de mangelbeek -210 -250 -110 -240

E314 ten oosten van aansluiting op N74 0 -20 -70 10

E314 ten westen van aansluiting op N74 200 250 140 140

GOT

Richting 

zuid

Richting 

noord

Richting 

zuid

Richting 

noord

Ten noorden van de mangelbeek 990 660 820 1040

Tussen centrum zuid en E314 2130 1840 1510 1890

verschil van het GOT (2006) t.o.v. het GDT (2006)

Ochtendspits in pae/u Avondspits in pae/u
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1.4 Bepaling toekomstige verkeersintensiteiten  

Een toekomstige situatie kan slechts ingeschat worden indien de socio-economische en demografische 

ontwikkeling van de ruime omgeving gekend is. Omdat de toekomstige ontwikkelingen op lange termijn niet 

gekend zijn dient men gebruik te maken van studiemateriaal waarin uitspraken over de groeiprognoses 

gedaan worden. 

Het Vlaams Verkeerscentrum staat in voor het opmaken van het verkeersmodel op niveau Vlaanderen 

(Macro-model). Bij het opmaken van een toekomstmodel (2020) wordt uitgegaan van een groei van 9% in 

2020 t.o.v. de referentiesituatie, zijnde 2006. Deze groei is omschreven in het ontwerp mobiliteitsplan 

Vlaanderen. Gezien dit groeipercentage voor het Vlaamse Gewest geldt is het best mogelijk dat de groei van 

het verkeer op de N715 / N74 groter is dan 9%.  

Hiervoor dient echter de output van het prognosemodel afgewacht te worden. De vooruitzichten zijn dat er 

ten vroegste in het najaar van 2008 een prognosemodel kan opgeleverd worden. Gezien de doorlooptijd van 

deze Plan-MER kan er niet gewacht worden op de resultaten van het prognosemodel.  

Om bovenstaande reden is er gezocht naar informatie die een inzicht kan geven in de mogelijk te 

verwachten groei. Uit uitgevoerd studies en tellingen kunnen groeicijfers afgeleid worden. Deze worden in 

onderstaande beschrijving geanalyseerd met de bedoeling een groeiprognose te kunnen vaststellen voor de 

tijdshorizon 2030. 

De toekomstige verkeerssituatie zal daarom niet op macroschaal gesimuleerd worden maar er zal gewerkt 

worden met een ophoging t.o.v. de huidige situatie. Deze ophoogfactoren zijn verder in dit hoofdstuk 

beschreven. 

 

1.4.1 Groeiprognose 

Het groeipercentage, dat als resultaat van dit hoofdstuk wordt voorgesteld, dient steeds beschouwd te 

worden als een prognose, een aanname van mogelijke groei, die gebaseerd is op diverse bronnen. Deze 

bronnen geven een groeipercentage aan dat gerelateerd is aan een voorbije periode (Vlaams Gewest), 

hetzij aan een tijdshorizon (toekomst). Er wordt nogmaals op gewezen dat de prognoses niet als harde 

randvoorwaarde voor de groei van het verkeer kan gesteld worden maar dient beschouwd te worden als het 

meest voor hand liggende cijfer / percentage in relatie met het beschikbare relevant bronmateriaal.  

 

1.4.1.1 Verkeerstellingen 2006. – Vlaamse overheid. 

Jaarlijks worden de telgegevens gebundeld en gepubliceerd. De meest recente publicatie heeft betrekking 

op 2006. Uit dit rapport kan afgeleid worden dat A-wegen een gemiddelde jaarlijkse groei kennen van 2,2% 

(periode sinds 1995) en dat N-wegen een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,2% (periode sinds 1995) 

kennen.1  

De N715 / N74 is een primaire weg type I met aansluiting op de E314 waardoor de groei op de A wegen een 

meer directe invloed kan hebben op een stijging op de N74 / N715 (N-wegen). Daarom het voorstel om de 

jaarlijkse groei van 1,2% aan te houden voor de N74 / N715. Er dient echter opgemerkt te worden dat de 

stijging van voor de periode 1995- 2005 quasi helemaal gerealiseerd wordt in de jaren 1995 – 2000. 

Gezien de ligging van de N74 (noord-zuid relatie tussen hoofdwegen) en de functie van deze weg (primaire 

weg type I) kan een jaarlijkse stijging van het verkeer met 1,2% verantwoord worden. Ondanks de daling van 

het verkeer op gewestwegen op Vlaams niveau in de periode 2003 – 2005 en een beperkte stijging in 2006 

wordt best ook rekening gehouden met de gemiddelde groei van het verkeer op de hoofdwegen sinds 1985 

met 2,2%, waarbij in 2006 in Limburg een stijging van 2,34% is geregistreerd. De transitfunctie van 

                                                      
1
 In de periode 2002 – 2005 is een daling genoteerd. In de periode 2005 – 2006 is er opnieuw een lichte stijging waargenomen. 
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Vlaanderen, de ligging en taakstelling van de N74, kunnen daarom een jaarlijkse groei van 1,2% op de N74 

verantwoorden. 

Indien uitgegaan wordt van een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,2% op de N74 bedraagt in 2020 de 

toename 22,5% en 38% in 2030. 

Volgende telgegevens zijn relevant: 

• N74 Hechtel (kmpt 69,3) 10900 vtg / werkdag2 voor beide richtingen samen 

• N74 Zonhoven (kmpt 8,5) 21000 vtg/werkdag voor beide richtingen samen 

 

1.4.1.2 Emissions of road traffic in Belgium opgemaakt door Transport & Mobility in opdracht van 

FEBIAC 

Deze studie focust op de totale emissie van het vervoer over de weg in België.  

Het rapport gaat uit van een toename in voertuigkilometers in de periode 2005 – 2015 van 1,2% per jaar en 

tussen 2015 en 2030 van 0,9% per jaar.  

Bij toepassing van deze groei wordt in 2020 een toename van 19,2% en 30,4% in 2030 

 

1.4.1.3 EU-25 Energy en Transport Outlook to 2030 

De rapportage is opgesplitst per land waarbij een onderscheid gemaakt wordt naar personenvervoer en 

goederentransport. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende modi.  

Volgende groeiprognose (in %) wordt voorgesteld. 

Tabel 8: Groeiprognose verkeer cfr. EU-25 Energy 

period 00-10 10-20 20-30 

Passenger transport activity 

Public road transport 0.3 1.0 0.9 

private cars and motorcycles 0.7 1.7 1.6 

Rail 0.1 1.4 1.1 

Aviation 3.7 4.1 3.8 

Inland navigation 1.7 2.0 2.0 

Freight transport activity 

Trucks 2.5 1.8 1.6 

Rail 0.9 1.2 0.7 

Inland navigation 1.4 0.9 0.8 

 

Bij toepassing van deze groeicijfers wordt voor personenvervoer in 2020 een toename van 21,7% en 42,6% 

in 2030. 

Voor het vrachtverkeer is in 2020 een toename van 31,9% en 54,6% in 2030. 

                                                      
2
 Een dagtelling in het rapport verkeerstellingen van het Vlaams Gewest geeft het aantal voertuigen over een periode van 6 tot 22 uur. 

Dit is ca. 92% van het totale verkeer over een gans etmaal (24 uur) gerekend. 
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1.4.1.4 Plan MER Balendijk - kristalpark  

In Lommel-Balen wordt een grootschalige ontwikkeling van een economische zone met een oppervlakte van 

460 ha gerealiseerd tussen nu en 2030, Balendijk-Kristalpark genaamd. Deze ontwikkelingen zijn via een 

MER geëvalueerd. De onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het MER-rapport. 

 

Figuur 20: Locatie-ontwikkelingen Balendijk-Kristalpark t.o.v. projectgebied van de NoordZuid 

De MER van het industrieterrein Balendijk Kristalpark gaat uit van een autonome groei op het wegennet 

zoals hieronder aangegeven. 

Tabel 9: Geschatte autonome groei cfr. MER Balendijk 

Periode  Autonome groei in % 

2004 – 2015 1.10 

2015 – 2020 1.15 

2020 - 2030 1.25 

Dit betekent een toename in 2020 van 20,7% en in 2030 een toename van 36,7%. 

De geconcentreerde ontwikkelingen Balendijk-Kristalpark vertekenen de voorgestelde autonome groei 

(gemiddelde voor een streek, regio, enz.). In het MER-rapport wordt het verkeer dat gegenereerd wordt door 

Balendijk-Kristalpark aan het wegennet toebedeeld. De groei op de N74 bedraagt in 2030 49,7% in de 

ochtendspits en 58% in de avondspits (2030). De berekening in de Plan Mer Balendijk-Kristalpark zijn 

uitgevoerd met 2004 als basisjaar. 

Uit de Plan MER Balendijk Kristalpark kan afgeleid worden dat volgende aandelen van de modi auto en 

vracht aan de N74 richting zuid3 worden toegekend in 2030: 

In de ochtendspits ligt de verhouding op 31% auto’s en 69% vrachtwagens. In de avondspits verschuift het 

aandeel auto’s naar 45 en dat van vrachtwagens naar 55%. Omdat de rijrichting noord niet is opgenomen in 

de Plan MER wordt uitgegaan van de gemiddelde tussen beide waarden, zijnde 38% auto’s en 62% 

vrachtwagens. 

                                                      
3
 De belasting van de N74 richting noord is niet opgenomen in de Plan MER Balendijk Kristalpark en wordt bijgevolg aangenomen als 

zijnde gespiegeld. 

20 km t.o.v. Balendijk - Kristalpark 

Balendijk - Kristalpark 

Projectgebied Noord Zuid 



 Pagina 27 van 62 BE0100.010154.0168 

 

Omdat de Plan-MER van Balendijk Kristalpark geen gegevens verschaft over het verkeer in noordelijke 

richting, wordt dit afgeleid uit de modeldoorrekeningen. Hierbij wordt vertrokken van de berekening van het 

aandeel verkeer dat in beide richtingen rijdt. Uit modeldoorrekeningen is gebleken dat op het noordelijk deel 

van de N74 in de ochtendspits 58% zuidwaarts rijdt en 42% noordwaarts. In de avondspits wordt dit 

respectievelijk 48% in zuidelijke richting en 52% in noordelijke richting. 

Indien de verkeerstellingen 2006 (zie hoger) gebruikt worden (telpunt Hechtel N74 kmpt 69,3) waarbij een 

omrekening naar spitsintensiteiten gebeurt (kencijfers ASVV 2004) worden volgende totalen bekomen: 

Ochtendspits (OSP): 

10900 vtg / werkdag x 0,92%= 11848 vtg/etmaal x 7,7%= 913 vtg/uur 

Hiervan is 62% of 566 vtg een vrachtwagen. Een vrachtwagen wordt voor 2 pae gerekend, wat neerkomt op 

1132 pae/uur. Dit opgeteld met het aandeel auto’s (38% of 347 vtg = 347 pae) brengt het totaal op 1479 

pae/uur voor beide richtingen. Het aandeel verkeer in zuidelijke richting bedraagt 58% wat het totaal op 858 

pae/uur brengt  

Avondspits (ASP): 

10900 vtg / werkdag x 0.92%= 11848 vtg/etmaal x 8,6%= 1019 vtg/uur. De omrekening naar pae brengt het 

totaal op 1264 pae/uur (aandeel vrachtwagens) + 387 pae/uur (auto’s), zijnde 1651 pae/uur. In de 

avondspits rijdt 48% van het verkeer in zuidelijke richting. Dit betekent 793 pae/uur 

Vertrekkende van de berekende spitsuurwaarden kan een ophoging met 36,7% worden berekend. Voor de 

ochtendspits betekent dit 858 pae/uur x 1,367 = 1173 pae/uur. Voor de avondspits betekent dit 793 pae/uur 

x 1,367 = 1084 pae/uur. Dit steeds enkel in zuidelijke richting. 

Deze waarden wijken beperkt af van de berekende intensiteiten in de MER met een tijdshorizon 2030, zijnde 

1182 pae/uur (OSP) en 1275 pae/uur (ASP). 

 

1.4.1.5 Verkeersonderzoek N69 

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft in april 2005 een grootschalig onderzoek gevoerd 

naar de verkeersstromen op en in de omgeving van de N69. Er zijn tevens prognose geformuleerd naar 

2020. Uit het onderzoek kan afgeleid worden dat de N69 een verzadigde weg is waardoor het omliggende 

wegennet zwaarder belast wordt. Het gedeelte van de N69 net over de grens gelegen en voor de afslag naar 

Bergeyk (A67) verwerkt in 2005 ca. 14000 vtg/etmaal. De prognose voor 2020 gaat uit van ca. 21000 

vtg/etmaal of een stijging met 50%. 

 

Figuur 21: tellocatie op N69 Figuur 22: prognose groei verkeersvolume N69 
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Uit een Selected Link Analyse (SLA) van het wegsegment net voorbij de grens op Nederlands grondgebied 

wordt afgeleid dat 26% van het verkeer een herkomst heeft ten zuiden van Hechtel. Op etmaalbasis 

betekent dit 21000 vtg x 26%, zijnde 5460 vtg/etmaal. Omgerekend naar spitsuren geeft dit 420 vtg/uur in de 

ochtendspits en 470 vtg/uur in de avondspits. 

 

Figuur 23: Selected Link Analyse op N69 

1.4.1.6 Conclusie 

Uit voorgaande rapporten is gebleken dat in Vlaanderen/België rekening dient gehouden te worden met een 

stijging van het verkeer tussen 30,4 en 42,6%. Enkel in het Europese rapport wordt bij de groepsprognose 

een onderscheid gemaakt tussen personenverkeer en vrachtverkeer. Dit laatste is in 2030 met 54,6% 

toegenomen t.o.v. 2005. Er wordt nogmaals opgemerkt dat het prognoses betreft op basis van beschikbare 

gegevens en bronnen die relevant zijn voor het studiegebied. Het is echter zo dat bij een veranderde 

maatschappelijke context zullen de prognoses steeds bijgestuurd worden.  

De groeiprognose uit bovenstaande rapporten wordt voor het primaire en hoofdwegennet (de N74 en 

E314) voor personenverkeer afgerond naar 40% en voor vrachtverkeer naar 50%. Deze toename 

wordt verwacht tegen 2030. 

Omdat groeiprognoses voor lokale wegen niet aanwezig zijn, wordt voor de overige wegen de 

groeiprognose afgerond naar 20% voor zowel personen- als voor vrachtverkeer. 

Deze prognoses houden rekening met een aantal grote gekende gestuurde ontwikkelingen alsook met de 

algemene autonome groei waarin ook een groot aantal kleinere ontwikkelingen (bv Molenheide LET-park thv 

de Remo-site) opgenomen zijn.  
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1.4.2 Aandeel vrachtverkeer versus personenverkeer 

Om dit aandeel te kunnen bepalen kan enerzijds vertrokken worden van tellingen en anderzijds van 

statistische gegevens. 

 

1.4.2.1 Federaal Planbureau 

Het federaal planbureau heeft gegevens betreffende gereden kilometers in relatie tot het gebruikte 

voertuigtype. Deze gegevens worden verzameld in het kader van de Verkeerstellingen van de FOD Mobiliteit 

en Vervoer. Jaarlijks wordt het aantal voertuigkilometer op de autosnelwegen en de gewest- en 

provinciewegen gemeten. Er wordt vanuit gegaan dat de groei van het vervoer op de gemeentelijke wegen 

de groei van het aantal voertuigkilometer op de genummerde wegen volgt. Vijfjaarlijks wordt het aantal 

voertuigkilometer op de gemeentelijke wegen gehercalibreerd door bijkomende metingen op de 

gemeentelijke wegen. Bij die vijfjaarlijkse metingen worden ook metingen per voertuigcategorie gedaan. De 

jaren die volgen op een vijfjaarlijkse meting wordt de samenstelling van het verkeer over de drie wegtypes 

(autosnelwegen, andere genummerde wegen en de gemeentelijke wegen) onveranderd verondersteld. 

Tabel 10: Samenstelling verkeer i.f.v. voertuigtype 

 

Bovenstaande tabel geeft de samenvatting weer van het aantal kilometers per wegtype en per voertuigtype. 

 

1.4.2.2 Kruispunttellingen 

In kader van de aanpak van de gevaarlijke punten in Vlaanderen zijn er in 2006 tellingen uitgevoerd op 

verschillende kruispunten van de N715. Volgende kruispunten zijn geteld: 

• N715 / N719 (Kazernelaan) 

• N715 / Herebaan oost – Herebaan west 

• N715 / Ringlaan 

• N715 / Koolmijnlaan - Meerstraat 

Uit de synthese van de tellingen kan afgeleid worden dat het aandeel vrachtwagens op de N715 schommelt 

tussen 14 en 12 % van het totaal van de getelde voertuigen in de spitsuren. 

Uit dezelfde tellingen kan ook het aandeel vrachtverkeer op de toeleidende wegen afgeleid worden. Dit 

schommelt tussen 2,5% (centrum Houthalen) tot 7% (centrum Helchteren) van het totale aantal getelde 

voertuigen op de toeleidende wegen tijdens de spitsuren. Op de Meerstraat (ontsluiting Centrum Zuid) wordt 

een aandeel van 14% vrachtverkeer geregistreerd wat overeenkomt met het aandeel op de N715. 

 

1.4.2.3 Slangtellingen 

Gedurende de periode van 17 02 2005 t.e.m. 27 02 2005 zijn slangtellingen uitgevoerd voor rekening van 

het Vlaams Gewest. De slangtellingen zijn uitgevoerd op kilometerpunt 20,3 van de N715 (ten zuiden van 

het centrum van Hechtel) en op kilometerpunt 68 van de N74 (ten zuiden van de N73). D.m.v. slangtellingen 

worden de verkeersstromen gedurende 24 uur continu geregistreerd. Uit deze slangtellingen kan het 

aandeel “licht” en “zwaar” verkeer afgeleid worden. 

personenwagen lichte vrachtwagen vrachtwagen of trekker

20.942,10 73,6 9,3 17,1 100,0

21.244,40 81,5 11,6 6,9 100,0

11.968,60 85,4 10,6 4,0 100,0

totaal

aandeel in % per voertuigtype

2006 mio.km

Autosnelwegen

Gewest- en provinciewegen

Gemeentewegen
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Figuur 24: Locatie slangtellingen  

Op de figuur hierboven kunnen beide meetlocaties gesitueerd worden. Er wordt op gewezen dat de 

aansluiting van de N74 nog overeenkomt met het opgeheven aansluitingspunt t.h.v. de Diesterdijk op 

grondgebied Hechtel. Ten tijde van de meting was de N74 al aangesloten op de rotonde t.h.v. de 

Heikantdreef. De figuur hierboven dient enkel ter locatie van de meetpunten. 
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Tabel 11: Samenvatting slangtelling locatie kmpt 68  

 

 

Tabel 12: Samenvatting slangtelling locatie kmpt 20,3  

 

Uit de slangtellingen kan afgeleid worden dat op kmpt 68 (N74) gedurende een week (van maandag 21 02 

2005 t.e.m. zondag 27 02 2005) in totaal 82855 voertuigen geregistreerd zijn. Hiervan zijn er 16336 

geregistreerd als zwaar verkeer. Dit betekent een dagelijks gemiddeld aandeel van 19,7% zwaar verkeer. 

zwaar totaal % zw. Ver

kmpt 68 noord

donderdag 1650 6456 25,6

vrijdag 1613 7067 22,8

zaterdag 357 4720 7,6

zondag 164 4427 3,7

maandag 1433 6159 23,3

dinsdag 1430 6226 23,0

woensdag 1427 6159 23,2

donderdag 1446 6165 23,5

vrijdag 1301 6538 19,9

zaterdag 340 4918 6,9

zondag 163 4941 3,3

8074 41214 19,6

kmpt 68 zuid

donderdag 1679 6638 25,3

vrijdag 1539 7087 21,7

zaterdag 322 4538 7,1

zondag 242 4491 5,4

maandag 1557 6313 24,7

dinsdag 1473 6225 23,7

woensdag 1450 6349 22,8

donderdag 1485 6199 24,0

vrijdag 1380 6941 19,9

zaterdag 320 4960 6,5

zondag 209 4961 4,2

8262 41641 19,8

24uur

totaal van 21 02 tot 27 02

totaal van 21 02 tot 27 02

26/02/2005

27/02/2005

22/02/2005

23/02/2005

24/02/2005

25/02/2005

18/02/2005

19/02/2005

20/02/2005

21/02/2005

25/02/2005

26/02/2005

27/02/2005

17/02/2005

21/02/2005

22/02/2005

23/02/2005

24/02/2005

17/02/2005

18/02/2005

19/02/2005

20/02/2005

totaal % zw. Ver

kmpt 20,3 noord 24uur

donderdag 5668 8,8

vrijdag 6065 8,3

zaterdag 5609 3,2

zondag 4815 2,7

maandag 5248 8,6

dinsdag 5434 9,1

woensdag 5681 8,7

donderdag 5563 8,0

vrijdag 5936 8,1

zaterdag 5461 3,1

zondag 4419 2,1

2623 37742 6,9

kmpt 20,3 zuid

donderdag 5495 7,1

vrijdag 5840 7,2

zaterdag 5238 2,9

zondag 4679 1,7

maandag 5163 6,4

dinsdag 5237 7,3

woensdag 5590 6,8

donderdag 5352 6,7

vrijdag 5719 6,4

zaterdag 5134 2,8

zondag 4151 1,7

2037 36346 5,6totaal van 21 02 tot 27 02

totaal van 21 02 tot 27 02

27/02/2005

23/02/2005

24/02/2005

25/02/2005

26/02/2005

19/02/2005

20/02/2005

21/02/2005

22/02/2005

26/02/2005

27/02/2005

17/02/2005

18/02/2005

22/02/2005

23/02/2005

24/02/2005

25/02/2005

18/02/2005

19/02/2005

20/02/2005

21/02/2005

17/02/2005
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Uit de slangtelling van kmpt 20 (N715) kan afgeleid dat er gedurende dezelfde periode in totaal 74088 

voertuigen geregistreerd. Hiervan zijn er 4660 voertuigen geregistreerd als zwaar verkeer. Dit betekent een 

dagelijks gemiddeld aandeel van 6,2%.  

Aangezien beide infrastructuren (N74 en N715) ten zuiden van de van de rotonde t.h.v. de Heikantdreef 

samenvoegen tot de N715, mag er van uitgegaan worden dat beide verkeersstromen zich op de N715 ten 

zuiden van de rotonde aan de  Heikantdreef bevonden. Door samenvoeging van beide verkeerstromen ( 

slangtelling kmpt 68 en slangtelling kmpt 20) wordt een totale verkeersstroom van 156943 voertuigen 

bekomen. Hiervan zijn 20996 voertuigen te beschouwen als zwaar verkeer. Dit betekent gemiddeld een 

aandeel op dagbasis van 13,4%. 

 

1.4.2.4 Conclusie aandeel vrachtverkeer 

Uit de kruispunttellingen en de slangtellingen kan afgeleid worden dat een aandeel vrachtverkeer van 13% 
een aanvaardbare uitgangssituatie is voor de Noordzuid relatie.  

Op de lokale wegen kan het aandeel vrachtverkeer op 6% gehouden worden volgens de resultaten van de 

kruispunttellingen. 

Voor verder gebruik in de Plan Mer wordt voorgesteld om met een aandeel van 13% vrachtverkeer op 

de N715 / N74 en E314 te rekenen. 

Voor verder gebruik in de Plan Mer wordt voorgesteld om met 6% vrachtverkeer te rekenen op het 

“lokale” wegennet. 

 

1.4.3 Impact van lokale ontwikkelingen op de prognoses 

In de omgeving van het studiegebied zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die invloed hebben op 

totale verkeersvolume. Volgende projecten zijn onder andere van invloed: 

• De Schacht (invulling van het voormalige mijnterrein van Zolder met economische activiteiten)  

• LET park 

• Uitbreiding Molenheide 

• Bionerga (invulling van een gedeelte van Centrum Zuid met een afvalbehandelingsinstallatie) 

• Balendijk – Kristalpark 

Naast bovenstaande ontwikkelingen die hun impact hebben op het verkeersvolume wordt er ook rekening 

gehouden met een autonome groei van het verkeersvolume. Beide aspecten, een autonome en 

projectgebonden groei kunnen niet zondermeer opgeteld worden. De reden is dat de autonome groei uitgaat 

van een economische en sociaal-demografische groei. Deze groei krijgt zijn gestalte in de vorm van 

projecten. In een voorgaande paragraaf is voor de ontwikkelingen van Balendijk – Kristalpark de berekening 

gemaakt waaruit blijkt dat deze ontwikkeling binnen de autonome groei van het verkeersvolume mag 

beschouwd worden i.p.v. deze afzonderlijk toe te voegen. 

Gezien de economisch omvangrijke ontwikkeling van Balendijk – Kristalpark in de autonome groei kan 

beschouwd worden, gaan we er van uit dat de andere ontwikkelingen eveneens binnen de autonome groei 

van het verkeersvolume kunnen beschouwd worden. 

Ter ontsluiting van de verschillende opgesomde ontwikkelingen worden, m.u.v. de ontsluiting van De 

Schacht, geen nieuwe ontsluitingswegen voorzien. Het LET-park ontsluit via de wegenis die nu REMO 

ontsluit. De uitbreiding van Molenheide blijft net als Molenheide ontsloten via de Peersedijk (voor deze 

ontwikkeling is een Plan MER in opmaak). Bionerga wordt ontsloten via wegenis die voorzien is / wordt om 

de economische activiteiten van centrum Zuid te ontsluiten. De ontsluiting van de activiteiten van Balendijk – 

Kristalpark is niet relevant voor deze studieopdracht. De ontsluiting van De Schacht vormt het onderwerp 

van een plan MER die zou opstarten in opdracht van de provincie Limburg. 
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Naast de ruimtelijke ontwikkelingen is het Spartacusproject een belangrijke ontwikkeling op verkeerskundig 

vlak. De tracékeuze voor de sneltramlijn Spartacus 3 is het onderwerp van een eigen plan-MER. De modal 

split die ten gevolge van het functioneren van een sneltramlijn, aangevuld met een bedienend netwerk van 

openbaar vervoer per bus, gerealiseerd wordt kan op het ogenblik niet ingeschat worden. Het 

macroscopisch model is immers niet OV-gevoelig en bijgevolg kan dit geen verplaatsingen toedelen aan het 

OV (zowel sneltram, bus en trein). Op basis van de bezettingsmodelleringen die De Lijn voor het Spartacus-

plan in zijn geheel uitgevoerd heeft kunnen wel volgende gegevens afgeleid worden. Het Spartacusplan zal 

een toename van de verplaatsingen veroorzaken van 30%. Deze wordt veroorzaakt door gewijzigde 

verplaatsingspatronen (verdere verplaatsingen) en nieuwe verplaatsingen (door een groter aanbod van 

verplaatsingsmogelijkheden). De substitutie van de verplaatsingen met personenwagens door 

verplaatsingen met het sneltramverkeer wordt echter slechts geschat op 3% op dagniveau en 4% tijdens de 

spitsuren. Het Spartacus-plan leidt dus tot een grote toename van de mobiliteit maar slechts tot een zeer 

beperkte modal-shift ten voordele van het openbaar vervoer. Ook in de project-MER voor de sneltramlijn 

Hasselt-Maastricht werd melding gemaakt van slechts een zeer beperkte substitutie van autoverkeer door 

sneltramverkeer. Dit zou slechts 1,5% van het verkeer doen omschakelen. 

Voor verdere interpretaties wordt uitgegaan van de gegevens uit het macromodel waarbij geen verdere 

handmatige berekening wordt toegepast om het mogelijk aandeel OV-verplaatsingen te bepalen. Hierdoor 

wordt steeds een worst case situatie wat betreft autoverkeer beschouwd.  

 

1.5 Algemene toelichting over afwikkelingsniveau 

Het afwikkelingsniveau van een weg is een maatstaaf voor de mate waarin het verkeer vlot kan verlopen.  

Een veel gebruikte methode om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling te bepalen is de zogenaamde HCM-

methode4. Met deze - oorspronkelijk uit de Verenigde Staten afkomstige - methode wordt voor de 

verschillende segmenten van een verbinding de kwaliteit van de verkeersafwikkeling ingedeeld op basis van 

de criteria “snelheid” en “bewegingsvrijheid” (c,q. dichtheid/volgtijd) in niveaus A tot en met F waarbij niveau 

A een volledig vrije verkeersafwikkeling en niveau F congestie representeert. De grenzen tussen de 

onderscheiden afwikkelingsniveaus worden uitgedrukt in intensiteiten (c.q. intensiteit-capaciteit-ratio’s). De 

invloeden van beperkte rijbaanbreedtes obstakelafstanden, hellingen en dergelijke worden verrekend door 

middel van correctiefactoren op de intensiteitsgrenzen van de afwikkelingsniveaus. 

Deze methode kan gebruikt worden voor 2x2 wegen met het karakter van een autoweg / autosnelweg, d.w.z. 

dat deze methode niet toepasbaar is voor de huidige situatie op de N715 omdat in deze situatie het lokale 

hertkomst- en bestemmingsverkeer gemengd afgewikkeld wordt met het doorgaande verkeer. 

Parkeermanoeuvres, toegang nemen tot aangelanden, e.d. verstoren de verkeersstroom danig dat het 

huidig functioneren van de N715 niet kan vergeleken worden met een 2x2 zoals die beschouwd wordt in de 

HCM-berekeningsmethode. Voor het bepalen van de afwikkeling van de huidige toestand wordt gebruik 

gemaakt van de resultaten van de .microsimulatie die uitgevoerd in kader van de “Technische en ruimtelijke 

haalbaarheidsstudie Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren”. 

 

1.5.1 Wegvakken 

In Tabel 13 zijn de basiswaarden voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling voor 2 x 2-of 

meerstrooksautosnelwegen in “ideale omstandigheden” weergegeven. Bij deze basiswaarden is rekening 

gehouden met de snelheidslimiet van 100 km/u. Desondanks worden de gemiddelde snelheden in niveau A 

hoger verondersteld op de linkerrijstrook wordt de gemiddelde snelheid tot halverwege niveau C hoger 

verondersteld dan 100 km/h. 

 

                                                      
4
 HCM= highway capacity Manual (HRB Special Report 87, 1965) (TRB Special Report 209, 1985) 
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Tabel 13: basiswaarden wegvakken autosnelwegen onder ideale omstandigheden 

 

 

De afwikkelingsniveaus A t.e.m. F kunnen als volgt worden beschreven: 

• Afwikkelingsniveau A  

Toestand van volledig vrije verkeersafwikkeling met lage verkeersintensiteiten en de mogelijkheid van 

hoge verplaatsingssnelheden. Omdat de individuele weggebruiker vrijwel niet wordt beperkt in zijn 

bewegingsvrijheid kan iedere weggebruiker binnen de grenzen die door het ontwerp van de weg (en 

eventuele snelheidsbeperkingen) worden gesteld zijn eigen snelheid kiezen.  

• Afwikkelingsniveau B  

Overgangsgebied tussen vrije en regelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de verplaatsingssnelheden in 

zeer geringe mate worden beïnvloed door de verkeersomstandigheden. De weggebruikers genieten nog 

voldoende bewegingsvrijheid; weinig hinder van medeweggebruikers bij de keuze van snelheid en 

rijstrook.  

• Afwikkelingsniveau C  

Toestand van regelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de doorgaans nog betrekkelijk hoge snelheden 

nog wel voldoen aan de netwerksnelheden, maar door de verkeersomstandigheden steeds verder 

afwijken van de individuele wenssnelheden. Ook de bewegingsvrijheid, in termen van rijstrookkeuze en 

inhaalmanoeuvres, is nog in slechts beperkte mate aanwezig. De volgafstanden op met name de 

linkerijstro(o)k(en) vergen steeds meer inspanning van de weggebruikers. Kleine incidenten (zoals 

bijvoorbeeld een relatief langzaam inhalend voertuig) kunnen nog voldoende worden opgevangen, maar 

zullen met name op de linkerrijstro(o)k(en) de verkeersafwikkeling “tijdelijk” verstoren.  

• Afwikkelingsniveau D 

Overgangsgebied tussen regelmatige en onregelmatige verkeersafwikkeling, waarin de snelheden sterk 

worden beïnvloed door fluctuaties in de verkeersintensiteiten. De individuele bewegingsvrijheid wordt 

aanmerkelijk beperkt door de medeweggebruikers, waarbij naast de hoge rij-inspanning op de linker 

rijstro(o)k(en) nu ook de volgafstanden op de rechter rijstro(o)k(en) een steeds grotere inspanning 

vragen. Zelfs kleine incidenten kunnen vanwege de geringe reservecapaciteit leiden tot aanzienlijke 

verstoringen in de verkeersafwikkeling.  

• Afwikkelingsniveau E  

Toestand van onregelmatige verkeersafwikkeling waarbij de capaciteit van het wegvak wordt bereikt. De 

snelheden lopen (doorgaans) vrij abrupt aanmerkelijk terug, terwijl er van bewegingsvrijheid amper 

sprake kan zijn. De volgafstanden op alle rijstroken zijn zodanig dat de minste of geringste verstoring 

resulteert in congestie (niveau F).  

• Afwikkelingsniveau F  

Toestand van gedwongen verkeersafwikkeling, waarbij de snelheden zeer laag zijn en de hoeveelheid 

verkeer die verwerkt wordt lager ligt dan de capaciteit. Deze toestand van congestie treedt doorgaans op 

als gevolg van stroomopwaartse verstoringen/capaciteitsproblemen. 
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1.5.2 Weefvakken 

Op weefvakken worden vele rijstrookwisselingen uitgevoerd teneinde de juiste uitgangspositie te verwerven 

voor het vervolg van de verplaatsing. Deze rijstrookwisselingen resulteren in een turbulentie met speciale 

afwikkelingsproblemen en ontwerpeisen.  

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling in weefvakken wordt naast uiteraard de verkeershoeveelheden 

beïnvloed door:  

• de lengte van het weefvak; hoe korter het weefvak (of de lengte waarover weven mogelijk is) des te 

groter de turbulentie;  

• de configuratie, welke vooral van invloed is op het aantal rijstrookwisselingen; daartoe worden de 

volgende typen onderscheiden (zie de typen A, B en C in Tabel 14: typering van de weefvakken naar het 

aantal rijstrookwisselingen);  

• het aantal rijstroken en het proportionele gebruik van de stroken door wevend en niet-wevend verkeer; 

indien de configuratie van het weefvak een geringer proportioneel gebruik door wevend verkeer toestaat 

dan op grond van het verkeersaanbod nodig zou zijn, wordt de verkeersafwikkeling in dat weefvak 

betiteld als “gelimiteerd” door de configuratie. 

•  

 

Tabel 14: typering van de weefvakken naar het aantal rijstrookwisselingen 

 

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling op weefvakken wordt bepaald weefvakken aan de hand van fictieve 

gemiddelde snelheden voor het wevend en niet-wevend verkeer; zie tabel 3. Deze fictieve snelheden 

corresponderen niet altijd met de feitelijke snelheden, Het is dan ook gevaarlijk om snelheidsmetingen te 

gebruiken ter bepaling van afwikkelingsniveaus op weefvakken. 

 

 

Tabel 15: afwikkelingsniveaus voor weefvakken 
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1.5.3 Convergentie en divergentiepunten 

Bij convergentie- en divergentiepunten treedt een verstoring op in de verkeersafwikkeling als gevolg van 

zijdelingse toe- en afvoer van verkeersstromen. Hierdoor treedt een verandering op in de verdeling van het 

verkeer over de rijstroken en het snelheidspatroon van de ongestoorde verkeersafwikkeling.  

De capaciteit en de afwikkelingsintensiteiten op en nabij in- en uitvoegingen worden in hoge mate bepaald 

door de belasting van de rechterrijstrook, voordat de verkeersstromen uit elkaar gaan of nadat zij bij elkaar 

zijn gekomen. In deze rechterrijstrook bevindt zich immers zowel een deel van het rechtdoorgaande verkeer 

als van het verkeer dat gaat uitvoegen of is ingevoegd. 

 

 

Figuur 25: samenstelling van convergentie- en divergentie intensiteiten (Qrc en Qrd) 
 

De voor de verschillende kritische intensiteiten nabij invoeg- en uitrij stroken convergentie-, divergentie- en 

wegvakintensiteiten (Qrc, Qrd en Qt) veronderstelde afwikkelingsniveaus zijn weergegeven in Tabel 16: 

afwikkelingsniveau nabij invoeg- en uitrijstroken (in pae/uur). 

 

Tabel 16: afwikkelingsniveau nabij invoeg- en uitrijstroken (in pae/uur) 

 

1.5.4 Keuze van het afwikkelingsniveau 

De keuze van het afwikkelingsniveau wordt voornamelijk beleidsmatig bepaald, waarbij naast 

verkeerskundige factoren ook sociaal-economische, planologisch-geografische en dergelijke factoren een rol 

spelen. Overschrijding van het gewenste afwikkelingsniveau wil nog niet altijd afwikkelingsniveau zeggen dat 
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er dan sprake is van overbelasting, maarwel dat de kwaliteit van de verkeersafwikkeling beneden de maat is. 

De capaciteit van de weg wordt echter eerst bij afwikkelingsniveau E bereikt. 

Vanuit een Vlaamse beleidscontext is er geen afwikkelingsniveau vastgelegd. Op niveau van de “TEM5 

Standards and recommended practice” is vooropgesteld dat afwikkelingsniveau C het minimale 

afwikkelingsniveau is waarnaar dient gestreefd te worden. 

 

1.6 Afwikkelingsniveau voor de huidige N715 

Voor het bepalen van de afwikkeling van de huidige toestand wordt gebruik gemaakt van de resultaten van 

de microsimulatie die uitgevoerd in kader van de “Technische en ruimtelijke haalbaarheidsstudie 

Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren” – eindrapport 2006. 

 

1.6.1 Ochtendspits 

Op het kruispunt N715-Grote Baan – Complex E314 doen zich in de bestaande toestand geen 

noemenswaardige problemen voor. De maximale wachtrij van130m op de N715 Grote Baan komende van 

het noorden wordt in één cyclus verwerkt. 

Aan het kruispunt N715-Grote Baan – Koolmijnlaan / Meerstraat zijn er tijdens de ochtendspits twee 

bewegingen op dit kruispunt die in de bestaande situatie duidelijke wachtrijen vertonen. Ten eerste op de 

linksaf beweging van de N715-Grote Baan komende van Zonhoven naar de Meerstraat (Centrum Zuid). De 

wachtrij slaat terug tot aan De Vloot. De lange wachtrij - met veel vrachtverkeer -naar de Meerstraat is een 

gevolg van de aanwezigheid van het industrieterrein Centrum Zuid en de grote conflicterende 

verkeersstroom op de Grote Baan komende vanuit het noorden (Hechtel). Doordat het links afslaande 

verkeer tot buiten de voorziene opstelstrook komt, wordt het rechtdoor gaande verkeer in noordelijke richting 

Hechtel gehinderd. 

Van de zijarmen vertoont de Koolmijnlaan lange wachtrijen (150m). Voertuigen moeten maximaal 2 cycli 

wachten vooraleer ze het kruispunt gepasseerd zijn. Door de grote verkeersstroom op de N715-Grote Baan 

wordt de groentijd op de zijarmen tot een minimum beperkt. 

Aan het kruispunt Grote Baan - Ringlaan – Dorpsstraat zijn er in de bestaande toestand geen 

noemenswaardige problemen aan dit kruispunt. Op de zijtakken is het mogelijk dat het verkeer 1 cyclus dient 

aan te schuiven. 

Aan het kruispunt Grote Baan - Herebaan Oost – Herebaan West zijn er in de bestaande toestand zijn er 

geen noemenswaardige problemen. Herebaan Oost kan occasioneel een maximale wachtrij van 120m 

vertonen. Dit wil zeggen dat het verkeer 1 à 2 cycli moet aanschuiven vooraleer het dit kruispunt gepasseerd 

is. 

Aan het kruispunt N715- Grote Baan – N719-Kazernelaan / Helzoldstraat zijn er lange wachtrijen te 

bemerken in de bestaande toestand. Ondanks de lagere intensiteiten t.o.v. de andere segmenten van de 

N715-Grote Baan heeft deze verkeersstroom toch een beduidend effect op de doorstroming van de Grote 

Baan. Door het ontbreken van aangepaste voorsorteerstroken op de Grote Baan wordt het 

achteropkomende verkeer gehinderd door de links en rechts afslaande voertuigen. De ontstane 

verkeersproppen komen tezamen ter hoogte van het kruispunt met de N719-Kazernelaan waar ze een snel 

uitbreidende wachtrij vormen. Deze wachtrij (tot meer dan 2000m) reikt tot aan de KMO-zone Peersedijk en 

is de belangrijkste oorzaak van vertraging. Een tweede oorzaak van deze wachtrij is de grote 

verkeersstroom uit de N719-Kazernelaan, meer bepaald de linksaf slaande beweging (richting Houthalen en 

E314). Deze eist een belangrijk deel van de cyclustijd op. Hierdoor heeft het verkeer op de N715-Grote Baan 

minder groentijd ter beschikking. 

                                                      
5
 TEM = Trans-European Motorway. De N74 / N715 is onderdeel van het TEM-netwerk. 
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1.6.2 Avondspits 

Het kruispunt N715-Grote Baan – Complex E314 vertoont in de bestaande toestand geen problemen. De 

iets langere maximale wachtrij ten opzichte van de ochtendspits op de Grote Baan komende van het zuiden 

is te verklaren door de grotere verkeersstroom die zich aanbiedt in de avondspits. 

Op het Kruispunt N715-Grote Baan – Koolmijnlaan / Meerstraat zijn de problemen op de linksaf beweging 

komende van Zonhoven naar de Meerstraat zijn ook in de avondspits waar te nemen. Alleen zijn ze minder 

ernstig dan tijdens de ochtendspits. Dit is te verklaren doordat de conflicterende stroom komende uit de 

richting van Hechtel tijdens de avondspits beduidend minder is. Net als tijdens de ochtendspits kunnen in de 

Koolmijnlaan occasioneel wachtrijen van 150meter voorkomen. 

Aan het kruispunt N715-Grote Baan - Ringlaan / Dorpsstraat zijn er in de bestaande toestand geen 

problemen te melden. De maximale wachtrijen van 100m op de N715-Grote Baan komende van Zonhoven 

worden gemakkelijk verwerkt in 1 cyclus. 

Aan het kruispunt N715-Grote Baan - Herebaan Oost / Herebaan West wordt het spiegelbeeld van de 

ochtendspits waargenomen. De wachtrijen op de N715-Grote Baan in de richting van Hechtel en op 

Herebaan West nemen toe ten opzichte van de ochtendspits. Deze toename zorgt echter niet voor 

problemen. 

Op het kruispunt N715-Grote Baan – N719-Kazernelaan / Helzoldstraat wordt tijdens de avondspits een 

lange wachtrij (tot 800m) waargenomen worden in noordelijke richting. Het is in deze richting dat de 

verkeersintensiteit het hoogste is. Als de wachtrij op haar langste is, komt ze voorbij het kruispunt met de De 

Hoef / Vennestraat. De wachtrij wordt in stand gehouden omdat er zich ter hoogte van de Kerkstraat een 

bottleneck - 2 rijstroken naar 1 - bevindt. Vervolgens moet het verkeer naar links uitwijken om niet op de 

voorziene busbaan te rijden. Deze twee problemen zorgen ervoor dat de wachtrij moeilijk oplost. Komende 

van het noorden is ook nog een lange wachtrij op te merken maar deze lost relatief snel op. Ten opzichte 

ven de ochtendspits kan er occasioneel een lang wachtrij (tot max 190m) ontstaan op de Helzoldstraat. 

Deze wachtrij ontstaat snel maar is ook even snel weer verdwenen. Door de hoge intensiteiten op de N715-

Grote Baan en de conflictstroom uit de N719-Helzoldstraat kan ook de Kazernelaan problemen krijgen met 

wachtrijen van gemiddeld 130m. 

 

1.6.3 Conclusie 

Zowel in ochtend- als avondspits wordt het verkeer op de N715-Grote Baan ondermaats afgewikkeld t.h.v. 

de kruispunten van de N715 met de Koolmijnlaan / Meerstraat en de N715 met de N719 / Helzoldstraat / 

Kazernelaan. Hierdoor ontstaat een situatie die een primaire weg type I onwaardig is. Door deze 

ondermaatse afwikkeling wordt de taakstelling van de primaire weg type I niet ingevuld en ontstaat er een 

verdringing van verkeer op een hoger niveau.  

Indien de beschrijving van de afwikkeling van de kruispunten gerelateerd wordt aan de beschrijving van de 

afwikkelingsniveaus kan besloten worden dat de huidige situatie best overeenkomt met een 

afwikkelingsniveau E / D naar gelang te locatie (kruispunt) en tijdstip (ochtendspits / avondspits)  
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1.7 Afwikkelingsniveau voor de doortocht 

De cruciale stroken i.f.v. de afwikkeling worden gevormd door de uitwisselingzones. In het doortochttracé 

zijn er 3 zones waar het verkeer kan uitwisselen tussen doorgaand en lokaal verkeer, zijnde  

• Ten noorden van Helchteren (in- en uitvoegstrook) 

• In de Mangelbeekvallei (weefzone) 

• Ten zuiden van de kern van Houthalen (weefzone) 

Omdat het macroscopisch verkeermodel opgebouwd is met herkomst – en bestemmingsmatrices kunnen de 

verschillende bewegingen t.h.v. de weefzones afgeleid worden. De afgeleide verkeersbewegingen per zone 

worden zowel voor het scenario met een 2x1 doorgaande rijbaan, inclusief tunnel, als een 2x2 doorgaande 

rijbaan, inclusief tunnel, doorgerekend voor het bepalen van het afwikkelingsniveau..  

Ook bij het scenario van een 2x1 tunnel wordt het gedeelte tussen de tunnelmond ten zuiden van de 

kern van Houthalen en de aansluiting op de E314 als een 2x2 uitgevoerd. Het afwikkelingsniveau van 

deze zone wordt in beide scenario’s met een 2x2 doorgaande weg berekend. 

De verschillende zones waarvan het afwikkelingsniveau berekend wordt zijn in de verschillende varianten 

van de doortocht aanwezig, hetzij op een 2x1 situatie of een 2x2 situatie voor het doorgaande verkeer. Er is 

bij het berekenen van het afwikkelingsniveau abstractie gemaakt van de aansluitingsvorm van de noordelijke 

en zuidelijke verknoping van het doortochttracé, d.w.z. dat de mogelijke verknopingen niet naar 

afwikkelingsniveau doorgerekend zijn maar de tussenliggende zones. De verknopingen worden middels een 

dynamische microsimulatie doorgerekend. 

Bij het berekenen van het afwikkelingsniveau voor verschillende zones, zoals hierboven omschreven, voor 

het jaar 2030, is gebruik gemaakt van de prognoses, zijnde 40% voor het personenverkeer op het primaire 

en hoofdwegennet (de N74 en E314). Omwille van rekenefficiënte wordt abstractie gemaakt van het aandeel 

vrachtverkeer dat volgens de prognoses opgehoogd wordt met 50% en werd ook hiervoor gewerkt met een 

ophoging van 40%. Dit zou een afwijking van 1 à 1,5% t.o.v. de berekende aantallen betekenen. Gezien de 

prognoses al afrondingen zijn, die in orde van grootte groter zijn dan 1 à 1,5%, kan er van uitgegaan worden 

dat het niet afzonderlijk ophogen van het aandeel vrachtwagens geen invloed heeft op de conclusies wat 

betreft het afwikkelingsniveau. 

Hierbij dient opgemerkt dat deze vereenvoudiging enkel van toepassing is voor de bepaling van het 

afwikkelingsniveau in de toekomstige situatie. De berekeningen van de effecten (voor o.a. lucht en geluid) 

staan volledig los van de berekeningen voor de afwikkelingsniveaus. 
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1.7.1 Tunnel en doorgaand verkeer 2x1 

1.7.1.1 Ten noorden van Helchteren 

  

Figuur 26: verkeersstromen op noordelijke knoop 

ochtendspits – bestaande toestand 2006 

Figuur 27: verkeersstromen op noordelijke knoop 

avondspits – bestaande toestand 2006 

Uit de bovenstaande figuur kunnen voor de bestaande toestand 2006 volgende verkeersbewegingen 

afgeleid worden: 

• Ochtendspits 

- 1000 pae/uur rijdt zuidwaarts op de N74, hiervan weeft 280 pae/uur uit naar de lokale weg 

- 530 pae/uur rijdt noordwaarts op de N74, waarbij 160 pae/uur inweeft vanaf de lokale weg 

- Op de lokale relatie vanaf de noordelijke knoop richting Hechtel rijdt 90 pae/ uur voor beide richtingen 

samen. 

• Avondspits: 

- 980 pae/uur rijdt zuidwaarts op de N74, hiervan weeft 230 pae/uur uit naar de lokale weg 

- 730 pae/uur rijdt noordwaarts op de N74, waarbij 280 pae/uur inweeft vanaf de lokale weg 

- Op de lokale relatie vanaf de noordelijke knoop richting Hechtel rijdt 100 pae/ uur voor beide 

richtingen samen. 

Voor het prognosejaar 2030 worden volgende intensiteiten afgeleid.  

• Ochtendspits: 

- 1350 pae/uur rijdt zuidwaarts op de N74, hiervan weeft 340 pae/uur uit naar de lokale weg 

- 740 pae/uur rijdt noordwaarts op de N74, waarbij 190 pae/uur inweeft vanaf de lokale weg 

- Op de lokale relatie vanaf de noordelijke knoop richting Hechtel rijdt 110 pae/ uur voor beide 

richtingen samen. 

N715 

Peersedijk 

N715 

Peersedijk 
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• Avondspits: 

- 1050 pae/uur rijdt zuidwaarts op de N74, hiervan weeft 280 pae/uur uit naar de lokale weg 

- 1020 pae/uur rijdt noordwaarts op de N74, waarbij 340 pae/uur inweeft vanaf de lokale weg 

- Op de lokale relatie vanaf de noordelijke knoop richting Hechtel rijdt 120 pae/ uur voor beide 

richtingen samen. 

Uit Tabel 16: afwikkelingsniveau nabij invoeg- en uitrijstroken (in pae/uur) kunnen de afwikkelingsniveaus 

afgeleid worden. 

In het geval dat de doorgaande verkeersstroom op 1 rijstrook (2x1 tunnel) wordt afgewikkeld is Qr gelijk aan 

Qt, waarbij Qr de verkeersintensiteit in pae/uur is van de rechterrijstrook en Qt de verkeersintensiteit in 

pae/uur van de totale verkeersstroom. 

Tabel 17 Afleiding afwikkelingsniveau noordelijke aansluiting 

 

 

Volgende afwikkelingsniveaus kunnen afgeleid worden 

Tabel 18: Afwikkelingsniveau noordelijke aansluiting 

 afwikkelingsniveau 

 Noordelijke aansluiting - 
N74/N715 

 2006 2030 

 OSP ASP OSP ASP 

Qrd (divergentiepunt) B B C C 

Qrc 
(convergentiepunt) 

B B B C 

 

Conclusie: 

De noordelijke aansluiting van de N74 op N715 voldoet naar afwikkelingsniveau (minimaal = niv. C) zowel in 

de huidige toestand (2006) als in het prognosejaar 2030.  

 

Osp Asp Osp Asp

Qt 1000 980 1350 1320

Qr 1000 980 1350 1320

Qrd 1000 980 1350 1320

Qs 280 230 340 280

Qt 530 730 740 1020

Qr 530 730 740 1020

Qrc 690 1010 930 1360

Qs 160 280 190 340

u
it
v
o
e
g
e
n

in
v
o
e
g
e
n

noordelijke aansluiting N74/N715

2x1

2006 2030
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1.7.1.2 Mangelbeekvallei 

Tabel 19: Verkeersstromen t.h.v. Mangelbeekvallei 

 

 

De berekening van de afwikkelingsniveaus voor de ochtend- en avondpiek en dit voor het referentiejaar 
2006 en het prognosejaar 2030, levert de resultaten op, zoals opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 20: Afleiding afwikkelingsniveau t.h.v. Mangelbeekvallei 

 

 

Conclusie: 

Het minimale afwikkelingsniveau dat in 2030 bereikt wordt is niveau C. Er is geen gelimiteerde 
verkeerswikkeling. 

 

o c h t e n d A B C D E F

A - - 160 580 - - 740 NOORD

B - - 170 450 - - 620 B A F

C - - - - - -

D 380 - - - - 320 700 TUNNEL

E 150 - - - - 130 280

F - - - - - -

530 330 1030 450 2340

d o o rt o c h t  N→Z d o o rt o c h t  Z →N

av o n d A B C D E F

A - - 210 550 - - 760

B - - 120 310 - - 430

C - - - - - -

D 630 - - - - 460 1090

E 120 - - - - 160 280

F - - - - - - TUNNEL

750 330 860 620 2560
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Qw 610 470 520 580 854 658 728 812

Qt 1190 850 1070 1210 1666 1190 1498 1694

QR 0,51 0,55 0,49 0,48 0,51 0,55 0,49 0,48

N 2 2 2 2 2 2 2 2

L 540 540 540 540 540 540 540 540

Vw 85,2 89,5 87,5 85,7 79,3 84,2 82,0 79,9

Vnw 92,6 96,3 95,0 93,4 86,4 91,2 89,5 87,4

niv B B B B C C C C

Nw-berekend 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0

Nw-max 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

2006 2030

ochtend avond ochtend avond
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1.7.1.3 Ten zuiden van Houthalen 

De verkeerssituatie die in de paragraaf “Ten zuiden van Houthalen” onderzocht wordt is gelegen in het 

segment waar de lokale weg in – en uitvoegt op de doorgaande weg en waar de noordelijke aansluiting naar 

de E314 gelegen is.  

 

 

Figuur 28: verkeersstromen t.h.v. de aansluiting van de 

N715 op N74 en de E314 (noordzijde) - ochtendspits 

Figuur 29: SLA op de oprit naar E314 en toegang 

centrum Zuid ochtendspits 

Uit de bovenstaande figuur kunnen voor de ochtendspits volgende verkeersbewegingen afgeleid worden:

  

Van noord naar zuid (referentiejaar 2006) 

 lokaal bovenlokaal Oprit E314 

Lokaal 0 567 303 

bovenlokaal 0 662 348 

Volgende verkeersintensiteiten kunnen afgeleid worden: 

• Qt= 1880 pae/uur 

• Qw= 915 pae/uur 

N 74 Lokale weg 
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Voor het prognosejaar 2030 geeft dit:  

van noord naar zuid (prognosejaar 2030) 

 lokaal bovenlokaal Oprit E314 

Lokaal 0 680 364 

bovenlokaal 0 927 487 

Volgende verkeersintensiteiten kunnen afgeleid worden: 

• Qt= 2458 pae/uur 

• Qw= 1167 pae/uur 

 

 

Figuur 30: verkeersstromen t.h.v. de aansluiting van de 

N715 op N74 en de E314 (noordzijde) - avondspits 

Figuur 31: SLA op de oprit naar E314 en toegang centrum 

Zuid avondspits 

 

N 74 
Lokale weg 
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Uit de bovenstaande figuur kunnen voor de avondspits volgende verkeersbewegingen afgeleid worden:  

van noord naar zuid (referentiejaar 2006) 

 lokaal bovenlokaal Oprit E314 

Lokaal 0 315 135 

bovenlokaal 0 567 283 

Volgende verkeersintensiteiten kunnen afgeleid worden: 

• Qt= 1300 pae/uur 

• Qw= 598 pae/uur 

 

Voor het prognosejaar 2030 geeft dit:  

van noord naar zuid (prognosejaar 2030) 

 lokaal bovenlokaal Oprit E314 

Lokaal 0 378 162 

bovenlokaal 0 794 396 

 

Volgende verkeersintensiteiten kunnen afgeleid worden: 

• Qt= 1730 pae/uur 

• Qw= 774 pae/uur 

 

De berekening van de afwikkelingsniveaus voor de ochtend- en avondpiek en dit voor het referentiejaar 

2006 en het prognosejaar 2030, levert volgende resultaten op, zoals opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 21: Afleiding afwikkelingsniveau t.h.v. weefzone ten zuiden van de tunnel onder Houthalen 
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Qw 915 610 598 770 1167 752 774 1056

Qt 1880 1250 1300 1790 2458 1638 1730 2458

QR 0,49 0,49 0,46 0,43 0,47 0,46 0,45 0,43

N 3 3 3 3 3 3 3 3

L 400 400 400 400 400 400 400 400

Vw 76,3 83,7 87,2 82,7 71,4 79,7 79,0 72,8

Vnw 85,9 91,2 91,7 89,0 82,5 88,9 88,7 84,7

niv C C B C D C C D

Nw-berekend 1,5 1,4 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0

Nw-max 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

2006 2030

ochtend avond ochtend avond
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Conclusie: 

In de referentiesituatie wordt in de weefvakken in beide richtingen een voldoende hoog afwikkelingsniveau 

gehaald. 

Voor het prognosejaar (2030) zijn er in de ochtend- en avondspits afwikkelingsniveaus berekend die niet 

voldoen aan afwikkelingsniveau C. In de richting noord naar zuid is het afwikkelingsniveau gedaald tot 

niveau D. In de richting zuid naar noord is in de avondspits het afwikkelingsniveau van het weefvak gedaald 

tot niveau D. de beschrijving van afwikkelingsniveau D is hieronder hernomen.  

Afwikkelingsniveau D 

Overgangsgebied tussen regelmatige en onregelmatige verkeersafwikkeling, waarin de snelheden sterk 

worden beïnvloed door fluctuaties in de verkeersintensiteiten. De individuele bewegingsvrijheid wordt 

aanmerkelijk beperkt door de medeweggebruikers, waarbij naast de hoge rij-inspanning op de linker 

rijstro(o)k(en) nu ook de volgafstanden op de rechter rijstro(o)k(en) een steeds grotere inspanning vragen. 

Zelfs kleine incidenten kunnen vanwege de geringe reservecapaciteit leiden tot aanzienlijke verstoringen in 

de verkeersafwikkeling. 

Het is echter niet alsof het verkeer op deze locatie niet meer kan afgewikkeld worden. De berekende cijfers 

die aanleiding zijn tot een toekennen van afwikkelingsniveau D geven aan dat het wevend verkeer 

aanleiding is tot de kwalificatie afwikkelingsniveau D. Het doorgaande verkeer kan voldoende vlot 

afwikkelen.  

 

1.7.2 Tunnel en doorgaand verkeer 2x2 

Uit Figuur 26: verkeersstromen op noordelijke knoop ochtendspits – bestaande toestand 2006 en Figuur 27: 

verkeersstromen op noordelijke knoop avondspits – bestaande toestand 2006 kunnen voor de bestaande 

toestand 2006 volgende verkeersbewegingen afgeleid worden: 

• Ochtendspits: 

- 1000 pae/uur rijdt zuidwaarts op de N74, hiervan weeft 280 pae/uur uit naar de lokale weg 

- 530 pae/uur rijdt noordwaarts op de N74, waarbij 160 pae/uur inweeft vanaf de lokale weg 

- Op de lokale relatie vanaf de noordelijke knoop richting Hechtel rijdt 90 pae/ uur voor beide richtingen 

samen. 

• Avondspits: 

- 980 pae/uur rijdt zuidwaarts op de N74, hiervan weeft 230 pae/uur uit naar de lokale weg 

- 730 pae/uur rijdt noordwaarts op de N74, waarbij 280 pae/uur inweeft vanaf de lokale weg 

- Op de lokale relatie vanaf de noordelijke knoop richting Hechtel rijdt 100 pae/ uur voor beide 

richtingen samen. 

Voor het prognosejaar 2030 worden volgende intensiteiten afgeleid 

• Ochtendspits: 

- 1350 pae/uur rijdt zuidwaarts op de N74, hiervan weeft 340 pae/uur uit naar de lokale weg 

- 740 pae/uur rijdt noordwaarts op de N74, waarbij 190 pae/uur inweeft vanaf de lokale weg 

- Op de lokale relatie vanaf de noordelijke knoop richting Hechtel rijdt 110 pae/ uur voor beide 

richtingen samen. 

• Avondspits: 

- 1050 pae/uur rijdt zuidwaarts op de N74, hiervan weeft 280 pae/uur uit naar de lokale weg 

- 1020 pae/uur rijdt noordwaarts op de N74, waarbij 340 pae/uur inweeft vanaf de lokale weg 

- Op de lokale relatie vanaf de noordelijke knoop richting Hechtel rijdt 120 pae/ uur voor beide 

richtingen samen. 
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Uit Tabel 16: afwikkelingsniveau nabij invoeg- en uitrijstroken (in pae/uur) kunnen de afwikkelingsniveaus 

afgeleid worden. 

In het geval dat de doorgaande verkeersstroom op 2 rijstroken (2x2 tunnel) wordt afgewikkeld, dient de 

intensiteit van de rechter rijstrook berekend te worden. Dit wordt uitgevoerd met volgende formule6 

• Convergentiepunt  

Qr= 136 + 0,345 x Qt – 0,115 x Qs 

• Divergentiepunt  

Qr= 165 + 0,345 x Qt + 0,520 x Qs 

De verschillende verkeerstromen, nodig voor de interpretatie van het afwikkelingsniveau zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 22: Afleiding afwikkelingsniveau noordelijke aansluiting 

 

 

Volgende afwikkelingsniveaus kunnen afgeleid worden 

Tabel 23: Afwikkelingsniveau noordelijke aansluiting 

 afwikkelingsniveau 

 Noordelijke aansluiting - 

N74/N715 

 2006 2030 

 OSP ASP OSP ASP 

Qrd (divergentiepunt) A A B B 

Qrc 
(convergentiepunt) 

A B A B 

 

Conclusie: 

De noordelijke aansluiting van de N74 op N715 voldoet naar afwikkelingsniveau (minimaal = niv. B) zowel in 

de huidige toestand (2006) als in het prognosejaar 2030.  

                                                      
6
 Formules volgens ROA-basiscriteria, november 1992, tabel B6.5.3 

Osp Asp Osp Asp

Qt 1000 980 1350 1320

Qr 656 623 808 766

Qrd 656 623 808 766

Qs 280 230 340 280

Qt 530 730 740 1020

Qr 300 356 369 449

Qrc 460 636 559 789

Qs 160 280 190 340

noordelijke aansluiting N74/N715

2006 2030

in
v
o
e
g

e
n

2x2

u
it
v
o
e
g
e
n
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1.7.2.1 Mangelbeekvallei 

 

Tabel 24: Verkeersstromen t.h.v. Mangelbeekvallei 

 

 

De berekening van de afwikkelingsniveaus voor de ochtend- en avondpiek en dit voor het referentiejaar 

2006 en het prognosejaar 2030, levert de resultaten op, zoals opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 25: Afleiding afwikkelingsniveau t.h.v. Mangelbeekvallei 

 

 

Conclusie: 

Het minimale afwikkelingsniveau dat in 2030 bereikt wordt is niveau B. Er is een gelimiteerde 

verkeerswikkeling waardoor de (berekende) gereden snelheid t.h.v. de weefzone opnieuw berekend is. Deze 

herrekende snelheid is in bovenstaande tabel opgenomen. 

o c h t e n d A B C D E F

A - - 160 580 - - 740 NOORD

B - - 170 450 - - 620 B A F

C - - - - - -

D 380 - - - - 320 700 TUNNEL

E 150 - - - - 130 280

F - - - - - -

530 330 1030 450 2340

d o o rt o c h t  N→Z d o o rt o c h t  Z →N

av o n d A B C D E F

A - - 210 550 - - 760

B - - 120 310 - - 430

C - - - - - -

D 630 - - - - 460 1090

E 120 - - - - 160 280

F - - - - - - TUNNEL

750 330 860 620 2560

C D E

Z UID
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o
rd

Qw 610 470 470 627 854 658 658 877,8

Qt 1190 850 1910 1910 1666 1190 2674 2674

QR 0,51 0,55 0,25 0,33 0,51 0,55 0,25 0,33

N 3 3 3 3 3 3 3 3

L 540 540 540 540 540 540 540 540

Vw 88,2 92,0 90,6 88,6 82,8 87,3 81,9 79,4

Vnw 98,1 99,4 99,4 97,2 95,5 97,2 99,2 96,9

niv B B B B B B B B

Nw-berekend 1,6 1,6 1,0 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9

Nw-max 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

ochtend avond ochtend avond

2006 2030
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1.7.2.2 Ten zuiden van Houthalen 

De verkeerssituatie die in de paragraaf “Ten zuiden van Houthalen” onderzocht wordt, is gelegen in het 

segment waar de lokale weg in – en uitvoegt op de doorgaande weg en waar de noordelijke aansluiting naar 

de E314 gelegen is.  

Gezien de infrastructuur in het zuidelijk deel van het doortochttracé zowel bij een 2x2 als een 2x1 

gelijkaardig wordt uitgevoerd is het afwikkelingsniveau in beide situaties gelijk. Voor de berekening van de 

afwikkelingsniveau wordt verwezen naar 1.7.1.3 hierboven. De conclusie wordt hieronder hernomen. 

Conclusie: 

In de referentiesituatie wordt in de weefvakken in beide richtingen een voldoende hoog afwikkelingsniveau 

gehaald. 

Voor het prognosejaar zijn er in de ochtend en avondspits afwikkelingsniveaus berekend die niet voldoen. In 

de richting noord naar zuid is het afwikkelingsniveau gedaald tot niveau D. In de richting zuid naar noord is in 

de avondspits het afwikkelingsniveau van het weefvak gedaald tot niveau D. De beschrijving van 

afwikkelingsniveau is hieronder hernomen. 

Afwikkelingsniveau D 

 Overgangsgebied tussen regelmatige en onregelmatige verkeersafwikkeling, waarin de snelheden sterk 

worden beïnvloed door fluctuaties in de verkeersintensiteiten. De individuele bewegingsvrijheid wordt 

aanmerkelijk beperkt door de medeweggebruikers, waarbij naast de hoge rij-inspanning op de linker 

rijstro(o)k(en) nu ook de volgafstanden op de rechter rijstro(o)k(en) een steeds grotere inspanning vragen. 

Zelfs kleine incidenten kunnen vanwege de geringe reservecapaciteit leiden tot aanzienlijke verstoringen in 

de verkeersafwikkeling. 

 

1.7.2.3 Zuidelijke aansluitingen 

De verknopingen zijn gesimuleerd middels een dynamische microsimulatie waarin de huidige toestand is 

afgeleid uit het macromodel. Voor de toekomstige situatie (2030) zijn de verschillende verkeersintensiteiten 

in het model opgehoogd met de waarden zoals eerder beschreven, zijnde 40% doorgaand verkeer en 20% 

lokaal verkeer. 

Het doortochttracé wordt op 2 mogelijke wijzen aangesloten op de hoofdweg (E314). Enerzijds is er de 

bestaande toestand, zijnde een aansluiting die geregeld wordt via een noordelijk en zuidelijk kruispunt 

uitgerust met verkeerslichten en anderzijds een noordelijke en zuidelijke aansluiting die uitgaat van een 

rechts in / rechts uit principe waarbij de verschillende verkeerstromen niet conflicteren. 
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VRI-geregelde aansluitingen op de 

noordelijke en zuidelijke aansluiting 

van de hoofdweg. 

 

 

Rechts in / rechts uit principe voor 

de noordelijke en zuidelijke 

aansluiting van de hoofdweg. Op de 

ontsluiting van centrum zuid wordt 

een rotonde voorzien voor de 

organisatie van de verschillende 

verkeersstromen. 

Beide situaties zijn in het dynamische verkeerssimulatiepakket VISSIM gesimuleerd.  

 

VRI – geregelde kruispunten 

De variante met een lichtenregeling functioneert niet. De verkeerslichten kunnen onmogelijk de grote 

stromen verwerken. De file bouwt zich onmiddellijk op en zal zonder enige twijfel over een aanzienlijke 

afstand het verkeer vanuit Houthalen-Helchteren blokkeren, zowel op de doorgaande rijstroken (tunnel) als 

op de lokale rijstroken. 
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Figuur 32: zicht op de fileopbouw bij een VRI-geregelde aansluiting 

 

Rechts in / rechts uit aansluitingen 

Uit de microsimulatie blijkt dat het alternatief met het rechts in / rechts uit principe prima werkt. Er zijn geen 

problemen te melden met de afwikkeling op de aansluitingen. 

 

1.7.3 Conclusie  

1.7.3.1 Theoretisch minimaal aantal rijstroken 

Op basis van de berekeningen van de afwikkelingsniveaus is minimaal het volgend aantal rijstroken 

noodzakelijk voor de doortocht: 

• Ten noorden van Helchteren: 2x1 voor doorgaand verkeer en 2x1 voor lokaal verkeer 

• Mangelbeekvallei: 2x1 voor doorgaand verkeer en 2x1 voor lokaal verkeer 

• Ten zuiden van Houthalen: de combinatie van “hoge” verkeersintensiteiten en de lengte van weefzone 

wordt zelfs bij een 2x2 voor het doorgaand verkeer daalt het afwikkelingsniveau tot niveau D.  

 

1.7.3.2 Zuidelijke aansluiting 

Enkel de aansluiting op basis van het rechts in / rechts uit principe werkt. De oplossing met lichtengeregelde 

aansluitingen wikkelt niet voldoende af en kan dus niet weerhouden worden al aansluitingsmogelijkheid. 
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1.8 Afwikkelingsniveau voor het omleidingstracé 

 

Figuur 33: doorrekening macromodel – omleidingstracé - ochtendspits 
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Figuur 34: doorrekening macromodel – omleidingstracé - avondspits 
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Uit de doorrekening met het macromodel kunnen de verkeersintensiteiten op verschillende segmenten 

afgeleid worden. Aangezien het macromodel (nog) geen intensiteiten voor het prognosejaar 2030 kan 

leveren, worden deze berekend vanuit de ophoging. 

 Referentiejaar 2006 Prognosejaar 2030 

 OSP ASP OSP ASP 

 Richting 

noord 

Richting  

zuid 

Richting 

noord 

Richting 

zuid 

Richting 

noord 

Richting 

zuid 

Richting 

noord 

Richting 

zuid 

Ten noorden 

van de 

aansluiting 

centrum zuid 

660 990 1040 820 924 1386 1456 1148 

Ten zuiden van 

de aansluiting 

centrum zuid 

1840 2130 1890 1510 2576 2982 2646 2114 

Het omleidingstracé is middels een microsimulatie getoetst op haar functioneren. Het zijn de aansluitingen / 

knooppunten die het functioneren van het omleidingstracé bepalen. Tussen de noordelijke knoop en de 

aansluiting t.h.v. Centrum Zuid is er geen aansluiting op het omleidingstracé voorzien waardoor er geen 

verstoring van de verkeersstroom gebeurt. Om die reden kan het noordelijk segment afzonderlijk beschouwd 

worden en afgetoetst worden a.d.h.v. richtwaarden. 

 

1.8.1 Segment tussen de noordelijke verknoping en de aansluiting Centrum Zuid 

In het prognosejaar 2030 worden volgende verkeersintensiteiten verwacht: 

• 1386 pae/uur (ochtend) in zuidelijke richting 

• 1456 pae/uur (avond) in noordelijke richting 

Deze intensiteiten kunnen afgewikkeld worden op één rijstrook. Indien uitgegaan wordt van max. 2000 

pae/uur7 per rijstrook, levert dit de volgende I/C verhoudingen op 

• Ochtend: 1386/2000= 0,69 

• Avond: 1456/2000= 0,73  

Bij vergelijking van bovenstaande I/C verhoudingen met de waarden opgenomen in de ROA volgens 

onderstaande tabel kan besloten worden dat het noordelijk segment voldoet aan afwikkelingsniveau C. 

Tabel 26: Basiswaarden wegvakken van autosnelwegen onder “ideale omstandigheden” (bron ROA November 1992)  

 

                                                      
7
 Capaciteit van een rijstrook onder “ideale” omstandigheden, volgens ROA-basiscriteria, november 1992, 6.3.2. Uitgangspunten. 



 Pagina 55 van 62 BE0100.010154.0168 

 

1.8.2 Segment ten zuiden van de aansluiting Centrum Zuid 

Het segment ten zuiden van de aansluiting van Centrum Zuid kan niet beschouwd worden als een segment / 

wegvak waar ideale rijomstandigheden aanwezig zijn. Dit omwille van de “korte” opeenvolging van in- en 

uitvoegstroken, ondermeer omwille van de aansluiting van het omleidingstracé op de E314. Dit houdt in dat 

verschillende wegsegmenten met een verstoorde verkeersafwikkeling (in- en uitvoegen) elkaar beïnvloeden. 

 Referentiejaar 2006 Prognosejaar 2030 

 OSP ASP OSP ASP 

 Richting 

noord 

Richting 

zuid 

Richting 

noord 

Richting 

zuid 

Richting 

noord 

Richting 

zuid 

Richting 

noord 

Richting 

zuid 

Ten zuiden van 

de aansluiting 

centrum zuid 

1840 2130 1890 1510 2576 2982 2646 2114 

Indien abstractie gemaakt wordt van het feit dat deze zone als onderdeel van de aansluiting op het 

hoofdwegennet kan beschouwd worden, kan theoretisch getoetst worden wat het benodigde aantal rijstroken 

is. 

In het referentiejaar (2006) worden volgende intensiteiten uit het macromodel afgeleid 

• 2130 pae/uur (ochtend) in zuidelijke richting 

• 1890 pae/uur (avond) in noordelijke richting 

Gezien in zuidelijke richting de maximale capaciteit van 2000 pae/uur wordt overschreden zijn er 2 rijstroken 

nodig. In noordelijke richting wordt een I/C verhouding van 0.95 gehaald. Deze verhouding verwijst naar 

afwikkelingsniveau E. Ook hier is het aangewezen om van 2 rijstroken uit te gaan. 

Indien in beide richtingen van 2 rijstroken wordt uitgegaan kunnen volgende I/C verhoudingen berekend 

worden: 

• Ochtend: 2130 / 2 / 2000= 0,54 

• Avond: 1890 / 2 / 2000= 0,48 

Indien deze situatie (referentiejaar 2006) onder “ideale omstandigheden” beschouwd wordt dan wordt in 

beide richtingen een afwikkelingsniveau B gehaald. 

In het prognosejaar 2030 worden volgende verkeersintensiteiten verwacht: 

• 2982 pae/uur (ochtend) in zuidelijke richting 

• 2646 pae/uur (avond) in noordelijke richting 

Deze intensiteiten kunnen afgewikkeld worden op twee rijstroken. Dit levert de volgende I/C verhoudingen 

op 

• Ochtend: 2982 / 2 / 2000= 0,75 

• Avond: 2646 / 2 / 2000= 0,67 

Bij vergelijking van bovenstaande I/C verhoudingen met de waarden opgenomen in de ROA kan aan deze 

I/C verhouding een afwikkelingsniveau C worden toegekend. Nogmaals deze benadering maakt abstractie 

van het gegeven dat de dit segment geen “ideale omstandigheden” kent en onderdeel is van de aansluiting 

op het hoofdwegennet. 

De afwikkeling van dit segment zal daarom onderdeel vormen van een dynamische microsimulatie. De 

toetsing is uitgevoerd d.m.v. een microsimulatie met het simulatiepakket VISSIM dat het mogelijk maakt om 

de verkeersstromen dynamisch te simuleren. 

In de volgende paragrafen worden de resultaten van de verschillende oplossingen wat betreft de aansluiting 

van het omleidingstracé op de E314 besproken. 

De doorrekeningen hebben steeds als finaliteit het prognosejaar 2030.  
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1.8.2.1 Zuidelijke aansluitingen 

Als zuidelijke aansluitingen zijn uiteindelijk 3 varianten doorgerekend 

 

Variante 1 – omvangrijke oplossing 

Volledig nieuw complex waarbij alle richtingen 

tussen de primaire weg type I, primaire weg type II, 

de E314 en de lokale wegen zo zijn aangelegd dat 

er een minimum aan verkeersverstorende 

segmenten aanwezig zijn. De hiërarchie van de 

wegenstructuur wordt volledig gerespecteerd 

 

Variante 2 - paperclip 

Nieuw complex waarbij alle richtingen tussen de 

primaire weg type I, primaire weg type II, de E314 

en de lokale wegen zo zijn aangelegd dat maximaal 

gebruik gemaakt wordt van de huidige ruimte van 

de aansluiting op de E314. De hiërarchie van de 

wegenstructuur wordt volledig gerespecteerd. 

 

Variante 3 – upgrade bestaande toestand 

De bestaande infrastructuur wordt zo veel mogelijk 

behouden. De aansluiting van de primaire weg type 

I (omleidingstracé) wordt volledig ten noorden van 

de E314 gerealiseerd d.m.v. de aanleg van een 

verkeersplein t.h.v. de huidige noordelijke 

verkeerslichten op de op- en afrit van de E314. 

Er zijn 3 varianten doorgerekend met VISSIM. De resultaten worden in volgende hoofdstukken beknopt 

weergegeven. 

Variante 1 – omvangrijke oplossing 

Variante 1 voldoet aan alle eisen. De capaciteit wordt op voldoende wijze afgewikkeld en er zijn géén 

onveilige situaties merkbaar in VISSIM. 

 

Variante 2 - paperclip 

Variante 2 geeft problemen in de zuidwestelijke weefzone. Die is te kort, waardoor regelmatig het verkeer 

‘stokt’, even tot stilstand komt. Dit kan zorgen voor een file, die mogelijk doorzet en het volledige complex 

blokkeert. In de simulatie komt dit echter nooit voor. 

Een oplossing werd gezocht in een bypass voor het verkeer dat van de E314 komt vanaf Lummen en naar 

de omleidingsweg wil. Dit verlicht inderdaad het probleem in de zuidwestelijke weefzone aanzienlijk, er komt 

nauwelijks nog een stop voor van wagens. Occasioneel zijn er wel voertuigen die moeten weven, en even 

hard op de remmen gaan.  
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Hoe dan ook is dit een kritisch punt in het netwerk wat de beoordeling van deze oplossing negatief doet 

uitvallen. 

 

Figuur 35: problemen in de zuidwestelijke weefstrook van variante 2 

 

Variante 3 – upgrade bestaande toestand 

Variante 3 met een grote rotonde ofwel verkeersplein voldoet niet. Vrij snel al zijn er problemen op drie van 

de vier armen van de rotonde. Er is te veel verkeer dat vanaf het zuiden de rotonde driekwart belast naar de 

omleidingsweg toe. Het risico is reëel dat de file terugslaat tot op de E314. 

 

Figuur 36: zicht op de wachtrijvorming op de oostelijke en noordelijke aansluiting 

Met enkele bypasses kan een oplossing worden gevonden voor het probleem op de oostelijke tak ( afrit 

E314), maar de noordelijke aansluiting vanaf Houthalen-Helchteren blijft een probleem. Met twee rijstroken 

zou hier deels aan kunnen verholpen worden, maar het risico blijft groot dat er zich dagelijks een file 

opbouwt over enkele honderden meters. De oplossing met 2 toeleidende rijstroken vanaf het noorden werkt 

niet voldoende omdat de hiaten op de rotonde / verkeersplein het niet toelaten om in te voegen. De hiaten 

op de rotonde / verkeersplein zijn klein omwille van combinatie intensiteiten / snelheid. 
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Een bijkomend probleem is het zuidelijke kruispunt dat – wanneer dit niet aangepast wordt – de druk van het 

verkeer niet meer aankan. Paradoxaal genoeg zal men dus met een verbeterde doorstroming vanaf het 

noorden het probleem verleggen naar het zuidelijke kruispunt, met een volledige blokkering tot gevolg. Enige 

oplossing bestaat erin de brug te verbreden naar drie rijstroken, of de beweging vanaf het noorden naar de 

E314 richting Nederland (linksaf aan de lichten) met een lus rechtsom te laten verlopen. In volgende 

simulaties met de lichtenregeling is dit (met succes) getest. 

 

 

Figuur 37: zicht op de rechtstreekse aansluiting van de E314 (uit oostelijke richting) op de omleiding 

 

 

Figuur 38: zicht op de wachtrijen t.h.v. de zuidelijke VRI van het op- en afrittencomplex 

 

Aangezien een rotonde (groot of klein) of een verkeersplein niet sturend kan optreden bij het managen van 

de verkeersstromen en er om die reden probleemsituaties ontstaan aan de zuidelijke lichtenregeling, is het 

wenselijk om tevens aan de noordzijde uit te gaan van een lichtenregeling. In de volgende voorbeelden 

worden de simulatieresultaten van een VRI-gestuurde aansluiting getoond en beschreven. 
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De lichtenregeling aan de noordkant én een bypass voor het verkeer van de omleiding naar de N74 / E314 

kampt met hetzelfde probleem als de voorgaande met de rotonde: door de succesvolle doorstroming vanaf 

het noorden komt de linksaffer aan de zuidelijke VRI capaciteit te kort. Daardoor blokkeert uiteindelijk de 

noord-zuid as over de brug tussen de twee kruispunten. 

 

Figuur 39: VRI als aansluiting tussen verschillende wegen 

De uiteindelijke oplossing bestaat erin om het noordelijke kruispunt volledig conflictvrij te regelen. Dat kan 

door een knip te maken voor het oost-west verkeer en de linksaf vanaf het zuiden rechtsom te sturen over 

de parallelweg aan de E314 naar de bypass over de omleidingsweg – en anderzijds een rechtsom lus te 

voorzien voor het verkeer dat de E314 op wil richting Nederland op het zuidelijke kruispunt. 

Deze oplossing biedt een valabel alternatief voor het volledige complex. Met een coördinatie tussen beide 

lichten geregelde kruispunten en een aangepaste lichtenregeling voor prioriteit openbaar vervoer moet het 

functioneren van alle modi optimaal kunnen worden georganiseerd. 

Een niet onbelangrijk aandachtspunt is dat de nieuwe lus lang genoeg dient te zijn (symmetrisch aan de 

twee anderen) opdat de weefzone tussen toerit en uitrit voldoende lang zou zijn. Een te korte weefstrook op 

dit segment zorgt voor problematische weefbewegingen. 

 

Figuur 40: volledig uitgebouwd aansluitingscomplex  
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1.8.2.2 Conclusie 

Variante 1 voldoet in alle omstandigheden.  

 

Variante 2 kan bijgewerkt worden zodat deze voldoende afwikkelt doch er blijven verkeersonveilige situaties 

aanwezig, zijnde 2 weefzones. Daarbij dient de snelheid op de aansluitingscomplex verlaagt te worden naar 

50 km/uur omwille van de gehanteerde boogstralen om binnen de omvang van het huidige complex te 

blijven. Deze boogstralen komen voor op de doorgaande relatie tussen primair II en primair I (richting zuid – 

noord) en op de relatie tussen E314 komende van het oosten en de primaire II.  

Omwille van de verkeersonveilige situaties en de sterk verlaagde snelheid wordt variante 2 niet weerhouden 

als mogelijke aansluiting op de E314. 

 

Variante 3 

Deze variante wordt uiteindelijk best uitgevoerd met 2xVRI (conform huidige toestand) waarbij de 

linksafbewegingen uit de VRI gehaald worden en rechtsaf geleid worden. Deze inrichting houdt in dat 

verschillende rijrichtingen het aansluitingscomplex zwaar belasten, bv komende van de E314 kant Lummen 

en rijdend naar de primaire weg type I (respectievelijk 900 pae/uur in de ochtendspits en 920 pae/uur in de 

avondspits volgens de doorrekening in het macromodel van scenario 58). 

In vergelijking met variante 1 en 2 gaat deze variante uit van een VRI als regulator bij de aansluiting. 

Hierdoor wordt de factor “stoppen” ingevoerd op de aansluiting tussen een primaire weg type I en de 

hoofdweg (E314). Door het aanbrengen van een VRI is de factor snelheid t.h.v. het aansluitingscomplex niet 

relevant als toetsingskader. 

 

1.8.3 Conclusie 

1.8.3.1 Theoretisch aantal benodigde wegvakken 

Theoretisch volstaat voor het omleidingstracé ten noorden van de aansluiting van centrum zuid een 2x1 

profiel.  Er dient echter opgemerkt te worden dat door het aandeel vrachtverkeer op deze weg die tegen een 

lagere snelheid rijden (max. 90 km/uur) er plaats zal moeten gemaakt worden om inhaalmanoeuvres te laten 

uitvoeren. Dit omdat de afstand tussen het reeds bestaande tracé van de N74 (2x2) en de zuidelijke 

aansluiting op de E314 ettelijke kilometers (ca. 7 km) lang is. Om reden van rijcomfort en veiligheid is 

mogelijk wenselijk een 2x2 te voorzien.  

T.h.v. de aansluiting van centrum zuid zijn 2 rijstroken nodig en dit voor de volledige aansluiting van het 

omleidingstracé op de hoofdweg (E314). De in- en uitvoegstroken kunnen op 1 rijstrook gedimensioneerd 

worden. 

 

1.8.3.2 Zuidelijke aansluiting 

Als zuidelijke aansluiting zijn nog twee mogelijkheden weerhouden zijnde de omvangrijke oplossing en de 

upgrade van de bestaande oplossing. De omvangrijke oplossing kent de beste verkeersafwikkeling.  

Om het verkeer op een goed niveau af te wikkelen op een aansluiting vertrekkende van de bestaande 

toestand dienen de noodzakelijke bypasses aangelegd te worden en zullen verschillende “zware” linksaf 

stromen omgelegd moeten worden. 

I.f.v. de afwikkeling van het verkeer (aansluiting van een primaire weg I op een hoofdweg en omgekeerd) is 

het wenselijk om de omvangrijke oplossing te verkiezen boven de upgrade van de bestaande toestand. 

 

                                                      
8
 Zie hoofdstuk 11 - Verknopingen 
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1.9 Inschatting van verkeerskundig functioneren van het theoretisch 
minimaal benodigd aantal rijstroken 

1.9.1 Doortochttracé 

1.9.1.1 Ten noorden van Helchteren  

In het segment ten noorden van Helchteren volstaat een 2x1. In het meest kritische segment (in- en 

uitvoegstrook aan de tunnel) wordt in het prognosejaar (2030) een afwikkelingsniveau C gehaald. Dit 

segment is echter het eerste segment van de N74, komende van het noorden, dat op 2x1 gedimensioneerd 

kan worden. Hierdoor wijkt men af van het coherent wegbeeld en wordt inhalen onmogelijk gemaakt. Het 

rijcomfort neemt af.  

Bij calamiteiten legt een 2x1 een (te) grote hypotheek op de verkeersafwikkeling van de primaire weg type I. 

Ofschoon vanuit oogpunt capaciteit niet noodzakelijk, wordt voorgesteld om te voldoen aan het coherent 

wegbeeld (2x2), de mogelijkheid tot inhalen en het rijcomfort, en het dwarsprofiel voor het doorgaande 

verkeer als een 2x2 te voorzien. 

 

1.9.1.2 In de Mangelbeekvallei 

De Mangelbeek als schakel tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het doortochttracé is een kristische 

zone omdat hier het verkeer kan in- en uitweven. Deze verkeersbeweging doet het verkeer meer stremmen 

dan een in- of uitvoegbeweging. 

Uit berekening blijkt dat in 2030 het afwikkelingsniveau C gehaald wordt, vertrekkende van een 2x1 voor het 

doorgaande verkeer. 

De aangehaalde argumentatie voor het gedeelte ten noorden van Helchteren geldt tevens voor dit segment. 

Om die reden wordt voorgesteld dat het doorgaande verkeer kan gebruik maken van een 2x2. 

 

1.9.1.3 Ten zuiden van de kern van Houthalen  

Omwille van de intensiteiten, zowel op de doorgaande stroken als in de weefbeweging is een 2x2 

noodzakelijk. De weefzone kent in 2030 een afwikkelingsniveau C, doch in de ochtend en avondspits wordt 

eveneens een afwikkelingsniveau D geconstateerd. Dit verminderde afwikkelingsniveau is het gevolg van de 

(krappe) lengte van de weefzone (400 m) en de intensiteiten van de verschillende verkeersbewegingen. Het 

afwikkelingsniveau kan verbeteren indien een langere weefzone kan gerealiseerd worden. 

 

1.9.2 Omleidingstracé  

1.9.2.1 Segment tussen de noordelijke verknoping en de aansluiting Centrum Zuid 

Omwille van het aandeel vrachtverkeer en omwille van de ontwerpsnelheid 120 km/uur is het wenselijk dat 

het inhalen van tragere voertuigen mogelijk gemaakt wordt. Naast de mogelijkheid tot inhalen van voertuigen 

is het tevens comfortabeler indien de verkeersintensiteiten kunnen gespreid worden over 2 rijstroken. 

Daarbij dient niet uit het oog verloren te worden dat het gerealiseerde noordelijk deel van de “omleiding” 

vanaf de grens met Hechtel al uitgevoerd is als een 2x2 met juridische snelheid 120 km/uur. 

Bij toepassing van een 2x2 profiel worden volgende I/C verhoudingen bekomen 

• Ochtend: 1386 / 2 / 2000= 0,35 

• Avond: 1456 / 2 / 2000= 0,37  

De bekomen I/C verhouding komen overeen met een afwikkelingsniveau A. Dit afwikkelingsniveau zal bij 

toepassing van een 2x2 aanwezig zijn tot aan de Nederlandse grens (einde traject op 2x2). 
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Omwille van de mogelijkheden tot inhalen, het algemene rijcomfort en het coherente wegbeeld (2x2 in het 

noorden) is het verkiesbaar om het 2x2 profiel minstens door te trekken tot aan de aansluiting van centrum 

zuid. 

 

1.9.2.2 Segment ten zuiden van de aansluiting Centrum Zuid 

Het segment ten zuiden van de aansluiting van centrum zuid dient beschouwt te worden als onderdeel van 

het aansluitingscomplex op de hoofdweg omdat de verschillende in- en uitvoegbewegingen elkaar in ijl 

tempo opvolgen en deze elkaar beïnvloeden. 

Omwille van de intensiteiten en de in- en uitvoegbewegingen wordt vertrokken van een 2x2 dwarsprofiel 

waarbij de in- en uitvoegstroken als enkelstrookse rijbanen opgevat zijn. 

Deze opbouw is in de verschillende microsimulatie gebruik als de te simuleren infrastructuur. Zoals in 

hoofdstuk 1.8.2.1 hierboven beschreven kan via deze opbouw (2x2) het verkeer met voldoende comfort 

afgewikkeld worden. 

Door uit te gaan van een 2x2 profiel met enkelstrookse in- en uitvoegstroken wordt de brug over de E314 in 

de variant met de VRI (variante 3) gedimensioneerd als een 2x3. Rekening houdend met een mogelijk tracé 

van Spartacus zal deze brug uiteindelijk een minimale breedte hebben van een 2x4. 

Omwille van de intensiteiten en de verschillende in- en uitvoegbewegingen is het noodzakelijk dat het 

basisprofiel ten zuiden van de aansluiting van centrum zuid als een 2x2 gedimensioneerd wordt. 

 

1.10 Eindconclusie: aantal rijstroken 

1.10.1 Doortochttracé 

Vanuit capacitair oogpunt volstaat een 2x1 voor de doorgaande verkeersstromen over het gehele 

doortochttracé m.u.v. het segment ten zuiden van de tunnel onder Houthalen. In dit laatste segment is het 

aangewezen om een 2x2 te voorzien.  

Omwille van de inhaalmogelijkheden, het rijcomfort en het coherent wegbeeld is het aangewezen om de 2x2 

te voorzien over de gehele lengte van het doortochttracé. Het realiseren van een 2x2 voor het doorgaande 

verkeer biedt daarbij bijkomende zekerheid dat de doorgaande weg, weliswaar tegen een lager 

afwikkelingsniveau, kan blijven functioneren bij calamiteiten. 

 

1.10.2 Omleidingstracé  

Vanuit capacitair oogpunt volstaat een 2x1 voor het omleidingstracé m.u.v. de zone rond centrum zuid en de 

aansluiting op de E314.  

Omwille van de inhaalmogelijkheden, het rijcomfort en het coherent wegbeeld is het aangewezen om de 2x2 

te voorzien over de gehele lengte van het doortochttracé. Het realiseren van een 2x2 voor omleidingstracé 

biedt daarbij bijkomende zekerheid dat het omleidingstracé, weliswaar tegen een lager afwikkelingsniveau, 

kan blijven functioneren bij calamiteiten. 
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Bijlage 11.2: Studie van de wenselijkheden en mogelijkheden 

voor verknoping 
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Bijlage 11.2 Studie van de wenselijkheden en mogelijkheden 
voor verknoping 

Deze bijlage beschrijft het onderzoek dat gevoerd werd naar de mogelijke verknopingslocaties voor beide 

tracés.  

 

1.1 Locatiebepaling voor verknoping op de omleiding  

Op het Geselecteerde Omleidingstracé (omleidingstracé) bestaat de mogelijkheid een aantal knooppunten te 

ontwikkelen die het onderliggende wegennet aansluiten op het omleidingstracé. De mogelijke aansluitingen 

zijn ingegeven vanuit de mogelijkheid om economische ontwikkelingen, hetzij recreatieve polen, hetzij 

woonkernen aan te sluiten. Bij het omleidingstracé wordt uitgegaan van volgende knooppunten: 

• Een noordelijke knoop: aansluiting van de N715 op de N74. Deze knoop heeft als doel de aansluiting van 

het lokale verkeer van Hechtel-Eksel, Helchteren, Molenheide mogelijk te maken. 

• Een ontsluiting van Centrum-Zuid t.h.v. de Meerstraat. Deze knoop heeft als doel het industrieterrein 

Centrum-Zuid aan te sluiten.  

• Een aansluiting van de N74 op de E314, waarbij tevens de zuidelijke aansluiting van de N715 en de 

doorkoppeling naar de N74 ten zuiden van de E314 gerealiseerd wordt; 

• Ten zuiden van de E314 wordt een verknoping met het lokale wegennet voorzien (noordelijke toegang tot 

Zonhoven).  

 

De aansluiting van de N74 op de E314 en de ontsluiting van Centrum zuid liggen op korte afstand van elkaar 

en worden in verdere verkeerstechnische benaderingen steeds samen bestudeerd omwille van mogelijke 

onderlinge beïnvloeding van de verkeersafwikkeling. 

 

1.1.1 Onderzochte mogelijkheden 

In eerste instantie zijn via een doorrekening in het macroscopisch verkeersmodel 5 scenario’s doorgerekend. 

Deze worden in volgende hoofdstukken beschreven. 

Hierbij werden bijkomende verknopingen onderzocht voor de aansluiting van REMO, Molenheide, De 

Schacht en Houthalen-Helchteren.  
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1.1.1.1 Scenario 1 

 

Scenario 1 gaat uit van de zuidelijke en 
noordelijke verknoping op het 
omleidingstracé. 

Er is verder geen verknoping met het 
onderliggende wegennet gerealiseerd in 
scenario 1.  

Dit scenario is het scenario met de minimale 
noodzakelijke verknoping. 

 

Figuur 1: verknoping omleidingstracé - scenario 1 
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1.1.1.2 Scenario 2 

 

Scenario 2 gaat uit van de zuidelijke 
en noordelijke verknoping op het 
omleidingstracé aangevuld met een 
knooppunt op de Wolfsdal. 

Het knooppunt t.h.v. Wolfsdal 
voorziet in de ontsluiting van REMO 
en De Schacht 

 

 

Figuur 2: verknoping omleidingstracé – scenario 2 
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1.1.1.3 Scenario 3 

 

Scenario 3 gaat uit van de zuidelijke 
en noordelijke verknoping op het 
omleidingstracé aangevuld met een 
knooppunt op de N719 – Helzoldstraat 
/ Lillosteenweg t.h.v. de aansluiting 
van de Guldensporenlaan. 

Het knooppunt op de N719 voorziet in 
de ontsluiting van de kernen van 
Houthalen, Helchteren, Lillo. Daarbij 
heeft De Schacht een ontsluiting via 
de N719 en kunnen delen van de 
gemeenten Heusden-Zolder via het 
knooppunt op de N719 aansluiten op 
de primaire weg type I. 

 

 

Figuur 3: verknoping omleidingstracé – scenario 3 
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1.1.1.4 Scenario 4 

 

Scenario 4 gaat uit van de zuidelijke 
en noordelijke verknoping op het 
omleidingstracé aangevuld met een 
knooppunt op de Michel 
Scheperslaan / Stationsstraat. 

Het knooppunt op de Michel 
Scheperslaan / Stationsstraat 
voorziet in de ontsluiting van de kern 
van Houthalen en delen van 
Heusden-Zolder. De Michel 
Scheperslaan functioneert als 
ontsluiting van De Schacht. 

 

 

Figuur 4: verknoping omleidingstracé – scenario 4 
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1.1.1.5 Scenario 5 

 

Scenario 5 gaat uit van de zuidelijke 
en noordelijke verknoping op het 
omleidingstracé aangevuld met een 
ontsluiting van De Schacht via een 
tracé dat deels parallel loopt aan 
spoorlijn 18 om aansluiting te krijgen 
op het omleidingstracé in het 
knooppunt van Centrum Zuid. 

 

 

Figuur 5: verknoping omleidingstracé – scenario 5 
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1.1.2 Verkeerskundige analyse 

De verschillende scenario’s zijn doorgerekend met het macroscopisch model. In onderstaande hoofdstukken 

worden de resultaten van de doorrekening besproken. 

 

1.1.2.1 Doorrekening scenario 1 

Scenario 1 is het scenario waarbij een minimum aan knooppunten voorzien wordt op het omleidingstracé. 

Om de impact van deze ingreep te vergelijken wordt teruggegrepen naar de referentiesituatie. De 

verschillenplot geeft een goed inzicht in de verschuivingen van de verkeersstromen..  

 

Figuur 6: doorrekening – scenario 1 omleidingstracé- ochtendspits 
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Figuur 7: doorrekening – scenario 1 omleidingstracé - avondspits 
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Figuur 8: doorrekening – scenario 1 omleidingstracé– ochtendspits – verschillenplot t.o.v. referentietoestand 

In de ochtendspits is een duidelijke verschuiving merkbaar van verkeer dat de N715 (doortocht Houthalen-

Helchteren) verlaat en gebruik maakt van de N74 (omleidingstracé). Daarnaast is er op verschillen lokale 

oost-west assen een afname van het verkeer merkbaar. Op Kazernelaan (N719), de Lillosteenweg (N719), 

de Guldensporenlaan en de Koolmijnlaan nemen de intensiteiten af. Dit is te verklaren doordat er voor deze 

wegen een minder vlotte aansluiting hebben op het primaire wegennet dan in de referentietoestand. Op de 

Michel Scheperslaan en Meerstraat nemen de intensiteiten toe wat te verklaren is door de aanwezigheid van 

de aansluiting van Centrum Zuid, die onrechtstreeks via de Meerstraat / brugstraat delen van Houthalen en 

Heusden-Zolder ontsluit.  

De afname op de Koolmijnlaan wordt gecompenseerd door een toename op de Waardstraat / Berkenstraat 

wat te verklaren is door de aanwezigheid van een aansluiting op het primaire wegennet tussen de 

Eikenenweg en de E314. 

De Weg naar Zwartberg kent een toename. Deze toename kan verklaard worden als gevolg van de 

moeilijkere zuidelijke aansluiting van het lokale wegennet op de primaire weg. Hierdoor komt complex 30 in 

beeld om de kern van Hothalen te bereiken. 
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Figuur 9: doorrekening – scenario 1 omleidingstracé– avondspits – verschillenplot t.o.v. referentietoestand 

In de avondspits zijn de verschuivingen gelijkaardig doch minder uitgesproken dan tijdens de ochtendspits. 

De lokale oost-west assen kennen nauwelijks verschillen t.o.v. de referentietoestand. De toename op de 

Michel Scheperslaan blijft beperkt.  

De Weg naar Zwartberg kent een toename die quasi gelijk is aan de toename in de ochtendspits. 
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1.1.2.2 Doorrekening scenario 2 

Scenario 2 is het scenario waarbij een knooppunt t.h.v. Wolfsdal voorzien wordt. Dit knooppunt bedient 

REMO en De Schacht. 

Aangezien scenario 1 beschouwd kan worden als het basisscenario voor het omleidingstracé wat betreft 

verknoping worden de verschillenplots van de volgende scenario’s (2, 3, 4 en 5) opgemaakt t.o.v. scenario 1. 

Hierbij dient dan rekening gehouden te worden met de verschillen die door scenario 1 al gegenereerd zijn 

t.o.v. de referentietoestand (2006). 

Figuur 10: doorrekening – scenario 2 omleidingstracé - ochtendspits 
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Figuur 11: doorrekening – scenario 2 omleidingstracé - avondspits 
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Figuur 12: doorrekening – scenario 2 omleidingstracé – ochtendspits – verschillenplot t.o.v .scenario 1 
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Figuur 13: doorrekening – scenario 2 omleidingstracé – avondspits – verschillenplot t.o.v. scenario 1 
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De aansluiting t.h.v. Wolfsdal kent een zeer beperkt gebruikt vanuit REMO en De Schacht. De 

noodzakelijkheid om een “rechtstreekse” aansluiting van REMO op de primaire weg te voorzien wordt sterk 

in vraag gesteld. Daarentegen zorgt deze verknoping voor een sterk lokale ontsluiting van het bebouwde 

gebied tussen de N719 en de oude spoorweg. De toename van het verkeer op de lokale wegen (Loerstraat) 

is duidelijk. Tijdens de avondspits wordt De Hoef ingeschakeld als relatie tussen de N715-Grote Baan en het 

knooppunt aan Wolfsdal. De ruimtelijk morfologische structuur, noch de categorisering van de wegen wordt 

ondersteund door dit scenario.  

De verdere afname op de N715-Grote Baan kan beschouwd worden als het aandeel verkeer dat vanuit de 

oostelijke bebouwde gebieden van Helchteren niet meer gebruik maakt van de N715 maar van de lokale 

wegen om de aansluiting te vinden op het primaire wegennet.  

De impact op de andere wegen is gelijkaardig aan de effecten zoals die zich voordoen in scenario 1. 

Omwille van de zeer beperkte positieve impact wat betreft de ontsluiting van REMO en De Schacht en 

omwille van een negatieve verschuiving van verkeerstromen (richting lokale wegen) wordt de 

verknoping via scenario 2 niet verder weerhouden.  
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1.1.2.3 Doorrekening scenario 3 

Figuur 14: doorrekening – scenario 3 omleidingstracé - ochtendspits 
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Figuur 15: doorrekening – scenario 3 omleidingstracé - avondspits 
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Figuur 16: doorrekening – scenario 3 omleidingstracé – ochtendspits – verschillenplot t.o.v .scenario 1 
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Figuur 17: doorrekening – scenario 3 omleidingstracé – avondspits – verschillenplot t.o.v. scenario 1 

De aansluiting t.h.v. de N719-Lillosteenweg/Helzoldstraat genereert een toename van verkeer op de N719 

als oost west as. Deze toename is meer uitgesproken in de ochtendspits. Door het aanleggen van een 

verknoping op de N719 wordt het verkeer via de N719 (Kazernelaan – Helzoldstraat) aangezogen door de 

kern van Helchteren richting knooppunt. Vanuit westelijke richting functioneert de N719 als verzamelweg 

voor de lokale wegen in de omgeving met effecten tot in het centrum van Heusden (Koerselsebaan). 

Op de N715-Grote Baan is de afname t.o.v. scenario duidelijk over de gehele lengte tussen de noordelijke 

en zuidelijke aansluiting van het omleidingstracé. 

Op de oost-west as Michel Scheperslaan-Brugstraat-Meerstraat en de Herebaan-Oost en West is een 

duidelijke afname van de verkeersintensiteiten merkbaar.  

De lokale noord- zuid gerichte as Stationsstraat-Acht Meilaan-Laambroekstraat-Kriekelstraat wordt in dit 

scenario ontlast. Deze route functioneert in de huidige situatie als relatie met Zonhoven en Hasselt vanuit 

delen van Heusden-Zolder. Deze route verplaatst zich in scenario 3 via het knooppunt op de N719. 

Omwille van het aanzuigend effect in oostelijke en westelijke richting en het gegeven dat de N719 doorheen 

verschillende kernen (Heusden-centrum, Heusden-Berkenbos, Zolder-Voort, Lillo, Helchteren-centrum en 

Sonnis) loopt, is het niet aangewezen dat de verkeersintensiteiten toenemen. De verknoping op de N719 als 

ontsluiting voor De Schacht schiet zijn doel voorbij en genereert een aanzuigend effect, zowel vanuit 

oostelijke als westelijke richting, dat veel groter is dan het verkeer dat gegenereerd wordt op De Schacht.  

Vanuit verkeerskundig en verkeersplanologisch vlak wordt voorgesteld om de verknoping op de 

N719 niet te weerhouden. 
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1.1.2.4 Doorrekening scenario 4 

Figuur 18: doorrekening – scenario 4 omleidingstracé - ochtendspits 
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Figuur 19: doorrekening – scenario 4 omleidingstracé - avondspits 

 



  BE0100.010154.0168 

 

Figuur 20: doorrekening – scenario 4 omleidingstracé – ochtendspits – verschillenplot t.o.v .scenario 1 
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Figuur 21: doorrekening – scenario 4 omleidingstracé– avondspits – verschillenplot t.o.v. scenario 1 

De rechtstreekse aansluiting van het knooppunt op de Michel Scheperslaan heeft een lokale verschuiving 

van verkeer als gevolg. Een deel van de Stationsstraat (Houthalen) en de Brugstraat worden ontlast terwijl 

de Michel Scheperslaan een toename kent. De Michel Scheperslaan functioneert als ontsluiting voor delen 

van Heusden-Zolder. De Michel Scheperslaan neemt verkeer over dat in scenario 1 (en huidige situatie) via 

de Acht Meilaan-Laambroekstraat-Kriekelstraat richting Zonhoven en Hasselt rijdt. 

Op andere delen van het wegennet is er nauwelijks verandering merkbaar t.o.v. scenario 1.  

Omwille van enerzijds de lokale impact van de rechtstreekse relatie met de Michel Scheperslaan en 

anderzijds de minimale verschillen t.o.v. scenario 1 wordt scenario 4 verder niet weerhouden. 
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1.1.2.5 Doorrekening scenario 5 

Figuur 22: doorrekening – scenario 5 omleidingstracé - ochtendspits 
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Figuur 23: doorrekening – scenario 5 omleidingstracé - avondspits 
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Figuur 24: doorrekening – scenario 5 omleidingstracé – ochtendspits – verschillenplot t.o.v .scenario 1 
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Figuur 25: doorrekening – scenario 5 omleidingstracé – avondspits – verschillenplot t.o.v. scenario 1 

Scenario 5 is ontwikkeld na de doorrekeningen met het macroscopisch model van de 4 voorgaande 

scenario’s waarbij getracht wordt om een mogelijke verknoping op het omleidingstracé maximaal te 

bestemmen voor de ontsluiting van De Schacht omdat de scenario’s 2 t.e.m. 4 hetzij voldeden aan deze 

ontsluitingsdoelstelling maar daarnaast negatieve effecten opleverde op andere delen van het wegennet 

(scenario 3), hetzij niet voldeden (scenario 2 en 4) in een gerichte ontsluiting van de economische 

activiteiten van De Schacht. 

De mogelijke verknoping wordt in dit scenario ten zuiden van de N719 geprojecteerd. In het macromodel is 

deze verknoping voorzien t.h.v. de Hoolvenstraat in de Mangelbeekvallei. Uitvoeringstechnisch en ruimtelijk 

wordt deze aansluiting gerealiseerd op het knooppunt Centrum Zuid. Tussen de N719 (Koolmijnlaan) en het 

knooppunt Centrum Zuid is geen uitwisseling met het hoger of lager wegennet mogelijk. 

De attractie van het knooppunt is duidelijk gericht op de N719 (Koolmijnlaan-Brugstraat-Guido Gezellelaan) 

in westelijke richting. Met deze aansluiting wordt in eerste instantie De Schacht bediend maar (en nog meer) 

de bebouwde gebieden van Heusden-Zolder. 

De verkeersintensiteiten op de N715 tussen de noordelijke en zuidelijke aansluiting van het omleidingstracé 

neemt nog verder af t.o.v. scenario 1. Ook de N719 (Helzoldstraat en Kazernelaan) en de Herebaan-Oost en 

West samen met de Guldensporenlaan kennen een verdere afname. 

Het lokaal wegennet ten zuiden van de N719 op grondgebied Heusden-Zolder krijgt in globo minder verkeer 

te verwerken. Dit is te verklaren doordat de relatie met Zonhoven / Hasselt via de N72 en de as 
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Stationsstraat-Acht Meilaan-Laambroekstraat-Kriekelstraat zich verplaatst naar de Koolmijnlaan en de relatie 

met het knooppunt Centrum Zuid. 

Het gebruik van het omleidingstracé is t.o.v. scenario 1 toegenomen. 

De aansluiting op het omleidingstracé zoals voorgesteld in scenario 5 speelt het best in op de ontsluiting van 

De Schacht. Over de wensbaarheid en de exacte ligging van deze ontsluiting wordt verwezen naar de plan-

MER van deze ontsluitingsweg. 

 

1.1.3 Milieu-impact verkeerskundig relevante mogelijkheden 

Vanuit verkeerskundig oogpunt zijn er twee relevante mogelijkheden: 

• Scenario 1 met een noordelijke en zuidelijke verknoping en een aansluiting voor Centrum-Zuid 

• Scenario 5. Dit is scenario 1 met een bijkomende aansluiting van De Schacht via een tracé dat via een 

nieuwe weg verloopt vanaf het knooppunt van Centrum Zuid.  

Scenario 5 heeft hierbij een aantal wijzigingen in de verkeersstromen tot gevolg en heeft bijkomend de 

aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar De Schacht als kenmerk.  

Globaal gezien heeft scenario 5 ten opzichte van scenario 1 de volgende voor- en nadelen op milieuvlak: 

Voordelen 

• Mens: Lokale verplaatsing van verkeer Heusden-Zolder richting Zonhoven, Hasselt en E314 van lokale 

wegen naar een primaire weg met minder hinder op de lokale wegen als gevolg 

Nadelen 

• Mens: Lokale aanzuigeffecten naar de verknoping met lokaal meer hinder als gevolg. 

• Natuur/landschap/mens: Bijkomende ruimte-inname door de aanleg van een ontsluitingsweg 

• Natuur/landschap/mens: Bijkomende geluidsverstoring door de nieuwe ontsluitingsweg 

• Natuur/landschap/mens: Bijkomende versnippering door de nieuwe ontsluitingsweg 

Door de aansluiting van De Schacht op de N74 voldoet scenario 5 mogelijk beter aan de doelstellingen van 

voorliggend plan wat betreft verkeerskundige effecten. De bepaling van de precieze grootte van de nadelen 

voor het milieu en de afweging of de voordelen opwegen tegen de nadelen kan in voorliggend MER niet 

beantwoord worden. Dit is de taak van de afzonderlijke studieopdracht voor de plan-MER voor de ontsluiting 

van De Schacht.  

 

1.1.4 Conclusie 

Om de cumulatie van de mogelijke ontsluiting van De Schacht via de omleidingsweg mee te kunnen nemen 

wordt in voorliggend plan-MER uitgegaan van de aanleg van de aansluiting met De Schacht. Het 

detailniveau waarmee deze nieuwe ontsluitingsweg beschouwd wordt is vanzelfsprekend laag en 

hypothetisch gezien hierover geen gegevens beschikbaar zijn. 

Er wordt in het basisalternatief voor de omleiding dus gewerkt met een maximale infrastructuuraanleg. Dit 

geeft de “worst-case”-situatie voor natuur en landschap. Voor mens is het onduidelijk of de balans voor de 

aansluiting in totaal positief of negatief is.  
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1.2 Evaluatie ontwerpen voor verknoping op de omleiding  

1.2.1 Noordelijke verknoping N74 / N715 

Voor de noordelijke aansluiting tussen de N74 en N715 zijn 3 varianten weerhouden die ingedeeld kunnen 

worden i.f.v. de ligging van de verknoping. 

• de verknoping is gelegen t.h.v. de huidige rotonde op de N74/N715 

• lokale weg langs de oostzijde van de KMO-zone en bediening van de KMO langs de “achterzijde” 

• lokale weg lateraal aan de N74 

• de verknoping is gelegen in de KMO-zone Peersedijk en de lokale weg ligt lateraal aan de N74 

De verkeersafwikkeling t.h.v. de noordelijke verknoping wordt niet beïnvloed, noch positief, noch negatief 

indien enkel de ligging beschouwd wordt. De afwikkelingsniveaus op de aansluiting zijn daarom niet van 

onderscheidende aard. 

Bij de variante waar het knooppunt gelegen is in de omgeving van huidige rotonde wordt de aansluiting 

tussen het omleidingstracé en de bestaande zaten van de N715 gerealiseerd met een bocht met 

ontwerpsnelheid 90 km/uur. Deze ontwerpsnelheid wordt gehanteerd om zo vlug mogelijk te kunnen 

aansluiten op de huidige wegzaten van de N715 (in noordelijke richting). In het geval dat de verknoping 

gelegen is in de huidige KMO-zone wordt een ontwerpsnelheid 120 km/u gehanteerd. 

 

1.2.1.1 Verknoping t.h.v. huidige rotonde 

De verknoping tussen de N715 en de N74 t.h.v. de huidige rotonde gaat uit van een tracé van de N74 dat 

zoveel mogelijk het huidige tracé van de N715 volgt tussen de rotonde op de grens met Hechtel-Eksel en 

Peersedijk. Hierdoor wordt de bocht, die de aansluiting verzorgt met de omleiding die oostwaarts afbuigt, 

ontworpen op 90 km/uur. Hierdoor blijft de inname van SBZ beperkt tot het strikte minimum.  

Bij een verknoping t.h.v. de huidige rotonde wordt het verkeer met bestemming REMO en Molenheide langer 

over het lokaal wegennet gestuurd dan bij een verknoping in de KMO-zone (zie verder). 

 

Lokale weg langs de oostzijde van de KMO-zone 

De lokale weg ter bediening van de economisch activiteiten is langs de achterzijde gelegen behalve voor het 

bedrijf “Autorecycling Vanlingen” waar de bediening langs de voorzijde kan behouden blijven. Door de 

ontsluitingsweg langs de achterzijde te leggen kunnen aan de voorzijde het aantal onteigeningen van 

gebouwen beperkt blijven.  

De bedrijven dienen op eigen terrein een herinrichting te voorzien die hun in de mogelijkheid stelt te 

ontsluiten op de nieuwe lokale weg. 

In het concept waarbij de lokale weg langs de achterzijde van de KMO-zone loopt, bevat de lokale weg 2 

“haakse” bochten. Deze zullen voorzien moeten worden van een vooraankondiging “gevaarlijke bocht” en 

van bochtschilden aangevuld met de bebording waarop een aangepaste juridische snelheid wordt 

aangekondigd. Als mogelijke maatregel kan verder onderzocht worden of beide bochten kunnen ontworpen 

worden met een aangepaste snelheid, bv 70 km/uur, waardoor de verschillende segmenten van de lokale 

weg “vloeiend” in elkaar overlopen. Onafgezien van de genoemde maatregelen zullen beide bochten kunnen 

geduid worden als potentiële plaatsen voor ongevallen. Echter, en hiervan wordt best vertrokken, zijn beide 

bochten te duiden als snelheidsremmers in het lokale wegennet en voorkomen beide bochten dat de 

snelheid “te” hoog oploopt. Bij het aanleggen van de lokale weg langs de achterzijde van de KMO-zone 

wordt de te rijden afstand voor de lokale relatie (tussen Helchteren en Hechtel) langer dan de situatie waarbij 

de weg lateraal aan de N74 aangelegd wordt. 

De ligging van de verknoping in de omgeving van de bestaande rotonde betekent voor verplaatsingen uit 

Helchteren met een bestemming ten zuiden van de E314 een omrijfactor t.o.v. een variante waarbij de 

verknoping tussen de N715 en de N74 zo dicht mogelijk bij Helchteren gelegen is. In vergelijking met de 



  BE0100.010154.0168 

 

variante waarbij de verknoping in de KMO-zone Peersedijk (zoals verder beschreven) gelegen is, zal 2 x 1,4 

km afgelegd worden. 

Voor verplaatsingen vanuit Hechtel geldt het omrijden minder omdat de verknoping tussen de N73 en de 

N74 kan functioneren voor de verplaatsingen in noordelijke richting en de verknoping van de N715 met de 

N74, waar ook gelegen, voor de verplaatsingen in zuidelijke richting. 

 

Lokale weg lateraal aan de N74 

De lokale weg ter bediening van de economisch activiteiten is aan de voorzijde gelegen (huidige situatie). 

Door de bundeling van de N74 en de N715 zullen evenwel meer gebouwen in onteigening vallen dan bij het 

aanleggen van een lokale weg aan de oostzijde van de KMO-zone. 

Bij het aanleggen van de lokale weg langs de voorzijde wordt de meest directe lokale relatie gerealiseerd 

(huidige situatie). Door de ligging lateraal aan de N74 (met een snelheidsregime van 120 km/uur) bestaat de 

kans dat het ingestelde snelheidsregime (70 km/uur) regelmatig overschreden wordt omwille van het 

rechtlijnig karakter en het effect van de hogere snelheid op de N74. Een afscherming tussen beide 

infrastructuren is om veiligheidsredenen al nodig en kan bijkomende uitgewerkt worden als visueel scherm 

tussen beide infrastructuren.  

De omrijfactoren blijven echter in orde van grootte gelijk aan deze zoals die beschreven zijn in de paragraaf 

“Lokale weg langs de oostzijde van de KMO-zone”. In het geval de lokale weg aan de oostzijde van de 

KMO-zone ligt is de omrijfactor nog net iets groter omwille van de langere afstand die op het lokale 

wegennet dient afgelegd te worden. 

 

1.2.1.2 Verknoping gelegen in de KMO-zone Peersedijk 

Door de ontwerpsnelheid op de N74 op 120 km te behouden bij het uitwerken van de bocht naar het 

segment van de omleiding die oostwaarts afbuigt, valt deze bocht in de KMO-zone. Hierdoor ontstaat de 

mogelijkheid om in de KMO-zone de verknoping met de N715 te realiseren. Er wordt getracht om de 

verknoping zo zuidelijk mogelijk in de KMO-zone te organiseren. 

De lokale weg (N715) volgt het tracé van de N74 en sluit op de N74 aan in de KMO-zone. Door de ligging 

van de infrastructuren zal de huidige KMO-zone “Peersedijk” niet verder in functie kunnen blijven.  

Door een knooppunt in de KMO-zone te voorzien ontstaat de mogelijkheid om het verkeer van en naar 

REMO en Molenheide zo weinig mogelijk te laten gebruik maken van de lokale relatie tussen Helchteren en 

Hechtel. 

De omrijfactor die bij de verknoping t.h.v. de huidige rotonde aanwezig is (zie paragraaf 1.2.1.1 Verknoping 

t.h.v. huidige rotonde), vervalt in deze situatie. Voor verplaatsingen vanuit Hechtel in zuidelijke richting maakt 

het geen verschil waar de verknoping gelegen is. Voor de verplaatsingen vanuit Helchteren is de locatie van 

de verknoping tussen N715 en N74 op de KMO-zone de meest nabij gelegen mogelijkheid. Daardoor 

genereert deze variante waarschijnlijk minder verkeer in de doortochten van Houthalen en Helchteren, t.o.v. 

een systeem waarbij de aansluiting van de N715 op de N74 t.h.v. de huidige rotonde gelegen is. Dit laatste 

is echter niet modelmatig doorgerekend, zodat hier omtrent geen exacte aantallen kunnen naar voor 

geschoven worden. 

 

1.2.1.3 Conclusie noordelijke verknoping 

Vanuit verkeerskundige invalshoek is de locatie van een verknoping in het zuidelijk deel van de KMO-zone 

als wensbaar naar voor te schuiven zonder echter de piste om de verknoping t.h.v. de huidige rotonde te 

organiseren, te verlaten. Volgende aspecten pleiten meer voor een knoop in de KMO-zone: 

• kleinste omrijfactoren.  

• knooppunt in de KMO-zone Peersedijk beschouwd worden als een knooppunt voor Helchteren 
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• N74 kan continu 120 km/uur aanhouden als ontwerpsnelheid 

• directere relatie met REMO en Molenheide  

 

Omrijfactor 

Door de verknoping zo zuidelijk mogelijk te leggen wordt de omrijfactor voor verkeer dat van het noordelijk 

deel van Helchteren komt en naar de N74 wil, beperkt. Bij het verschuiven van de knoop naar de huidige 

locatie van de rotonde op de grens met Hechtel-Eksel neemt de omrijfactor toe.  

 

Knooppunt “Helchteren” 

Door het knooppunt min of meer te laten aansluiten met de noordelijke rand van Helchteren, kan dit 

knooppunt beschouwd worden als een knooppunt voor Helchteren. Daar waar het bij de ligging op de grens 

met Hechtel-Eksel mede als een tweede knooppunt voor Hechtel kan beschouwd worden. 

 

Ontwerpsnelheid N74 is 120 km/uur 

De verknoping in de omgeving van de huidige rotonde is gecombineerd met een tracé dat opgebouwd rond 

een bocht met boogstraal ontwerpsnelheid 90 km/uur. Dit om zo veel mogelijk het huidige tracé / zaten van 

de N715 te volgen. In het gehele tracé van de N74 (vanaf de Nederlandse grens tot aan de aansluiting op de 

E314 / centrum Zuid) wordt uitgegaan van een ontwerpsnelheid van 120 km/uur. Gezien deze bocht (90 

km/uur) niet gecombineerd wordt met een mogelijke verknoping ligt het voor de hand om te streven naar een 

coherent wegbeeld ook wat betreft snelheidsregimes en is het aangewezen een bocht te ontwerpen met een 

ontwerpsnelheid 120 km/uur.  

 

Relatie met REMO en Molenheide 

De locatie van een knooppunt in de KMO-zone voorziet in de kortste afstanden naar REMO en Molenheide. 

Hier door wordt de lokale relatie tussen Helchteren en Hechtel het minst belast door bewegingen van en 

naar REMO en Molenheide. 

Vanuit verkeerskundig en verkeersplanologisch oogpunt is er een lichte voorkeur om de verknoping zo 

zuidelijk mogelijk (KMO-zone) te realiseren. De verknoping t.h.v. de huidige rotonde kan echter eveneens 

weerhouden worden als aanvaardbare oplossing aangezien deze oplossing ruimtelijke mogelijkheden voor 

de bestaande KMO-zone vrijwaart. De ontsluiting van de KMO-zone Peersedijk via de voor- of achterzijde 

geeft verkeerskundig weinig verschillen en wordt verder behandeld in andere disciplines. Daarenboven zijn 

de voordelen van de zuidelijke ligging van de knoop niet sterk significant beter dan bij de noordelijke ligging 

van de knoop. 
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1.2.2 Zuidelijke verknoping 

Voor de zuidelijke verknoping van het omleidingstracé zijn uiteindelijk 2 varianten weerhouden (zie hoofdstuk 

8 en 9). Het betreft een compacte oplossing (variante 3) en een omvangrijke oplossing (variante 1). 

Voor de doorrekening van de verschillende varianten wordt verwezen naar hoofdstuk 10.  

  

Figuur 26: variant 1 – omvangrijke oplossing Figuur 27: variant 3 – compacte oplossing – 

oorspronkelijk idee 

Komende van de omleiding wordt het verkeer met bestemming E314 richting Lummen steeds via een directe 

aansluiting naar de E314 geleid. Dit verkeer belast de aansluiting van het omleidingstracé op de N715 niet. 

Deze directe aansluiting is in alle varianten aanwezig. 

 

1.2.2.1 Omvangrijke aansluiting 

Deze aansluitingsvariant voldoet in alle omstandigheden. Het gehele aansluitingscomplex heeft als 

ontwerpsnelheid 70 km/uur. Deze snelheid bepaalt de boogstralen op de verbindingsdelen kan de snelheid 

verhoogd worden, doch gezien de opeenvolging van in- en uitvoegstroken is het niet aangewezen om het 

snelheidsregime te wijzigen. 

 

1.2.2.2 Compacte aansluiting 

Deze gaat uit van het huidige aansluitingscomplex waarbij volgende maatregelen worden toegepast: 

• Uitvoering met 2x VRI (cf. huidige toestand) 

• Linksaffers worden uit de regeling gehaald m.u.v. de linksaffers die vanaf de E314 uit de richting Lummen 

komen 

• De VRI wordt opgevat als een conflictvrije regeling 

• De brug over de E314 wordt voorzien als een 2x3 

• In het zuid-westelijk kwadrant wordt een “grote” lus aangelegd om de linksaffers naar de E314 richting 

Maasmechelen uit de VRI te halen. De grootte van de lus is het gevolg van de noodzaak van een lange 

weeflengte (parallel aan de E314). De noodzaak van deze lus is afhankelijk van de groei van het verkeer 

enerzijds en de mogelijkheid om de VRI’s op de aansluiting te optimaliseren (dwz optimalisatie van de 

groenfasen, organisatie van de opstelstroken, introductie van aanvullende 

verkeersmanagementsmaatregelen, enz...)  

• Verkeer komende van de E314 vanuit de richting Maasmechelen wordt rechtstreeks naar de omleiding 

geleid. Hiervoor zal een ongelijkvloerse kruising met de omleiding noodzakelijk zijn (ontwerpsnelheid van 

de bochten bedraagt 70 km/uur)  
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Figuur 28: uiteindelijke vormgeving compacte aansluiting 

 

Deze inrichting houdt in dat verschillende rijrichtingen het aansluitingscomplex zwaar belasten, bv. komende 

van de E314 kant Lummen en rijdend naar de primaire weg type I (respectievelijk 870 pae/uur in de 

ochtendspits en 940 pae/uur in de avondspits). 

In vergelijking met variante 1 (omvangrijke oplossing) gaat deze variante uit van een VRI als regulator bij de 

aansluiting. Hierdoor wordt de factor “stoppen” ingevoerd op de aansluiting tussen een primaire weg type I 

en de hoofdweg (E314). Door het aanbrengen van een VRI is de factor snelheid t.h.v. het 

aansluitingscomplex niet relevant als toetsingskader. De bestaande bochten zijn uitgevoerd met straal 90 m. 

deze boogstraal sluit aan bij een snelheid van 50 km/uur. 

Naast het onderscheid in aansluitingsvorm, vlotte aansluitingen versus VRI-geregeld, vormen de gereden 

afstanden op het aansluitingscomplex een onderscheidende factor. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht van de verschillen geboden. Indien er tussen beide 

aansluitingsvarianten geen verschil kan opgetekend worden, wordt in de desbetreffende lijn niets genoteerd. 

De relaties tussen de primair I en de hoofdweg, primair II en de hoofdweg en primair I en II worden 

vergeleken. 

Ongelijkvloerse kruising 

Grote lus i.f.v. linksaf naar 

E314 richting Maasmechelen 
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Tabel 1: omrijafstanden omrvangrijke oplossing versus compacte oplossing 

van naar Verschil (uitgedrukt in 

supplementaire afstand in 

m) 

Hoofdweg – kant Maasmechelen Primair I Omvangrijke 

aansluiting 

Compacte 

aansluiting 

 100 

Hoofdweg – kant Lummen Primair I  3060 

Hoofdweg – kant Maasmechelen Primair II 290 * 

Hoofdweg – kant Lummen Primair II  500* 

Primair I Hoofdweg – kant Maasmechelen  1100 

Primair I Hoofdweg – kant Lummen   

Primair II Hoofdweg – kant Maasmechelen   

Primair II Hoofdweg – kant Lummen  700* 

Primair I Primair II  340* 

Primair II Primair I  700* 

De aanwezigheid van een * notitie duidt op de aanwezigheid van een VRI op deze relatie. Uit bovenstaande 

tabel kan besloten worden dat ofschoon de naamgeving “compacte aansluiting” voor de meeste relaties de 

afstand groter is. Het grootste verschil wordt opgetekend voor de relatie komende van de E314 kant 

Lummen en met bestemming omleiding. Hier bedraagt het verschil 3060 m. 

Door de organisatie van de “compacte aansluiting” worden bijgevolg vele voertuigkilometers meer afgelegd 

per dag. In onderstaande tabel is de inschatting van het extra aantal voertuigkilometers van de compacte 

aansluiting t.o.v. de omvangrijke aansluiting opgenomen. 

 

Tabel 2: voertuigkilometers omvangrijke oplossing versus compacte oplossing 

 

Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat bij de compacte oplossing aanzienlijk meer km gereden 

worden dan bij de omvangrijke oplossing. 

Uit een eerder opgemaakte verdeling over een dag kan afgeleid worden dat de ochtend- en avondspits 

samen 14,53% vertegenwoordigen. Indien de gegevens uit Tabel 2 geëxtrapoleerd worden naar een 

dagtotaal wordt er op de compacte oplossing 55439,09 km meer afstand afgelegd dan op de compacte 

oplossing. 

van naar 

Omvangrijke 

aansluiting

Compacte 

aansluiting

Omvangrijke 

aansluiting 
Compacte 

aansluiting

Omvangrijke 

aansluiting

Compacte 

aansluiting

100 104 140

Hoofdweg – kant Lummen Primair I 3060 2754 2815,2

Hoofdweg – kant Maasmechelen Primair II 290 171,1 52,2

Hoofdweg – kant Lummen Primair II 500 250 130

Primair I Hoofdweg – kant Maasmechelen 1100 715 297

Primair I Hoofdweg – kant Lummen

Primair II Hoofdweg – kant Maasmechelen 
Primair II Hoofdweg – kant Lummen 700 427 371

Primair I Primair II 340 180,2 95,2

Primair II Primair I 700 0 0

totaal 6210 4259,1 3796,2

Verschil (uitgedrukt in vtg km)

ASP 

Verschil 

Hoofdweg – kant Maasmechelen Primair I

Verschil (uitgedrukt in vtg km)

OSP

uitgedrukt in supplementaire 

afstand in m 
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1.2.2.3 Conclusie zuidelijke verknoping 

Vanuit verkeerskundig en verkeersplanologisch oogpunt is de omvangrijke aansluiting te verkiezen boven de 

compacte, omdat: 

• De relaties tussen hoofdweg, primair I en primair II zijn ontworpen om een hoog afwikkelingsniveau aan 

te kunnen in overeenstemming met een afwikkelingsniveau dat aan de verschillende aansluitende wegen 

(primair I, primair II en hoofdweg, onderdeel van TEN-netwerk)  

• De verschillende relaties leggen de kortste weg af 

• de infrastructuur van de omvangrijke aansluiting kan maximaal buiten de bestaande wegenis aangelegd 

worden 

• de bestaande bruggen over de E314 kunnen behouden blijven en functioneren voor de lokale relatie. 

Voor de lokale relatie volstaat één brug (2x1) waardoor de andere brug kan bestemd worden voor (een 

mogelijk tracé van) Spartacus 

• de hiërarchie van de wegen wordt volledig gerespecteerd. Het lokale verkeer wordt niet vermengd met 

verkeer dat afgewikkeld wordt op de primaire wegen en het verkeer dat een relatie heeft van de primaire 

wegen naar de hoofdweg en omgekeerd. 

 

1.3 Locatiebepaling voor verknoping op de doortocht  

Op het GDT zijn er in het noorden (Peersedijk) en in het zuiden (E314) knooppunten voorzien. In het 

noorden krijgt de N74-primaire weg type I aansluiting op het lagere wegennet (N715-lokaal verkeer) terwijl in 

het zuiden naast de aansluiting op het lagere wegennet tevens een aansluiting naar het hogere wegennet 

(E314-hoofdweg) gerealiseerd wordt. 

 

1.3.1 Onderzochte mogelijkheden 

Op het doortochttracé werd in de haalbaarheidsstudie van 2005 de mogelijkheid onderzocht om ter hoogte 

van de Mangelbeek een uitwisselingspunt te voorzien. Deze had als voordeel dat er meer verkeer in de 

tunnels aanwezig zou zijn maar had als nadeel dat er een (beperkt) hogere ruimteinname mee gepaard ging.  

Het al dan niet aanleggen van deze uitwisseling is voor het huidige ontwerp met een 2x2-weg als 

doorgaande weg niet meer relevant gezien de ruimteinname hierbij gelijk is. Ruimtelijk is er dus geen 

verschil tussen het wel of niet aanleggen van de uitwisseling.  

Het GDT is doorgerekend a.d.h.v. het macroscopisch model waarbij de vergelijking gemaakt is met de 

referentiesituatie. 
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Figuur 29: doorrekening – GDT- ochtendspits 
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Figuur 30: doorrekening – GDT – avondspits 
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Figuur 31: doorrekening – GDT – ochtendspits – verschillenplot t.o.v huidige situatie (2006) 
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Figuur 32: doorrekening – GDT– avondspits – verschillenplot t.o.v. huidige situatie (2006) 

In vergelijking met de huidige situatie (2006) nemen de verkeersintensiteiten op het GDT toe. Er dient een 

onderscheid gemaakt te worden tussen het verkeer dat via de tunnels afgewikkeld wordt (doorgaand) en het 

verkeer dat bovengronds rijdt (lokaal).  

Indien het bovengronds verkeer vergeleken wordt met de huidige toestand (2006) kan er geconstateerd 

worden dat de verkeersintensiteiten duidelijk zijn afgenomen doordat het doorgaande verkeer via de tunnels 

wordt afgewikkeld. 

Op de lokale wegen die het dichtst aansluiten bij de noordelijke of zuidelijke knoop is een toename merkbaar 

t.o.v. scenario 1 – omleidingstracé. Dit is te verklaren door het feit dat het verkeer de kortste route naar de 

primaire weg zoekt.   

1.3.2 Conclusie 

De aanwezigheid van het uitwisselingspunt heeft in de huidige situatie geen negatieve effecten (onder de 

vorm van een bijkomende ruimteinname). Om deze reden wordt de mogelijkheid om hier niet te verknopen 

niet verder beschouwd. 
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1.4 Evaluatie ontwerpen voor verknoping op de doortocht  

1.4.1 Noordelijke verknoping N74 / N715 

Wat betreft de noordelijke aansluiting zijn beide oplossingen vanuit verkeerskundig standpunt gelijkwaardig 

en voldoende. Er werden geen verkeersproblemen vastgesteld in VISSIM. 

Vanuit de microsimulatie zijn geen argumenten pro of contra aan te voeren als onderscheidend element. 

Deze zullen via andere disciplines moeten bekomen worden. 

 

1.4.1.1 Locatie van de verknoping 

Voor de noordelijke aansluiting tussen de N74 en N715 zijn 2 varianten weerhouden die ingedeeld kunnen 

worden i.f.v. de ligging van de verknoping. 

• de verknoping is gelegen t.h.v. de huidige rotonde op de N74/N715 

• de verknoping is gelegen t.h.v. de Peersedijk  

Bij beide varianten kan de lokale relatie (N715) langs de oostzijde (achterzijde) van de KMO-zone of langs 

de westzijde (voorzijde) van de KMO-zone geleid worden. 

De verkeersafwikkeling t.h.v. de noordelijke verknoping wordt niet beïnvloed, noch positief, noch negatief 

indien enkel de ligging beschouwd wordt. De afwikkelingsniveaus op de aansluiting zijn daarom niet van 

onderscheidende aard en worden in verdere afweging dan ook niet meegenomen. 

 

1.4.1.2 Verknoping t.h.v. huidige rotonde 

Lokale weg langs de oostzijde van de KMO-zone 

De lokale weg ter bediening van de economisch activiteiten is langs de achterzijde gelegen behalve voor het 

bedrijf “Autorecycling Vanlingen” waar de bediening langs de voorzijde kan behouden blijven. Door de 

ontsluitingsweg langs de achterzijde te leggen kunnen aan de voorzijde het aantal onteigeningen van 

gebouwen beperkt blijven. 

De bedrijven dienen op eigen terrein een herinrichting te voorzien die hun in de mogelijkheid stelt te 

ontsluiten op de nieuwe lokale weg. 

De lokale weg langs de achterzijde bevat 2 “haakse” bochten. Deze zullen voorzien moeten worden van een 

vooraankondiging van “gevaarlijke bocht” en een aangepaste juridische snelheid. Onafgezien van de 

genoemde maatregelen zullen beide bochten gevaarlijke situaties blijven en zal de onveiligheid toenemen. 

Bij het aanleggen van de lokale weg langs de achterzijde van de KMO-zone wordt de te rijden afstand langer 

dan de situatie waarbij de weg lateraal aan de N74 aangelegd wordt. 

De ligging van de verknoping in de omgeving van de bestaande rotonde betekent voor verplaatsingen uit 

Helchteren met een bestemming ten zuiden van de E314 een omrijfactor t.o.v. een variante waarbij de 

verknoping t.h.v. Peersedijk zo dicht mogelijk bij Helchteren gelegen is. In vergelijking met de variante 

waarbij de verknoping t.h.v. Peersedijk (zoals verder beschreven) gelegen is, zal 1 x 2 km + 1 x 1,8 km 

afgelegd worden. 

Voor verplaatsingen vanuit Hechtel geldt het omrijden minder omdat de verknoping tussen de N73 en de 

N74 kan functioneren voor de verplaatsingen in noordelijke richting en de verknoping van de N715 met de 

N74, waar ook gelegen, voor de verplaatsingen in zuidelijke richting. 

Lokale weg lateraal aan de N74 

De lokale weg ter bediening van de economisch activiteiten is aan de voorzijde gelegen (huidige situatie). 

Door de bundeling van de N74 en de N715 zullen evenwel meer gebouwen in onteigening vallen dan bij het 

aanleggen van een lokale weg aan de oostzijde van de KMO-zone. 

Bij het aanleggen van de lokale weg langs de voorzijde wordt de meest directe lokale relatie gerealiseerd 

(huidige situatie). 
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De omrijfactoren blijven echter in orde van grootte gelijk aan deze zoals die hierboven beschreven zijn 

waarbij de directe relatie aanleiding is tot een omrijafstand van 2 x 1,8 km. 

 

1.4.1.3 Verknoping gelegen t.h.v. Peersedijk 

De verknoping wordt zo zuidelijk mogelijk t.h.v. Peersedijk gerealiseerd overeenkomstig de “Technische en 

ruimtelijke Haalbaarheidsstudie van de noordzuidverbinding. Doordat het knooppunt t.h.v. Peersedijk is 

gelegen wordt de meest directe relatie aangeboden voor REMO, Molenheide en Helchteren.  

De omrijfactor die bij de verknoping t.h.v. de huidige rotonde aanwezig is, vervalt in deze situatie. Voor 

verplaatsingen vanuit Hechtel in zuidelijke richting maakt het geen verschil waar de verknoping gelegen is. 

Voor de verplaatsingen vanuit Helchteren is de locatie van de verknoping tussen N715 en N74 t.h.v. 

Peersedijk de meest nabij gelegen mogelijkheid. Daardoor genereert deze variante de minste 

verkeersbelasting in de doortochten van Houthalen en Helchteren. 

 

1.4.1.4 Conclusie noordelijke verknoping 

Vanuit verkeerskundige insteek is de locatie van een verknoping t.h.v. Peersedijk te verkiezen boven een 

locatie in de omgeving van de huidige rotonde omwille van het uitschakelen van omrijfactoren. Daarbij kan 

een knooppunt t.h.v. Peersedijk beschouwd worden als een knooppunt voor Helchteren, wat in het geval van 

een verknoping op de locatie van de huidige rotonde niet gesteld kan worden.  

De locatie van een knooppunt t.h.v. Peersedijk voorziet in de kortste afstanden naar REMO en Molenheide. 

Hierdoor wordt het lokale wegennet minder belast door bewegingen van en naar REMO en Molenheide. 

Vanuit verkeerskundig en verkeersplanologisch oogpunt is het wenselijk dat de verknoping zo zuidelijk 

mogelijk (KMO-zone) gerealiseerd wordt, dit om de ontwerpsnelheid van de segmenten gelijkaardig te 

kunnen houden, om de bediening van Helchteren, Remo en Molenheide optimaal te maken. 

 

1.4.2 Zuidelijke verknoping N74 / N715 

1.4.2.1 Locatie van de verknoping 

De locatie van de verknoping is t.h.v. het huidige op- en afrittencomplex 29. Enkel de vorm waaronder de 

primaire weg aansluit op de hoofdweg is verschillend. Het betreft een VRI-geregelde aansluiting (cf. huidige 

toestand) en een aansluiting waarbij het verkeer via rechts in en rechts uit geleid wordt. 

Deze verschillende aansluitingsvorm leidt verschillende afwikkelingsniveaus. Via een dynamische 

microsimulatie zijn beide aansluitingsmogelijkheden doorgerekend. 
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Figuur 33: zuidelijke aansluiting variant rechts in / rechts uit 

 

1.4.2.2 Microsimulatie 

In beide simulaties is de rotonde in het noord-westelijke kwadrant aanwezig. Deze rotonde is noodzakelijk en 

functioneert als schakelpunt in de verschillende verkeersrichting die kunnen / moeten gekozen worden. 

VRI-geregelde aansluitng 

De variante met een lichtenregeling functioneert niet. De lichten kunnen onmogelijk de grote 

verkeersstromen verwerken. De file bouwt zich onmiddellijk op en zal zonder enige twijfel over een 

aanzienlijke afstand het verkeer vanuit Houthalen-Helchteren blokkeren en terugslaan tot in de tunnel op het 

lokale niveau tot over het kruispunt met de Koolmijnlaan / Meerstraat. 
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Figuur 34: wachtrijopbouw in noordelijke richting t.g.v. verkeerslichten 

 

Rechts in / rechts uit  

Het alternatief met rechts in / rechts uit werkt prima, daar zijn geen problemen te melden. Er is geen verschil 

in de afwikkeling tussen 2x1 en 2x2 rijstroken. 

 

1.4.2.3 Conclusie zuidelijke aansluiting 

Voor de zuidelijke aansluiting kan enkel gewerkt worden met een systeem waarbij het verkeer via rechts in / 

rechts uit zonder conflicten over de aansluiting geleid wordt.  De variante met verkeerslichten functioneert 

niet. 
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Bijlage 13.1: Rapport Doorrekeningen Vlaams 
Verkeerscentrum Plan-MER2 Noord-Zuidverbinding Limburg  
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1 Inleiding 

In opdracht van de afdeling Wegen en Verkeer Limburg is de voorbije jaren een Plan-
MER opgemaakt om de effecten van de aanpassing of omleiding van de Noord-
Zuidverbinding (N715 – Grote Baan) door of rond Houthalen-Helchteren te onderzoeken. 
Het definitieve Plan-MER werd door de dienst MER goedgekeurd op 22 september 2008. 
De Raad van State heeft de goedkeuringsbeslissing van de dienst MER echter vernietigd 
in haar arrest van 29 maart 2013 (arrest nr. 223.083). Door AWV Limburg, in 
samenspraak met de dienst MER, is besloten de Plan-MER opnieuw op te maken.  

In het kader van het voormalige Plan-MER, maar ook in het kader van de latere project-
MER, is het verkeersmodel ingeschakeld voor de aanlevering van de gegevens voor de 
MER-disciplines verkeer, lucht en geluid. Voor de actualisatie van het Plan-MER zijn er bij 
het Verkeerscentrum doorrekeningen aangevraagd (zie bijgevoegd aanvraagformulier 
achteraan dit rapport). De MER-disciplines verkeer, lucht en geluid zullen gebruikmaken 
van de meest recente resultaten van doorrekeningen met het provinciaal verkeersmodel 
Limburg. 

In dit rapport wordt eerst een beschrijving gegeven van het gebruikte 
modelinstrumentarium en de aanpassingen die voor dit project gebeurd zijn aan het 
provinciaal verkeersmodel Limburg versie 3.6.1. Vervolgens worden de verschillende 
doorgerekende scenario’s toegelicht. Tenslotte worden de resultaten van de 
doorrekeningen van de basistoestand 2009, het scenario BAU 2020 en de twee tracé-
scenario’s besproken. Om af te sluiten wordt er een kort besluit geformuleerd. 

De figuren waarnaar verwezen wordt in dit rapport, zijn terug te vinden in de bijlage. 
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2 Modelinstrumentarium 

De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het provinciaal verkeersmodel 
Limburg versie 3.6.1 1. Dit provinciaal verkeersmodel beschrijft de mobiliteit van het 
personenverkeer aan de hand van de spreiding in tijd en ruimte van socio-economische 
activiteiten, het volledige multimodale vervoersaanbod, de aantrekkelijkheid van de 
verschillende vervoerwijzen en de invloed hiervan op de modale keuze en trajectkeuze 
voor alle verplaatsingen.  

Het gebruikte modelinstrumentarium focust vooral op een zo correct mogelijke 
modellering van het personenverkeer, maar er wordt uiteraard ook rekening gehouden 
met het vrachtverkeer over de weg. De vrachtwagenverplaatsingen worden berekend in 
het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 1.6. 

2.1 Provinciaal verkeersmodel Limburg versie 3.6.1 

Het provinciaal verkeersmodel Limburg is een statisch, multimodaal, geaggregeerd 
verkeersmodel op strategisch niveau op uurbasis. De gegevens worden geaggregeerd op 
zoneniveau, met aandacht voor een opdeling in homogene groepen op basis van motief 
en gezins- of persoonskenmerken. 

Het netwerk en de zonering van het provinciaal verkeersmodel Limburg versie 3.6.1 
bevat heel België en een schil van het buitenland rond België. De omvang van de zones 
varieert van plaats tot plaats: de provincie Limburg heeft een relatief fijne zonering, die 
op veel plaatsen direct aansluit bij de statistische sectoren2. Hoe verder men van het 
studiegebied verwijderd is, hoe grover de zonering wordt. 

Aan deze zonering is ook een gegevenslaag gekoppeld. In deze laag zitten de socio-
demografische gegevens (SDG’s) rond bevolking, tewerkstelling, schoolbevolking, 
schoolgaanden, gezinsgrootte, autobezit, … . Deze gegevens dateren voor de 
basissituatie van 2007. Eenzelfde gegevenslaag is ontwikkeld voor het toekomstscenario 
“Business-as-Usual 2020” (BAU 2020). Bij de invulling van dit referentiescenario is 
rekening gehouden met de verwachte ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen voor 
2020 zoals ze gekend en beslist waren in 2007-2008. 

De verfijning van de infrastructuurnetwerken is gelijkaardig: binnen de provincie zelf 
worden alle ontsluitende wegen tot een deel van de belangrijkste woonstraten 
opgenomen, buiten de provincie daalt deze detailleringsgraad. Gelijklopend worden 
binnen de provincie alle haltes van De Lijn en stations van de NMBS opgenomen, en 
worden de OV-dienstvoeringen tot op doortochttijd ingevoerd. Buiten het studiegebied is 
het aanbod openbaar vervoer logischerwijze minder gedetailleerd opgenomen. Deze 
lijnvoeringen worden voor alle relevante uren uit de beschikbare databanken of andere 
gegevensbronnen van de Belgische openbaar vervoermaatschappijen (De Lijn, NMBS, 
TEC, MIVB) afgeleid. Dit lijnenbestand dateert voor de basissituatie uit 2007. Ook voor 
het toekomstjaar 2020 is een gelijkaardig bestand opgemaakt waarbij rekening is 
gehouden met de verwachte uitbreidingen van het aanbod openbaar vervoer. 

1 http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/ 
2 http://www.uvcw.be/no_index/adl/ressources/SPF-Economie.pdf 
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De parametrisatie van dit verkeersmodel is zowel gebeurd op basis van de Socio-
Economische Enquête 2001 3  als de Vlaamse OVG’s van 2000-2001 4  (Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag). Deze gedragsonderzoeken geven inzicht in het verplaatsings- en 
mobiliteitskeuzegedrag van de gemiddelde Vlaming. Uit de resultaten ervan zijn de 
parameters afgeleid die gebruikt worden in het vraag- en vervoerwijzekeuzemodel. 

Het provinciaal verkeersmodel bestaat klassiek uit vijf stappen: 

− Tripgeneratie (en tijdstipkeuze): hierbij wordt voor de beschouwde tijdsperiode 
berekend hoeveel verplaatsingen er in iedere zone vertrekken en aankomen. 

− Tripdistributie: in deze stap worden de globale verplaatsingen per zone 
verdeeld over alle herkomsten en bestemmingen. Het resultaat hiervan zijn de 
globale verplaatsingsmatrices of HB-matrices. 

− Vervoerwijzekeuze: in functie van de aantrekkelijkheid van de verschillende 
vervoersmodi worden de HB-matrices opgedeeld in verplaatsingsmatrices per 
vervoersmodus (auto, fiets, te voet en openbaar vervoer). 

− Kalibratie: de HB-matrices voor de modi auto en openbaar vervoer worden 
gekalibreerd in functie van de beschikbare tellingen. 

− Toedeling of routekeuze: in de laatste stap worden de resulterende HB-
matrices toegedeeld voor de verschillende vervoersmodi, met uitzondering van 
fiets en te voet. 

Een groot deel van het vraagmodel, met name de tripgeneratie en -distributie, zitten 
vervat in de BASMAT-module. Deze module berekent de gewenste vraagmatrices per 
motief voor alle relevante modeluren. Voor de doorrekeningen uit dit rapport werd 
gebruikgemaakt van BASMAT versie 3.6. De opbouw van de BASMAT-module versie 3.6 
is beschreven in een overkoepelende nota 65.15. 

De vervoerwijzekeuze, kalibratie en routekeuze zitten vervat in een andere module van 
het gebruikte modelinstrumentarium: het eigenlijke multimodale verkeersmodel versie 
3.6.16 (MM versie 3.6.1). 

Voor de basissituatie worden de in MM berekende HB-matrices gekalibreerd met behulp 
van een uitgebreide databank aan verkeersgegevens: 

− Automatische verkeerstellingen met behulp van dubbele lussen op het Vlaamse 
snelwegennet; 

− Occasionele en automatische verkeerstellingen op het onderliggende wegennet; 
− Cordontellingen van De Lijn 

Daarnaast worden de synthetische vrachtwagenmatrices afkomstig uit het Strategisch 
Vrachtmodel Vlaanderen (cfr. paragraaf 2.2) in MM gekalibreerd. Hierbij wordt 
vertrokken van dezelfde gegevensbronnen als voor de personenauto’s. Wel gebeurt de 
vrachtkalibratie voorafgaandelijk aan de andere stappen van MM. 

Deze kalibratiegegevens zijn verzameld voor het jaar 2009. Daarom is dat jaar 2009 het 
basisjaar van deze versie 3.6.1. 

3 http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/enquetes_et_methodologie/monografieen_socio-
economische_enquete_2001.jsp 

4 http://www.mobielvlaanderen.be/ovg/ 
5http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/N65
.1 Modelopbouw BASMAT36_v1.3.pdf 
6http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/Opb
ouw_MM_versie3.6.1_v2.1.pdf 
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2.2 Strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 1.6 

De synthetische vrachtwagenmatrices die in versie 3.6.1 van het provinciaal 
verkeersmodel Limburg gebruikt worden, zijn afkomstig van het strategisch vrachtmodel 
Vlaanderen versie 1.6. Deze vrachtwagenmatrices worden vervolgens in MM bijkomend 
gekalibreerd. 

De beschrijving van de vorige versie (versie 1.5) van dit strategisch vrachtmodel 
Vlaanderen is terug te vinden in de nota “Strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 
1.5” 7. Versie 1.6 is gelijkaardig opgebouwd, alleen zijn bepaalde vrachtgegevens en 
vrachtstromen verbeterd8. Hiervoor is gebruikgemaakt van de extra gegevens die door 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) ter beschikking gesteld zijn: 

• Detailgegevens verzameld in het kader van de opmaak van een eigen havenmodel. 

• Herkomst-bestemmingsgegevens afkomstig van het HB-onderzoek dat voor het 
GHA uitgevoerd is in september 2011. 

2.3 Aanpassingen provinciaal verkeersmodel Limburg versie 3.6.1 

In het projectgebied is het netwerk nagekeken, uitgebreid en verfijnd waar nodig. Voor 
deze doorrekeningen omvat het projectgebied de uitgebreide omgeving van Houthalen-
Helchteren.  

Tevens worden alle kruispuntdefinities in het projectgebied nagekeken en verbeterd waar 
nodig. 

Tenslotte is er een projectkalibratie uitgevoerd, zodat de resultaten van de basistoestand 
2009 nauwkeuriger aansluiten bij de beschikbare tellingen. 

Voor de doorrekeningen van het toekomstscenario wordt gebruikgemaakt van het 
scenario Business-As-Usual 2020 (BAU 2020), zoals hierboven beschreven. Voor een 
volledig overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar de rapportage van de 
opmaak van het toekomstscenario BAU 2020. Hiervoor worden een aantal rapporten 
opgemaakt die in de loop van december 2013 beschikbaar zullen zijn. Ze kunnen dan 
opgevraagd worden bij het Verkeerscentrum. 
  

7http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/v1.5_St
rategisch vrachtmodel Vlaanderen v2.2.pdf 
8 http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/Aanpas
singen_vrachtmodel_versie1.6_tov_versie1.5.pdf 

p. 4 4 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 

                                           

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/v1.5_Strategisch%20vrachtmodel%20Vlaanderen%20v2.2.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/v1.5_Strategisch%20vrachtmodel%20Vlaanderen%20v2.2.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/Aanpassingen_vrachtmodel_versie1.6_tov_versie1.5.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelVlaanderen/Aanpassingen_vrachtmodel_versie1.6_tov_versie1.5.pdf


2.4 Vergelijking provinciaal verkeersmodel Limburg versie 3.6.1 – versie 3.4 

De versie 3.6.1 van het provinciaal verkeersmodel Limburg verschilt van de versie 3.4 
die gebruikt is voor de doorrekeningen die uitgevoerd werden in 2007 en 2008 in het 
kader van het (voormalig) Plan-MER voor de Noord-Zuidverbinding. De basismodules van 
versie 3.4 van het verkeersmodel zijn gelijkaardig aan deze van de huidige versie (versie 
3.6.1), maar er zijn wel enkele verschilpunten tussen beide modelversies: 

• In versie 3.4 dateert een groot deel van de SDG’s van 2001. 

• In versie 3.4 dateren de bevolkingsgegevens van 2006. 

• Versie 3.4 is gekalibreerd op basis van tellingen van 2004. 

• De verplaatsingsmatrices voor het toekomstscenario BAU 2020 in versie 3.4 zijn 
berekend zonder rekening te houden met een aantal detailprognoses. 

• In versie 3.4 zijn er in het studiegebied van de Noord-Zuidverbinding een aantal 
correcties en verbeteringen aangebracht, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
toen bekende inzichten (in 2007). 

Indien men de resultaten van de doorrekeningen voor dit (tweede) Plan-MER wil 
vergelijken met eerder uitgevoerde doorrekeningen voor dit Plan-MER, moet men dus 
rekening houden met deze verschilpunten. 
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3 Scenario’s 

3.1 Basistoestand 2009 

Dit scenario omvat de basistoestand 2009 van het provinciaal verkeersmodel Limburg 
3.6.1, zoals beschreven in hoofdstukken 2.1 en 2.2, aangevuld met de verfijningen 
vermeld in hoofdstuk 2.3. 

Figuur 1 in de bijlage geeft het netwerk van de basistoestand 2009 weer. 

3.2 Scenario BAU 2020 

Dit scenario omvat het toekomstscenario Business-as-Usual 2020 (BAU 2020) van het 
provinciaal verkeersmodel Limburg 3.6.1, zoals beschreven in hoofdstukken 2.1 en 2.2.  

Dit scenario is de basis voor alle volgende scenario’s en mag aanzien worden als de 
referentie waarmee de volgende scenario’s vergeleken kunnen worden. 

Figuur 4 in de bijlage geeft het netwerk van het toekomstscenario BAU 2020 weer. 

3.3 Scenario doortochttracé 

Dit scenario omvat het doortochttracé zoals hieronder kort beschreven. Een volledige 
beschrijving kan teruggevonden worden in de tekst van de eerste Plan-MER9. 

• Het doortochttracé volgt de tracering van de huidige N74/N715. 

• Om het doorgaande verkeer en het lokale verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten 
doorstromen, wordt gewerkt met een gescheiden stelsel van parallelle wegen. 

• Om een uitwisseling tussen de twee verkeersstromen te voorzien en om de 
keerbeweging op de lokale weg mogelijk te maken, zijn een aantal uitwisselpunten 
voorzien. 

Figuur 7 in de bijlage geeft het netwerk van het scenario doortochttracé weer. 

  

9 Cfr. deel 13: Toelichting van de planalternatieven uit “planMER N74: Projectstudies ten behoeve van de 
realisatie van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren”, TV ASTA, 12/09/2008, 
http://denoordzuid.mmtools.eu/banners/images/dbimages/docs/deel13_toelichtingvanplanalternatieven.pdf 
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3.4 Scenario omleidingstracé 

Dit scenario omvat het omleidingstracé, zoals hieronder kort beschreven. Een volledige 
beschrijving kan teruggevonden worden in de tekst van de Project-MER10. 

• Het omleidingstracé volgt vanaf de aansluiting met de reeds gerealiseerde N74 de 
huidige N74/N715 tot en met de KMO-zone ten noorden van Helchteren. Verder 
zuidwaarts wordt het tracé ten westen van de kernen van Helchteren en Houthalen 
voorzien. Ten westen van Houthalen loopt het tracé tussen de Mangelbeek en de 
Echelbeek. Verder zuidwaarts is het tracé over het industrieterrein Centrum Zuid 
voorzien, waarna het aansluit op de E314 ter hoogte van het bestaande op- en 
afrittencomplex. 

• Het lokale verkeer blijft gebruikmaken van de bestaande N715, waardoor lokaal en 
doorgaand verkeer volledig van elkaar gescheiden zijn. 

• Om een uitwisseling tussen het lokale en het doorgaande verkeer te voorzien, zijn 
een aantal uitwisselpunten voorzien. 

• Ter hoogte van verstoringsgevoelige zones in de open ruimte wordt de weg, 
afhankelijk van de situatie, in tunnel of als brug voorzien. Voor de 
verkeersmodellering is het niet belangrijk of een wegsegment is ingetekend als 
brug of tunnel. 

• Ter hoogte van de E314 wordt een nieuw op- en afrittencomplex voorzien, die een 
nieuwe aansluiting voorziet voor de Noord-Zuidverbinding, de E314 en de N74. 

Figuur 12 in de bijlage geeft het netwerk van het scenario omleidingstracé weer. 

  

10  Cfr. deel 4: Referentiesituatie uit ontwerp Project-MER omleidingstracé (Projectmer- deel 4 hfdst 1 
verkeersnetwerk referentiesituatie- 20111028.pdf), TV ASTA, 28/10/2011 
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4 Opgeleverde resultaten 

De resultaten van de doorrekeningen worden toegelicht aan de hand van verschillende 
figuren. De figuren waarnaar verwezen wordt, zijn steeds terug te vinden in de bijlage. 

4.1 Basistoestand 2009 

De resultaten van de basistoestand 2009 zijn terug te vinden in figuren 2 en 3 in de 
bijlage. 

De belasting tijdens de ochtendspits wordt weergegeven in figuur 2.  

Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 760 pae/u richting Hasselt en ca. 
550 pae/u richting Nederland. Ter hoogte van Helchteren is dit gestegen tot ca. 
1100 pae/u richting Hasselt en ca. 800 pae/u richting Nederland. Tussen Houthalen en de 
aansluiting met de E314 worden de hoogste belastingen waargenomen: ca. 2500 pae/u 
richting Hasselt en ca. 1500 pae/u richting Nederland. Na de aansluiting met de E314 
dalen de belastingen opnieuw: 1100 pae/u richting Hasselt en 600 pae/u richting 
Nederland.  

Op de oost-westrelatie van de N73 wordt een belasting van ca. 800 pae/u waargenomen. 
De west-oostrelatie is minder zwaar belast met ca. 550 pae/u. 

De belasting tijdens de avondspits wordt weergegeven in figuur 3. 

Algemeen gesteld zijn de belastingen tijdens de avondspits hoger dan tijdens de 
ochtendspits. Waar de meest belaste richting tijdens de ochtendspits vooral richting 
Hasselt was, worden de hoogste belastingen nu waargenomen richting Nederland. 

Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 700 pae/u in beide richtingen. Ter 
hoogte van Helchteren is dit gestegen tot ca. 850 pae/u richting Hasselt en ca. 
1250 pae/u richting Nederland. Tussen Houthalen en de aansluiting met de E314 worden 
de hoogste belastingen waargenomen: ca. 1950 pae/u richting Hasselt en ca. 2300 pae/u 
richting Nederland. Na de aansluiting met de E314 dalen de belastingen opnieuw: 
650 pae/u richting Hasselt en 1000 pae/u richting Nederland.  

Ook op de N73 worden merkbaar hogere belastingen waargenomen: op het oostelijke 
deel rijdt er ca. 750 pae/u komende uit Peer en 920 pae/u richting Peer. Op het 
westelijke deel rijdt er ca. 900 pae/u richting Leopoldsburg en ca. 1000 pae/u komende 
uit Leopoldsburg. 

4.2 Scenario BAU 2020  

De resultaten van het scenario BAU 2020 zijn terug te vinden op figuren 5 en 6 in de 
bijlage. 

De belasting tijdens de ochtendspits wordt weergegeven in figuur 5. 

Omwille van de toegenomen verkeersvraag in het scenario BAU 2020, zijn ook de 
belastingen hoger in dit scenario. Ook tijdens de ochtendspits is de drukste richting op de 
N74 richting Hasselt, tijdens de avondspits is richting Nederland de drukste richting. 
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Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 1050 pae/u richting Hasselt en ca. 
850 pae/u richting Nederland. Ter hoogte van Helchteren is dit gestegen tot ca. 
1490 pae/u richting Hasselt en ca. 1100 pae/u richting Nederland. Tussen Houthalen en 
de aansluiting met de E314 worden de hoogste belastingen waargenomen: ca. 
2600 pae/u richting Hasselt en ca. 1950 pae/u richting Nederland. Na de aansluiting met 
de E314 dalen de belastingen opnieuw: 1380 pae/u richting Hasselt en 900 pae/u 
richting Nederland.  

Op de oost-westrelatie van de N73 wordt een belasting van ca. 1100 pae/u 
waargenomen. De west-oostrelatie is minder zwaar belast met ca. 800 pae/u. 

De belasting tijdens de avondspits wordt weergegeven in figuur 6. 

Ten noorden van de N73 rijden er op de N74 ca. 1060 pae/u in de richting van Hasselt. 
Richting Nederland zijn dit 1350 pae/u. Ter hoogte van Helchteren is de belasting 
gestegen tot ca. 1500 pae/u richting Hasselt en ca. 1550 pae/u richting Nederland. 
Tussen Houthalen en de aansluiting met de E314 worden de hoogste belastingen 
waargenomen: ca. 2400 pae/u richting Hasselt en ca. 2300 pae/u richting Nederland. Na 
de aansluiting met de E314 dalen de belastingen opnieuw: in beide richtingen rijden er 
ca. 1150 pae/u. 

Ook op de N73 worden merkbaar hogere belastingen waargenomen: op het oostelijke 
deel rijdt er ca. 1000 pae/u komende uit Peer en 1100 pae/u richting Peer. Op het 
westelijke deel rijdt er ca. 950 pae/u richting Leopoldsburg en ca. 1200 pae/u komende 
uit Leopoldsburg. 

4.3 Scenario doortochttracé 

De resultaten van het scenario doortochttracé zijn terug te vinden in de figuren 8 tot en 
met 11 in de bijlage. Het betreft enerzijds de figuren met belastingen en anderzijds 
verschillenplots met het scenario BAU 2020. 

Gezien de opsplitsing van de infrastructuur op de N74 in een hoofdweg en een 
parallelweg worden de belastingen weergegeven in onderstaande tabel, alsook een 
vergelijking gemaakt met de voorspelde belasting voor het scenario BAU 2020. 

 
Tabel 1: Verkeersbelastingen op de Noord-Zuidverbinding - scenario Doortochttracé 

Figuren 9 en 11 geven de verschillen weer tussen het scenario BAU 2020 en het scenario 
doortochttracé, respectievelijk voor de ochtend- en de avondspits. 

  

Scenario BAU 2020 Scenario BAU 2020
N74 Hoofdweg+ parallelweg Verschil N74 Hoofdweg+ parallelweg Verschil

Ten noorden van N73 1010 1220 210 1060 1190 130
Te Helchteren 1490 1930 440 1450 1880 430
Tussen Houthalen en E314 2520 3160 640 2350 2440 90
Na E314 1360 1490 130 1150 1210 60

Scenario BAU 2020 Scenario BAU 2020
N74 Hoofdweg+ parallelweg Verschil N74 Hoofdweg+ parallelweg Verschil

Ten noorden van N73 840 960 120 1350 1760 410
Te Helchteren 1200 1510 310 1550 2600 1050
Tussen Houthalen en E314 1900 2280 380 2300 3740 1440
Na E314 900 960 60 1150 1370 220

Avondspits 17-18
Scenario Doortochttracé

Scenario Doortochttracé

Scenario Doortochttracé

Ochtendspits 08-09 Avondspits 17-18
Verkeerbelasting op Noordzuidverbinding richting Hasselt

Scenario Doortochttracé

Verkeerbelasting op Noordzuidverbinding richting Nederland
Ochtendspits 08-09
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Zowel tijdens de ochtend- als avondspits komen dezelfde effecten naar voren. De aanleg 
van de Noord-Zuidverbinding met het doortochttracé zorgt voor een verschuiving van het 
verkeer van de bovengrondse N74 naar de ondergrondse Noord-Zuidverbinding. Hierdoor 
dalen de belastingen op de parallelweg sterk. Deze dalingen variëren tussen -1000 pae/u 
en -1500 pae/u, afhankelijk van de locatie. 

Daarnaast heeft de vlottere doorstroming ter hoogte van Houthalen en Helchteren nog 
enkele andere effecten. 

Ter hoogte van de toegangspunten naar de Noord-Zuidverbinding in het noorden (N74) 
en zuiden (E314, N74) worden er hogere belastingen waargenomen. Het gaat om 
verkeer dat er voor kiest om zijn weg af te leggen via de nieuwe Noord-Zuidverbinding in 
plaats van via alternatieve noord-zuidrelaties. Op deze alternatieve noord-zuidrelaties 
(bvb. N76 en N72) zijn er dan ook dalingen zichtbaar van de belastingen. 

Nog een effect van de aanleg van het doortochttracé is de verhoogde belasting op 
alternatieve toegangswegen van de Noord-Zuidverbinding. Vooral op de N719 worden er 
hogere belastingen waargenomen. Te Helchteren kan men namelijk nog steeds de Noord-
Zuidverbinding oprijden, hierbij gaat het om verkeer dat de nieuwe route verkiest via 
Helcheteren in plaats van bvb. de N76. 

Tot slot zal lokaal het verkeer te Houthalen en Helchteren zich gaan heroriënteren in 
functie van de nieuwe infrastructuur. Toegangswegen van de parallelweg die dichter bij 
de op- en afritten van de hoofdweg liggen, zullen zwaarder belast worden aangezien deze 
een sneller alternatief vormen om de Noord-Zuidverbinding te gebruiken. Een voorbeeld 
hiervan is de toegenomen belasting op de Herebaan te Houthalen. 

4.4 Scenario omleidingstracé 

De resultaten van het scenario omleidingstracé zijn terug te vinden op figuren 13 tot en 
met 16 van de bijlage. 

Ook hier wordt de belasting op de nieuwe Noord-Zuidverbinding en de bestaande N715 
weergegeven in onderstaande tabel alsook een vergelijking met de belastingen voor het 
scenario BAU 2020. 

 
Tabel 2: Verkeersbelastingen op de Noord-Zuidverbinding - scenario Omleidingstracé 

Figuren 14 en 16 geven de verschillen weer tussen het scenario BAU 2020 en het 
scenario omleidingstracé, respectievelijk voor de ochtend- en de avondspits. 

  

Scenario BAU 2020 Scenario BAU 2020
N74 Omleidingsweg N715 Verschil N74 Omleidingsweg N715 Verschil

Ten noorden van N73 1010 1210 200 1060 1220 160
Te Helchteren 1490 1660 380 550 1450 1430 520 500
Tussen Houthalen en E314 2520 2070 820 370 2350 2050 640 340
Na E314 1360 1280 -80 1150 1050 -100

Scenario BAU 2020 Scenario BAU 2020
N74 Omleidingsweg N715 Verschil N74 Omleidingsweg N715 Verschil

Ten noorden van N73 840 980 140 1350 2010 660
Te Helchteren 1200 1100 320 220 1550 1910 470 830
Tussen Houthalen en E314 1900 1540 1030 670 2300 2320 1110 1130
Na E314 900 740 -160 1150 1130 -20

Verkeerbelasting op Noordzuidverbinding richting Nederland
Ochtendspits 08-09 Avondspits 17-18

Scenario Omleidingstracé Scenario Omleidingstracé

Verkeerbelasting op Noordzuidverbinding richting Hasselt
Ochtendspits 08-09 Avondspits 17-18

Scenario Omleidingstracé Scenario Omleidingstracé

p. 10 10 Kenniscentrum Verkeer en Vervoer 



Een aantal effecten die waargenomen zijn bij het scenario doortochttracé, kunnen ook 
hier weer opgemerkt worden.  

De belasting op de N715 door Houthalen en Helchteren daalt drastisch omwille van de 
vlotte verbinding die gemaakt wordt door de Noord-Zuidverbinding (met dalingen die 
kunnen oplopen tot -1700 pae/u).  

De toegangswegen tot de nieuwe Noord-Zuidverbinding worden eveneens zwaarder 
belast: zowel in het noorden (op de N74) als in het zuiden (op de E314) worden er 
hogere belastingen waargenomen. Op de N74 richting Hasselt is er een lichte daling van 
de belastingen zichtbaar, terwijl op de N715a een lichte stijging waar te nemen is. Dit is 
een gevolg van de voorgestelde aansluitingswijze: de bestaande N715 sluit in dit 
scenario aan op de N715a, terwijl de N74 (en E314) aansluit op de N74. Verkeer 
komende uit de centra van Houthalen en Helchteren zal hierdoor eerder verkiezen om 
zijn route verder te vervolgen op de N715a, dan terug richting de N74 te rijden. 

Net zoals in het scenario doortochttracé zullen alternatieve routes voor de Noord-
Zuidverbinding een daling van de belasting tonen. Vooral op de N76 kan dit effect 
waargenomen worden. 

Aangezien er geen aansluitingen meer zijn op de Noord-Zuidverbinding te Helchteren, zal 
het verkeer afnemen op de N719: de interessante route N719-Noord-Zuidverbinding uit 
het scenario doortochtracé is niet meer aanwezig en men verkiest om rond te rijden via 
Peer en de N73 om zo de Noord-Zuidverbinding te bereiken. 

De extra belasting op de N73 leidt echter tot een toename van de belasting ter hoogte 
van het complex van de N73 met de N74: aangezien deze kruispunten momenteel zijn 
ingericht als voorrangsgeregelde kruispunten, zorgt de extra verkeersvraag, omwille van 
de aanleg van de Noord-Zuidverbinding, voor een moeilijke verkeersafwikkeling. Hierdoor 
wordt de alternatieve route N73-N715 door het centrum van Hechtel-Eksel gebruikt om 
de Noord-Zuidverbinding te bereiken, wat leidt tot de hogere belasting op deze wegen.  

Net zoals in het scenario doortochttracé, zijn er lokaal te Houthalen verschuivingen 
mogelijk: de extra oprit van het industrieterrein Centrum-zuid leidt tot beperkte stijging 
van de belasting op de Stationsstraat, Brugstraat en Meerstraat. 
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5 Oplevering shape-bestanden  

Voor alle gevraagde modelscenario’s worden de resultaatnetwerken opgeleverd in shape-
formaat (telkens een .dbf-bestand, een .shp-bestanden en een .shx-bestand), hiervoor 
werd een uitsnede gemaakt uit het netwerk. 

De opgeleverde resultaatnetwerken zijn modelnetwerken die een vereenvoudiging zijn 
van de werkelijkheid. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet perfect aansluiten bij de 
geografische ligging op het terrein. 

De doorrekeningen zijn uitgevoerd voor zes modelperiodes (7u-8u, 8u-9u, 12u-13u, 15u-
16u, 16u-17u, 17u-18u). Voor specifieke milieuberekeningen worden de belastingen van 
deze modelperiodes opgehoogd (extrapolatie) naar belastingen voor een dagdeel en voor 
een etmaal. De ophogingsmethodiek die hierbij toegepast is, is beschreven in een 
rapport, dat terug te vinden is op onderstaande link: 

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersm
odellen/Versie3.6/Ophogingsmethodiek_versie3.6.1.pdf 

Voor deze studie zijn deze dagdelen al geaggregeerd tot de drie gevraagde delen : een 
dagperiode bestaande uit ochtendspits, restdag en avondspits, de avondperiode en de 
nachtperiode. Tevens worden ook de etmaalwaarde opgeleverd. 
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Tabel 3: Opgeleverde attributen in shape-bestanden dagdelen en etmaal 

  

Attribuut Omschrijving
A A-knoop van een wegvak
B B-knoop van een wegvak
UID Uniek ID-nummer van een wegvak
DISTANCE Lengte van wegvak
PERSWG_ETM Aantal personenwagens/etmaal op wegvak
VRACHTZ_ETM Aantal zware vrachtwagens/etmaal op wegvak
VRACHTL_ETM Aantal lichte vrachtwagens/etmaal op wegvak
PAE_ETM Aantal pae/etmaal op wegvak
PERSWG_DAG Aantal personenwagens tijdens de dagperiode (7u-19u)
VRACHTZ_DAG Aantal zware vrachtwagens tijdens de dagperiode (7u-19u)
VRACHTL_DAG Aantal lichtevrachtwagens tijdens de dagperiode (7u-19u)
PAE_DAG Aantal pae tijdens de dagperiode (7u-19u)
PERSWG_NAC Aantal personenwagens tijdens de nachtperiode (23u-7u)
VRACHTZ_NAC Aantal zware vrachtwagens tijdens de nachtperiode (23u-7u)
VRACHTL_NAC Aantal lichtevrachtwagens tijdens de nachtperiode (23u-7u)
PAE_NAC Aantal pae tijdens de nachtperiode (23u-7u)
PERSWG_AVO Aantal personenwagens tijdens de avondperiode (19u-13u)
VRACHTZ_AVO Aantal zware vrachtwagens tijdens de avondperiode (19u-13u)
VRACHTL_AVO Aantal lichtevrachtwagens tijdens de avondperiode (19u-13u)
PAE_AVO Aantal pae tijdens de avondperiode (19u-13u)

Congestiesnelheid = effectieve snelheid rekening houdend met 
de berekende belasting (hierbij wordt rekening gehouden met 
vertragingen op wegvakniveau, kruispuntniveau en omwille van 
wachtrijen)

V_CONG_OSP Congestiesnelheid tijdens de ochtendspits (7u-10u)
V_CONG_RST Congestiesnelheid tijdens de restdag (10u-16)
V_CONG_ASP Congestiesnelheid tijdens de avondspits (16u-19u)
V_CONG_EVE Congestiesnelheid tijdens de avondperiode (19u-23u)
V_CONG_NCH Congestiesnelheid tijdens de nacht (23u-7u)

V_FREEFLOW
snelheid in “Free flow”, dit wil zeggen zonder belasting. Dit is 
niet noodzakelijk de wettelijk toegelaten snelheid, maar eerder 
de werkelijk gereden snelheid.
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Daarnaast zijn deze shape-bestanden ook opgemaakt voor de ochtendspits (8u-9u) en de 
avondspits (17u-18u) en dit voor de vier doorgerekende scenario’s. De meest relevante 
attributen in deze resultaatnetwerken zijn: 

 
Tabel 4: Opgeleverde attributen in shape-bestanden ochtend- en avondspits 

  

Attribuut Omschrijving
A A-knoop van een wegvak
B B-knoop van een wegvak
DISTANCE Lengte van wegvak

LINKTYPE
1-2 voor snelweg of op/afrit, 3-4 voor gewestweg Nx(x), 5-6 
voor gewestweg Nxxx, 7-8 voor ongenummerde wegen en 15 
voor zoneconnectoren

V_CONGEST Congestiesnelheid tijdens de ochtendspits/avondspits
PAE Aantal pae/uur op wegvak tijdens ochtendspits/avondspits

PERSONENWG
Aantal personenwagens/uur op wegvak tijdens 
ochtendspits/avondspits

VRACHTWG
Aantal vrachtwagens/uur op wegvak tijdens 
ochtendspits/avondspits

VRACHTZ
Aantal zware vrachtwagens/uur op wegvak tijdens 
ochtendspits/avondspits

VRACHTL
Aantal lichte vrachtwagens/uur op wegvak tijdens 
ochtendspits/avondspits

UID Uniek ID-nummer van een wegvak
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6 Conclusies 

De aanleg van de Noord-Zuidverbinding leidt voor beide scenario’s tot een daling van de 
belastingen ter hoogte van de kernen van Houthalen en Helchteren. Het overgebleven 
verkeer op de parallelweg of de N715 bestaat uit lokaal verkeer dat gerelateerd is met 
Houthalen en Helchteren. 

Ter hoogte van de toegangen van deze nieuwe Noord-Zuidverbindingen worden hogere 
verkeerbelastingen waargenomen: de vlottere verbinding die ontstaat zorgt voor een 
verschuiving van verkeer van het lokale wegennet naar het hoofdwegennet. 

De locatie van de aansluiting van de Noord-Zuidverbinding op het onderliggend wegennet 
leidt ook tot lokale verschuivingen te Houthalen en Helchteren. Verkeer zal extra 
gebruikmaken van die wegen die een vlotte doorgang naar de Noord-Zuidverbinding 
hebben ten opzichte van de wegen die dit niet hebben. 

Ook op langere afstand kan dit effect spelen: Zo zal in het scenario doortochttracé de 
N719 hogere belastingen vertonen, aangezien er zich te Helcheteren een oprit van de 
Noord-Zuidverbinding bevindt. In het scenario omleidingstracé is deze verbinding niet 
aanwezig en wordt er een daling opgemerkt. 

Tenslotte dient ook opgemerkt te worden dat bij de aanleg van de Noord-Zuidverbinding 
de nieuwe complexen correct gedimensioneerd dienen te worden. De extra belasting op 
de Noord-Zuidverbinding kan er mogelijk toe leiden dat de op- en afrittencomplexen op 
het reeds bestaande deel van de Noord-Zuidverbinding niet meer optimaal zullen werken. 
Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de afrit Maaseik in het scenario omleidingstracé.
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Aanvraagformulier1 
Doorrekeningen met een strategisch verkeersmodel 

voor gebruik in een studie 
Bij goedkeuring van deze aanvraag, wordt op basis hiervan een licentieovereenkomst opgesteld 
tussen de Vlaamse overheid (Verkeerscentrum) en de betrokken partij(en). De 
licentieovereenkomst bevat de gebruiksvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden door de 
licentienemer(s). 

Aanvragende (overheids)instantie(s) 
- Aanvragende instantie(s): AWV Limburg 
- Contactperso(o)n(en): Maarten Blomme 
- Contactgegevens (adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)): 

AWV - Koningin Astridlaan 50 bus 4 - 3500 Hasselt  - 0486/11.52.02 - 
maarten.blomme@mow.vlaanderen.be 

Project/studie waarvoor doorrekeningen nodig zijn 

- Titel: Plan-MER (2) Noordzuidverbinding Limburg 
- Omschrijving: Het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg heeft in de voorbije 

jaren een plan-MER opgemaakt om de effecten van de aanpassing of omleiding 
van de Noord-Zuidverbinding (N715 – Grote Baan) door of rond Houthalen-
Helchteren te laten onderzoeken.  Het definitieve plan-MER werd door de dienst 
Mer goedgekeurd op 22 september 2008; de Raad van State heeft de 
goedkeuringsbeslissing van de dienst Mer echter vernietigd in haar arrest van 29 
maart 2013 (arrest nr. 223.083). Door AWV Limburg, in samenspraak met de 
diesnt MER, is besloten de plan-MER opnieuw op te maken.  

- In het kader van de voormalige plan-MER, maar ook in het kader van de latere 
project-MER, is het verkeersmodel ingeschakeld voor de aanlevering van de 
gegevens voor de MER-disciplines verkeer, lucht en geluid. In deze actualisatie 
van de plan-MER zal eveneens gewerkt worden op basis van de modelgegevens 
van het provinciaal verkeersmodel Limburg 

- Opdrachtgever(s): AWV Limburg 
- Contactperso(o)n(en) opdrachtgever(s): Maarten Blomme 
- Contactgegevens (adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) 

opdrachtgever(s): Koningin Astridlaan 50 bus 4 - 3500 Hasselt - 0486/11.52.02 - 
maarten.blomme@mow.vlaanderen.be  

- Overige betrokken actoren: LNE - Dienst MER (team Infrastructuur) - David 
Stevens & Peter Beusen 

- Start- en einddatum van project/studie: juli 2013 - december 2013 
- Uitvoerder(s) (studiebureau(s)): THV Asta (Arcadis- SWK - Technum - Aeolus)  - 

maatschappelijke zetel Eurostraat 1 - 3500 Hasselt    
- Contactperso(o)n(en) uitvoerder(s): Marc Jossa 
- Contactgegevens (adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)) 

uitvoerder(s): Marc Jossa - Technum - Ilgatlaan 23 - 3500 Hasselt - 
0497/51.81.34 - marc.jossa@technum-tractebel.be 

Beschrijving van gevraagde doorrekeningen 

- Strategisch verkeersmodel waarmee doorrekening moet uitgevoerd worden: 
provinciaal verkeersmodel Limburg 

1 In te vullen door de aanvragende instantie en terug te sturen naar marthe.vancriekinge@mow.vlaanderen.be  
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- (Uitvoerige) motivatie voor de aanvraag: de aanleg van de Noordzuidverbinding 
vormt een belangrijke infrastructurele wijziging in het verkeersnetwerk van 
Limburg (en bredere omgeving). De effecten van de aanleg van deze 
infrastructuur (zij het via een systeem van omleiding rondom de kernen 
Houthalen en Helchteren = alternatief 1; zij het via de omvorming doortocht via 
beide voornoemde kernen = alternatief 2) situeren zich niet alleen binnen het 
projectgebied, maar zijn voelbaar binnen een bredere regionale schaal.  Voor het 
in kaart brengen van de verkeerseffecten (toename/afname) van dergelijke 
infrastructuurprojecten in een breder netwerk vormen de provinciale 
verkeersmodellen een uitgelezen instrument.  Naast de modelgevens voor de 
ochtend- en avonspits (dienstig i.f.v. de MER-discipline verkeer), dienen tevens 
omzetwaarden aangereikt voor de Mer-disciplines lucht en geluid).   

- Aantal scenario’s/varianten en omschrijving voor huidige situatie (2009): één, 
zijnde de huidige situatie  

- Aantal scenario’s/varianten en omschrijving voor toekomstige situatie (2020): 
drie, zijnde de referentiesituatie 2020 zonder Noordzuidverbinding, de plansituatie 
2020 met omleidingstracé NZ, de plansituatie 2020 met doortochttracé NZ  

- Termijn: asap 
- Extra verkeerstellingen beschikbaar ? (aankruisen en omschrijven) 

 ja: (vermoedelijk wel, zal aanvullend geverifiëerd worden bij AWV Limburg)   
 neen 

- Benodigde resultaten (aankruisen en omschrijven): 
 toedelingsfiguren: belaste netwerken OS en AS  
 verschilfiguren: tussen de diverse varianten (zie hoger omschreven) 
 selected link analyses (aangeven exacte locaties): in het kader van de opzet 

van het MER nader door ontwerper aan te geven  
 shape-bestanden: netwerk- en resultaatbestanden 
 overige resultaten (aangeven welke): mogelijks in het kader van de opzet van 

het MER verder te definiëren. 
 
Zijn er reeds doorrekeningen gebeurd voor dit project/studie en 
welke? 

 ja: in het kader van vorige Plan-Mer en Project-Mer voor de Noordzuidverbinding; 
recentste resultaten zijn aangeleverd binnen de modelversie 3.5.    De nieuwe 
doorrekeningen zullen uitgevoerd worden in modelversie 3.6 
 

 neen
 
Goedkeuring:2 

 toedelingsfiguren 
 verschilfiguren 
 selected link analyses: in het kader van de opzet van het MER nader door ontwerper 

aan te geven  
 shape-bestanden 
 overige resultaten: mogelijks in het kader van de opzet van het MER verder te 

definiëren. 
 
wel nakalibratie 
 
Datum: 16/08/2013 
 
Projectnummer: 13178 
 
 

2 in te vullen door Verkeerscentrum 
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Bijlage 1: Pompproef 
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Tijd Verlaging 

Minute Dag Pompput PB 10_5 PB 20_5 

0 0 0 0 0 

1 0.000694 0 0 0.008 

2 0.001389 0.003 0.002 0.006 

3 0.002083 0.004 0.001 0.01 

4 0.002778 0.004 0.003 0.009 

5 0.003472 0.53 0.001 0.009 

6 0.004167 3.363 0.004 0.006 

7 0.004861 3.524 0.002 0.008 

8 0.005556 3.58 0.006 0.006 

9 0.00625 3.617 0 0.007 

10 0.006944 3.64 0.006 0.006 

11 0.007639 3.665 0.001 0.011 

12 0.008333 3.666 0.001 0.009 

13 0.009028 3.796 0.002 0.013 

14 0.009722 3.803 0.001 0.009 

15 0.010417 3.817 0.001 0.009 

16 0.011111 3.825 0.004 0.012 

17 0.011806 3.826 0.004 0.016 

18 0.0125 3.837 0.003 0.018 

19 0.013194 3.837 0.006 0.018 

20 0.013889 3.854 0.01 0.02 

21 0.014583 3.86 0.01 0.018 

22 0.015278 3.844 0.011 0.021 

23 0.015972 3.86 0.013 0.018 

24 0.016667 3.868 0.012 0.021 

25 0.017361 3.875 0.016 0.024 

26 0.018056 3.871 0.014 0.023 

27 0.01875 3.867 0.016 0.02 

28 0.019444 3.858 0.016 0.026 

29 0.020139 3.871 0.02 0.027 

30 0.020833 3.883 0.023 0.028 

31 0.021528 3.877 0.021 0.027 

32 0.022222 3.884 0.021 0.025 

33 0.022917 3.889 0.024 0.029 

34 0.023611 3.885 0.026 0.032 

35 0.024306 3.886 0.027 0.03 

36 0.025 3.891 0.027 0.028 

37 0.025694 3.892 0.031 0.028 

38 0.026389 3.888 0.03 0.033 

39 0.027083 3.882 0.035 0.035 

40 0.027778 3.889 0.035 0.036 

41 0.028472 3.894 0.039 0.033 

42 0.029167 3.893 0.035 0.034 

43 0.029861 3.89 0.041 0.036 

44 0.030556 3.902 0.043 0.035 

45 0.03125 3.901 0.042 0.032 

46 0.031944 3.901 0.045 0.039 

47 0.032639 3.901 0.045 0.039 

48 0.033333 3.89 0.052 0.042 

49 0.034028 3.891 0.052 0.04 

50 0.034722 3.899 0.049 0.039 

51 0.035417 3.896 0.052 0.042 
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52 0.036111 3.905 0.056 0.044 

53 0.036806 3.912 0.057 0.043 

54 0.0375 3.906 0.055 0.041 

55 0.038194 3.899 0.057 0.042 

56 0.038889 3.906 0.056 0.041 

57 0.039583 3.909 0.062 0.046 

58 0.040278 3.911 0.06 0.047 

59 0.040972 3.907 0.067 0.046 

60 0.041667 3.907 0.065 0.047 

61 0.042361 3.914 0.069 0.047 

62 0.043056 3.912 0.072 0.05 

63 0.04375 3.918 0.068 0.046 

64 0.044444 3.909 0.075 0.047 

65 0.045139 3.915 0.078 0.049 

66 0.045833 3.914 0.076 0.049 

67 0.046528 3.911 0.078 0.051 

68 0.047222 3.925 0.078 0.051 

69 0.047917 3.909 0.079 0.048 

70 0.048611 3.914 0.081 0.051 

71 0.049306 3.913 0.081 0.051 

72 0.05 3.914 0.087 0.051 

73 0.050694 3.921 0.081 0.051 

74 0.051389 3.915 0.09 0.055 

75 0.052083 3.921 0.092 0.053 

76 0.052778 3.925 0.095 0.051 

77 0.053472 3.927 0.098 0.053 

78 0.054167 3.915 0.1 0.055 

79 0.054861 3.922 0.1 0.053 

80 0.055556 3.914 0.097 0.053 

81 0.05625 3.933 0.1 0.056 

82 0.056944 3.911 0.103 0.058 

83 0.057639 3.909 0.105 0.058 

84 0.058333 3.914 0.107 0.059 

85 0.059028 3.924 0.11 0.061 

86 0.059722 3.924 0.108 0.06 

87 0.060417 3.921 0.109 0.059 

88 0.061111 3.918 0.113 0.061 

89 0.061806 3.912 0.11 0.057 

90 0.0625 3.921 0.113 0.058 

91 0.063194 3.925 0.114 0.059 

92 0.063889 3.904 0.117 0.058 

93 0.064583 3.918 0.114 0.055 

94 0.065278 3.923 0.116 0.06 

95 0.065972 3.916 0.12 0.062 

96 0.066667 3.911 0.122 0.059 

97 0.067361 3.921 0.117 0.061 

98 0.068056 3.913 0.119 0.056 

99 0.06875 3.909 0.124 0.06 

100 0.069444 3.92 0.122 0.062 

101 0.070139 3.918 0.123 0.061 

102 0.070833 3.923 0.124 0.062 

103 0.071528 3.925 0.126 0.059 

104 0.072222 3.91 0.132 0.063 

105 0.072917 3.93 0.133 0.065 
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106 0.073611 3.914 0.131 0.063 

107 0.074306 3.92 0.137 0.064 

108 0.075 3.928 0.132 0.065 

109 0.075694 3.917 0.136 0.064 

110 0.076389 3.92 0.14 0.065 

111 0.077083 3.926 0.142 0.066 

112 0.077778 3.921 0.142 0.064 

113 0.078472 3.927 0.143 0.066 

114 0.079167 3.927 0.145 0.063 

115 0.079861 3.918 0.142 0.065 

116 0.080556 3.918 0.149 0.068 

117 0.08125 3.911 0.15 0.067 

118 0.081944 3.925 0.152 0.066 

119 0.082639 3.919 0.156 0.066 

120 0.083333 3.914 0.152 0.068 

121 0.084028 3.924 0.154 0.068 

122 0.084722 3.923 0.157 0.068 

123 0.085417 3.931 0.159 0.072 

124 0.086111 3.923 0.16 0.07 

125 0.086806 3.924 0.161 0.071 

126 0.0875 3.912 0.159 0.07 

127 0.088194 3.914 0.166 0.07 

128 0.088889 3.926 0.163 0.07 

129 0.089583 3.926 0.166 0.074 

130 0.090278 3.923 0.165 0.071 

131 0.090972 3.919 0.166 0.067 

132 0.091667 3.922 0.17 0.073 

133 0.092361 3.926 0.173 0.075 

134 0.093056 3.918 0.173 0.07 

135 0.09375 3.918 0.172 0.069 

136 0.094444 3.918 0.172 0.074 

137 0.095139 3.92 0.176 0.074 

138 0.095833 3.926 0.176 0.073 

139 0.096528 3.922 0.179 0.072 

140 0.097222 3.922 0.177 0.072 

141 0.097917 3.933 0.18 0.07 

142 0.098611 3.93 0.181 0.073 

143 0.099306 3.917 0.182 0.072 

144 0.1 3.928 0.183 0.076 

145 0.100694 3.925 0.184 0.076 

146 0.101389 3.93 0.184 0.072 

147 0.102083 3.934 0.187 0.073 

148 0.102778 3.923 0.188 0.075 

149 0.103472 3.923 0.191 0.075 

150 0.104167 3.931 0.19 0.077 

151 0.104861 3.927 0.192 0.074 

152 0.105556 3.926 0.194 0.075 

153 0.10625 3.935 0.193 0.075 

154 0.106944 3.923 0.194 0.076 

155 0.107639 3.931 0.197 0.079 

156 0.108333 3.922 0.196 0.074 

157 0.109028 3.926 0.194 0.076 

158 0.109722 3.931 0.201 0.077 

159 0.110417 3.93 0.201 0.079 
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160 0.111111 3.931 0.203 0.079 

161 0.111806 3.937 0.202 0.08 

162 0.1125 3.941 0.205 0.079 

163 0.113194 3.935 0.207 0.08 

164 0.113889 3.927 0.206 0.081 

165 0.114583 3.93 0.208 0.078 

166 0.115278 3.927 0.208 0.079 

167 0.115972 3.939 0.212 0.082 

168 0.116667 3.927 0.21 0.08 

169 0.117361 3.927 0.211 0.083 

170 0.118056 3.935 0.215 0.081 

171 0.11875 3.935 0.21 0.08 

172 0.119444 3.932 0.215 0.08 

173 0.120139 3.938 0.218 0.081 

174 0.120833 3.931 0.222 0.084 

175 0.121528 3.933 0.22 0.083 

176 0.122222 3.938 0.223 0.085 

177 0.122917 3.938 0.223 0.086 

178 0.123611 3.92 0.224 0.084 

179 0.124306 3.927 0.226 0.087 

180 0.125 3.938 0.227 0.087 

181 0.125694 3.927 0.229 0.087 

182 0.126389 3.925 0.227 0.086 

183 0.127083 3.93 0.23 0.086 

184 0.127778 3.921 0.226 0.084 

185 0.128472 3.922 0.233 0.089 

186 0.129167 3.933 0.233 0.089 

187 0.129861 3.935 0.231 0.086 

188 0.130556 3.922 0.232 0.086 

189 0.13125 3.935 0.232 0.086 

190 0.131944 3.932 0.237 0.087 

191 0.132639 3.929 0.236 0.087 

192 0.133333 3.921 0.236 0.088 

193 0.134028 3.937 0.237 0.088 

194 0.134722 3.932 0.238 0.087 

195 0.135417 3.936 0.239 0.084 

196 0.136111 3.935 0.238 0.082 

197 0.136806 3.935 0.242 0.087 

198 0.1375 3.935 0.244 0.088 

199 0.138194 3.935 0.242 0.087 

200 0.138889 3.932 0.245 0.084 

201 0.139583 3.934 0.247 0.088 

202 0.140278 3.927 0.25 0.088 

203 0.140972 3.936 0.249 0.092 

204 0.141667 3.926 0.244 0.088 

205 0.142361 3.922 0.249 0.09 

206 0.143056 3.929 0.248 0.092 

207 0.14375 3.938 0.249 0.093 

208 0.144444 3.923 0.254 0.09 

209 0.145139 3.939 0.254 0.093 

210 0.145833 3.941 0.256 0.09 

211 0.146528 3.936 0.251 0.091 

212 0.147222 3.925 0.254 0.092 

213 0.147917 3.932 0.256 0.094 
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214 0.148611 3.924 0.256 0.091 

215 0.149306 3.931 0.257 0.094 

216 0.15 3.931 0.256 0.09 

217 0.150694 3.938 0.259 0.092 

218 0.151389 3.934 0.259 0.09 

219 0.152083 3.924 0.257 0.091 

220 0.152778 3.941 0.262 0.091 

221 0.153472 3.938 0.259 0.089 

222 0.154167 3.945 0.262 0.093 

223 0.154861 3.937 0.264 0.093 

224 0.155556 3.932 0.263 0.094 

225 0.15625 3.939 0.264 0.092 

226 0.156944 3.937 0.266 0.094 

227 0.157639 3.934 0.267 0.092 

228 0.158333 3.939 0.268 0.094 

229 0.159028 3.935 0.266 0.095 

230 0.159722 3.927 0.268 0.095 

231 0.160417 3.938 0.27 0.094 

232 0.161111 3.935 0.27 0.096 

233 0.161806 3.926 0.271 0.091 

234 0.1625 3.935 0.274 0.097 

235 0.163194 3.93 0.275 0.097 

236 0.163889 3.939 0.276 0.098 
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Bijlage 13.5: Emissiefactoren lucht 

 

 

 

 

 

knysten
Image

knysten
Snapshot



    Pagina 30 van 44 BE0100.010154.0168 

  

 

 

knysten
Snapshot



    Pagina 31 van 44 BE0100.010154.0168 

  

Bijlage 13.6: Meetresultaten omgevingsmetingen 2013 
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Meetpunt MP1

Meetlocatie Weygaardstraat 25 V1 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting

Legende LAeq  A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau

LA1 relevante waarde voor het piekgeluid

LA10 relevante waarde voor het gemiddelde piekgeluid

LA50 relevante waarde voor het gemiddelde geluidsdrukniveau

LA95 relevante waarde voor het continue geluidsdrukniveau

N noord ZO zuidoost W west

NO noordoost Z zuid NW noordwest

O oost ZW zuidwest VAR variabel

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. neerslag

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. windsnelheid groter dan 5 m/s

meetresultaten bij meewind (van geluidsbron naar meetpunt)

datum tijdstip LAeq,1h LA1,1h LA5,1h LA10,1h LA50,1h LA90,1h LA95,1h LA99,1h windrichting windsnelheid

22/11/2013 13:00 51,7 61,1 57,7 55,5 45,5 39,3 38,5 37,5 N 3

22/11/2013 14:00 51,6 62,6 58,3 55,7 43,9 39,1 38,4 37,2 N 3

22/11/2013 15:00 51,4 62,0 57,8 55,4 43,9 39,2 38,5 37,6 N 4

22/11/2013 16:00 52,2 61,3 58,5 56,7 46,5 40,3 39,4 38,0 N 3

22/11/2013 17:00 51,4 61,4 57,7 55,6 44,6 39,6 39,0 38,1 N 3

22/11/2013 18:00 51,5 61,3 57,8 55,6 45,2 39,9 39,0 37,6 N 3

22/11/2013 19:00 49,6 60,0 56,5 54,2 42,4 38,6 38,1 37,2 N 3

22/11/2013 20:00 49,9 60,5 56,8 54,2 41,7 37,5 36,9 35,9 N 4

22/11/2013 21:00 48,1 59,0 55,1 52,7 39,7 36,3 35,5 34,2 N 5

22/11/2013 22:00 48,8 61,5 54,8 50,1 37,4 34,5 34,0 33,0 N 2

22/11/2013 23:00 47,1 59,1 53,9 50,0 36,7 33,6 33,1 32,2 N 2

22/11/2013 0:00 44,8 57,5 51,5 46,7 35,3 32,3 31,6 30,5 N 2

23/11/2013 1:00 45,9 58,5 51,0 44,7 34,0 30,7 30,0 28,4 N 2

23/11/2013 2:00 44,3 56,7 50,1 42,3 31,1 26,8 25,5 24,1 N 2

23/11/2013 3:00 40,3 54,9 38,5 32,4 28,1 25,0 24,4 23,4 N 2

23/11/2013 4:00 38,1 51,7 35,9 31,8 27,0 24,2 23,7 23,0 N 2

23/11/2013 5:00 41,5 54,9 47,1 37,0 27,2 24,5 24,1 23,2 N 2

23/11/2013 6:00 37,3 49,1 38,4 34,8 29,3 26,8 26,2 25,1 N 2

23/11/2013 7:00 43,7 57,0 48,4 42,0 32,1 29,6 29,1 28,2 N 2

23/11/2013 8:00 51,9 63,6 57,9 52,0 35,0 30,3 29,5 28,2 N 2

23/11/2013 9:00 62,6 69,9 68,1 67,1 57,7 40,4 37,8 36,2 N 2

23/11/2013 10:00 54,6 64,0 59,0 57,3 51,1 38,0 36,6 35,2 N 2

23/11/2013 11:00 60,1 68,2 62,7 61,7 53,6 41,7 38,4 36,2 N 2

23/11/2013 12:00 63,3 73,2 67,6 65,0 59,0 52,2 50,4 48,2 N 2

23/11/2013 13:00 59,0 69,8 64,2 61,7 51,2 39,2 38,0 36,5 N 3

23/11/2013 14:00 62,2 71,8 66,0 63,2 57,7 52,7 51,4 47,8 N 3

23/11/2013 15:00 62,2 73,2 65,0 62,5 53,1 39,1 38,1 36,8 N 3

23/11/2013 16:00 60,6 71,7 64,7 61,3 53,9 43,9 42,2 40,0 N 3

23/11/2013 17:00 58,4 68,2 62,8 61,0 54,8 46,1 42,7 38,8 N 2

23/11/2013 18:00 53,5 62,5 58,1 56,6 48,0 37,6 36,9 36,0 N 3

23/11/2013 19:00 47,6 58,9 54,6 51,8 38,8 35,6 35,0 34,0 N 3

23/11/2013 20:00 48,1 59,7 55,4 51,9 37,8 34,8 34,2 33,4 N 2

23/11/2013 21:00 45,5 58,1 52,3 46,5 35,5 33,2 32,8 32,0 N 2

23/11/2013 22:00 44,1 57,1 51,0 45,8 34,9 32,1 31,5 30,8 N 2

23/11/2013 23:00 47,3 60,5 53,6 49,1 36,2 33,4 33,0 31,8 N 2

23/11/2013 0:00 46,5 58,3 53,7 50,6 37,4 34,0 33,3 32,2 VAR 2

24/11/2013 1:00 48,2 56,8 50,6 43,6 35,8 32,2 31,5 30,4 VAR 1

24/11/2013 2:00 41,7 55,1 44,4 40,0 33,8 30,1 29,3 28,1 NW 2

24/11/2013 3:00 39,8 53,4 42,0 38,7 31,8 28,0 27,0 25,5 VAR 1

24/11/2013 4:00 42,7 55,7 46,9 41,1 31,6 26,7 26,0 24,4 VAR 1

24/11/2013 5:00 38,7 50,0 39,8 36,4 28,8 25,2 24,1 22,5 VAR 1

24/11/2013 6:00 31,9 41,4 37,1 34,7 28,7 25,3 24,6 23,5 VAR 1

24/11/2013 7:00 41,1 54,5 40,2 37,5 31,4 28,1 27,2 26,1 VAR 1

24/11/2013 8:00 41,9 54,6 47,7 42,2 33,6 30,4 29,8 28,7 W 2

24/11/2013 9:00 46,9 58,5 54,2 50,1 38,7 35,2 34,3 32,7 VAR 1

24/11/2013 10:00 48,0 58,1 54,7 52,3 39,7 35,9 35,2 34,0 VAR 1

24/11/2013 11:00 49,1 58,7 55,6 53,9 42,5 37,4 36,5 35,2 N 2

24/11/2013 12:00 51,4 61,6 57,1 55,0 42,3 35,5 34,6 33,3 N 2

24/11/2013 13:00 50,3 62,3 56,7 53,5 39,6 34,8 34,1 33,0 N 3

24/11/2013 14:00 49,9 60,8 56,6 54,0 41,5 35,1 34,3 33,2 N 3

24/11/2013 15:00 52,9 63,1 57,3 54,8 42,8 37,0 35,8 34,1 N 3

24/11/2013 16:00 51,1 61,5 57,2 54,7 42,5 35,9 34,8 33,2 N 4

24/11/2013 17:00 50,3 61,1 56,3 53,9 41,2 36,9 36,2 35,2 N 3

24/11/2013 18:00 49,5 60,7 56,6 54,0 39,4 34,7 34,1 33,1 N 2

24/11/2013 19:00 47,9 58,5 54,9 52,7 38,6 34,2 33,7 33,0 N 2

24/11/2013 20:00 48,1 59,5 55,1 52,5 37,5 33,4 32,9 32,0 N 2

24/11/2013 21:00 46,9 59,5 54,7 49,9 34,3 31,3 30,6 29,5 N 3

24/11/2013 22:00 47,7 59,6 52,9 47,6 32,9 30,7 30,2 29,2 N 2

24/11/2013 23:00 41,4 55,2 46,9 39,0 31,2 29,2 28,7 28,0 VAR 1

24/11/2013 0:00 42,1 56,1 47,4 39,2 28,3 26,0 25,4 24,7 N 2

Meetresultaten omgevingsgeluid 



 
 

 
 

  

Meetpunt MP1

Meetlocatie Weygaardstraat 25 V1 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting

25/11/2013 1:00 36,9 51,5 37,7 31,5 26,0 23,4 22,8 21,8 VAR 1

25/11/2013 2:00 28,5 39,9 30,3 28,3 24,7 22,2 21,7 21,1 VAR 1

25/11/2013 3:00 25,3 31,1 28,8 27,8 24,2 22,0 21,4 20,6 VAR 1

25/11/2013 4:00 34,2 47,8 31,7 29,7 25,4 22,1 21,4 20,4 VAR 1

25/11/2013 5:00 35,0 45,3 35,8 34,2 30,0 26,1 25,1 23,5 VAR 1

25/11/2013 6:00 54,3 69,1 58,1 53,0 34,9 31,7 30,7 29,0 VAR 1

25/11/2013 7:00 57,0 71,7 61,7 54,1 37,7 35,1 34,5 33,4 VAR 1

25/11/2013 8:00 56,7 71,2 60,7 56,7 41,8 37,1 36,4 35,5 NW 2

25/11/2013 9:00 54,5 66,3 59,0 57,1 46,6 38,4 37,7 36,8 VAR 1

25/11/2013 10:00 53,6 64,0 58,3 56,0 41,2 36,5 36,0 35,1 NW 2

25/11/2013 11:00 56,0 68,7 61,3 58,3 50,1 40,6 37,9 34,7 NW 2

25/11/2013 12:00 58,9 69,9 64,1 62,1 53,6 35,1 34,2 33,2 NW 2

25/11/2013 13:00 58,6 71,6 64,3 59,7 51,5 44,3 39,1 34,2 NW 3

25/11/2013 14:00 55,3 69,5 58,8 55,2 41,2 34,5 33,8 32,7 N 3

25/11/2013 15:00 55,1 68,8 59,9 55,9 46,2 36,6 35,3 33,6 N 3

25/11/2013 16:00 52,5 62,4 59,0 56,9 45,5 37,1 36,0 34,5 NW 3

25/11/2013 17:00 52,1 61,8 58,4 56,4 44,4 35,6 34,8 34,0 N 3

25/11/2013 18:00 50,3 60,4 56,8 54,8 42,9 36,1 35,3 34,2 N 3

25/11/2013 19:00 50,1 60,3 56,3 54,1 41,4 35,6 35,0 34,1 N 2

25/11/2013 20:00 49,4 60,1 56,0 53,7 39,9 34,0 33,2 32,2 N 2

25/11/2013 21:00 45,5 58,1 52,7 49,0 33,9 31,4 31,0 30,1 N 2

25/11/2013 22:00 46,0 58,4 53,4 48,8 34,9 32,1 31,4 30,3 VAR 1

25/11/2013 23:00 45,5 57,8 52,4 48,1 37,2 33,4 32,5 30,8 VAR 1

25/11/2013 0:00 40,7 52,9 40,4 37,9 32,3 28,1 27,2 26,0 VAR 1

26/11/2013 1:00 37,6 50,5 39,1 36,5 29,7 26,1 25,2 23,8 VAR 1

26/11/2013 2:00 33,9 44,8 36,1 33,9 28,2 25,6 25,0 23,8 VAR 1

26/11/2013 3:00 31,9 39,0 32,3 29,9 25,3 22,7 22,1 21,2 VAR 1

26/11/2013 4:00 37,6 51,6 40,7 34,7 26,5 24,1 23,5 22,7 VAR 1

26/11/2013 5:00 37,4 50,7 38,7 35,7 31,3 26,5 25,8 25,0 VAR 1

26/11/2013 6:00 49,1 61,3 55,0 50,0 36,0 32,2 31,5 30,3 VAR 1

26/11/2013 7:00 44,4 56,3 50,2 46,8 38,3 34,4 33,6 32,3 VAR 1

26/11/2013 8:00 48,4 58,4 55,2 53,1 42,0 37,5 36,8 35,5 W 2

26/11/2013 9:00 52,5 61,0 58,6 56,9 46,7 41,3 40,5 39,4 ZW 2

26/11/2013 10:00 48,0 59,5 54,7 51,2 39,7 36,4 35,7 34,5 ZW 2

26/11/2013 11:00 50,2 61,5 56,2 53,7 40,2 34,5 33,8 32,6 VAR 1

26/11/2013 12:00 49,7 60,7 56,4 53,5 39,6 33,2 31,9 30,0 W 2

26/11/2013 13:00 49,0 60,1 56,2 53,7 38,5 32,0 31,1 29,8 W 2

26/11/2013 14:00 48,9 60,3 55,7 52,2 37,4 32,3 31,6 30,6 N 2

26/11/2013 15:00 53,2 65,1 59,4 56,7 42,8 34,6 33,8 32,4 VAR 1

26/11/2013 16:00 52,3 61,9 58,7 57,0 44,4 36,3 35,5 34,6 VAR 1

26/11/2013 17:00 51,2 60,8 57,6 55,6 43,7 35,6 34,9 34,0 VAR 1

26/11/2013 18:00 51,1 60,9 57,5 55,6 43,8 35,3 34,5 33,4 VAR 1

26/11/2013 19:00 49,6 60,4 56,6 54,1 40,2 35,0 34,3 33,5 W 2

26/11/2013 20:00 49,1 59,6 56,1 53,9 40,4 34,8 34,2 33,1 VAR 1

26/11/2013 21:00 50,1 58,7 54,0 48,7 34,6 31,9 31,3 30,4 VAR 1

26/11/2013 22:00 47,4 59,5 54,9 51,1 34,6 30,5 29,6 28,3 VAR 1

26/11/2013 23:00 45,9 58,8 53,0 48,0 33,6 30,4 29,8 28,5 VAR 1

26/11/2013 0:00 41,4 55,2 45,7 39,6 31,1 26,7 25,7 24,3 VAR 1

27/11/2013 1:00 42,2 56,3 43,5 35,9 28,8 25,4 24,5 23,2 VAR 1

27/11/2013 2:00 34,6 44,7 32,8 30,8 26,1 23,1 22,3 21,0 VAR 1

27/11/2013 3:00 32,2 37,6 33,0 31,4 26,5 23,6 23,0 22,1 VAR 1

27/11/2013 4:00 33,2 45,3 36,5 32,9 27,7 24,2 23,6 23,0 VAR 1

27/11/2013 5:00 33,1 39,3 33,9 32,9 29,4 26,2 25,6 24,8 VAR 1

27/11/2013 6:00 46,0 58,4 53,8 46,1 36,0 32,5 31,8 30,5 VAR 1

27/11/2013 7:00 44,5 56,8 49,7 44,6 39,6 37,5 37,0 36,0 VAR 1

27/11/2013 8:00 50,1 60,5 56,4 54,1 43,7 39,6 38,8 37,6 VAR 1

27/11/2013 9:00 52,5 61,3 58,4 56,7 47,0 42,2 41,7 41,0 W 2

27/11/2013 10:00 52,2 65,7 57,1 54,6 42,1 38,0 37,4 36,5 ZW 2

27/11/2013 11:00 48,9 59,9 55,6 52,6 42,4 38,8 38,1 37,1 Z 2

27/11/2013 12:00 59,9 73,5 65,0 59,9 44,6 38,9 38,3 37,3 ZW 2

27/11/2013 13:00 51,8 60,9 58,0 56,1 44,6 37,7 37,0 36,0 ZW 2

27/11/2013 14:00 53,6 62,8 58,7 56,9 50,2 38,7 37,7 36,5 Z 3

27/11/2013 15:00 54,6 63,3 58,7 57,1 51,2 41,3 38,7 36,0 ZW 3

27/11/2013 16:00 55,6 65,5 59,6 57,6 52,5 45,6 43,9 41,5 ZW 2

27/11/2013 17:00 54,3 65,0 58,5 56,7 49,8 39,6 38,7 38,0 W 2

27/11/2013 18:00 51,6 60,3 57,1 55,4 46,6 39,4 38,7 37,7 ZW 2

27/11/2013 19:00 50,6 60,4 57,2 55,1 43,6 39,6 39,1 38,1 ZW 2

27/11/2013 20:00 49,2 59,9 56,1 53,4 41,3 37,9 37,3 36,4 W 2

27/11/2013 21:00 47,4 59,6 54,1 50,4 38,7 35,9 35,3 34,6 W 3

27/11/2013 22:00 47,2 59,7 54,1 49,0 37,4 34,7 34,0 32,5 ZW 3

27/11/2013 23:00 43,2 55,9 49,1 44,3 36,7 34,2 33,5 32,4 W 3

27/11/2013 0:00 42,7 56,4 46,8 40,3 33,6 30,7 30,1 29,1 W 3



 
 

 
 

  

Meetpunt MP1

Meetlocatie Weygaardstraat 25 V1 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting

28/11/2013 1:00 43,8 58,0 49,2 40,5 30,9 28,0 27,2 26,1 W 3

28/11/2013 2:00 38,7 51,3 41,4 36,3 30,3 26,5 25,9 25,0 W 4

28/11/2013 3:00 29,9 37,7 33,7 32,2 28,3 25,6 25,1 24,2 ZW 4

28/11/2013 4:00 35,1 46,3 35,9 33,1 26,7 23,5 23,1 22,3 W 3

28/11/2013 5:00 36,2 48,1 37,6 33,7 28,7 25,0 24,4 23,4 W 3

28/11/2013 6:00 52,2 65,3 57,6 56,3 34,3 31,1 30,2 28,7 W 3

28/11/2013 7:00 43,9 57,0 49,9 44,4 35,3 33,2 32,6 31,5 W 3

28/11/2013 8:00 50,2 61,3 57,0 54,6 39,8 35,1 34,2 32,9 W 3

28/11/2013 9:00 53,9 62,7 59,8 58,1 47,3 37,8 37,0 36,0 W 2

28/11/2013 10:00 49,5 60,8 56,6 54,0 39,5 35,2 34,6 33,7 W 2

28/11/2013 11:00 49,9 60,9 57,0 54,6 39,6 34,1 33,4 32,3 W 2

28/11/2013 12:00 49,9 61,2 57,5 54,5 39,1 33,0 32,1 30,9 VAR 1

28/11/2013 13:00 49,8 60,9 56,8 54,4 38,6 31,6 30,8 29,4 VAR 1

28/11/2013 14:00 48,4 59,8 55,8 52,8 37,4 32,2 31,5 30,4 VAR 1

28/11/2013 15:00 50,8 61,8 57,7 55,0 39,5 31,5 30,8 29,4 VAR 1

28/11/2013 16:00 52,5 62,1 58,9 57,0 45,7 33,7 32,6 31,4 VAR 1

28/11/2013 17:00 51,2 61,3 57,9 55,8 42,7 32,3 31,3 30,1 VAR 1

28/11/2013 18:00 50,2 61,3 57,2 54,6 39,8 32,1 31,4 30,2 N 2

28/11/2013 19:00 49,8 61,5 56,6 54,0 39,0 33,9 32,6 31,1 VAR 1

28/11/2013 20:00 48,6 60,3 55,7 52,3 38,3 35,3 34,9 34,0 VAR 1

28/11/2013 21:00 46,7 59,2 53,6 48,8 36,0 33,1 32,3 30,6 VAR 1

28/11/2013 22:00 46,0 58,9 52,8 48,5 34,7 31,4 30,7 29,2 VAR 1

28/11/2013 23:00 46,1 58,7 52,4 47,8 35,0 31,6 31,0 30,0 VAR 1

28/11/2013 0:00 44,0 57,6 49,8 42,5 30,6 27,4 26,5 25,0 VAR 1

29/11/2013 1:00 41,8 55,2 45,3 37,7 27,6 24,5 24,0 23,0 VAR 1

29/11/2013 2:00 37,8 48,7 33,3 30,6 25,4 22,3 21,6 20,8 VAR 1

29/11/2013 3:00 37,4 50,9 34,2 30,6 24,8 22,2 21,6 21,0 VAR 1

29/11/2013 4:00 32,4 43,4 36,4 33,7 26,4 22,9 22,2 21,2 VAR 1

29/11/2013 5:00 31,9 41,9 37,3 35,1 28,1 22,7 22,2 21,2 ZW 2

29/11/2013 6:00 48,2 61,9 53,5 48,4 34,5 31,2 30,5 29,2 W 2

29/11/2013 7:00 43,9 57,0 48,9 44,2 37,5 34,5 33,7 32,2 VAR 1

29/11/2013 8:00 49,7 60,2 56,2 53,7 43,3 39,8 38,8 37,2 Z 3

29/11/2013 9:00 52,7 61,6 58,4 56,5 46,2 42,3 41,8 40,8 Z 3

29/11/2013 10:00 48,8 59,0 54,9 51,8 44,1 42,3 42,0 41,2 Z 3

29/11/2013 11:00 -



 
 

 
 

  

Meetpunt MP1

Meetlocatie Weygaardstraat 25 V1 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

8/11/2013 25/11/2013 26/11/2013 27/11/2013 28/11/2013 29/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 25,4 27,2 25,7 30,1 26,5 27,0

1:00 22,8 25,2 24,5 27,2 24,0 24,7

2:00 21,7 25,0 22,3 25,9 21,6 23,3

3:00 21,4 22,1 23,0 25,1 21,6 22,6

4:00 21,4 23,5 23,6 23,1 22,2 22,8

5:00 25,1 25,8 25,6 24,4 22,2 24,6

6:00 30,7 31,5 31,8 30,2 30,5 30,9

7:00 34,5 33,6 37,0 32,6 33,7 34,3

8:00 36,4 36,8 38,8 34,2 38,8 37,0

9:00 37,7 40,5 41,7 37,0 41,8 39,7

10:00 36,0 35,7 37,4 34,6 42,0 37,1

11:00 37,9 33,8 38,1 33,4 35,8

12:00 34,2 31,9 38,3 32,1 34,1

13:00 38,5 39,1 31,1 37,0 30,8 35,3

14:00 38,4 33,8 31,6 37,7 31,5 34,6

15:00 38,5 35,3 33,8 38,7 30,8 35,4

16:00 39,4 36,0 35,5 43,9 32,6 37,5

17:00 39,0 34,8 34,9 38,7 31,3 35,7

18:00 39,0 35,3 34,5 38,7 31,4 35,8

19:00 38,1 35,0 34,3 39,1 32,6 35,8

20:00 36,9 33,2 34,2 37,3 34,9 35,3

21:00 35,5 31,0 31,3 35,3 32,3 33,1

22:00 34,0 31,4 29,6 34,0 30,7 31,9

23:00 33,1 32,5 29,8 33,5 31,0 32,0

Vlarem-middeling per weekdag

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

8/11/2013 25/11/2013 26/11/2013 27/11/2013 28/11/2013 29/11/2013 18/11/2013 19/11/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 38,8 35,9 34,5 38,8 32,7 39,1

avondperiode 36,8 33,1 33,3 37,2 33,3

nachtperiode 33,6 21,8 24,0 23,4 24,6 21,9

Vlarem-middeling voor de volledige week (ma-vr)

gem.

LA95,1h

dagperiode 36,0

avondperiode 34,7

nachtperiode 23,3

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor de WEEK alle windrichtingen



 
 

 
 

Meetpunt MP1

Meetlocatie Weygaardstraat 25 V1 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting

zaterdag zondag zaterdag zondag

23/11/2013 24/11/2013 16/11/2013 17/11/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 31,6 33,3 32,5

1:00 30,0 31,5 30,8

2:00 25,5 29,3 27,4

3:00 24,4 27,0 25,7

4:00 23,7 26,0 24,9

5:00 24,1 24,1 24,1

6:00 26,2 24,6 25,4

7:00 29,1 27,2 28,2

8:00 29,5 29,8 29,7

9:00 37,8 34,3 36,1

10:00 36,6 35,2 35,9

11:00 38,4 36,5 37,5

12:00 50,4 34,6 42,5

13:00 38,0 34,1 36,1

14:00 51,4 34,3 42,9

15:00 38,1 35,8 37,0

16:00 42,2 34,8 38,5

17:00 42,7 36,2 39,5

18:00 36,9 34,1 35,5

19:00 35,0 33,7 34,4

20:00 34,2 32,9 33,6

21:00 32,8 30,6 31,7

22:00 31,5 30,2 30,9

23:00 33,0 28,7 30,9

Vlarem-middeling per weekenddag

zaterdag zondag zaterdag zondag

23/11/2013 24/11/2013 16/11/2013 17/11/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 39,3 33,9

avondperiode 34,0 32,4

nachtperiode 24,4 25,4

Vlarem-middeling voor het volledige weekend

gem.

LA95,1h

dagperiode 36,6

avondperiode 33,2

nachtperiode 25,0

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor het WEEKEND alle windrichtingen



 

 



 

 

 
  

Meetpunt MP2

Meetlocatie Hoolvenstraat 100

Meetperiode 8/11/2013 t.e.m. 16/11/2013

Meewindrichting O

Legende LAeq  A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau

LA1 relevante waarde voor het piekgeluid

LA10 relevante waarde voor het gemiddelde piekgeluid

LA50 relevante waarde voor het gemiddelde geluidsdrukniveau

LA95 relevante waarde voor het continue geluidsdrukniveau

N noord ZO zuidoost W west

NO noordoost Z zuid NW noordwest

O oost ZW zuidwest VAR variabel

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. neerslag

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. windsnelheid groter dan 5 m/s

meetresultaten bij meewind (van geluidsbron naar meetpunt)

datum tijdstip LAeq,1h LA1,1h LA5,1h LA10,1h LA50,1h LA90,1h LA95,1h LA99,1h windrichting windsnelheid

8/11/2013 13:00 51,0 63,5 55,2 52,6 42 39,7 39,2 38,2 VAR 1

8/11/2013 14:00 50,7 61,8 54,0 50,7 42,2 39,3 38,8 38,1 VAR 1

8/11/2013 15:00 48,7 57,8 53,6 51,5 44,8 42,5 42,1 41,2 VAR 1

8/11/2013 16:00 52,5 63,5 56,8 54,2 47,3 45,4 45,1 44,3 VAR 1

8/11/2013 17:00 51,9 63,5 56,2 53,4 46,9 45,3 45,1 44,3 VAR 1

8/11/2013 18:00 51,1 61,2 55,4 52,9 48,4 46,3 45,9 45,0 VAR 1

8/11/2013 19:00 50,8 57,8 54,6 52,7 49,7 48,2 48,0 47,1 VAR 1

8/11/2013 20:00 52,7 61,5 57,8 55,9 49,4 47,0 46,5 46,0 W 3

8/11/2013 21:00 51,8 61,8 58,3 54,8 48,2 41,4 40,7 40,0 VAR 1

8/11/2013 22:00 48,4 57,7 52,5 51,1 45,8 42,5 41,7 40,5 ZW 2

8/11/2013 23:00 47,9 57,3 53,6 50,0 45,0 43,1 42,6 42,0 ZW 5

8/11/2013 0:00 45,8 55,8 50,5 46,7 42,4 40,3 39,9 39,0 ZW 7

9/11/2013 1:00 44,7 55,6 49,6 46,8 41,3 39,1 38,5 37,7 W 8

9/11/2013 2:00 43,4 52,7 46,4 44,4 40,4 38,2 37,8 37,1 W 9

9/11/2013 3:00 41,6 48,5 44,5 43,3 40,1 37,6 37,0 36,0 W 9

9/11/2013 4:00 43,5 51,1 47,8 46,2 40,8 36,8 36,2 35,2 W 8

9/11/2013 5:00 39,4 47,7 42,2 40,8 37,3 35,2 34,7 33,9 ZW 6

9/11/2013 6:00 40,9 48,8 45,0 43,4 39,1 36,7 36,1 35,2 ZW 6

9/11/2013 7:00 41,5 48,3 44,7 43,4 40,6 38,4 37,8 36,5 ZW 5

9/11/2013 8:00 45,3 56,0 47,9 45,4 42,0 39,9 39,4 38,7 ZW 5

9/11/2013 9:00 47,3 57,2 51,7 48,1 43,9 42,0 41,4 40,4 ZW 6

9/11/2013 10:00 48,2 56,3 50,9 48,2 44,3 42,8 42,3 41,6 ZW 7

9/11/2013 11:00 50,3 60,8 54,8 51,6 44,7 42,5 42,1 41,2 ZW 6

9/11/2013 12:00 52,3 61,9 55,4 53,0 45,2 42,4 42,0 41,1 ZW 6

9/11/2013 13:00 48,0 56,0 52,6 50,0 45,3 43,2 42,8 42,0 ZW 6

9/11/2013 14:00 50,3 57,8 53,2 50,6 44,9 42,8 42,2 41,4 ZW 5

9/11/2013 15:00 50,2 58,4 54,9 53,2 46,9 44,0 43,3 42,4 Z 4

9/11/2013 16:00 49,2 58,3 54,3 52,3 45,7 43,2 42,9 42,1 Z 4

9/11/2013 17:00 49,7 59,0 54,3 51,7 45,7 44,0 43,5 43,0 Z 3

9/11/2013 18:00 50,0 59,3 54,9 52,3 46,8 45,0 44,5 44,0 Z 3

9/11/2013 19:00 49,6 58,9 53,8 51,1 47,1 45,4 45,1 44,4 Z 4

9/11/2013 20:00 50,7 60,4 55,1 52,5 47,6 45,4 45,1 44,2 Z 6

9/11/2013 21:00 47,8 56,5 52,7 50,3 45,6 43,9 43,3 42,6 ZW 7

9/11/2013 22:00 47,6 58,1 52,4 49,4 44,4 42,1 41,5 40,4 ZW 6

9/11/2013 23:00 46,4 54,4 49,6 47,3 43,0 41,1 40,7 40,0 W 7

9/11/2013 0:00 44,6 54,4 49,9 46,5 41,4 38,2 37,6 36,7 W 4

10/11/2013 1:00 46,7 57,0 50,4 48,9 37,9 35,6 35,1 34,1 W 2

10/11/2013 2:00 41,7 52,8 45,0 40,8 36,3 34,0 33,3 32,2 W 3

10/11/2013 3:00 37,9 48,4 38,6 36,8 33,6 31,4 30,8 29,8 VAR 1

10/11/2013 4:00 34,8 43,5 37,9 36,2 32,9 30,5 29,9 29,0 ZW 2

10/11/2013 5:00 48,8 43,8 37,8 36,3 32,6 30,0 29,3 28,3 VAR 1

10/11/2013 6:00 35,5 47,0 40,0 36,5 31,3 28,9 28,2 27,0 ZW 2

10/11/2013 7:00 41,3 47,8 40,1 38,0 33,1 30,1 29,3 28,0 W 3

10/11/2013 8:00 38,7 47,9 42,7 39,2 34,7 32,3 31,7 30,4 W 3

10/11/2013 9:00 49,8 63,6 51,9 46,5 36,3 33,5 33,0 32,0 W 4

10/11/2013 10:00 47,5 57,8 51,5 48,8 43,8 38,9 38,0 36,6 W 2

10/11/2013 11:00 48,0 58,6 53,5 50,2 42,6 37,1 36,3 35,1 W 3

10/11/2013 12:00 49,4 62,5 55,4 51,7 38,7 35,2 34,6 33,5 W 3

10/11/2013 13:00 48,6 58,8 53,0 49,0 36,8 33,8 33,1 32,1 NW 3

10/11/2013 14:00 45,8 56,4 50,4 46,4 38,8 36,1 35,5 34,8 NW 4

10/11/2013 15:00 50,3 57,8 52,6 49,4 39,0 36,1 35,5 34,6 NW 3

10/11/2013 16:00 46,1 56,1 51,8 49,5 38,5 35,5 35,1 34,2 NW 3

10/11/2013 17:00 47,4 57,2 53,6 50,3 40,6 37,2 36,5 35,6 VAR 1

10/11/2013 18:00 48,0 58,4 54,0 51,3 41,2 38,0 37,3 36,4 W 2

10/11/2013 19:00 46,3 56,4 52,1 49,1 41,9 39,7 39,2 38,4 W 2

10/11/2013 20:00 47,7 58,4 52,8 51,2 42,4 39,9 39,3 38,1 W 2

10/11/2013 21:00 46,5 56,2 51,7 48,9 43,3 40,1 39,5 38,4 W 2

10/11/2013 22:00 45,2 55,3 50,2 47,8 41,9 39,6 39,1 38,1 W 2

10/11/2013 23:00 42,7 52,3 45,7 43,7 40,2 38,2 37,7 37,0 W 2

10/11/2013 0:00 45,1 57,2 48,2 43,9 39,9 37,7 37,1 36,0 VAR 1

Meetresultaten omgevingsgeluid 



 
 

 
  

Meetpunt MP2

Meetlocatie Hoolvenstraat 100

Meetperiode 8/11/2013 t.e.m. 16/11/2013

Meewindrichting O

11/11/2013 1:00 43,2 55,7 46,9 43,5 38,7 35,6 34,7 33,3 ZW 2

11/11/2013 2:00 41,8 54,4 45,6 42,1 37,3 34,1 33,1 31,6 W 2

11/11/2013 3:00 36,1 42,7 39,6 38,4 34,4 31,0 30,1 28,8 ZW 2

11/11/2013 4:00 38,5 50,5 40,9 38,5 33,7 30,5 30,0 28,6 ZW 2

11/11/2013 5:00 37,7 47,0 39,0 37,5 32,5 29,6 29,1 28,1 VAR 1

11/11/2013 6:00 36,7 43,7 39,9 38,6 34,7 31,6 30,9 29,4 VAR 1

11/11/2013 7:00 39,3 50,3 43,3 41,3 36,3 33,2 32,4 31,1 VAR 1

11/11/2013 8:00 40,1 49,3 43,0 41,5 38,4 36,1 35,4 34,4 ZW 2

11/11/2013 9:00 47,5 57,1 48,5 46,4 42,0 39,5 39,0 38,1 Z 2

11/11/2013 10:00 48,6 57,5 53,7 52,1 44,8 42,6 42,2 41,3 Z 2

11/11/2013 11:00 48,6 55,2 50,6 49,1 46,8 44,4 43,8 43,0 Z 2

11/11/2013 12:00 46,4 56,2 51,4 48,1 43,7 41,7 41,2 40,2 Z 2

11/11/2013 13:00 45,8 55,8 51,4 48,2 43,2 40,1 39,5 38,6 Z 4

11/11/2013 14:00 47,6 57,4 53,1 50,7 42,7 40,1 39,5 38,5 Z 4

11/11/2013 15:00 49,2 58,2 55,1 53,4 42,8 40,6 40,2 39,3 Z 4

11/11/2013 16:00 47,9 59,1 53,4 50,1 42,5 40,1 39,6 39,0 Z 3

11/11/2013 17:00 48,1 58,3 53,3 50,7 44,2 42,1 41,5 40,6 VAR 1

11/11/2013 18:00 48,0 57,5 52,8 49,9 44,9 43,3 43,1 42,2 VAR 1

11/11/2013 19:00 48,4 56,8 52,9 50,7 45,2 43,5 43,2 42,5 Z 4

11/11/2013 20:00 47,2 56,0 51,8 49,2 45,0 43,4 43,1 42,2 Z 3

11/11/2013 21:00 46,9 56,7 50,6 47,4 43,7 42,1 41,6 41,0 Z 4

11/11/2013 22:00 44,8 53,7 48,5 46,1 43,3 41,5 41,1 40,2 Z 4

11/11/2013 23:00 49,7 60,4 50,3 44,9 42,0 40,3 40,0 39,1 Z 3

11/11/2013 0:00 49,0 57,8 49,8 45,0 41,2 39,4 39,0 37,8 Z 3

12/11/2013 1:00 40,8 49,7 43,4 42,1 39,5 37,8 37,2 36,3 Z 3

12/11/2013 2:00 39,7 49,3 41,9 40,7 38,3 36,3 35,9 34,4 Z 4

12/11/2013 3:00 37,4 45,8 40,8 39,3 35,5 33,1 32,4 31,1 Z 3

12/11/2013 4:00 36,7 41,2 38,9 38,2 36,0 34,1 33,5 32,5 Z 3

12/11/2013 5:00 41,3 52,2 45,6 42,0 38,0 36,1 35,7 35,0 Z 3

12/11/2013 6:00 45,2 52,0 49,1 48,2 43,9 39,0 38,3 37,4 Z 3

12/11/2013 7:00 47,3 52,8 48,9 48,1 46,3 45,0 44,6 44,0 Z 3

12/11/2013 8:00 49,0 58,1 51,6 49,2 47,0 45,8 45,3 45,0 Z 3

12/11/2013 9:00 51,0 60,4 55,5 53,3 48,7 46,6 46,2 45,4 Z 3

12/11/2013 10:00 57,0 58,0 53,8 51,8 47,6 45,7 45,2 44,4 Z 4

12/11/2013 11:00 51,6 61,2 53,3 50,9 47,2 45,8 45,3 45,0 Z 5

12/11/2013 12:00 51,3 58,8 53,2 50,7 46,8 45,2 45,0 44,1 Z 4

12/11/2013 13:00 49,8 59,0 55,1 50,9 46,4 44,8 44,3 43,7 ZW 4

12/11/2013 14:00 61,3 75,1 67,0 62,5 46,4 43,7 43,3 42,5 ZW 4

12/11/2013 15:00 47,9 56,6 52,8 50,0 45,2 43,4 43,1 42,3 ZW 3

12/11/2013 16:00 48,8 58,2 54,7 52,2 45,3 43,5 43,2 42,5 Z 2

12/11/2013 17:00 49,2 58,6 54,4 52,2 45,3 43,5 43,1 42,3 W 2

12/11/2013 18:00 49,8 58,8 53,5 50,5 43,7 41,7 41,2 40,4 W 2

12/11/2013 19:00 49,6 60,0 54,4 51,4 41,6 39,1 38,6 37,9 W 2

12/11/2013 20:00 48,1 57,6 53,2 49,6 38,2 35,4 34,9 34,1 VAR 1

12/11/2013 21:00 43,2 55,7 50,3 45,7 34,6 32,4 32,0 31,0 VAR 1

12/11/2013 22:00 40,8 53,6 46,9 41,9 33,4 31,2 30,8 30,0 VAR 1

12/11/2013 23:00 41,5 53,5 46,1 40,5 33,1 30,7 30,1 29,1 VAR 1

12/11/2013 0:00 51,8 56,0 47,7 41,5 31,7 29,0 28,4 27,5 VAR 1

13/13/2013 1:00 36,4 49,1 36,7 33,9 29,8 27,1 26,5 25,5 VAR 1

13/13/2013 2:00 37,5 50,8 42,2 35,8 28,6 25,3 24,7 23,8 VAR 1

13/13/2013 3:00 40,0 50,0 34,8 32,0 26,6 24,1 23,5 22,7 VAR 1

13/13/2013 4:00 32,5 44,3 36,4 33,2 27,3 23,7 23,0 21,7 VAR 1

13/13/2013 5:00 34,3 43,5 38,0 36,1 32,0 26,6 25,4 24,1 VAR 1

13/13/2013 6:00 40,9 52,0 45,4 41,5 37,2 32,5 31,6 30,2 VAR 1

13/13/2013 7:00 45,0 55,2 46,9 44,9 41,7 39,5 39,0 38,0 VAR 1

13/13/2013 8:00 45,5 55,1 47,9 46,3 44,0 42,3 42,0 41,1 VAR 1

13/13/2013 9:00 54,2 60,1 55,6 52,5 46,8 45,0 44,4 43,7 VAR 1

13/13/2013 10:00 57,8 59,8 53,1 49,8 45,3 43,0 42,3 41,4 VAR 1

13/13/2013 11:00 48,6 58,6 54,0 51,0 43,8 41,2 40,6 40,0 Z 3

13/13/2013 12:00 49,1 60,8 53,8 50,9 43,5 40,2 39,3 38,1 VAR 1

13/13/2013 13:00 49,5 61,8 55,6 52,4 40,6 36,3 35,7 34,8 VAR 1

13/13/2013 14:00 47,1 57,4 53,3 50,7 39,4 35,0 34,3 33,1 W 2

13/13/2013 15:00 46,9 57,5 52,7 49,6 37,7 33,2 32,4 31,3 VAR 1

13/13/2013 16:00 47,7 57,9 53,9 51,5 40,8 35,0 34,1 32,7 VAR 1

13/13/2013 17:00 48,1 58,4 53,9 51,6 42,8 38,6 37,4 35,2 VAR 1

13/13/2013 18:00 50,0 60,6 54,3 51,4 45,1 42,4 41,9 40,7 - 0

13/13/2013 19:00 47,9 57,0 52,4 49,9 45,3 43,1 42,5 41,5 VAR 1

13/13/2013 20:00 48,3 57,2 53,3 50,6 45,4 43,0 42,4 41,4 Z 2

13/13/2013 21:00 47,7 58,2 52,5 50,4 44,5 42,3 41,9 41,1 VAR 1

13/13/2013 22:00 47,0 56,9 51,7 48,9 44,7 42,3 41,9 41,0 VAR 1

13/13/2013 23:00 45,8 55,2 50,2 47,6 43,5 41,3 40,9 40,0 VAR 1

13/13/2013 0:00 44,2 54,1 48,6 46,1 41,7 38,5 37,8 36,3 VAR 1
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Meetperiode 8/11/2013 t.e.m. 16/11/2013

Meewindrichting O

14/11/2013 1:00 43,1 53,4 47,8 45,4 39,6 36,6 35,9 34,0 VAR 1

14/11/2013 2:00 40,0 48,9 41,7 40,1 36,5 34,1 33,5 32,6 Z 2

14/11/2013 3:00 41,6 53,6 45,0 41,7 37,0 34,1 33,5 32,5 Z 2

14/11/2013 4:00 38,9 43,9 41,8 40,8 38,2 36,1 35,6 34,7 VAR 2

14/11/2013 5:00 41,3 49,9 44,2 43,1 40,3 38,1 37,4 36,2 Z 2

14/11/2013 6:00 46,5 53,9 49,7 48,6 45,1 41,4 40,5 39,2 Z 2

14/11/2013 7:00 49,4 54,2 50,9 50,4 48,6 47,1 46,6 46,0 VAR 1

14/11/2013 8:00 50,9 56,3 52,4 51,7 50,0 48,7 48,3 47,8 Z 3

14/11/2013 9:00 51,7 59,8 54,7 52,9 49,9 48,1 47,7 47,0 Z 3

14/11/2013 10:00 51,9 59,6 55,9 54,1 49,8 48,0 47,5 47,0 Z 3

14/11/2013 11:00 54,1 64,0 57,4 55,5 50,1 48,2 47,9 47,1 Z 4

14/11/2013 12:00 50,3 59,4 54,5 51,8 47,5 45,4 45,0 44,2 Z 4

14/11/2013 13:00 50,6 61,4 55,6 52,7 46,9 45,1 44,6 44,0 Z 4

14/11/2013 14:00 53,0 62,4 56,8 54,0 49,2 46,3 45,8 45,1 ZW 3

14/11/2013 15:00 53,0 63,7 60,0 56,8 47,1 45,1 44,5 44,0 ZW 3

14/11/2013 16:00 55,8 66,3 62,3 59,7 49,7 45,7 45,0 43,5 ZW 2

14/11/2013 17:00 50,4 60,8 56,5 53,5 45,8 43,7 43,3 42,7 VAR 1

14/11/2013 18:00 53,3 64,4 58,2 55,6 48,6 45,3 44,7 44,0 W 2

14/11/2013 19:00 48,6 59,6 54,9 51,8 43,7 41,0 40,5 40,0 VAR 1

14/11/2013 20:00 48,2 58,7 54,6 51,5 41,3 38,9 38,3 37,6 VAR 1

14/11/2013 21:00 44,6 56,3 49,9 45,1 38,6 36,5 36,1 35,1 NW 2

14/11/2013 22:00 42,5 54,2 48,7 44,3 37,2 34,7 34,2 33,1 N 2

14/11/2013 23:00 48,5 59,7 53,8 50,9 39,8 34,1 33,2 31,8 N 3

14/11/2013 0:00 44,5 56,5 51,2 45,9 37,4 34,2 33,6 32,6 NW 3

15/11/2013 1:00 45,0 52,8 50,2 48,7 41,2 35,9 35,1 34,0 N 3

15/11/2013 2:00 42,2 49,8 47,6 46,3 36,0 30,4 29,6 28,5 VAR 3

15/11/2013 3:00 35,8 49,3 38,4 34,7 28,5 26,2 25,7 25,0 VAR 3

15/11/2013 4:00 35,9 47,3 39,1 33,6 28,3 25,9 25,3 24,5 VAR 1

15/11/2013 5:00 39,8 54,0 41,3 35,6 29,0 25,5 24,9 24,0 VAR 1

15/11/2013 6:00 39,0 52,2 41,1 38,3 34,7 31,3 30,4 28,8 N 2

15/11/2013 7:00 43,5 53,3 44,4 40,9 37,9 35,8 35,2 34,1 N 3

15/11/2013 8:00 46,5 57,6 50,9 45,6 39,6 37,3 37,0 36,2 N 3

15/11/2013 9:00 49,0 60,4 55,5 52,3 41,9 40,2 39,9 39,1 NO 3

15/11/2013 10:00 57,3 67,8 62,3 58,1 46,5 40,5 40,0 39,0 N 3

15/11/2013 11:00 56,1 70,3 59,8 54,6 42,8 40,0 39,4 38,6 O 4

15/11/2013 12:00 51,3 62,9 57,0 54,5 44,1 40,4 39,8 38,9 O 3

15/11/2013 13:00 73,2 87,1 80,0 73,7 45,3 40,0 39,3 38,2 NO 3

15/11/2013 14:00 56,5 66,7 57,9 54,4 42,5 37,6 36,5 35,1 NO 3

15/11/2013 15:00 65,5 80,6 68,2 63,4 45,9 38,1 37,3 36,1 NO 4

15/11/2013 16:00 61,0 70,1 67,6 65,8 49,8 39,0 37,1 35,4 NO 3

15/11/2013 17:00 48,2 59,6 53,8 51,0 41,7 39,3 38,9 38,0 NO 4

15/11/2013 18:00 47,4 57,6 53,7 51,0 41,7 39,6 39,2 38,3 NO 3

15/11/2013 19:00 53,3 59,4 53,8 50,8 41,7 40,0 39,4 39,0 N 2

15/11/2013 20:00 46,8 57,7 52,9 49,3 42,4 40,6 40,2 39,3 VAR 1

15/11/2013 21:00 47,3 59,7 52,1 47,2 42,9 41,3 41,0 40,2 VAR 1

15/11/2013 22:00 47,1 57,4 52,7 49,7 42,6 40,8 40,3 39,7 VAR 1

15/11/2013 23:00 52,6 56,6 50,9 47,5 43,0 41,1 40,6 40,0 VAR 1

15/11/2013 0:00 47,0 57,6 50,8 47,0 42,3 40,7 40,3 39,6 VAR 1

16/11/2013 1:00 46,3 56,5 51,1 47,1 42,4 40,4 40,0 39,1 VAR 1

16/11/2013 2:00 42,0 52,0 44,4 42,2 39,8 37,9 37,3 36,5 VAR 1

16/11/2013 3:00 41,1 52,0 42,8 41,1 38,7 36,4 36,0 35,1 VAR 1

16/11/2013 4:00 39,0 50,9 41,4 38,8 36,3 34,2 33,8 33,0 VAR 1

16/11/2013 5:00 34,8 38,9 37,7 37,0 34,3 31,1 30,3 29,2 VAR 1

16/11/2013 6:00 36,5 46,4 37,9 36,8 33,9 30,0 29,1 27,6 VAR 1

16/11/2013 7:00 40,1 49,6 38,9 37,2 34,5 32,3 31,7 30,8 VAR 1

16/11/2013 8:00 36,7 46,9 39,6 37,5 33,8 32,0 31,5 30,8 VAR 1

16/11/2013 9:00 43,7 52,6 44,8 41,6 37,9 34,4 33,7 32,8 VAR 1

16/11/2013 10:00 46,2 58,8 51,9 48,0 37,0 34,7 34,2 33,4 VAR 1

16/11/2013 11:00 47,4 59,2 53,0 49,4 37,3 35,0 34,4 33,8 VAR 1

16/11/2013 12:00 60,2 61,2 57,6 55,5 44,2 36,6 35,1 33,7 VAR 1

16/11/2013 13:00 49,1 59,7 55,7 53,5 40,0 34,0 33,2 32,2 VAR 1

16/11/2013 14:00 48,1 59,2 54,7 52,3 39,2 33,0 32,2 31,0 VAR 1

16/11/2013 15:00 51,1 61,4 58,2 55,8 39,1 32,1 30,8 28,6 VAR 1

16/11/2013 16:00 59,9 60,2 55,2 52,5 40,5 31,3 30,1 28,4 VAR 1

16/11/2013 17:00 48,4 58,4 53,1 50,6 35,7 30,2 29,2 28,1 VAR 1

16/11/2013 18:00 65,9 61,4 54,9 52,2 37,1 31,3 30,7 30,0 VAR 1

16/11/2013 19:00 46,9 58,7 52,4 50,2 34,0 29,6 29,1 28,3 VAR 1

16/11/2013 20:00 47,8 59,1 53,1 50,0 34,5 26,3 25,6 24,8 VAR 1

16/11/2013 21:00 45,9 58,2 52,6 49,4 31,4 28,0 27,5 27,0 VAR 1

16/11/2013 22:00 45,3 57,3 51,8 47,9 32,0 29,0 28,4 27,4 VAR 1

16/11/2013 23:00 43,3 56,8 49,6 42,5 32,4 29,7 29,1 28,1 VAR 1

16/11/2013 0:00 41,7 54,7 47,1 41,4 34,0 31,5 31,0 30,0 VAR 1
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Meetperiode 8/11/2013 t.e.m. 16/11/2013

Meewindrichting O

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

8/11/2013 11/11/2013 12/11/2013 13/13/2013 14/11/2013 15/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 37,1 39,0 28,4 37,8 33,6 35,2

1:00 34,7 37,2 26,5 35,9 35,1 33,9

2:00 33,1 35,9 24,7 33,5 29,6 31,4

3:00 30,1 32,4 23,5 33,5 25,7 29,0

4:00 30,0 33,5 23,0 35,6 25,3 29,5

5:00 29,1 35,7 25,4 37,4 24,9 30,5

6:00 30,9 38,3 31,6 40,5 30,4 34,3

7:00 32,4 44,6 39,0 46,6 35,2 39,6

8:00 35,4 45,3 42,0 48,3 37,0 41,6

9:00 39,0 46,2 44,4 47,7 39,9 43,4

10:00 42,2 45,2 42,3 47,5 40,0 43,4

11:00 43,8 45,3 40,6 47,9 39,4 43,4

12:00 41,2 45,0 39,3 45,0 39,8 42,1

13:00 39,2 39,5 44,3 35,7 44,6 39,3 40,4

14:00 38,8 39,5 43,3 34,3 45,8 36,5 39,7

15:00 42,1 40,2 43,1 32,4 44,5 37,3 39,9

16:00 45,1 39,6 43,2 34,1 45,0 37,1 40,7

17:00 45,1 41,5 43,1 37,4 43,3 38,9 41,6

18:00 45,9 43,1 41,2 41,9 44,7 39,2 42,7

19:00 48,0 43,2 38,6 42,5 40,5 39,4 42,0

20:00 46,5 43,1 34,9 42,4 38,3 40,2 40,9

21:00 40,7 41,6 32,0 41,9 36,1 41,0 38,9

22:00 41,7 41,1 30,8 41,9 34,2 40,3 38,3

23:00 42,6 40,0 30,1 40,9 33,2 40,6 37,9

Vlarem-middeling per weekdag

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

8/11/2013 11/11/2013 12/11/2013 13/13/2013 14/11/2013 15/11/2013 18/11/2013 19/11/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 42,7 39,8 44,2 38,6 45,9 38,3

avondperiode 45,1 42,6 35,2 42,3 38,3 40,2

nachtperiode 42,2 30,0 31,7 24,2 33,6 26,4

Vlarem-middeling voor de volledige week (ma-vr)

gem.

LA95,1h

dagperiode 41,5

avondperiode 40,6

nachtperiode 30,1

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor de WEEK alle windrichtingen
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Meetperiode 8/11/2013 t.e.m. 16/11/2013

Meewindrichting O

zaterdag zondag zaterdag zondag

9/11/2013 10/11/2013 16/11/2013 17/11/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 37,6 40,3 31,0 36,3

1:00 35,1 40,0 37,6

2:00 33,3 37,3 35,3

3:00 30,8 36,0 33,4

4:00 29,9 33,8 31,9

5:00 29,3 30,3 29,8

6:00 28,2 29,1 28,7

7:00 37,8 29,3 31,7 32,9

8:00 39,4 31,7 31,5 34,2

9:00 33,0 33,7 33,4

10:00 38,0 34,2 36,1

11:00 36,3 34,4 35,4

12:00 34,6 35,1 34,9

13:00 33,1 33,2 33,2

14:00 42,2 35,5 32,2 36,6

15:00 43,3 35,5 30,8 36,5

16:00 42,9 35,1 30,1 36,0

17:00 43,5 36,5 29,2 36,4

18:00 44,5 37,3 30,7 37,5

19:00 45,1 39,2 29,1 37,8

20:00 39,3 25,6 32,5

21:00 39,5 27,5 33,5

22:00 39,1 28,4 33,8

23:00 37,7 29,1 33,4

Vlarem-middeling per weekenddag

zaterdag zondag zaterdag zondag

9/11/2013 10/11/2013 16/11/2013 17/11/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 41,9 34,7 32,2

avondperiode 45,1 39,3 27,4

nachtperiode 29,6 29,2 31,0

Vlarem-middeling voor het volledige weekend

gem.

LA95,1h

dagperiode 35,3

avondperiode 34,6

nachtperiode 30,9

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor het WEEKEND alle windrichtingen
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Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting N NO ZO

Legende LAeq  A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau

LA1 relevante waarde voor het piekgeluid

LA10 relevante waarde voor het gemiddelde piekgeluid

LA50 relevante waarde voor het gemiddelde geluidsdrukniveau

LA95 relevante waarde voor het continue geluidsdrukniveau

N noord ZO zuidoost W west

NO noordoost Z zuid NW noordwest

O oost ZW zuidwest VAR variabel

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. neerslag

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. windsnelheid groter dan 5 m/s

meetresultaten bij meewind (van geluidsbron naar meetpunt)

datum tijdstip LAeq,1h LA1,1h LA5,1h LA10,1h LA50,1h LA90,1h LA95,1h LA99,1h windrichting windsnelheid

22/11/2013 13:00 N 3

22/11/2013 14:00 49,5 59,7 52,2 49,5 46,3 44,5 44,2 43,5 N 3

22/11/2013 15:00 52,1 58,5 51,1 48,7 46,2 44,4 44,1 43,3 N 4

22/11/2013 16:00 48,5 57,6 51,8 49,8 46,7 45,0 44,5 44,0 N 3

22/11/2013 17:00 49,1 59,7 52,6 49,8 46,0 44,2 44,0 43,1 N 3

22/11/2013 18:00 47,4 57,7 50,7 48,5 45,0 43,5 43,2 42,5 N 3

22/11/2013 19:00 47,5 56,2 49,4 47,8 44,9 43,4 43,1 42,3 N 3

22/11/2013 20:00 47,1 58,4 50,6 47,3 44,4 43,0 42,5 42,0 N 4

22/11/2013 21:00 50,6 59,6 55,8 52,0 42,8 40,6 40,2 39,3 N 5

22/11/2013 22:00 44,0 52,4 46,1 44,4 41,8 39,8 39,2 38,3 N 2

22/11/2013 23:00 45,2 57,4 46,4 43,5 40,7 39,1 38,7 38,0 N 2

22/11/2013 0:00 40,9 46,6 41,9 41,2 39,3 37,3 36,9 36,0 N 2

23/11/2013 1:00 38,4 41,7 40,4 39,8 38,1 36,5 36,1 35,1 N 2

23/11/2013 2:00 37,8 42,9 39,0 38,4 36,2 34,4 34,0 33,1 N 2

23/11/2013 3:00 33,2 37,2 35,9 35,4 32,7 30,5 30,1 29,2 N 2

23/11/2013 4:00 30,9 34,8 33,1 32,5 30,6 29,0 28,4 27,8 N 2

23/11/2013 5:00 42,4 54,8 45,1 37,2 31,9 30,1 29,6 29,0 N 2

23/11/2013 6:00 38,6 52,4 37,8 35,0 32,0 30,2 29,9 29,1 N 2

23/11/2013 7:00 36,5 43,7 40,1 38,7 35,0 32,9 32,3 31,5 N 2

23/11/2013 8:00 39,6 45,9 41,0 39,8 37,5 36,1 35,7 35,1 N 2

23/11/2013 9:00 42,7 52,0 44,4 42,7 39,9 38,0 37,4 36,7 N 2

23/11/2013 10:00 44,5 53,2 47,1 44,9 41,7 39,8 39,3 38,5 N 2

23/11/2013 11:00 51,5 60,0 51,2 47,1 42,8 41,1 40,7 40,0 N 2

23/11/2013 12:00 47,0 56,6 47,7 45,9 43,5 41,0 40,3 39,3 N 2

23/11/2013 13:00 47,7 54,6 48,5 47,3 44,3 40,5 39,8 39,0 N 3

23/11/2013 14:00 45,5 56,0 49,8 46,8 41,8 39,7 39,3 38,7 N 3

23/11/2013 15:00 52,8 64,0 55,5 50,8 42,5 40,1 39,6 39,0 N 3

23/11/2013 16:00 51,2 59,1 50,2 46,1 41,6 39,6 39,2 38,5 N 3

23/11/2013 17:00 46,1 53,6 49,4 47,9 44,4 41,6 40,8 39,8 N 2

23/11/2013 18:00 45,1 53,7 48,8 47,0 41,9 40,1 39,7 39,1 N 3

23/11/2013 19:00 51,1 60,2 46,9 44,1 41,6 40,3 40,0 39,3 N 3

23/11/2013 20:00 41,7 48,9 45,6 42,8 40,2 38,7 38,3 37,7 N 2

23/11/2013 21:00 45,2 53,5 44,5 42,3 39,5 38,1 37,7 37,1 N 2

23/11/2013 22:00 39,2 45,0 41,9 40,7 38,6 37,1 36,6 36,0 N 2

23/11/2013 23:00 42,8 52,4 44,1 42,6 39,9 38,0 37,3 36,4 N 2

23/11/2013 0:00 42,4 49,9 45,0 43,8 41,5 40,0 39,4 39,0 VAR 2

24/11/2013 1:00 42,1 45,8 44,4 43,8 41,7 40,0 39,3 38,4 VAR 1

24/11/2013 2:00 43,4 47,6 45,7 44,8 42,8 41,1 40,5 39,7 NW 2

24/11/2013 3:00 42,4 46,7 45,0 44,4 42,1 39,8 39,2 38,1 VAR 1

24/11/2013 4:00 40,8 45,5 43,8 42,9 40,2 37,6 37,1 36,1 VAR 1

24/11/2013 5:00 40,0 46,3 43,8 42,5 38,9 36,3 35,8 35,0 VAR 1

24/11/2013 6:00 40,0 45,9 43,6 42,4 39,0 36,5 36,0 35,0 VAR 1

24/11/2013 7:00 39,1 44,4 42,2 41,3 38,5 35,8 35,1 33,3 VAR 1

24/11/2013 8:00 39,3 46,8 43,1 41,5 38,0 35,1 34,4 33,3 W 2

24/11/2013 9:00 43,7 54,9 45,5 43,8 40,7 37,9 37,3 36,4 VAR 1

24/11/2013 10:00 42,4 47,6 44,5 43,7 41,8 40,1 39,6 38,8 VAR 1

24/11/2013 11:00 49,6 56,0 45,9 44,3 41,5 39,3 39,0 38,2 N 2

24/11/2013 12:00 46,8 56,5 47,9 45,6 40,8 38,4 38,0 37,0 N 2

24/11/2013 13:00 40,9 51,1 43,8 41,5 38,2 36,0 35,3 34,2 N 3

24/11/2013 14:00 43,3 50,3 42,9 41,1 38,5 36,9 36,4 35,7 N 3

24/11/2013 15:00 45,6 56,6 48,2 46,1 42,3 39,3 38,8 38,0 N 3

24/11/2013 16:00 51,6 53,9 45,5 43,9 40,6 38,4 38,0 37,0 N 4

24/11/2013 17:00 43,0 52,0 45,6 43,8 41,0 39,2 38,8 38,1 N 3

24/11/2013 18:00 43,3 52,1 48,1 45,6 40,7 38,8 38,3 37,8 N 2

24/11/2013 19:00 41,9 50,3 42,8 41,9 40,5 39,1 38,9 37,6 N 2

24/11/2013 20:00 41,0 50,0 42,8 41,5 38,9 37,2 36,9 36,1 N 2

24/11/2013 21:00 44,5 56,4 47,6 45,1 38,5 36,2 35,8 35,0 N 3

24/11/2013 22:00 51,4 55,9 44,8 40,3 36,6 35,0 34,5 34,0 N 2

24/11/2013 23:00 40,2 48,8 40,1 38,3 35,2 33,6 33,2 32,6 VAR 1

24/11/2013 0:00 38,6 50,4 42,1 40,0 34,0 31,5 30,9 30,0 N 2

Meetresultaten omgevingsgeluid 
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Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting

25/11/2013 1:00 32,1 38,3 34,8 33,8 31,3 29,3 28,9 28,1 VAR 1

25/11/2013 2:00 32,7 42,4 35,8 34,5 30,2 28,4 28,1 27,2 VAR 1

25/11/2013 3:00 29,8 35,0 32,6 31,7 29,2 27,2 26,7 26,0 VAR 1

25/11/2013 4:00 30,7 36,1 34,6 33,3 29,6 27,7 27,2 26,3 VAR 1

25/11/2013 5:00 32,3 37,8 35,9 34,9 31,3 28,6 27,9 26,4 VAR 1

25/11/2013 6:00 40,4 43,3 41,9 41,4 37,6 34,4 33,7 32,5 VAR 1

25/11/2013 7:00 43,1 48,2 43,6 42,9 41,5 40,1 39,7 39,0 VAR 1

25/11/2013 8:00 44,5 49,6 45,8 45,1 43,5 42,0 41,4 40,5 NW 2

25/11/2013 9:00 48,2 59,7 50,2 46,9 44,4 43,1 42,8 42,1 VAR 1

25/11/2013 10:00 45,2 53,7 49,1 47,1 43,3 41,5 41,2 40,5 NW 2

25/11/2013 11:00 54,3 65,4 59,3 54,4 46,2 42,5 42,0 41,0 NW 2

25/11/2013 12:00 54,0 66,4 60,3 54,1 43,5 40,8 40,3 39,4 NW 2

25/11/2013 13:00 55,5 68,7 60,7 56,1 42,2 39,6 39,2 38,4 NW 3

25/11/2013 14:00 54,3 61,6 50,8 47,6 42,5 40,1 39,5 39,0 N 3

25/11/2013 15:00 46,9 56,9 49,4 46,8 42,7 40,6 40,2 39,3 N 3

25/11/2013 16:00 49,3 58,0 49,1 47,3 42,7 40,9 40,4 40,0 NW 3

25/11/2013 17:00 52,6 62,1 55,2 50,4 43,6 41,6 41,2 40,6 N 3

25/11/2013 18:00 71,2 86,1 64,3 59,5 45,3 42,7 42,2 41,2 N 3

25/11/2013 19:00 65,2 79,6 66,0 60,0 43,6 39,8 39,2 38,3 N 2

25/11/2013 20:00 44,0 55,2 46,8 44,0 39,7 38,0 37,5 37,0 N 2

25/11/2013 21:00 50,8 59,7 49,7 45,9 37,9 35,5 35,1 34,2 N 2

25/11/2013 22:00 41,3 52,3 42,7 40,6 37,5 35,4 35,0 34,2 VAR 1

25/11/2013 23:00 43,0 52,4 45,2 43,1 40,0 37,0 36,4 35,5 VAR 1

25/11/2013 0:00 44,0 50,7 44,7 43,8 41,8 40,0 39,4 38,4 VAR 1

26/11/2013 1:00 41,9 45,8 44,3 43,6 41,5 39,8 39,2 38,2 VAR 1

26/11/2013 2:00 42,7 47,0 45,6 44,8 42,3 39,8 39,1 38,1 VAR 1

26/11/2013 3:00 40,0 44,9 43,2 42,3 39,3 36,8 36,1 35,0 VAR 1

26/11/2013 4:00 42,0 46,9 44,9 44,1 41,4 38,9 38,2 37,1 VAR 1

26/11/2013 5:00 43,1 48,6 46,6 45,6 42,2 39,2 38,4 37,1 VAR 1

26/11/2013 6:00 47,5 55,6 51,7 49,7 45,3 42,2 41,5 40,2 VAR 1

26/11/2013 7:00 51,5 59,8 55,9 54,1 49,7 48,0 47,4 46,4 VAR 1

26/11/2013 8:00 54,5 67,9 55,7 53,5 51,3 49,5 49,0 48,1 W 2

26/11/2013 9:00 51,0 59,2 52,6 51,7 50,0 48,7 48,3 48,0 ZW 2

26/11/2013 10:00 51,0 56,1 53,2 52,4 50,4 48,9 48,3 47,5 ZW 2

26/11/2013 11:00 55,4 62,6 59,0 57,7 52,1 46,2 45,5 44,3 VAR 1

26/11/2013 12:00 52,8 61,9 55,7 52,4 45,7 43,4 43,0 42,0 W 2

26/11/2013 13:00 52,1 65,6 54,8 50,1 44,9 42,1 41,4 40,2 W 2

26/11/2013 14:00 46,1 57,2 49,0 46,5 42,9 40,0 39,4 38,5 N 2

26/11/2013 15:00 55,7 65,9 55,8 51,3 46,2 43,5 42,9 42,0 VAR 1

26/11/2013 16:00 48,8 58,6 52,3 50,4 46,6 44,1 43,4 42,3 VAR 1

26/11/2013 17:00 47,3 59,1 49,9 47,2 43,9 42,2 41,9 41,1 VAR 1

26/11/2013 18:00 52,5 63,8 54,9 51,4 45,0 43,2 42,7 42,0 VAR 1

26/11/2013 19:00 63,5 67,3 53,9 49,3 42,6 41,0 40,5 40,0 W 2

26/11/2013 20:00 69,5 74,7 53,4 45,5 42,4 40,8 40,3 39,3 VAR 1

26/11/2013 21:00 42,8 53,1 44,5 42,9 40,4 38,4 38,0 37,0 VAR 1

26/11/2013 22:00 48,8 59,1 50,4 45,8 39,4 37,6 37,2 36,4 VAR 1

26/11/2013 23:00 44,3 55,3 44,3 42,9 39,6 37,7 37,2 36,2 VAR 1

26/11/2013 0:00 40,1 50,0 42,0 39,9 37,3 35,4 35,0 34,1 VAR 1

27/11/2013 1:00 38,8 45,9 41,9 40,6 37,3 34,9 34,2 33,1 VAR 1

27/11/2013 2:00 45,5 57,3 45,6 43,9 39,0 35,5 34,6 33,4 VAR 1

27/11/2013 3:00 46,3 47,7 45,6 44,6 40,7 35,1 33,9 32,2 VAR 1

27/11/2013 4:00 42,3 47,9 46,4 45,5 41,3 35,9 34,2 32,2 VAR 1

27/11/2013 5:00 45,9 50,9 49,6 48,7 45,2 41,0 39,6 36,7 VAR 1

27/11/2013 6:00 50,1 54,8 53,6 52,9 49,5 44,4 43,3 41,4 VAR 1

27/11/2013 7:00 51,2 54,9 53,6 52,9 50,8 48,1 47,2 46,0 VAR 1

27/11/2013 8:00 53,0 61,0 54,9 54,2 51,7 49,9 49,4 48,9 VAR 1

27/11/2013 9:00 54,9 65,4 57,9 55,6 52,7 50,5 50,0 48,8 W 2

27/11/2013 10:00 51,9 59,7 52,9 51,9 50,3 49,0 48,4 47,8 ZW 2

27/11/2013 11:00 52,4 64,0 55,7 51,8 48,5 46,7 46,1 45,1 Z 2

27/11/2013 12:00 71,1 86,2 69,5 65,1 51,4 48,2 47,5 46,3 ZW 2

27/11/2013 13:00 68,2 82,7 65,3 58,6 50,0 47,7 47,1 46,2 ZW 2

27/11/2013 14:00 52,5 61,7 54,8 52,5 49,6 47,6 47,1 46,2 Z 3

27/11/2013 15:00 74,9 88,4 83,4 67,2 57,2 48,5 48,0 47,1 ZW 3

27/11/2013 16:00 71,9 86,0 76,2 68,3 53,4 48,7 48,0 46,8 ZW 2

27/11/2013 17:00 59,6 68,4 58,2 53,3 50,6 48,9 48,3 47,6 W 2

27/11/2013 18:00 53,4 60,9 55,1 53,3 51,1 49,4 49,0 48,1 ZW 2

27/11/2013 19:00 52,1 55,9 53,9 53,5 51,8 50,2 49,8 49,0 ZW 2

27/11/2013 20:00 52,9 60,0 54,4 53,7 51,8 50,1 49,5 48,5 W 2

27/11/2013 21:00 50,2 55,7 52,4 51,7 49,5 47,6 47,1 46,2 W 3

27/11/2013 22:00 48,7 54,0 50,9 50,1 47,9 45,8 45,1 43,7 ZW 3

27/11/2013 23:00 47,3 54,2 49,4 48,6 46,3 44,3 43,8 42,8 W 3

27/11/2013 0:00 45,0 49,5 47,1 46,4 44,1 41,6 41,1 40,0 W 3
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Meetlocatie Rijkelstraat 67 Heusden Zolder

Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting

28/11/2013 1:00 43,3 47,7 46,2 45,5 42,7 40,3 39,7 38,7 W 3

28/11/2013 2:00 41,7 46,7 45,0 44,1 41,0 38,0 37,0 35,0 W 4

28/11/2013 3:00 43,4 50,0 44,7 43,6 40,3 36,6 35,5 34,0 ZW 4

28/11/2013 4:00 41,2 46,5 44,7 43,7 40,6 36,9 35,4 32,7 W 3

28/11/2013 5:00 42,5 48,5 45,6 44,7 41,7 38,6 37,8 36,4 W 3

28/11/2013 6:00 47,5 51,7 50,3 49,6 46,9 44,1 43,2 40,7 W 3

28/11/2013 7:00 49,7 54,3 51,6 50,9 49,2 47,4 46,8 45,4 W 3

28/11/2013 8:00 49,8 57,3 52,0 50,9 48,9 47,3 47,0 46,1 W 3

28/11/2013 9:00 50,7 60,2 52,9 51,1 49,3 48,0 47,4 47,0 W 2

28/11/2013 10:00 50,6 57,7 52,5 50,9 48,7 46,8 46,2 45,2 W 2

28/11/2013 11:00 50,7 60,4 53,4 50,8 48,5 46,5 46,1 45,2 W 2

28/11/2013 12:00 50,3 61,5 53,4 50,0 46,8 44,8 44,1 43,0 VAR 1

28/11/2013 13:00 56,4 66,2 62,1 60,4 47,1 43,3 42,4 40,7 VAR 1

28/11/2013 14:00 47,5 59,2 50,7 47,8 43,7 41,4 41,0 40,0 VAR 1

28/11/2013 15:00 49,4 60,4 52,8 48,7 43,9 39,3 38,6 38,0 VAR 1

28/11/2013 16:00 47,7 59,3 52,7 47,0 41,2 39,1 38,6 38,0 VAR 1

28/11/2013 17:00 49,6 60,1 54,4 51,4 46,2 41,0 39,9 38,2 VAR 1

28/11/2013 18:00 50,1 60,8 53,8 49,8 45,0 43,0 42,2 41,2 N 2

28/11/2013 19:00 45,3 54,7 47,3 45,7 42,5 40,2 39,7 39,1 VAR 1

28/11/2013 20:00 44,9 53,8 46,5 45,7 43,7 41,5 41,1 40,1 VAR 1

28/11/2013 21:00 48,3 57,0 52,4 49,8 46,0 43,4 43,1 42,3 VAR 1

28/11/2013 22:00 45,8 56,6 48,7 46,1 42,3 40,0 39,5 38,8 VAR 1

28/11/2013 23:00 44,1 55,6 44,0 41,8 39,3 37,6 37,2 36,5 VAR 1

28/11/2013 0:00 40,5 45,9 42,5 41,7 38,1 34,6 34,1 32,9 VAR 1

29/11/2013 1:00 39,7 45,7 43,7 42,7 38,2 34,8 34,0 32,7 VAR 1

29/11/2013 2:00 38,7 43,6 41,9 41,1 38,1 35,2 34,5 33,4 VAR 1

29/11/2013 3:00 35,4 41,1 39,0 38,0 34,4 30,9 30,1 29,0 VAR 1

29/11/2013 4:00 37,6 43,7 41,7 40,4 36,6 32,3 31,0 29,1 VAR 1

29/11/2013 5:00 42,0 47,8 46,3 45,4 40,6 35,7 34,7 33,2 ZW 2

29/11/2013 6:00 47,9 51,9 50,7 50,0 47,5 44,0 43,1 41,3 W 2

29/11/2013 7:00 50,5 54,7 52,5 51,8 49,9 48,3 48,0 47,2 VAR 1

29/11/2013 8:00 52,9 56,1 54,7 54,2 52,5 51,0 50,4 49,6 Z 3

29/11/2013 9:00 54,4 62,3 56,7 55,6 53,5 51,9 51,4 50,7 Z 3

29/11/2013 10:00 58,8 69,0 64,2 60,8 55,3 52,3 51,9 51,1 Z 3

29/11/2013 11:00 54,1 59,9 56,6 55,7 53,4 51,6 51,1 50,1 ZW 3



 
 

 
 

  

Meetpunt MP3

Meetlocatie Rijkelstraat 67 Heusden Zolder

Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

8/11/2013 25/11/2013 26/11/2013 27/11/2013 28/11/2013 29/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 30,9 39,4 35,0 41,1 34,1 36,1

1:00 28,9 39,2 34,2 39,7 34,0 35,2

2:00 28,1 39,1 34,6 37,0 34,5 34,7

3:00 26,7 36,1 33,9 35,5 30,1 32,5

4:00 27,2 38,2 34,2 35,4 31,0 33,2

5:00 27,9 38,4 39,6 37,8 34,7 35,7

6:00 33,7 41,5 43,3 43,2 43,1 41,0

7:00 39,7 47,4 47,2 46,8 48,0 45,8

8:00 41,4 49,0 49,4 47,0 50,4 47,4

9:00 42,8 48,3 50,0 47,4 51,4 48,0

10:00 41,2 48,3 48,4 46,2 51,9 47,2

11:00 42,0 45,5 46,1 46,1 51,1 46,2

12:00 40,3 43,0 47,5 44,1 43,7

13:00 39,2 41,4 47,1 42,4 42,5

14:00 44,2 39,5 39,4 47,1 41,0 42,2

15:00 44,1 40,2 42,9 48,0 38,6 42,8

16:00 44,5 40,4 43,4 48,0 38,6 43,0

17:00 44,0 41,2 41,9 48,3 39,9 43,1

18:00 43,2 42,2 42,7 49,0 42,2 43,9

19:00 43,1 39,2 40,5 49,8 39,7 42,5

20:00 42,5 37,5 40,3 49,5 41,1 42,2

21:00 40,2 35,1 38,0 47,1 43,1 40,7

22:00 39,2 35,0 37,2 45,1 39,5 39,2

23:00 38,7 36,4 37,2 43,8 37,2 38,7

Vlarem-middeling per weekdag

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

8/11/2013 25/11/2013 26/11/2013 27/11/2013 28/11/2013 29/11/2013 18/11/2013 19/11/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 44,0 40,8 44,4 48,0 43,4 50,6

avondperiode 41,9 37,3 39,6 48,8 41,3

nachtperiode 39,0 27,5 37,2 34,2 36,3 32,3

Vlarem-middeling voor de volledige week (ma-vr)

gem.

LA95,1h

dagperiode 44,6

avondperiode 41,8

nachtperiode 33,9

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor de WEEK alle windrichtingen
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Meetlocatie Rijkelstraat 67 Heusden Zolder

Meetperiode 22/11/2013 t.e.m. 29/11/2013

Meewindrichting

zaterdag zondag zaterdag zondag

23/11/2013 24/11/2013 16/11/2013 17/11/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 36,9 39,4 38,2

1:00 36,1 39,3 37,7

2:00 34,0 40,5 37,3

3:00 30,1 39,2 34,7

4:00 28,4 37,1 32,8

5:00 29,6 35,8 32,7

6:00 29,9 36,0 33,0

7:00 32,3 35,1 33,7

8:00 35,7 34,4 35,1

9:00 37,4 37,3 37,4

10:00 39,3 39,6 39,5

11:00 40,7 39,0 39,9

12:00 40,3 38,0 39,2

13:00 39,8 35,3 37,6

14:00 39,3 36,4 37,9

15:00 39,6 38,8 39,2

16:00 39,2 38,0 38,6

17:00 40,8 38,8 39,8

18:00 39,7 38,3 39,0

19:00 40,0 38,9 39,5

20:00 38,3 36,9 37,6

21:00 37,7 35,8 36,8

22:00 36,6 34,5 35,6

23:00 37,3 33,2 35,3

Vlarem-middeling per weekenddag

zaterdag zondag zaterdag zondag

23/11/2013 24/11/2013 16/11/2013 17/11/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 38,7 37,4

avondperiode 38,7 37,2

nachtperiode 29,5 34,9

Vlarem-middeling voor het volledige weekend

gem.

LA95,1h

dagperiode 38,0

avondperiode 37,9

nachtperiode 33,3

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor het WEEKEND alle windrichtingen
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Meetlocatie Grote Baan 549 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 13/12/13

Meewindrichting

Legende LAeq  A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau

LA1 relevante waarde voor het piekgeluid

LA10 relevante waarde voor het gemiddelde piekgeluid

LA50 relevante waarde voor het gemiddelde geluidsdrukniveau

LA95 relevante waarde voor het continue geluidsdrukniveau

N noord ZO zuidoost W west

NO noordoost Z zuid NW noordwest

O oost ZW zuidwest VAR variabel

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. neerslag

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. windsnelheid groter dan 5 m/s

meetresultaten bij meewind (van geluidsbron naar meetpunt)

datum tijdstip LAeq,1h LA1,1h LA5,1h LA10,1h LA50,1h LA90,1h LA95,1h LA99,1h windrichting windsnelheid

6/12/2013 14:00 69,6 78,7 74,0 72,2 67,3 61,8 59,1 54,2 W 5

6/12/2013 15:00 68,3 74,8 72,4 71,2 67,2 62,2 60,2 55,3 W 6

6/12/2013 16:00 68,2 74,4 71,9 70,8 67,4 62,8 60,2 54,8 N 2

6/12/2013 17:00 67,5 73,4 71,1 70,0 66,7 63,0 61,6 57,4 W 3

6/12/2013 18:00 67,7 73,4 71,2 70,2 67,0 63,0 61,3 56,5 W 2

6/12/2013 19:00 67,6 73,3 71,2 70,3 67,0 61,0 57,5 51,2 W 3

6/12/2013 20:00 67,0 72,8 70,9 70,0 66,2 59,0 55,1 50,4 W 3

6/12/2013 21:00 65,9 72,8 70,7 69,6 64,2 50,8 48,3 44,0 W 3

6/12/2013 22:00 64,6 72,5 70,1 68,8 61,5 48,1 45,7 42,7 W 2

6/12/2013 23:00 64,0 71,8 69,5 68,2 60,9 46,7 44,4 40,8 W 3

6/12/2013 0:00 63,4 71,7 69,3 67,8 59,2 44,9 42,6 39,1 W 4

7/12/2013 1:00 62,1 71,4 68,7 67,0 53,5 41,0 39,0 34,6 W 4

7/12/2013 2:00 61,3 71,7 68,3 66,2 50,2 39,2 36,4 33,0 W 3

7/12/2013 3:00 60,3 71,3 67,8 65,2 47,8 34,9 29,6 24,4 W 4

7/12/2013 4:00 59,0 70,7 66,9 63,4 45,1 32,4 28,3 23,0 W 3

7/12/2013 5:00 58,6 71,7 65,9 61,3 42,9 29,0 25,7 22,7 W 3

7/12/2013 6:00 62,3 73,0 69,3 67,0 52,3 41,4 38,3 31,8 W 3

7/12/2013 7:00 64,0 73,9 70,5 68,6 56,1 44,6 42,6 37,7 ZW 2

7/12/2013 8:00 65,3 73,7 70,9 69,6 61,6 50,8 48,8 42,5 ZW 2

7/12/2013 9:00 67,0 73,5 71,5 70,5 65,8 55,3 52,7 49,4 Z 2

7/12/2013 10:00 68,5 74,1 72,3 71,4 67,8 61,3 58,3 52,6 Z 3

7/12/2013 11:00 68,7 74,4 72,4 71,5 67,9 60,7 57,7 54,8 W 4

7/12/2013 12:00 68,3 73,7 71,9 71,1 67,7 60,5 57,7 53,5 W 4

7/12/2013 13:00 68,1 72,8 71,6 70,8 67,7 60,9 57,1 52,7 W 4

7/12/2013 14:00 68,4 72,9 71,7 70,9 68,0 62,9 60,1 54,7 W 4

7/12/2013 15:00 68,5 73,5 71,8 71,0 68,0 61,6 58,7 53,5 W 4

7/12/2013 16:00 70,3 75,7 74,1 73,3 69,5 63,6 60,5 55,1 W 3

7/12/2013 17:00 69,0 73,9 72,6 71,8 68,6 62,0 58,8 54,2 W 4

7/12/2013 18:00 69,1 73,7 72,5 71,7 68,7 63,3 60,0 55,0 W 3

7/12/2013 19:00 68,3 73,4 72,0 71,2 67,7 59,9 56,8 52,9 W 4

7/12/2013 20:00 67,4 73,0 71,7 70,8 66,6 55,9 53,5 49,5 W 3

7/12/2013 21:00 66,4 72,9 71,3 70,3 64,8 52,9 50,8 48,1 W 2

7/12/2013 22:00 65,4 72,5 70,6 69,4 62,9 51,2 49,4 45,8 VAR 1

7/12/2013 23:00 65,3 72,3 70,4 69,4 63,1 50,9 48,8 45,5 ZW 3

7/12/2013 0:00 65,0 72,3 70,4 69,3 61,9 50,2 48,5 45,6 ZW 3

8/12/2013 1:00 64,1 71,8 69,8 68,6 60,5 48,4 46,4 43,5 ZW 3

8/12/2013 2:00 62,7 71,9 69,5 67,7 55,0 45,8 43,0 38,2 ZW 3

8/12/2013 3:00 60,4 70,9 67,8 65,4 50,2 40,3 36,7 30,5 W 3

8/12/2013 4:00 58,5 69,7 66,2 63,4 46,4 29,1 25,8 22,8 ZW 3

8/12/2013 5:00 58,5 70,3 66,5 62,6 46,4 33,5 29,4 23,7 ZW 3

8/12/2013 6:00 60,4 71,5 67,8 65,2 49,0 35,8 31,0 27,0 ZW 3

8/12/2013 7:00 60,6 71,7 68,2 65,6 49,4 39,2 35,2 28,1 ZW 4

8/12/2013 8:00 62,2 72,1 69,2 67,1 53,4 42,2 36,5 32,3 ZW 4

8/12/2013 9:00 64,0 72,2 70,2 68,7 58,7 49,4 47,5 44,2 ZW 3

8/12/2013 10:00 66,3 73,0 71,3 70,2 64,4 54,3 52,1 49,4 ZW 5

8/12/2013 11:00 66,3 72,7 71,1 70,0 64,8 54,3 52,0 49,2 ZW 5

8/12/2013 12:00 67,1 72,8 71,3 70,5 66,3 56,2 53,6 48,6 ZW 6

8/12/2013 13:00 68,4 73,7 72,1 71,3 67,8 58,7 56,2 52,1 ZW 6

8/12/2013 14:00 69,0 73,9 72,6 71,8 68,5 61,4 58,5 54,3 ZW 5

8/12/2013 15:00 68,2 73,2 71,8 71,1 67,8 60,0 57,1 53,0 ZW 5

8/12/2013 16:00 68,0 73,1 71,7 70,9 67,4 60,3 57,7 53,5 W 6

8/12/2013 17:00 68,3 72,9 71,7 71,0 67,9 61,5 58,7 54,4 ZW 4

8/12/2013 18:00 68,2 73,1 71,7 70,9 67,8 61,6 58,3 54,1 ZW 5

8/12/2013 19:00 67,4 72,7 71,3 70,6 66,8 57,0 54,5 50,8 W 6

8/12/2013 20:00 67,4 72,8 71,4 70,6 66,7 57,5 54,6 50,7 W 6

8/12/2013 21:00 66,9 72,6 70,9 70,1 66,1 55,7 53,2 47,4 W 7

8/12/2013 22:00 65,2 72,3 70,4 69,2 62,6 51,4 49,0 44,4 W 7

8/12/2013 23:00 64,2 72,3 70,2 68,8 59,3 48,4 46,0 40,7 W 6

8/12/2013 0:00 62,5 72,1 69,1 67,3 54,4 44,5 41,6 37,2 ZW 6

Meetresultaten omgevingsgeluid 
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Meetlocatie Grote Baan 549 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 13/12/13

Meewindrichting

9/12/2013 1:00 59,2 70,8 66,7 63,6 46,8 33,8 32,3 30,3 ZW 7

9/12/2013 2:00 57,3 69,7 64,6 59,9 44,4 33,2 31,9 30,3 W 6

9/12/2013 3:00 55,9 69,5 61,5 54,7 37,5 30,9 30,0 28,9 ZW 6

9/12/2013 4:00 60,3 73,9 66,6 60,8 43,7 30,5 29,0 27,6 ZW 7

9/12/2013 5:00 64,0 74,9 71,4 68,7 54,2 40,8 36,2 30,8 ZW 6

9/12/2013 6:00 67,8 76,2 73,4 71,9 64,9 54,2 51,4 46,6 ZW 5

9/12/2013 7:00 69,2 75,8 73,5 72,3 68,1 60,0 57,2 53,4 ZW 5

9/12/2013 8:00 66,3 72,5 70,5 69,4 65,4 59,5 57,5 53,7 ZW 5

9/12/2013 9:00 67,3 73,8 71,6 70,5 66,0 59,5 57,6 55,1 W 6

9/12/2013 10:00 69,2 75,7 73,6 72,4 68,0 61,4 58,3 53,8 W 6

9/12/2013 11:00 68,9 75,5 73,3 72,1 67,8 60,8 58,5 55,0 W 7

9/12/2013 12:00 68,8 75,6 73,2 72,1 67,5 59,9 57,1 53,1 W 5

9/12/2013 13:00 68,6 75,2 73,0 71,9 67,6 60,0 56,6 51,1 W 6

9/12/2013 14:00 68,8 75,6 73,2 71,8 67,6 61,3 58,7 53,9 W 6

9/12/2013 15:00 68,9 75,6 73,2 71,9 67,7 60,6 57,2 53,3 W 5

9/12/2013 16:00 68,9 75,4 72,9 71,8 67,9 62,5 60,0 52,9 W 4

9/12/2013 17:00 68,3 73,8 71,9 71,0 67,6 62,9 61,1 56,9 ZW 2

9/12/2013 18:00 69,1 74,4 72,4 71,6 68,5 64,4 62,5 58,4 ZW 3

9/12/2013 19:00 68,5 74,6 72,2 71,2 67,8 61,2 56,9 51,2 ZW 3

9/12/2013 20:00 67,9 75,6 72,8 71,4 66,3 55,6 53,1 50,0 ZW 3

9/12/2013 21:00 67,6 76,9 73,4 71,3 64,2 53,6 51,5 48,9 VAR 1

9/12/2013 22:00 65,3 73,1 70,4 69,0 61,3 49,3 47,4 44,2 Z 3

9/12/2013 23:00 64,7 72,5 70,2 69,0 61,4 48,1 45,2 39,3 Z 3

9/12/2013 0:00 62,5 72,4 69,2 67,4 54,3 41,8 37,7 33,1 VAR 1

10/12/2013 1:00 59,4 71,0 66,7 63,5 47,3 33,5 29,4 26,5 VAR 1

10/12/2013 2:00 58,6 71,7 65,8 60,7 41,6 25,2 23,8 22,3 VAR 1

10/12/2013 3:00 58,5 71,6 65,1 58,2 43,6 26,9 25,2 22,8 VAR 1

10/12/2013 4:00 58,5 71,9 65,4 60,2 41,0 24,5 22,8 22,1 VAR 1

10/12/2013 5:00 63,1 74,4 70,4 67,6 53,8 38,6 27,9 22,8 VAR 1

10/12/2013 6:00 67,6 75,9 73,1 71,6 64,5 55,2 53,3 47,3 VAR 1

10/12/2013 7:00 69,3 76,1 73,7 72,5 68,2 60,7 58,5 55,2 VAR 1

10/12/2013 8:00 67,2 72,8 70,7 69,7 65,8 60,9 59,4 57,3 VAR 1

10/12/2013 9:00 67,1 72,8 70,9 69,9 66,1 61,3 59,6 57,2 - 0

10/12/2013 10:00 68,8 75,5 73,0 71,8 67,7 61,6 59,7 57,1 VAR 1

10/12/2013 11:00 69,1 75,8 73,4 72,1 67,9 61,5 59,3 54,9 VAR 1

10/12/2013 12:00 70,9 80,5 73,2 71,9 67,5 59,1 55,9 52,4 VAR 1

10/12/2013 13:00 68,3 74,7 72,4 71,2 67,3 60,0 56,3 51,5 VAR 1

10/12/2013 14:00 68,6 74,9 72,7 71,5 67,6 61,3 58,2 53,7 VAR 1

10/12/2013 15:00 68,7 75,0 72,8 71,7 67,6 61,2 57,9 53,1 VAR 1

10/12/2013 16:00 69,1 74,7 72,8 71,8 68,4 63,0 59,5 54,2 VAR 1

10/12/2013 17:00 68,9 74,5 72,3 71,3 68,3 64,0 62,0 55,8 VAR 1

10/12/2013 18:00 69,4 74,7 72,7 71,7 68,9 65,5 64,0 58,5 VAR 1

10/12/2013 19:00 69,3 74,7 72,8 71,8 68,7 63,5 61,0 57,4 VAR 1

10/12/2013 20:00 67,8 73,9 72,0 71,0 66,9 58,3 56,5 53,6 VAR 1

10/12/2013 21:00 66,2 73,2 70,9 69,9 64,0 55,9 54,4 51,0 VAR 1

10/12/2013 22:00 65,8 73,4 71,2 69,9 62,6 53,7 52,2 48,8 VAR 1

10/12/2013 23:00 65,6 72,9 70,9 69,7 62,7 53,2 51,5 49,0 VAR 1

10/12/2013 0:00 63,5 72,7 69,9 68,2 58,0 48,5 45,5 38,9 - 0

11/12/2013 1:00 60,7 71,7 68,0 65,0 51,1 33,4 26,4 23,0 VAR 1

11/12/2013 2:00 59,2 71,6 65,7 62,2 44,5 24,2 22,9 22,1 - 0

11/12/2013 3:00 59,6 71,7 66,1 61,8 44,2 26,4 24,9 23,1 VAR 1

11/12/2013 4:00 59,7 71,8 66,8 63,2 44,3 27,1 25,3 23,2 VAR 1

11/12/2013 5:00 63,8 74,7 70,9 68,2 55,5 41,7 34,9 29,8 VAR 1

11/12/2013 6:00 67,9 76,1 73,0 71,6 65,4 56,1 54,0 49,6 VAR 1

11/12/2013 7:00 69,7 76,2 73,9 72,8 68,7 61,8 59,3 55,1 VAR 1

11/12/2013 8:00 67,2 72,9 71,2 70,2 66,3 60,5 59,0 56,3 VAR 1

11/12/2013 9:00 68,6 75,1 72,9 71,7 67,3 61,6 59,6 55,2 VAR 1

11/12/2013 10:00 69,6 75,6 73,7 72,6 68,6 62,6 60,4 58,1 VAR 1

11/12/2013 11:00 69,4 75,7 73,5 72,4 68,4 61,8 59,3 55,5 VAR 1

11/12/2013 12:00 69,4 75,5 73,5 72,5 68,5 61,0 58,2 53,2 VAR 1

11/12/2013 13:00 69,5 75,4 73,4 72,4 68,6 62,6 60,0 54,5 VAR 1

11/12/2013 14:00 69,5 74,9 73,3 72,3 68,8 63,5 61,2 56,6 VAR 1

11/12/2013 15:00 69,7 75,7 73,7 72,6 68,8 62,4 59,2 53,8 VAR 1

11/12/2013 16:00 69,6 75,4 73,4 72,3 68,9 63,9 61,0 51,8 VAR 1

11/12/2013 17:00 69,4 74,8 72,8 71,8 68,8 65,1 63,6 60,1 O 2

11/12/2013 18:00 69,3 74,5 72,2 71,4 68,6 65,2 64,0 61,0 O 2

11/12/2013 19:00 69,0 74,8 72,6 71,6 68,4 63,2 60,3 52,9 O 2

11/12/2013 20:00 67,6 74,0 71,9 70,9 66,6 54,3 51,2 46,7 O 2

11/12/2013 21:00 66,3 73,8 71,4 70,2 64,1 50,2 47,4 44,3 O 2

11/12/2013 22:00 65,5 73,5 70,9 69,7 62,1 48,0 45,3 41,7 O 2

11/12/2013 23:00 65,4 72,8 70,8 69,6 62,7 47,6 44,8 42,1 O 2

11/12/2013 0:00 63,1 73,0 69,8 67,9 54,1 41,2 38,8 35,7 VAR 1



 
 

 
 

  

Meetpunt MP4

Meetlocatie Grote Baan 549 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 13/12/13

Meewindrichting

12/12/2013 1:00 60,3 72,0 67,8 64,8 46,1 37,3 35,3 31,0 VAR 1

12/12/2013 2:00 58,3 70,9 65,9 61,0 40,1 31,7 29,0 23,6 VAR 1

12/12/2013 3:00 57,4 70,6 63,9 57,5 37,1 25,8 23,8 22,3 VAR 1

12/12/2013 4:00 59,1 72,7 65,0 58,4 41,1 28,7 27,0 23,8 VAR 1

12/12/2013 5:00 63,7 74,9 71,1 68,2 52,5 39,5 34,6 30,6 VAR 1

12/12/2013 6:00 67,5 75,7 73,0 71,6 64,3 54,3 52,5 49,5 VAR 1

12/12/2013 7:00 69,2 75,9 73,5 72,4 68,1 59,3 56,7 53,0 VAR 1

12/12/2013 8:00 66,8 72,8 70,9 69,8 65,9 60,2 58,4 55,4 VAR 1

12/12/2013 9:00 66,0 71,8 69,7 68,7 65,2 59,7 58,1 55,7 VAR 1

12/12/2013 10:00 68,6 74,8 72,7 71,6 67,6 61,1 58,1 53,3 VAR 1

12/12/2013 11:00 68,9 75,3 72,9 71,8 68,0 61,0 58,0 52,6 VAR 1

12/12/2013 12:00 68,8 75,3 73,0 71,9 67,8 60,9 58,2 53,0 VAR 1

12/12/2013 13:00 68,9 74,9 72,8 71,7 68,1 62,2 59,4 54,6 Z 3

12/12/2013 14:00 69,1 75,3 73,1 71,9 68,3 62,7 60,1 55,1 Z 3

12/12/2013 15:00 69,1 75,6 73,0 71,9 68,2 62,3 59,3 54,2 Z 2

12/12/2013 16:00 69,3 75,1 72,9 71,9 68,6 63,8 61,6 56,0 Z 2

12/12/2013 17:00 68,7 74,0 72,1 71,2 68,1 64,2 62,9 58,9 VAR 1

12/12/2013 18:00 69,4 74,5 72,6 71,7 68,9 65,5 64,2 60,7 VAR 1

12/12/2013 19:00 69,2 74,6 72,7 71,8 68,6 63,2 60,5 55,7 Z 2

12/12/2013 20:00 67,6 73,7 71,8 70,8 66,7 57,6 54,8 49,7 Z 2

12/12/2013 21:00 66,2 73,2 71,0 69,9 64,3 52,8 50,2 46,9 VAR 1

12/12/2013 22:00 65,2 72,6 70,4 69,3 62,5 51,9 49,9 45,1 VAR 1

12/12/2013 23:00 66,0 72,9 71,0 69,9 63,9 52,6 50,9 47,1 VAR 1

12/12/2013 0:00 64,1 72,7 70,0 68,6 59,2 48,1 45,5 41,3 VAR 1

13/12/2013 1:00 61,0 71,4 68,1 65,9 50,8 39,2 35,4 27,8 VAR 1

13/12/2013 2:00 59,0 70,8 66,5 63,1 46,9 32,9 28,8 26,0 VAR 1

13/12/2013 3:00 58,4 70,9 65,7 60,8 41,7 29,5 27,2 24,9 VAR 1

13/12/2013 4:00 59,3 72,7 65,9 61,0 42,0 27,0 25,8 24,2 VAR 1

13/12/2013 5:00 63,2 74,5 70,5 67,4 53,7 38,5 30,9 25,8 VAR 1

13/12/2013 6:00 67,4 75,6 72,9 71,5 64,2 54,4 52,5 49,6 Z 2

13/12/2013 7:00 69,0 75,8 73,4 72,2 68,0 58,5 55,9 52,4 VAR 1

13/12/2013 8:00 67,6 73,7 71,7 70,7 66,6 60,1 58,1 55,7 VAR 1

13/12/2013 9:00 69,1 74,8 72,7 71,7 68,4 62,4 59,9 56,7 VAR 1

13/12/2013 10:00 69,4 75,7 73,5 72,4 68,5 62,1 59,4 55,5 Z 3
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Meetlocatie Grote Baan 549 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 13/12/13

Meewindrichting

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

6/12/2013 9/12/2013 10/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 13/12/2013 16/12/2013 17/12/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 37,7 45,5 38,8 45,5 41,9

1:00 29,4 26,4 35,3 35,4 31,6

2:00 23,8 22,9 29,0 28,8 26,1

3:00 25,2 24,9 23,8 27,2 25,3

4:00 22,8 25,3 27,0 25,8 25,2

5:00 27,9 34,9 34,6 30,9 32,1

6:00 51,4 53,3 54,0 52,5 52,5 52,7

7:00 57,2 58,5 59,3 56,7 55,9 57,5

8:00 57,5 59,4 59,0 58,4 58,1 58,5

9:00 59,6 59,6 58,1 59,9 59,3

10:00 59,7 60,4 58,1 59,4 59,4

11:00 59,3 59,3 58,0 58,9

12:00 57,1 55,9 58,2 58,2 57,4

13:00 56,3 60,0 59,4 58,6

14:00 59,1 58,2 61,2 60,1 59,7

15:00 57,2 57,9 59,2 59,3 58,4

16:00 60,2 60,0 59,5 61,0 61,6 60,5

17:00 61,6 61,1 62,0 63,6 62,9 62,2

18:00 61,3 62,5 64,0 64,0 64,2 63,2

19:00 57,5 56,9 61,0 60,3 60,5 59,2

20:00 55,1 53,1 56,5 51,2 54,8 54,1

21:00 48,3 51,5 54,4 47,4 50,2 50,4

22:00 45,7 47,4 52,2 45,3 49,9 48,1

23:00 44,4 45,2 51,5 44,8 50,9 47,4

Vlarem-middeling per weekdag

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

6/12/2013 9/12/2013 10/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 13/12/2013 16/12/2013 17/12/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 60,6 58,9 59,2 60,4 59,6 58,3

avondperiode 53,6 53,8 57,3 53,0 55,2

nachtperiode 45,1 48,0 24,9 24,9 28,6 28,2

Vlarem-middeling voor de volledige week (ma-vr)

gem.

LA95,1h

dagperiode 59,5

avondperiode 54,6

nachtperiode 27,1

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor de WEEK alle windrichtingen
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Meetlocatie Grote Baan 549 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 13/12/13

Meewindrichting

zaterdag zondag zaterdag zondag

7/12/2013 8/12/2013 14/12/2013 15/12/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 42,6 48,5 45,6

1:00 39,0 46,4 42,7

2:00 36,4 43,0 39,7

3:00 29,6 36,7 33,2

4:00 28,3 25,8 27,1

5:00 25,7 29,4 27,6

6:00 38,3 31,0 34,7

7:00 42,6 35,2 38,9

8:00 48,8 36,5 42,7

9:00 52,7 47,5 50,1

10:00 58,3 52,1 55,2

11:00 57,7 52,0 54,9

12:00 57,7 57,7

13:00 57,1 57,1

14:00 60,1 58,5 59,3

15:00 58,7 57,1 57,9

16:00 60,5 60,5

17:00 58,8 58,7 58,8

18:00 60,0 58,3 59,2

19:00 56,8 56,8

20:00 53,5 53,5

21:00 50,8 50,8

22:00 49,4 49,4

23:00 48,8 48,8

Vlarem-middeling per weekenddag

zaterdag zondag zaterdag zondag

7/12/2013 8/12/2013 14/12/2013 15/12/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 56,1 50,7

avondperiode 53,7

nachtperiode 30,0 30,7

Vlarem-middeling voor het volledige weekend

gem.

LA95,1h

dagperiode 54,3

avondperiode 53,7

nachtperiode 30,6

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor het WEEKEND alle windrichtingen
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Meetlocatie Grote Baan 437; Houthalen Helchteren

Meetperiode 8/11/2013 t.e.m. 19/11/2013

Meewindrichting O

Legende LAeq  A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau

LA1 relevante waarde voor het piekgeluid

LA10 relevante waarde voor het gemiddelde piekgeluid

LA50 relevante waarde voor het gemiddelde geluidsdrukniveau

LA95 relevante waarde voor het continue geluidsdrukniveau

N noord ZO zuidoost W west

NO noordoost Z zuid NW noordwest

O oost ZW zuidwest VAR variabel

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. neerslag

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. windsnelheid groter dan 5 m/s

meetresultaten bij meewind (van geluidsbron naar meetpunt)

datum tijdstip LAeq,1h LA1,1h LA5,1h LA10,1h LA50,1h LA90,1h LA95,1h LA99,1h windrichting windsnelheid

8/11/2013 13:00 70,2 76,3 74,3 73,2 69,2 63,1 60,7 55,6 VAR 1

8/11/2013 14:00 70,6 76,3 74,5 73,4 69,8 64,7 63,0 56,4 VAR 1

8/11/2013 15:00 72,5 78,6 76,5 75,4 71,5 67,0 65,1 61,3 VAR 1

8/11/2013 16:00 72,3 77,7 76,0 75,0 71,5 67,5 65,8 62,2 VAR 1

8/11/2013 17:00 69,2 75,0 72,8 71,7 68,5 64,9 63,7 61,3 VAR 1

8/11/2013 18:00 70,4 75,5 73,3 72,3 69,0 64,9 62,7 57,3 VAR 1

8/11/2013 19:00 69,8 75,6 73,4 72,4 69,2 64,7 62,1 55,5 VAR 1

8/11/2013 20:00 72,5 78,1 76,2 75,3 72,0 64,0 60,7 55,6 W 3

8/11/2013 21:00 71,0 77,8 75,3 74,2 70,1 57,0 54,1 48,4 VAR 1

8/11/2013 22:00 69,8 77,4 74,6 73,5 68,2 53,1 50,1 45,9 ZW 2

8/11/2013 23:00 68,5 75,7 73,7 72,7 65,6 49,7 46,6 43,5 ZW 5

8/11/2013 0:00 68,8 76,6 72,9 71,7 63,0 49,2 46,7 43,3 ZW 7

9/11/2013 1:00 65,6 74,1 71,7 70,3 59,1 45,7 43,9 41,4 W 8

9/11/2013 2:00 64,3 74,5 70,8 69,1 55,0 43,2 41,4 39,1 W 9

9/11/2013 3:00 62,1 74,0 69,3 66,6 50,7 41,6 39,8 37,2 W 9

9/11/2013 4:00 61,0 72,5 68,6 65,7 46,6 39,3 37,3 35,0 W 8

9/11/2013 5:00 61,9 73,8 69,6 66,7 46,7 36,2 34,5 31,3 ZW 6

9/11/2013 6:00 64,1 74,9 71,2 69,1 52,2 39,4 37,3 35,0 ZW 6

9/11/2013 7:00 66,0 75,8 72,4 70,5 58,2 43,0 40,8 38,2 ZW 5

9/11/2013 8:00 67,4 75,7 73,1 71,7 63,2 48,0 45,2 41,6 ZW 5

9/11/2013 9:00 68,4 74,7 72,8 71,9 67,4 55,0 51,5 46,7 ZW 6

9/11/2013 10:00 69,4 74,9 73,3 72,5 68,8 59,4 55,8 48,6 ZW 7

9/11/2013 11:00 69,8 75,2 73,5 72,7 69,2 61,6 58,4 53,3 ZW 6

9/11/2013 12:00 69,4 74,7 73,0 72,2 68,9 60,3 57,0 51,8 ZW 6

9/11/2013 13:00 69,9 74,9 73,1 72,3 69,0 61,5 58,5 53,5 ZW 6

9/11/2013 14:00 69,4 74,3 72,8 72,1 69,0 62,5 58,7 52,4 ZW 5

9/11/2013 15:00 69,5 74,9 72,9 72,1 69,0 62,6 58,5 52,2 Z 4

9/11/2013 16:00 69,7 74,7 72,8 72,0 69,0 60,9 56,4 50,2 Z 4

9/11/2013 17:00 69,1 73,8 72,4 71,7 68,7 62,5 58,7 52,2 Z 3

9/11/2013 18:00 69,6 73,9 72,7 72,0 69,4 64,4 61,4 54,3 Z 3

9/11/2013 19:00 71,5 76,5 74,8 74,1 71,2 63,0 58,9 54,4 Z 4

9/11/2013 20:00 70,6 76,2 74,7 73,8 70,1 58,6 54,9 48,7 Z 6

9/11/2013 21:00 68,5 74,8 73,2 72,3 67,2 53,3 50,2 47,0 ZW 7

9/11/2013 22:00 67,7 74,6 72,7 71,7 65,6 51,6 48,9 45,1 ZW 6

9/11/2013 23:00 68,2 74,8 73,2 72,2 66,0 52,4 49,3 45,4 W 7

9/11/2013 0:00 68,9 75,8 74,3 73,3 65,3 49,0 45,7 42,3 W 4

10/11/2013 1:00 67,5 75,0 73,0 71,9 63,5 46,2 42,8 38,3 W 2

10/11/2013 2:00 65,4 74,2 71,9 70,5 56,8 39,5 37,4 34,0 W 3

10/11/2013 3:00 63,1 72,9 70,3 68,4 50,6 36,9 34,7 31,7 VAR 1

10/11/2013 4:00 61,8 72,7 69,8 67,1 44,1 31,1 28,8 25,9 ZW 2

10/11/2013 5:00 61,7 73,1 69,6 66,6 44,6 30,5 28,5 25,7 VAR 1

10/11/2013 6:00 62,0 72,9 69,6 67,2 46,3 33,1 31,6 28,9 ZW 2

10/11/2013 7:00 63,6 73,6 70,7 68,7 50,6 37,5 35,7 33,3 W 3

10/11/2013 8:00 66,7 75,6 73,2 71,7 59,3 44,6 41,2 37,1 W 3

10/11/2013 9:00 69,2 75,9 74,4 73,5 66,2 51,5 48,8 45,8 W 4

10/11/2013 10:00 70,6 76,6 74,9 74,2 69,6 55,9 52,8 48,8 W 2

10/11/2013 11:00 70,3 75,8 74,3 73,5 69,7 58,2 53,8 48,5 W 3

10/11/2013 12:00 70,1 74,9 73,8 73,1 69,7 60,4 56,5 49,5 W 3

10/11/2013 13:00 69,7 74,8 73,4 72,6 69,3 60,0 55,1 48,5 NW 3

10/11/2013 14:00 69,9 73,9 72,9 72,3 69,7 64,9 61,7 55,4 NW 4

10/11/2013 15:00 69,8 73,9 72,8 72,2 69,6 64,6 60,8 54,3 NW 3

10/11/2013 16:00 69,4 73,9 72,8 72,2 69,2 60,2 56,0 50,4 NW 3

10/11/2013 17:00 69,3 73,9 72,7 72,0 68,9 62,8 59,3 54,5 VAR 1

10/11/2013 18:00 68,7 73,4 72,0 71,4 68,5 60,9 57,0 50,6 W 2

10/11/2013 19:00 68,3 73,5 71,9 71,2 67,9 58,7 54,6 48,6 W 2

10/11/2013 20:00 68,0 73,4 72,0 71,3 67,4 55,6 51,7 46,7 W 2

10/11/2013 21:00 67,5 73,4 71,9 71,0 66,6 53,5 50,7 47,5 W 2

10/11/2013 22:00 66,4 72,7 71,2 70,3 64,5 50,7 48,1 44,7 W 2

10/11/2013 23:00 65,7 73,3 71,2 70,1 62,2 48,0 46,1 42,7 W 2

10/11/2013 0:00 64,5 72,6 70,5 69,3 59,9 44,8 42,7 39,3 VAR 1

Meetresultaten omgevingsgeluid 
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Meetlocatie Grote Baan 437; Houthalen Helchteren

Meetperiode 8/11/2013 t.e.m. 19/11/2013

Meewindrichting

11/11/2013 1:00 63,6 72,8 70,3 68,7 54,9 40,9 39,1 36,8 ZW 2

11/11/2013 2:00 61,8 72,4 69,4 67,3 46,3 35,0 33,3 31,4 W 2

11/11/2013 3:00 59,9 71,7 67,9 64,5 40,8 32,1 30,5 27,0 ZW 2

11/11/2013 4:00 58,8 71,3 66,5 62,5 39,2 29,9 27,1 22,7 ZW 2

11/11/2013 5:00 61,7 73,5 68,6 65,4 40,9 30,6 28,4 25,7 VAR 1

11/11/2013 6:00 63,1 73,8 70,6 68,2 49,9 37,6 35,0 31,8 VAR 1

11/11/2013 7:00 65,6 75,0 71,9 70,4 58,3 42,8 40,8 37,1 VAR 1

11/11/2013 8:00 67,2 75,7 73,0 71,6 63,1 47,5 44,2 40,1 ZW 2

11/11/2013 9:00 66,7 74,8 72,3 70,9 63,1 48,3 45,3 41,9 Z 2

11/11/2013 10:00 68,8 76,2 73,6 72,5 67,1 52,9 50,2 46,0 Z 2

11/11/2013 11:00 68,9 75,6 73,3 72,3 68,0 54,5 51,3 47,8 Z 2

11/11/2013 12:00 68,8 75,4 73,1 72,1 67,9 55,9 52,5 47,5 Z 2

11/11/2013 13:00 68,8 75,5 72,9 71,9 68,0 56,9 53,2 48,6 Z 4

11/11/2013 14:00 69,0 74,3 72,7 71,9 68,5 60,7 57,5 52,4 Z 4

11/11/2013 15:00 68,9 74,5 72,6 71,7 68,4 58,7 54,6 48,8 Z 4

11/11/2013 16:00 69,0 74,9 72,8 71,9 68,4 59,8 56,1 50,4 Z 3

11/11/2013 17:00 68,7 74,2 72,5 71,7 68,1 60,5 57,1 51,7 VAR 1

11/11/2013 18:00 68,4 73,9 72,1 71,3 67,8 60,1 56,1 50,4 VAR 1

11/11/2013 19:00 68,1 74,0 71,9 71,0 67,4 58,1 53,1 46,7 Z 4

11/11/2013 20:00 67,8 74,0 72,1 71,2 66,8 55,3 51,4 47,0 Z 3

11/11/2013 21:00 67,3 73,9 71,9 71,0 65,9 51,8 49,0 45,3 Z 4

11/11/2013 22:00 67,1 73,9 71,5 70,4 63,4 47,8 45,2 41,4 Z 4

11/11/2013 23:00 65,5 73,8 71,5 70,2 59,5 42,9 41,1 39,2 Z 3

11/11/2013 0:00 63,7 73,8 70,6 68,7 53,2 38,2 36,4 33,3 Z 3

12/11/2013 1:00 61,3 72,8 69,0 66,2 44,6 33,7 32,5 30,9 Z 3

12/11/2013 2:00 58,1 71,3 65,0 59,4 35,7 28,3 26,9 25,1 Z 4

12/11/2013 3:00 57,2 71,5 63,5 55,1 31,8 26,8 26,0 24,9 Z 3

12/11/2013 4:00 59,2 72,6 66,8 60,1 36,8 29,1 28,3 27,0 Z 3

12/11/2013 5:00 65,5 76,4 73,0 70,3 52,3 36,5 33,3 30,0 Z 3

12/11/2013 6:00 69,0 76,9 74,7 73,2 66,1 51,6 48,7 44,1 Z 3

12/11/2013 7:00 70,3 77,1 74,9 73,8 68,9 58,9 53,9 47,2 Z 3

12/11/2013 8:00 68,2 74,8 72,3 71,2 67,3 60,9 59,4 57,2 Z 3

12/11/2013 9:00 68,4 74,6 72,6 71,5 67,5 61,4 59,7 56,6 Z 3

12/11/2013 10:00 68,5 74,8 72,6 71,5 67,1 61,5 59,9 57,4 Z 4

12/11/2013 11:00 70,5 76,9 74,8 73,7 69,3 62,4 59,1 53,6 Z 5

12/11/2013 12:00 70,5 76,9 74,8 73,7 69,5 60,5 56,7 49,8 Z 4

12/11/2013 13:00 70,6 76,9 74,7 73,6 69,4 62,1 58,2 52,8 ZW 4

12/11/2013 14:00 70,6 77,0 74,9 73,8 69,6 61,6 56,7 51,2 ZW 4

12/11/2013 15:00 70,8 76,7 74,8 73,8 70,0 63,9 61,2 56,1 ZW 3

12/11/2013 16:00 71,3 76,9 75,1 74,2 70,4 64,9 61,7 54,0 Z 2

12/11/2013 17:00 70,7 76,4 74,5 73,4 69,8 65,7 64,4 61,8 W 2

12/11/2013 18:00 69,3 75,3 73,2 72,0 68,4 64,5 63,1 60,1 W 2

12/11/2013 19:00 71,9 77,3 75,4 74,5 71,2 66,2 63,3 55,3 W 2

12/11/2013 20:00 70,8 77,6 75,3 74,2 69,6 58,0 54,0 47,6 VAR 1

12/11/2013 21:00 69,2 77,6 74,5 72,9 67,0 51,9 48,2 42,4 VAR 1

12/11/2013 22:00 67,8 75,6 72,9 71,8 64,7 49,6 47,2 43,3 VAR 1

12/11/2013 23:00 68,4 75,9 73,6 72,5 65,3 49,3 46,6 42,9 VAR 1

12/11/2013 0:00 65,4 75,4 71,8 70,1 57,6 42,3 39,5 36,9 VAR 1

13/13/2013 1:00 62,5 73,8 69,8 67,2 45,9 29,7 27,3 24,3 VAR 1

13/13/2013 2:00 61,9 75,1 69,1 65,1 42,2 25,9 22,8 22,1 VAR 1

13/13/2013 3:00 59,9 74,3 65,8 58,7 35,0 24,2 22,7 22,1 VAR 1

13/13/2013 4:00 61,4 75,4 68,1 62,1 37,9 26,2 23,8 22,2 VAR 1

13/13/2013 5:00 66,4 77,1 73,8 71,2 53,7 39,6 36,3 30,3 VAR 1

13/13/2013 6:00 70,0 77,8 75,5 74,2 67,3 52,6 50,0 46,8 VAR 1

13/13/2013 7:00 71,3 77,6 75,6 74,6 70,2 62,5 58,5 51,1 VAR 1

13/13/2013 8:00 68,9 75,3 72,9 71,9 67,9 62,0 60,4 57,0 VAR 1

13/13/2013 9:00 69,2 75,2 73,3 72,3 68,3 62,1 60,8 57,7 VAR 1

13/13/2013 10:00 71,1 77,0 75,2 74,3 70,3 61,9 56,8 51,8 VAR 1

13/13/2013 11:00 71,6 77,6 75,5 74,4 70,3 60,9 56,5 52,2 Z 3

13/13/2013 12:00 71,0 77,4 75,5 74,3 70,0 60,2 55,5 48,0 VAR 1

13/13/2013 13:00 70,7 76,8 74,7 73,6 69,8 63,9 59,8 50,9 VAR 1

13/13/2013 14:00 70,0 76,3 74,1 73,0 69,1 63,1 60,1 52,0 W 2

13/13/2013 15:00 70,6 76,7 74,6 73,5 69,7 64,1 61,2 55,1 VAR 1

13/13/2013 16:00 70,3 76,4 74,2 73,1 69,5 64,1 61,1 50,5 VAR 1

13/13/2013 17:00 69,5 75,3 72,9 71,9 68,8 65,2 64,0 60,6 VAR 1

13/13/2013 18:00 68,4 73,9 71,8 70,8 67,7 63,4 61,9 58,7 - 0

13/13/2013 19:00 69,4 75,0 72,9 72,0 68,9 62,9 59,9 54,0 VAR 1

13/13/2013 20:00 68,5 74,6 72,7 71,8 67,5 56,1 52,6 48,7 Z 2

13/13/2013 21:00 67,4 75,2 72,6 71,3 64,9 49,7 46,7 42,3 VAR 1

13/13/2013 22:00 67,0 74,6 72,2 71,0 64,1 49,4 46,5 42,9 VAR 1

13/13/2013 23:00 66,7 73,8 72,1 71,0 63,4 48,1 45,8 41,8 VAR 1

13/13/2013 0:00 65,0 74,3 71,4 69,7 57,5 41,7 39,7 35,3 VAR 1



 
 

 
 

  

Meetpunt MP5

Meetlocatie Grote Baan 437; Houthalen Helchteren

Meetperiode 8/11/2013 t.e.m. 19/11/2013

Meewindrichting

14/11/2013 1:00 62,5 73,6 69,8 67,5 48,3 35,8 33,5 30,6 VAR 1

14/11/2013 2:00 60,0 73,5 67,2 62,0 37,6 26,2 24,5 22,3 Z 2

14/11/2013 3:00 61,9 74,6 67,2 60,6 35,5 25,3 23,0 22,2 Z 2

14/11/2013 4:00 60,0 73,5 66,8 60,1 37,1 26,8 24,8 22,4 VAR 2

14/11/2013 5:00 64,7 76,0 71,9 69,7 50,5 34,8 31,0 24,8 Z 2

14/11/2013 6:00 69,2 76,8 74,7 73,3 66,5 51,6 47,9 43,8 Z 2

14/11/2013 7:00 70,2 76,5 74,6 73,5 69,2 59,5 55,2 49,7 VAR 1

14/11/2013 8:00 68,1 73,9 72,3 71,3 67,2 61,1 59,8 57,9 Z 3

14/11/2013 9:00 68,5 73,9 72,4 71,5 67,7 61,8 59,9 56,5 Z 3

14/11/2013 10:00 70,1 76,6 74,3 73,2 69,0 61,6 58,3 54,0 Z 3

14/11/2013 11:00 70,6 76,9 74,9 73,7 69,6 62,1 57,7 52,2 Z 4

14/11/2013 12:00 71,8 77,8 76,1 75,1 70,5 62,9 58,8 52,6 Z 4

14/11/2013 13:00 73,1 79,1 77,2 76,2 72,2 66,2 63,1 56,5 Z 4

14/11/2013 14:00 72,8 78,4 76,7 75,7 72,0 66,7 63,0 53,1 ZW 3

14/11/2013 15:00 73,8 79,4 77,6 76,6 73,1 67,9 64,8 56,7 ZW 3

14/11/2013 16:00 73,4 78,7 77,3 76,3 72,7 68,0 65,7 60,1 ZW 2

14/11/2013 17:00 72,9 77,5 76,1 75,3 72,4 68,9 67,7 65,0 VAR 1

14/11/2013 18:00 72,4 77,9 75,9 74,9 71,7 68,1 66,4 60,4 W 2

14/11/2013 19:00 71,6 77,5 75,4 74,3 70,9 65,2 61,4 54,8 VAR 1

14/11/2013 20:00 71,1 77,7 75,0 73,7 69,7 57,6 53,4 48,4 VAR 1

14/11/2013 21:00 69,0 76,8 73,9 72,7 66,4 51,6 49,3 45,8 NW 2

14/11/2013 22:00 68,2 76,5 73,7 72,4 65,0 49,9 47,2 44,3 N 2

14/11/2013 23:00 69,8 76,6 74,8 73,8 67,7 52,4 49,6 45,8 N 3

14/11/2013 0:00 68,5 76,7 74,5 73,2 62,6 47,5 45,0 41,9 NW 3

15/11/2013 1:00 66,7 77,3 73,4 71,7 56,4 44,4 42,0 36,6 N 3

15/11/2013 2:00 63,5 76,0 71,1 67,6 43,4 32,6 30,2 27,7 VAR 3

15/11/2013 3:00 63,2 77,1 70,5 65,0 40,1 28,2 26,9 25,1 VAR 3

15/11/2013 4:00 63,0 76,0 71,0 65,9 41,0 29,2 27,9 24,6 VAR 1

15/11/2013 5:00 67,6 78,8 75,3 72,3 53,0 38,4 35,9 25,6 VAR 1

15/11/2013 6:00 70,1 78,5 76,0 74,3 66,9 50,5 47,3 42,5 N 2

15/11/2013 7:00 71,8 78,6 76,5 75,3 70,4 61,2 56,4 50,4 N 3

15/11/2013 8:00 70,3 76,2 73,9 72,8 68,1 61,6 59,9 57,4 N 3

15/11/2013 9:00 70,4 76,5 74,4 73,4 69,5 62,9 61,2 57,0 NO 3

15/11/2013 10:00 70,6 76,7 74,7 73,7 69,6 62,4 59,5 51,9 N 3

15/11/2013 11:00 71,3 77,2 75,4 74,4 70,4 64,0 60,5 54,1 O 4

15/11/2013 12:00 71,2 77,2 75,3 74,3 70,4 63,2 59,9 54,2 O 3

15/11/2013 13:00 71,4 77,2 75,3 74,3 70,7 64,8 61,1 53,9 NO 3

15/11/2013 14:00 71,0 76,8 74,8 73,8 70,4 63,7 59,5 52,7 NO 3

15/11/2013 15:00 70,8 76,5 74,5 73,6 70,1 64,3 61,5 55,5 NO 4

15/11/2013 16:00 70,7 76,4 74,4 73,4 70,1 64,7 61,3 56,8 NO 3

15/11/2013 17:00 68,5 74,4 72,0 71,0 67,7 63,5 62,2 59,7 NO 4

15/11/2013 18:00 70,0 74,8 73,2 72,5 69,5 65,5 64,2 60,0 NO 3

15/11/2013 19:00 70,1 75,2 73,4 72,6 69,8 64,1 61,0 51,1 N 2

15/11/2013 20:00 69,3 74,7 73,0 72,3 68,8 59,8 55,1 50,6 VAR 1

15/11/2013 21:00 68,8 75,5 72,8 71,7 67,5 55,0 52,2 48,8 VAR 1

15/11/2013 22:00 67,5 74,8 72,5 71,4 65,5 52,1 49,3 45,1 VAR 1

15/11/2013 23:00 67,2 73,9 71,9 71,0 65,4 50,4 47,9 43,3 VAR 1

15/11/2013 0:00 66,6 73,9 71,9 70,9 63,6 47,6 45,4 40,5 VAR 1

16/11/2013 1:00 65,7 73,5 71,5 70,3 61,1 44,7 42,2 40,2 VAR 1

16/11/2013 2:00 63,8 73,1 70,5 68,9 55,3 39,7 37,9 34,4 VAR 1

16/11/2013 3:00 62,1 72,9 69,5 67,2 47,2 35,0 33,4 30,5 VAR 1

16/11/2013 4:00 61,3 72,4 69,0 66,4 44,4 31,3 28,6 25,4 VAR 1

16/11/2013 5:00 62,0 73,3 69,7 67,0 45,6 30,1 27,8 24,5 VAR 1

16/11/2013 6:00 63,9 74,4 70,8 68,8 52,7 36,9 34,5 31,8 VAR 1

16/11/2013 7:00 66,4 75,3 72,5 70,9 60,7 42,8 39,3 33,6 VAR 1

16/11/2013 8:00 67,2 74,7 72,4 71,3 64,2 47,0 43,7 39,3 VAR 1

16/11/2013 9:00 69,3 75,9 73,5 72,5 68,3 55,7 51,4 47,5 VAR 1

16/11/2013 10:00 69,7 75,2 73,3 72,5 69,2 60,6 56,4 50,1 VAR 1

16/11/2013 11:00 69,6 74,9 73,1 72,3 69,2 61,1 57,0 49,9 VAR 1

16/11/2013 12:00 69,9 75,4 73,4 72,6 69,3 63,1 59,2 53,0 VAR 1

16/11/2013 13:00 70,0 74,8 73,4 72,7 69,6 64,1 60,7 53,4 VAR 1

16/11/2013 14:00 70,0 74,5 73,1 72,5 69,6 64,5 61,6 54,4 VAR 1

16/11/2013 15:00 69,6 74,5 72,9 72,2 69,2 63,1 58,9 50,9 VAR 1

16/11/2013 16:00 69,7 74,3 73,1 72,5 69,4 61,7 57,7 51,0 VAR 1

16/11/2013 17:00 69,8 74,5 72,9 72,2 69,5 63,7 59,4 51,5 VAR 1

16/11/2013 18:00 69,0 73,2 71,9 71,4 68,8 64,4 60,8 53,3 VAR 1

16/11/2013 19:00 68,8 73,4 72,1 71,5 68,5 61,5 57,7 50,8 VAR 1

16/11/2013 20:00 67,8 73,3 71,8 71,1 67,2 52,8 48,5 42,3 VAR 1

16/11/2013 21:00 66,3 72,8 71,3 70,3 64,4 48,1 44,2 39,5 VAR 1

16/11/2013 22:00 66,2 73,1 71,3 70,3 62,5 47,0 44,5 41,0 VAR 1

16/11/2013 23:00 66,5 73,0 71,5 70,6 64,6 47,9 44,5 39,8 VAR 1

16/11/2013 0:00 66,3 73,2 71,5 70,5 63,7 48,9 46,2 40,6 VAR 1
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17/11/2013 1:00 65,7 73,2 71,5 70,4 61,1 44,6 42,2 39,8 VAR 1

17/11/2013 2:00 63,8 72,8 70,5 69,0 54,2 38,5 36,2 32,3 VAR 1

17/11/2013 3:00 62,2 72,6 69,6 67,5 48,9 34,0 31,6 28,4 VAR 1

17/11/2013 4:00 61,0 72,3 68,7 66,2 43,5 31,0 29,1 26,5 VAR 1

17/11/2013 5:00 59,2 70,9 67,4 63,7 40,9 30,5 28,9 27,0 VAR 1

17/11/2013 6:00 60,9 72,2 68,5 65,8 44,3 32,4 30,6 27,9 VAR 2

17/11/2013 7:00 61,4 72,4 69,1 66,8 45,1 34,3 33,1 31,1 VAR 1

17/11/2013 8:00 63,1 72,0 69,9 68,4 54,7 39,9 38,2 35,6 VAR 1

17/11/2013 9:00 65,9 73,2 71,4 70,3 62,0 46,8 43,8 39,2 VAR 1

17/11/2013 10:00 67,3 73,7 71,9 70,9 65,9 50,8 46,9 41,8 VAR 1

17/11/2013 11:00 67,6 73,7 72,1 71,2 66,7 53,3 49,7 44,5 VAR 1

17/11/2013 12:00 68,6 73,8 72,6 71,8 68,0 58,4 54,9 49,1 VAR 1

17/11/2013 13:00 68,8 73,7 72,5 71,8 68,4 59,4 55,8 48,3 NO 2

17/11/2013 14:00 69,3 73,7 72,6 71,9 69,0 62,8 58,8 52,1 NO 2

17/11/2013 15:00 69,4 73,8 72,6 71,9 69,2 62,7 59,2 53,4 VAR 2

17/11/2013 16:00 68,9 73,8 72,5 71,8 68,5 60,1 56,0 49,5 O 2

17/11/2013 17:00 68,8 73,7 72,4 71,7 68,4 60,7 57,2 49,2 VAR 1

17/11/2013 18:00 68,8 73,3 72,1 71,5 68,6 61,2 57,7 52,7 VAR 1

17/11/2013 19:00 68,6 73,8 72,3 71,6 68,1 58,8 54,6 48,2 O 2

17/11/2013 20:00 68,5 73,7 72,4 71,6 68,0 57,9 54,2 44,9 VAR 1

17/11/2013 21:00 67,8 73,8 72,2 71,2 66,8 53,9 50,1 44,0 Z 2

17/11/2013 22:00 66,4 72,9 71,4 70,5 64,0 47,3 44,4 40,2 VAR 1

17/11/2013 23:00 65,5 73,1 71,2 70,0 60,9 45,5 43,2 38,9 VAR 1

17/11/2013 0:00 63,6 73,6 70,5 68,6 53,7 38,0 36,2 33,8 VAR 1

18/11/2013 1:00 61,4 72,8 68,9 65,9 42,9 30,4 28,3 24,8 VAR 1

18/11/2013 2:00 57,1 69,9 64,7 58,6 33,8 24,7 23,4 22,3 VAR 1

18/11/2013 3:00 57,6 70,9 65,0 58,8 33,0 23,1 22,5 22,1 VAR 1

18/11/2013 4:00 60,5 74,2 67,5 61,9 36,5 26,0 24,4 22,5 VAR 1

18/11/2013 5:00 64,8 75,9 72,1 69,6 50,4 35,3 32,1 24,8 VAR 1

18/11/2013 6:00 68,8 76,6 74,3 72,9 66,1 50,2 46,3 42,1 VAR 1

18/11/2013 7:00 70,0 76,3 74,1 73,1 69,0 60,5 56,9 50,5 VAR 1

18/11/2013 8:00 67,4 73,7 71,6 70,5 66,6 60,3 58,9 56,3 VAR 1

18/11/2013 9:00 68,0 73,8 71,9 71,0 67,1 61,1 59,6 56,9 VAR 1

18/11/2013 10:00 69,7 75,9 73,9 72,8 68,7 61,4 57,7 49,3 ZW 2

18/11/2013 11:00 69,8 75,9 74,0 73,0 68,9 59,3 55,6 50,7 ZW 2

18/11/2013 12:00 70,1 76,5 74,5 73,4 69,0 59,8 56,0 50,9 ZW 2

18/11/2013 13:00 69,9 75,9 74,0 72,9 69,1 61,5 58,2 52,0 ZW 3

18/11/2013 14:00 70,7 76,6 74,5 73,4 69,6 63,3 59,7 54,4 ZW 3

18/11/2013 15:00 70,5 76,4 74,3 73,2 69,5 61,4 56,3 48,8 ZW 3

18/11/2013 16:00 70,3 75,9 74,1 73,1 69,6 64,1 60,9 53,2 ZW 2

18/11/2013 17:00 69,7 74,9 73,2 72,3 69,2 64,7 62,8 58,4 ZW 2

18/11/2013 18:00 69,0 74,5 72,5 71,6 68,4 62,9 60,5 50,4 Z 2

18/11/2013 19:00 69,3 75,2 73,0 72,1 68,6 61,3 57,5 51,5 Z 3

18/11/2013 20:00 67,7 74,6 72,3 71,2 66,5 53,2 50,1 46,8 ZW 3

18/11/2013 21:00 67,0 74,7 72,4 71,1 64,3 48,6 45,7 42,5 ZW 3

18/11/2013 22:00 66,7 74,5 71,9 70,8 62,7 46,6 43,4 39,7 ZW 3

18/11/2013 23:00 66,9 74,7 72,3 71,1 63,7 47,0 43,0 38,3 ZW 3

18/11/2013 0:00 63,2 73,2 70,2 68,4 52,1 37,0 35,2 32,8 Z 2

19/11/2013 1:00 60,7 72,4 68,4 65,1 40,9 30,7 29,6 28,0 Z 2

19/11/2013 2:00 59,0 72,6 66,0 59,5 33,5 25,9 25,0 23,7 Z 2

19/11/2013 3:00 58,7 72,5 65,4 59,0 34,8 25,6 24,3 22,6 ZW 3

19/11/2013 4:00 59,6 73,8 65,9 58,3 34,6 25,2 23,1 22,2 Z 2

19/11/2013 5:00 64,6 75,9 71,9 69,3 50,2 35,7 33,1 27,8 ZW 3

19/11/2013 6:00 68,4 76,7 74,2 72,6 65,2 49,6 46,2 41,3 Z 2

19/11/2013 7:00 69,5 76,0 73,7 72,7 68,5 59,2 55,7 49,6 ZW 2

19/11/2013 8:00 68,4 74,8 72,6 71,5 67,3 60,9 58,8 55,9 Z 2

19/11/2013 9:00 68,6 75,0 73,0 71,8 67,6 61,7 60,2 57,2 Z 2

19/11/2013 10:00 71,0 76,8 75,3 74,3 70,0 63,9 62,2 55,8 ZW 2

19/11/2013 11:00 71,4 77,7 75,8 74,7 70,2 62,9 58,6 51,6 W 2

19/11/2013 12:00 70,8 77,2 75,1 73,9 69,3 61,7 58,3 51,3 W 2
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vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

8/11/2013 11/11/2013 12/11/2013 13/13/2013 14/11/2013 15/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 42,7 36,4 39,5 39,7 45,0 36,2 35,2 39,2

1:00 39,1 32,5 27,3 33,5 42,0 28,3 29,6 33,2

2:00 33,3 26,9 22,8 24,5 30,2 23,4 25,0 26,6

3:00 30,5 26,0 22,7 23,0 26,9 22,5 24,3 25,1

4:00 27,1 28,3 23,8 24,8 27,9 24,4 23,1 25,6

5:00 28,4 33,3 36,3 31,0 35,9 32,1 33,1 32,9

6:00 35,0 48,7 50,0 47,9 47,3 46,3 46,2 45,9

7:00 40,8 53,9 58,5 55,2 56,4 56,9 55,7 53,9

8:00 44,2 59,4 60,4 59,8 59,9 58,9 58,8 57,3

9:00 45,3 59,7 60,8 59,9 61,2 59,6 60,2 58,1

10:00 50,2 59,9 56,8 58,3 59,5 57,7 62,2 57,8

11:00 51,3 59,1 56,5 57,7 60,5 55,6 58,6 57,0

12:00 52,5 56,7 55,5 58,8 59,9 56,0 58,3 56,8

13:00 60,7 53,2 58,2 59,8 63,1 61,1 58,2 59,2

14:00 63,0 57,5 56,7 60,1 63,0 59,5 59,7 59,9

15:00 65,1 54,6 61,2 61,2 64,8 61,5 56,3 60,7

16:00 65,8 56,1 61,7 61,1 65,7 61,3 60,9 61,8

17:00 63,7 57,1 64,4 64,0 67,7 62,2 62,8 63,1

18:00 62,7 56,1 63,1 61,9 66,4 64,2 60,5 62,1

19:00 62,1 53,1 63,3 59,9 61,4 61,0 57,5 59,8

20:00 60,7 51,4 54,0 52,6 53,4 55,1 50,1 53,9

21:00 54,1 49,0 48,2 46,7 49,3 52,2 45,7 49,3

22:00 50,1 45,2 47,2 46,5 47,2 49,3 43,4 47,0

23:00 46,6 41,1 46,6 45,8 49,6 47,9 43,0 45,8

Vlarem-middeling per weekdag

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

8/11/2013 11/11/2013 12/11/2013 13/13/2013 14/11/2013 15/11/2013 18/11/2013 19/11/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 63,5 51,6 59,5 59,7 61,7 60,6 58,6 59,0

avondperiode 59,0 51,2 55,2 53,1 54,7 56,1 51,1

nachtperiode 48,4 29,8 28,4 24,2 25,8 30,2 24,7 25,5

Vlarem-middeling voor de volledige week (ma-vr)

gem.

LA95,1h

dagperiode 59,0

avondperiode 54,3

nachtperiode 27,6

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor de WEEK alle windrichtingen



 
 

 
 

Meetpunt MP5

Meetlocatie Grote Baan 437; Houthalen Helchteren

Meetperiode 8/11/2013 t.e.m. 19/11/2013

Meewindrichting

zaterdag zondag zaterdag zondag

9/11/2013 10/11/2013 16/11/2013 17/11/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 45,7 45,4 46,2 45,8

1:00 42,8 42,2 42,2 42,4

2:00 37,4 37,9 36,2 37,2

3:00 34,7 33,4 31,6 33,2

4:00 28,8 28,6 29,1 28,8

5:00 28,5 27,8 28,9 28,4

6:00 31,6 34,5 30,6 32,2

7:00 40,8 35,7 39,3 33,1 37,2

8:00 45,2 41,2 43,7 38,2 42,1

9:00 48,8 51,4 43,8 48,0

10:00 52,8 56,4 46,9 52,0

11:00 53,8 57,0 49,7 53,5

12:00 56,5 59,2 54,9 56,9

13:00 55,1 60,7 55,8 57,2

14:00 58,7 61,7 61,6 58,8 60,2

15:00 58,5 60,8 58,9 59,2 59,4

16:00 56,4 56,0 57,7 56,0 56,5

17:00 58,7 59,3 59,4 57,2 58,7

18:00 61,4 57,0 60,8 57,7 59,2

19:00 58,9 54,6 57,7 54,6 56,5

20:00 51,7 48,5 54,2 51,5

21:00 50,7 44,2 50,1 48,3

22:00 48,1 44,5 44,4 45,7

23:00 46,1 44,5 43,2 44,6

Vlarem-middeling per weekenddag

zaterdag zondag zaterdag zondag

9/11/2013 10/11/2013 16/11/2013 17/11/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 54,2 53,2 55,5 50,9

avondperiode 58,9 52,3 50,1 53,0

nachtperiode 30,9 31,1 30,1

Vlarem-middeling voor het volledige weekend

gem.

LA95,1h

dagperiode 53,4

avondperiode 52,1

nachtperiode 30,7

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor het WEEKEND alle windrichtingen



 

 



 

 

 
  

Meetpunt MP6

Meetlocatie Grote Baan 354 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 12/12/13

Meewindrichting N NO ZO

Legende LAeq  A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau

LA1 relevante waarde voor het piekgeluid

LA10 relevante waarde voor het gemiddelde piekgeluid

LA50 relevante waarde voor het gemiddelde geluidsdrukniveau

LA95 relevante waarde voor het continue geluidsdrukniveau

N noord ZO zuidoost W west

NO noordoost Z zuid NW noordwest

O oost ZW zuidwest VAR variabel

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. neerslag

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. windsnelheid groter dan 5 m/s

meetresultaten bij meewind (van geluidsbron naar meetpunt)

datum tijdstip LAeq,1h LA1,1h LA5,1h LA10,1h LA50,1h LA90,1h LA95,1h LA99,1h windrichting windsnelheid

6/12/2013 15:00 68,3 74,8 72,6 71,4 67,0 59,1 56,3 51,7 W 6

6/12/2013 16:00 68,3 74,8 72,7 71,6 67,1 56,5 53,1 48,5 N 2

6/12/2013 17:00 66,9 73,8 71,8 70,6 65,1 57,8 55,3 50,2 W 3

6/12/2013 18:00 64,6 72,4 68,7 67,4 63,2 58,3 57,1 55,2 W 2

6/12/2013 19:00 66,2 73,0 70,9 69,8 64,4 57,3 54,4 48,7 W 3

6/12/2013 20:00 67,1 73,8 71,7 70,5 65,7 55,4 51,9 45,9 W 3

6/12/2013 21:00 65,7 73,5 70,8 69,6 63,1 50,9 47,0 42,6 W 3

6/12/2013 22:00 64,2 72,9 69,9 68,5 60,2 48,5 45,7 41,8 W 2

6/12/2013 23:00 63,9 73,0 69,8 68,2 59,2 46,6 43,7 39,9 W 3

6/12/2013 0:00 62,7 71,7 68,8 67,3 57,4 44,9 42,2 38,4 W 4

7/12/2013 1:00 61,6 71,3 68,4 66,6 54,0 41,6 39,6 37,1 W 4

7/12/2013 2:00 60,3 70,8 67,6 65,2 51,1 37,6 35,5 32,2 W 3

7/12/2013 3:00 58,5 70,1 65,6 62,0 45,5 34,4 32,6 29,5 W 4

7/12/2013 4:00 57,0 69,7 64,1 59,4 41,2 30,4 28,1 24,8 W 3

7/12/2013 5:00 56,6 69,1 62,7 58,8 41,0 30,6 28,3 25,4 W 3

7/12/2013 6:00 59,2 71,5 65,9 62,3 47,3 34,4 32,0 27,9 W 3

7/12/2013 7:00 60,8 72,2 67,7 64,7 51,0 37,0 34,7 32,2 ZW 2

7/12/2013 8:00 63,2 73,7 69,2 67,2 56,2 43,4 41,1 37,4 ZW 2

7/12/2013 9:00 64,6 73,4 70,2 68,6 60,9 48,4 45,2 39,4 Z 2

7/12/2013 10:00 66,5 74,2 71,9 70,5 64,1 53,1 49,9 45,7 Z 3

7/12/2013 11:00 68,0 76,2 72,6 71,4 65,8 55,8 53,0 48,2 W 4

7/12/2013 12:00 67,9 76,1 72,7 71,4 66,1 57,0 54,0 49,2 W 4

7/12/2013 13:00 68,1 75,2 72,9 71,7 66,5 56,3 53,1 48,3 W 4

7/12/2013 14:00 67,9 74,6 72,5 71,4 66,6 56,4 53,3 49,7 W 4

7/12/2013 15:00 67,8 74,8 72,5 71,4 66,4 57,3 54,8 51,0 W 4

7/12/2013 16:00 68,2 74,8 72,8 71,7 66,8 56,9 53,2 47,5 W 3

7/12/2013 17:00 68,3 74,9 72,8 71,8 67,0 57,8 55,2 51,8 W 4

7/12/2013 18:00 68,2 74,6 72,7 71,7 67,1 57,4 53,6 47,2 W 3

7/12/2013 19:00 67,7 74,2 72,4 71,3 66,2 56,5 53,7 49,6 W 4

7/12/2013 20:00 66,7 73,9 71,8 70,6 64,5 53,4 50,5 46,7 W 3

7/12/2013 21:00 65,4 73,3 70,9 69,6 62,2 51,0 48,6 44,9 W 2

7/12/2013 22:00 64,7 73,2 70,5 69,0 60,6 48,7 45,6 41,2 VAR 1

7/12/2013 23:00 64,4 72,7 70,5 69,0 59,8 47,2 44,0 40,3 ZW 3

7/12/2013 0:00 64,0 72,6 70,0 68,6 59,2 48,3 46,1 42,8 ZW 3

8/12/2013 1:00 63,2 72,0 69,5 68,0 58,1 45,8 43,0 38,8 ZW 3

8/12/2013 2:00 61,7 71,8 68,8 66,8 54,1 42,3 40,0 37,5 ZW 3

8/12/2013 3:00 58,9 69,9 66,4 62,8 49,1 36,4 33,3 28,7 W 3

8/12/2013 4:00 56,2 68,4 63,3 59,5 42,9 32,8 30,3 26,5 ZW 3

8/12/2013 5:00 55,6 68,8 62,0 57,6 39,8 29,8 28,1 26,0 ZW 3

8/12/2013 6:00 57,5 69,7 64,2 60,5 43,9 33,4 31,4 27,6 ZW 3

8/12/2013 7:00 58,6 70,5 64,8 61,6 46,5 34,4 32,2 29,3 ZW 4

8/12/2013 8:00 59,1 70,5 66,3 63,1 48,7 35,7 34,1 32,4 ZW 4

8/12/2013 9:00 61,8 71,4 68,3 66,3 56,4 45,3 42,6 39,0 ZW 3

8/12/2013 10:00 64,2 72,7 69,9 68,4 60,0 47,7 45,3 41,2 ZW 5

8/12/2013 11:00 65,3 73,0 70,6 69,2 62,5 51,2 47,9 44,1 ZW 5

8/12/2013 12:00 65,6 73,1 70,9 69,7 62,9 51,9 49,2 45,8 ZW 6

8/12/2013 13:00 67,1 74,2 72,0 70,9 65,1 54,9 51,7 46,8 ZW 6

8/12/2013 14:00 67,6 74,8 72,6 71,5 65,5 55,5 51,6 46,5 ZW 5

8/12/2013 15:00 67,0 73,9 72,4 71,3 63,9 51,7 48,4 45,6 ZW 5

8/12/2013 16:00 66,4 73,3 71,7 70,6 63,5 52,1 49,4 46,1 W 6

8/12/2013 17:00 66,9 73,7 71,7 70,6 65,1 54,8 52,0 47,0 ZW 4

8/12/2013 18:00 67,2 73,6 71,8 70,8 65,8 56,6 53,3 48,6 ZW 5

8/12/2013 19:00 66,8 73,3 71,5 70,4 65,2 56,2 53,1 49,1 W 6

8/12/2013 20:00 66,0 73,5 71,2 69,9 63,9 53,5 50,5 46,6 W 6

8/12/2013 21:00 65,9 73,0 71,1 69,9 63,7 52,8 50,1 45,8 W 7

8/12/2013 22:00 64,7 72,8 70,4 69,0 61,0 49,4 46,4 42,6 W 7

8/12/2013 23:00 63,1 71,9 69,4 67,7 57,9 46,1 43,6 40,2 W 6

8/12/2013 0:00 62,8 72,2 68,3 66,2 53,0 41,9 39,4 35,7 ZW 6

Meetresultaten omgevingsgeluid 



 
 

 
 

  

Meetpunt MP6

Meetlocatie Grote Baan 354 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 12/12/13

Meewindrichting N NO ZO

9/12/2013 1:00 57,9 69,9 65,2 61,1 46,1 35,7 34,4 32,4 ZW 7

9/12/2013 2:00 56,3 69,3 63,1 57,7 41,3 32,7 31,2 29,5 W 6

9/12/2013 3:00 53,4 66,4 58,2 52,6 35,3 29,9 29,0 28,0 ZW 6

9/12/2013 4:00 56,5 69,3 61,2 56,0 36,4 29,1 28,3 27,2 ZW 7

9/12/2013 5:00 60,3 73,1 66,6 62,9 45,9 34,2 32,4 30,1 ZW 6

9/12/2013 6:00 64,9 74,8 70,9 68,9 59,7 47,6 44,6 39,6 ZW 5

9/12/2013 7:00 67,1 75,4 72,7 71,0 64,3 54,1 51,7 47,6 ZW 5

9/12/2013 8:00 68,1 75,2 72,8 71,7 66,6 57,1 54,4 50,2 ZW 5

9/12/2013 9:00 67,7 74,9 72,5 71,2 65,9 57,7 55,0 50,4 W 6

9/12/2013 10:00 67,7 75,3 72,7 71,4 65,9 55,8 53,1 49,9 W 6

9/12/2013 11:00 67,6 75,3 72,8 71,3 65,6 55,5 52,0 47,1 W 7

9/12/2013 12:00 67,6 75,7 72,8 71,2 65,5 55,7 52,8 49,0 W 5

9/12/2013 13:00 67,7 75,4 72,8 71,4 65,9 55,0 51,6 46,5 W 6

9/12/2013 14:00 67,8 75,7 72,8 71,4 65,8 55,6 51,6 46,4 W 6

9/12/2013 15:00 68,0 75,6 73,0 71,7 66,0 56,5 53,5 49,3 W 5

9/12/2013 16:00 67,7 75,2 72,6 71,3 66,0 54,9 52,0 48,8 W 4

9/12/2013 17:00 67,8 74,6 72,1 70,9 66,8 57,8 53,9 48,3 ZW 2

9/12/2013 18:00 67,3 74,2 71,6 70,6 66,0 56,7 53,2 48,4 ZW 3

9/12/2013 19:00 67,5 73,9 71,9 70,8 66,3 56,5 53,8 49,3 ZW 3

9/12/2013 20:00 66,0 74,1 71,4 69,9 63,2 51,2 48,4 44,6 ZW 3

9/12/2013 21:00 67,2 76,4 73,2 71,3 63,4 52,3 49,1 45,3 VAR 1

9/12/2013 22:00 64,0 73,2 69,8 68,1 59,2 48,0 45,5 42,2 Z 3

9/12/2013 23:00 64,2 72,6 69,8 68,3 58,6 47,4 45,2 41,3 Z 3

9/12/2013 0:00 62,0 72,6 68,8 66,7 53,3 42,5 40,2 37,0 VAR 1

10/12/2013 1:00 58,4 70,9 65,5 61,0 44,4 32,4 30,5 27,8 VAR 1

10/12/2013 2:00 57,2 70,0 63,3 57,9 40,5 29,1 27,6 25,7 VAR 1

10/12/2013 3:00 56,9 70,0 60,7 54,6 37,7 28,3 26,8 25,3 VAR 1

10/12/2013 4:00 56,7 69,8 62,2 56,8 39,4 28,1 26,4 24,8 VAR 1

10/12/2013 5:00 59,8 72,5 66,1 62,3 46,0 32,8 29,6 24,8 VAR 1

10/12/2013 6:00 64,3 74,3 70,4 68,5 58,8 46,7 44,0 40,7 VAR 1

10/12/2013 7:00 67,0 75,5 72,6 70,8 63,9 52,5 50,2 47,3 VAR 1

10/12/2013 8:00 68,1 75,0 72,7 71,5 66,7 57,9 54,2 49,6 VAR 1

10/12/2013 9:00 67,9 74,6 72,6 71,5 66,5 58,1 55,4 51,5 - 0

10/12/2013 10:00 68,1 75,8 73,0 71,6 66,5 57,4 54,5 50,7 VAR 1

10/12/2013 11:00 67,7 75,3 72,8 71,4 65,7 55,6 52,2 47,2 VAR 1

10/12/2013 12:00 68,0 77,2 72,9 71,3 65,3 55,0 52,5 48,9 VAR 1

10/12/2013 13:00 67,2 74,9 72,4 70,9 65,0 53,6 50,5 45,3 VAR 1

10/12/2013 14:00 67,3 75,0 72,3 70,9 65,3 54,7 51,3 45,2 VAR 1

10/12/2013 15:00 67,5 75,1 72,5 71,1 65,5 55,5 52,3 46,4 VAR 1

10/12/2013 16:00 67,3 74,6 72,0 70,8 65,7 57,2 53,6 48,1 VAR 1

10/12/2013 17:00 67,7 74,3 72,1 71,0 66,5 56,2 52,7 47,7 VAR 1

10/12/2013 18:00 67,3 73,3 71,3 70,4 66,3 58,8 56,0 51,7 VAR 1

10/12/2013 19:00 67,7 74,5 72,2 71,1 66,3 57,2 54,0 49,4 VAR 1

10/12/2013 20:00 66,4 73,6 71,5 70,3 64,5 53,5 51,3 48,0 VAR 1

10/12/2013 21:00 65,4 73,9 70,9 69,5 61,9 52,1 50,4 46,6 VAR 1

10/12/2013 22:00 64,8 73,3 70,3 68,7 60,5 50,5 48,4 46,0 VAR 1

10/12/2013 23:00 64,6 72,9 70,5 69,0 60,1 50,3 48,6 45,4 VAR 1

10/12/2013 0:00 62,1 72,5 68,8 66,8 54,6 45,3 43,3 39,0 - 0

11/12/2013 1:00 59,0 70,5 66,2 62,4 49,2 38,6 36,1 29,7 VAR 1

11/12/2013 2:00 57,6 70,0 63,6 58,8 41,5 31,3 29,9 28,2 - 0

11/12/2013 3:00 56,5 69,8 61,4 55,5 38,4 28,8 28,0 27,1 VAR 1

11/12/2013 4:00 56,7 68,7 62,5 57,6 40,3 28,9 27,7 26,4 VAR 1

11/12/2013 5:00 59,8 71,5 66,4 63,0 47,7 35,3 32,4 29,0 VAR 1

11/12/2013 6:00 64,7 74,4 70,5 68,8 59,6 48,2 45,8 42,0 VAR 1

11/12/2013 7:00 67,4 75,7 72,8 71,2 64,8 54,3 51,3 47,4 VAR 1

11/12/2013 8:00 68,3 75,6 73,0 71,8 66,9 58,3 55,9 52,9 VAR 1

11/12/2013 9:00 68,0 74,7 72,6 71,5 66,5 57,9 55,5 53,1 VAR 1

11/12/2013 10:00 67,9 75,4 72,9 71,5 66,0 56,4 53,9 50,4 VAR 1

11/12/2013 11:00 67,5 75,2 72,6 71,0 65,6 55,3 52,0 47,3 VAR 1

11/12/2013 12:00 67,6 75,2 72,7 71,3 65,7 54,3 51,3 47,0 VAR 1

11/12/2013 13:00 67,8 74,7 72,7 71,5 66,2 56,1 52,6 46,5 VAR 1

11/12/2013 14:00 67,6 74,9 72,4 71,3 66,0 55,1 51,4 45,7 VAR 1

11/12/2013 15:00 67,6 74,8 72,5 71,3 66,0 55,0 51,0 45,1 VAR 1

11/12/2013 16:00 67,5 74,7 72,5 71,2 65,6 55,7 52,4 46,7 VAR 1

11/12/2013 17:00 67,5 74,0 71,9 70,8 66,4 55,4 52,1 47,6 O 2

11/12/2013 18:00 67,5 74,3 71,7 70,6 65,8 57,5 54,1 48,6 O 2

11/12/2013 19:00 67,3 74,3 71,8 70,7 65,8 56,7 51,7 45,0 O 2

11/12/2013 20:00 66,8 74,4 72,2 70,8 64,6 52,3 48,1 43,6 O 2

11/12/2013 21:00 65,2 73,9 71,1 69,5 61,3 48,2 44,6 40,6 O 2

11/12/2013 22:00 64,6 73,8 70,8 69,0 59,5 46,3 43,1 39,6 O 2

11/12/2013 23:00 64,7 73,8 70,8 69,2 59,3 44,9 41,8 37,5 O 2

11/12/2013 0:00 62,5 72,8 69,5 67,5 54,3 39,6 37,5 34,2 VAR 1



 
 

 
  

Meetpunt MP6

Meetlocatie Grote Baan 354 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 12/12/13

Meewindrichting N NO ZO

12/12/2013 1:00 60,1 71,7 67,5 63,9 45,2 34,3 33,2 31,5 VAR 1

12/12/2013 2:00 58,3 71,0 65,9 60,3 40,5 30,6 29,4 27,8 VAR 1

12/12/2013 3:00 58,4 72,2 61,8 56,6 35,9 30,3 29,3 27,5 VAR 1

12/12/2013 4:00 55,4 68,7 60,9 54,7 35,0 28,1 27,0 25,7 VAR 1

12/12/2013 5:00 59,5 72,0 66,4 62,2 44,2 34,2 32,4 30,5 VAR 1

12/12/2013 6:00 64,5 74,0 70,5 68,7 59,6 47,7 45,5 41,6 VAR 1

12/12/2013 7:00 67,0 75,8 72,6 70,9 63,9 52,7 50,4 47,7 VAR 1

12/12/2013 8:00 68,5 75,4 73,1 72,0 67,0 58,0 54,8 51,1 VAR 1

12/12/2013 9:00 68,8 75,5 72,8 71,7 66,9 57,5 54,3 50,4 VAR 1

12/12/2013 10:00 67,9 75,3 72,9 71,6 66,1 55,6 52,5 49,2 VAR 1

12/12/2013 11:00 67,9 75,8 72,9 71,5 66,0 55,8 52,9 48,1 VAR 1

12/12/2013 12:00 67,2 75,0 72,5 71,0 65,0 54,0 50,8 46,9 VAR 1

12/12/2013 13:00 67,5 75,4 72,6 71,2 65,4 54,7 51,7 47,8 Z 3

12/12/2013 14:00 67,6 74,9 72,5 71,3 65,9 55,7 52,4 46,9 Z 3

12/12/2013 15:00 67,7 75,2 72,6 71,3 65,9 55,3 52,5 49,0 Z 2

12/12/2013 16:00 67,8 75,0 72,5 71,3 66,2 57,0 53,5 49,1 Z 2



 
 

 
  

Meetpunt MP6

Meetlocatie Grote Baan 354 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 12/12/13

Meewindrichting N NO ZO

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

6/12/2013 9/12/2013 10/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 13/12/2013 16/12/2013 17/12/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 40,2 43,3 37,5 40,3

1:00 30,5 36,1 33,2 33,3

2:00 27,6 29,9 29,4 29,0

3:00 26,8 28,0 29,3 28,0

4:00 26,4 27,7 27,0 27,0

5:00 29,6 32,4 32,4 31,5

6:00 44,6 44,0 45,8 45,5 45,0

7:00 51,7 50,2 51,3 50,4 50,9

8:00 54,4 54,2 55,9 54,8 54,8

9:00 55,4 55,5 54,3 55,1

10:00 54,5 53,9 52,5 53,6

11:00 52,2 52,0 52,9 52,4

12:00 52,8 52,5 51,3 50,8 51,9

13:00 50,5 52,6 51,7 51,6

14:00 51,3 51,4 52,4 51,7

15:00 53,5 52,3 51,0 52,5 52,3

16:00 53,1 52,0 53,6 52,4 53,5 52,9

17:00 55,3 53,9 52,7 52,1 53,5

18:00 57,1 53,2 56,0 54,1 55,1

19:00 54,4 53,8 54,0 51,7 53,5

20:00 51,9 48,4 51,3 48,1 49,9

21:00 47,0 49,1 50,4 44,6 47,8

22:00 45,7 45,5 48,4 43,1 45,7

23:00 43,7 45,2 48,6 41,8 44,8

Vlarem-middeling per weekdag

vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag

6/12/2013 9/12/2013 10/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 13/12/2013 16/12/2013 17/12/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 55,2 53,1 53,0 52,8 52,6

avondperiode 51,1 50,4 51,9 48,1

nachtperiode 44,7 45,1 27,6 29,5 29,5

Vlarem-middeling voor de volledige week (ma-vr)

gem.

LA95,1h

dagperiode 53,0

avondperiode 50,4

nachtperiode 28,9

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor de WEEK alle windrichtingen



 
 

 
 

Meetpunt MP6

Meetlocatie Grote Baan 354 Houthalen-Helchteren

Meetperiode 6/12/13 t.e.m. 12/12/13

Meewindrichting N NO ZO

zaterdag zondag zaterdag zondag

7/12/2013 8/12/2013 14/12/2013 15/12/2013 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 42,2 46,1 44,2

1:00 39,6 43,0 41,3

2:00 35,5 40,0 37,8

3:00 32,6 33,3 33,0

4:00 28,1 30,3 29,2

5:00 28,3 28,1 28,2

6:00 32,0 31,4 31,7

7:00 34,7 32,2 33,5

8:00 41,1 34,1 37,6

9:00 45,2 42,6 43,9

10:00 49,9 45,3 47,6

11:00 53,0 47,9 50,5

12:00 54,0 54,0

13:00 53,1 53,1

14:00 53,3 51,6 52,5

15:00 54,8 48,4 51,6

16:00 53,2 53,2

17:00 55,2 52,0 53,6

18:00 53,6 53,3 53,5

19:00 53,7 53,7

20:00 50,5 50,5

21:00 48,6 48,6

22:00 45,6 45,6

23:00 44,0 44,0

Vlarem-middeling per weekenddag

zaterdag zondag zaterdag zondag

7/12/2013 8/12/2013 14/12/2013 15/12/2013

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 50,1 45,3

avondperiode 50,9

nachtperiode 30,3 30,8

Vlarem-middeling voor het volledige weekend

gem.

LA95,1h

dagperiode 48,7

avondperiode 50,9

nachtperiode 30,5

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor het WEEKEND alle windrichtingen
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Bijlage 14.1: Vleermuizenonderzoek (Verkem, 2009, 2010) 
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1 Inleiding 

 

In dit rapport wordt op basis van beschikbare gegevens, landschapsanalyse en expert-judgement een 

inschatting gemaakt van de impact van de aanleg van de Noordzuid verbinding te Houthalen-Helchteren.  

 

Voor wie niet zo goed vertrouwd is met de ecologie van vleermuizen en de impact van verkeer op vleermuizen 

wordt aan dit rapport de brochure ‘met vleermuizen onderweg’ als bijlage toegevoegd. 

 

 

2 Te verwachten soorten en functies 

 

Vleermuizen hebben een complexe ecologie en ze gebruiken het landschap voor heel verschillende 

deelfuncties. Ze horen dan ook niet thuis in één biotooptype, maar gebruiken het volledige landschap, met 

inbegrip van menselijke structuren. Op basis van een landschapsanalyse worden in dit hoofdstuk de potentiële 

functies van het gebied voor vleermuizen aangegeven en op basis daarvan wordt een lijst van te verwachten 

soorten opgesteld.  

 

De definities van de gebiedsfuncties 

Verblijfplaats: Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere vleermuizen 

verblijven (overdag of ’s winters permanent). 

Zomerverblijfplaats: Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan 

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. 

Kraamverblijfplaats: Een verblijfplaats van een kraamgroep met vrouwtjes met jongen. 

Paar(verblijf)plaats: Een verblijfplaats of de omgeving daarvan, waar meerdere vleermuizen overdag verblijven 

en paren. Afhankelijk van de soort. Te herkennen aan zwermgedrag of baltsroepen. 

Winterverblijfplaats: Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in   winterslaap 

(hybernation) gaan. 

Vliegroute: Een vaste route van een vleermuis of een groep van vleermuizen vanaf een verblijfplaats naar een 

foerageergebied en visa versa.  

Migratieroute: Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa.  

Foerageergebied: Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. 

 

2.1 Verblijfplaatsen in bomen 

Het tracé loopt door verschillende stukken loofbos. Bomen met een diameter > 30 cm met spleten, scheuren 

en holten zijn potentieel geschikt als verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen.  

Het tracé loopt ook door een aantal houtkanten en dreven. Ook dreefbomen zijn potentieel geschikt als 

verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen 

Het tracé loopt ook door naadhout, dat echter over het algemeen minder geschikt is als verblijfplaats. Soorten 

die er toch worden aangetroffen zijn vooral soorten die achter losse schors verblijven: Grootoorvleermuizen, 

Baard/Brandts vleermuis, geslacht van de Dwergvleermuizen. 
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2.2 Verblijfplaatsen in gebouwen 

Door de aanleg van het tracé verdwijnen een aantal gebouwen. Deze zijn potentieel geschikt als verblijfplaats 

voor gebouwbewonende soorten, in dit geval: Dwergvleermuizen, Laatvlieger, Grootoorvleermuizen en 

eventueel Baard/Brandts vleermuis (laatste indien gebouwen in bosomgeving) 

 

2.3 Vliegroutes 

Het tracé doorsnijdt verschillende elementen die een potentiële waarde hebben als vliegroute.  

 

Achtergrondinfo vliegroutes: 

Vleermuizen gebruiken tussen verblijfplaats en foerageergebied en tussen foerageergebieden onderling vaste 

routes, vliegroutes genaamd. Ze maken van deze routes zeer trouw, jaar na jaar, gebruik. Info wordt aan jonge 

dieren in kolonie doorgegeven. Vliegroutes volgen over het algemeen landschapsstructuren die de vleermuizen 

dekking bieden en helpen bij de echolocatie. Vliegroutes lopen daarom meestal langs opgaande vegetatie 

(houtkanten, dreven, bosranden, boswegen, waterloop met beekbegeleidende vegetatie), maar ook andere 

landschapsstructuren worden gebruikt als ze maar aan de voorwaarden voldoen (berm of talud, huizenrij, …). 

Open stukken in een landschapselement worden vermeden. Van watervleermuis is voorbeeld geweten dat ze 

liever een omweg van enkele kilometers maken dan een open stuk in een bomenrij te moeten oversteken. Ook 

verlichting op een vliegroute kan een barrière vormen.  

 

2.4 Foerageergebied 

 

Het tracé loopt door verschillende gebieden die een hoge potentiële waarde hebben als jachtgebied voor 

vleermuizen. Het gaat hierbij om:  

• (Vochtig) Loofbos. In het zuiden van het tracé ter hoogte van voorziene verkeerswisselaar met aansluiting 

op industriegebied (Meerstraat, Houthalen). Te verwachten soorten: Dwergvleermuizen, soorten van genus 

Myotis uitgezonderd Meervleermuis en Grootoorvleermuizen. Langs bosranden ook nog Laatvlieger, Rosse 

vleermuis.  

• Naaldbos. Afhankelijk van de leeftijd en structuur van het bos interessant biotoop voor verschillende 

bosgebonden soorten, in het bijzonder voor Grootoorvleermuizen 

• Kleinschalig open gebied met kleine bosjes, houtkanten, weilanden en akkers tussen tramroutepad 

Houthalen – Zolder en Guldensporenlaan. Geschikt voor een groot aantal vleermuissoorten 

• Open water in een ingesloten omgeving. Op het geplande tracé liggen 5 open waters in gesloten omgeving 

(bos of kleinschalig gebied). In de onmiddellijke omgeving van het tracé liggen er nog 3 andere open waters 

in het zuidelijk deel van het tracé en een aantal vennen in het noordelijke deel. Water voor veel 

vleermuissoorten een sleutelhabitat. Te verwachten soorten hier zijn: Gewone dwergvleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, Baardvleermuis, Brandt’s vleermuis, Ingekorven, Franjestaart, Grijze en Gewone 

grootoorvleermuis en Laatvlieger.  

• Heide met vennen: foerageergebied van Ruige dwergvleermuis en Rosse vleermuis. 

 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de potentieel aanwezige soorten op basis van de 

landschapsanalyse. 

 



Tabel 1: Overzicht van de potentieel aanwezige soorten op basis van de landschapsanalyse en de betrokken functies voor vleermuizen. 
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Zomer(kraam)verblijfgebouwen � � �? �  �   (�) (�)  � (�) 
Paarverblijf in bomen � �   �       (�) (�) 
Paarverblijf in gebouwen �  �? �          
Winterverblijf in bomen  �   �    (�) (�)  �  
Vliegroutes � � �? �   � � � � �? � � 
Foerageergebieden � � �? � � 

  

 � � � � �? 

  

� � 

   

 

Soort die in de geografische regio nog nooit is aangetroffen  

Aanwezigheid van deze soort in de regio is twijfelachtig ? 

Legende 

Potentiële aanwezigheid � 

 



 

3 Mogelijke impact van de ingreep 

 

De aanleg van een weg kan op verschillende manieren een impact hebben op de vleermuispopulatie. In 

volgend hoofdstuk worden kort de mogelijke effecten opgesomd en kort toegelicht. Deze worden daarna 

samengevat in tabellen 2 en 3.  Bij deze opsomming wordt onderscheid gemaakt tussen effecten tijdens de 

aanlegfase en effecten die optreden na realisatie (ingebruikname) 

 

3.1 Tijdens aanlegfase 

3.1.1 Direct biotoopverlies  

o Verdwijnen verblijfplaatsen 

� Zomerverblijven in bomen, in mindere mate in gebouwen (slechts beperkt aantal 

gebouwen). Vooral in zuidelijk deel, omdat daar het meeste loofbos is (= hoger 

potentieel als verblijfplaats). 

� Paarverblijven in bomen, in mindere mate in gebouwen (slechts beperkt aantal 

gebouwen). Vooral in zuidelijk deel, omdat daar het meeste loofbos is (= hoger 

potentieel als verblijfplaats) 

� Winterverblijven enkel in bomen te verwachten. Vooral in zuidelijk deel, omdat daar 

het meeste loofbos is (= hoger potentieel als verblijfplaats) 

o Verdwijnen / Versnippering van vliegroutes: er wordt een autoweg voorzien met 2x2 

rijvakken en pechstrook met een totale breedte van ca 30m. Een dergelijke open zone wordt 

door de meeste vleermuizen vermeden. Enkel soorten zoals Laatvlieger en Rosse vleermuis 

vliegen hoog genoeg om hier niet door gehinderd te worden. Bestaande vliegroutes die 

doorsneden worden verliezen daardoor hun functionaliteit.  

� Doorsnijden kleinschalige landschapselementen in zone tussen trampad en 

Guldensporenlaan 

� Doorsnijden bos in zuidelijk deel (Meerstraat en ten zuiden van Trampad) en in 

noordelijk deel van tracé (tussen Vijfeindestraat en Grote Baan) 

o Verdwijnen foerageergebieden: hele tracé loopt door potentieel geschikte 

foerageergebieden. Door de aanleg zal een deel permanent verloren gaan (waar later de weg 

komt) en ook tijdelijk een deel verloren gaan door aanleg en ingebruikname van de werfzone. 

• Mortaliteit van vleermuizen. Bij het vellen van bomen of het afbreken van gebouwen waar op dat 

moment vleermuizen in verblijven,  bestaat het risico dat de dieren worden gedood.  

 

3.1.2 Indirect biotoopverlies 

o Indien tijdens het zomerhalfjaar (maart-september) werkzaamheden ’s nachts worden 

uitgevoerd en de werf wordt verlicht, kan dit ook een impact hebben op de kwaliteit van de 

omgevende biotopen. De meeste vleermuissoorten vermijden verlichting en waardoor niet 

enkel de werfzone zelf, maar ook de omgeving ervan in waarde zal afnemen voor 

vleermuizen. Sommige soorten zoals de Gewone dwergvleermuis of de Rosse vleermuis 

zullen wel in de buurt van verlichting jagen, maar ook deze soorten zijn lichtschuw bij het 

verlaten van de kolonie en op vliegroute. Zowat alle andere soorten, in het bijzonder de 

vleermuizen van de geslachten Myotis en Plecotus zijn op alle ogenblikken van hun actieve 

periode lichtschuw. 
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3.2 Na ingebruikname 

 

• Direct en permanent biotoopverlies: zie aanlegfase, het enige verschil zijn de tunnels in het noordelijk 

deel van het tracé die achteraf mogelijk terug kunnen begroeien 

• Indirect biotoopverlies 

o Kwaliteitsvermindering van vliegroutes door verlichting: vooral in zuidelijk deel van tracé ter 

hoogte van de aansluiting op E314 en de verkeerswisselaar naar het industriegebied van 

Houthalen zal mogelijk de geschiktheid als vliegroute afnemen van landschapsstructuren. Dit 

geldt niet enkel voor vliegroutes die door het tracé doorsneden worden, maar ook parallel 

lopende vliegroutes kunnen in waarde afnemen door verlichting. In het noordelijk gedeelte is 

ook een zone met verlichting voorzien, maar die is gelegen in een industriegebied en men kan 

verwachten dat de impact geringer zal zijn omwille van beperkt aantal landschapselementen 

die kunnen dienen als vliegroute 

o  Kwaliteitsvermindering van jachtbiotoop door verlichting: verlichting schrikt vleermuizen af. 

Vooral in zuidelijk gedeelte rond verkeerswisselaars van toepassing 

o Kwaliteitsvermindering van jachtbiotoop door geluid: langs hele tracé 

• Verhoogde mortaliteit: impact van verkeer op vleermuispopulatie wordt vaak onderschat. Een aantal 

Franse studies wijzen uit dat impact aanzienlijk kan zijn. Impact is het grootst in de buurt van kolonies 

en langs vliegroutes.  



 

Tabel 2: Ingreep-effectschema tijdens de aanlegfase 

Effecten op vleermuizen 

Ingreep Primair effect 

Jachtgebieden Connectiviteit Verblijfplaatsen (winter en zomer) 

Vrijmaken van de werkzone Verwijderen van de vegetatie - Verlies jachtgebied 

- Versnippering jachtgebieden 

-Vermindering van connectiviteit door 

verdwijnen/doorsnijden van 

vliegroutes 

- Verdwijnen van koloniebomen 

(zomer) 

-Mortaliteit van vleermuizen bij vellen 

bomen 

 Verwijderen van gebouwen   -Verdwijnen van verblijven in 

gebouwen 

-Mortaliteit van vleermuizen bij sloop 

gebouwen 

Aanleg talud en weg Verlichting van de werf  -Verlies of waardevermindering van 

jachtgebied 

-Vermindering connectiviteit  

-Verhoging predatiekans 

 

Tabel 3: Ingreep-effectschema na realisatie van de werken 

Effecten op vleermuizen 

Ingreep Primair effect 

Jachtgebieden Connectiviteit Verblijfplaatsen (winter en zomer) 

Aanwezigheid autosnelweg Permanent ruimtebeslag en 

verdwijnen vegetatie 

-Verlies jachtgebied door 

 

-Verminderde connectiviteit 

 

 

Geluidsemissie door verkeer en 

toename van de licht-

verstrooiing in het bos 

-Verlies of waardevermindering 

jachtgebieden 

 

-Verminderde connectiviteit 

 

-Minder geschikt worden van de 

bosrand als verblijfplaats 

(paarplaatsen) 

Verkeer 

Mortaliteit van vleermuizen 

(verkeersslachtoffers) 

   

Autosnelwegverlichting Toename lichtvervuiling -Verlies jachtgebieden -Verminderde connectiviteit -Minder geschikt worden van de 

bosrand als verblijfplaats 

(paarplaatsen) 



 

 

4 Gegevensverzameling 

 

4.1 Gegevens databank 

 

In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de data zoals gepubliceerd in de meest recente zoogdierenatlas 

van Vlaanderen (VERKEM et al., 2003), aangevuld met de meer recente waarnemingen uit de Natuurpunt 

Zoogdierendatabank van de 1x1 km hokken langs het tracé (gegevens aangeleverd op 23/10/2009). Alle te 

verwachten soorten zoals besproken in tabel 1, zijn in tabel 2 opgenomen. Toch is het belangrijk om te 

beseffen dat het niet voorkomen van een soort in de atlas niet noodzakelijk betekent dat de soort er niet 

voorkomt. Een belangrijke parameter daarbij is immers hoe grondig er geïnventariseerd is. In de inleiding van 

de atlas wordt een inschatting gegeven van de geleverde inspanning van het onderzoek, en die wordt wat 

betreft bat-detector onderzoek voor de 3 betrokken 5X5km hokken matig ingeschat. Er zijn in de betrokken 

UTM5x5 hokken geen winterverblijfplaatsen gekend volgens dezelfde publicatie.  

 

Tabel 4: Overzicht van de waarnemingen van vleermuizen zoals vermeld in de Zoogdierenatlas van 2003 

(Verkem et al., 2003) 

Soort Zomerwaarneming uit de 

zoogdieratlas (UTM 5x5 km 

hokken) 

Zomerwaarnemingen uit de 

Natuurpunt databank (inclusief 

waarnemingen opgenomen in de 

zoogdieratlas, UTM 1x1 km 

hokken) 

Laatvlieger � � 
Baard/Brandts vleermuis ����  

Meervleermuis �  
Watervleermuis � � 
Ingekorven vleermuis ����  

Franjestaart ����  

Myotis species  � 

Rosse vleermuis ����  

Ruige dwergvleermuis � � 
Gewone dwergvleermuis � � 
Kleine dwergvleermuis ����  

Dwergvleermuis species  � 

Gewone/Grijze grootoorvleermuis ����  
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4.2 Inventarisatie 

 

4.2.1 Toegepaste methodiek 

 

Voor dit project werd ervoor gekozen de methodiek te baseren op het vleermuisprotocol dat in Nederland 

wordt gehanteerd. Daarbij worden voor een wegtracé twee onderzoeksrondes uitgevoerd. De eerste ronde 

heeft plaats in het eerste deel van het zomerhalfjaar en hier wordt vooral gezocht naar verblijfplaatsen en 

vliegroutes. De tweede ronde vindt in het najaar plaats en is vooral gericht op paarverblijven. Tijdens beide 

rondes worden gegevens verzameld over foeragerende vleermuizen. In elke ronde zijn twee 

inventarisatiemomenten voorzien. Indien er aanwijzingen zijn voor winterverblijven, wordt natuurlijk nog een 

derde ronde tijdens de winter ingelast.   

De voornaamste beperking voor dit project was de timing, vermits de studie vrij laat op het jaar werd 

aanbesteed en een deel van het vleermuisseizoen dan al voorbij was. Zoeken naar zomerverblijven en 

vliegroutes was daardoor niet meer mogelijk. Om dat te compenseren werd in plaats van twee 

inventarisatiemomenten nog een aanvullende derde avond voorzien. Desondanks moet bij de interpretatie van 

de gegevens rekening gehouden worden met het feit dat een belangrijk gedeelte van het vleermuisseizoen niet 

werd bemonsterd. 

De inventarisatie gebeurde met de fiets, waarbij een route werd gevolgd die zoveel mogelijk het geplande 

tracé volgde. Er werd hierbij ook voor gezorgd dat de verschillende biotopen die door het tracé doorsneden 

worden bemonsterd werden. De route werd heen en weer gereden. In principe is op de heenrit (begin van de 

nacht) vooral foerageeractiviteit te verwachten, en op de terugrit in verhouding meer paargedrag (baltsen of 

zwermen).  Dit is echter sterk temperatuursafhankelijk. Info over verblijven en vliegroutes valt daarom vooral 

te verwachten in de heenrit. Het tracé werd bij de opeenvolgende onderzoeksdata telkens in de omgekeerde 

richting gereden, om te vermijden dat steeds hetzelfde deel van het tracé laat op de avond onderzocht zou 

worden. Bij de derde inventarisatie werd bij de terugrit een lichtjes afwijkende route gevolgd, wat weer een 

aantal extra gegevens opleverde. 

 

In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de data waarop het onderzoek werd uitgevoerd, met vermelding 

van de rijrichting, start- en eindtemperatuur. 

 

Tabel 5: Overzicht van de onderzoeksdata. 

Datum Startplaats Heenrit Terugrit Begin-

temperatuur 

Eind-

temperatuur 

14-07-2009 Meerstraat, 

Houthalen 

Zuid � Noord Noord � Zuid 15,2°C 9,9 °C 

12-08-2009 Heikantdreef, 

Helchteren 

Noord � Zuid Zuid � Noord 16,8°C 12,8°C 

14-08-2009 Meerstraat, 

Houthalen 

Zuid � Noord Noord � Zuid 16°C 9,9°C 

 

Het gebied werd volledig geïnventariseerd met behulp van een bat-detector om de soortensamenstelling en 

landschapsgebruik in kaart te brengen. Het bat-detector onderzoek werd uitgevoerd met behulp van 2 bat-

detectoren simultaan: een Pettersson D240X gekoppeld aan een opnametoestel die gebruikt werd om de 

frequenties rond 40kHz te scannen en een 2
e
 toestel die ingesteld op 20 kHz voor soorten met een lagere 

frequentie. De locatie van de waarnemingen is vastgelegd met behulp van een GPS (Garmin map 60CSx). Kleine 

afwijkingen zijn hierdoor mogelijk, maar deze zijn verwaarloosbaar wanneer rekening wordt gehouden met het 
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feit dat het bij bat-detector waarnemingen onmogelijk is om de exacte afstand tussen vleermuis en waarnemer 

vast te stellen. Men dient er wel rekening mee te houden dat bij een waarnening niet de locatie van de 

vleermuis, maar wel de locatie van de waarnemer in kaart wordt gebracht. Vermits de meeste vleermuizen 

slechts tot op een afstand van 15-30 m hoorbaar zijn, is deze afwijking niet zo belangrijk. Bij Rosse vleermuizen 

is de detectieafstant soms 100m en kan de afwijking dus aanzienlijk zijn. Bij de onderliggende studie zal 

bijvoorbeeld op de kaarten opvallen dat de waarnemingen van de Watervleermuizen zich steeds langs de 

vijverrand bevinden, terwijl de dieren eigenlijk boven de vijver foerageerden.  

 

Bij de interpretatie van de gegevens is het belangrijk om ook rekening te houden met de exacte route die 

gevolgd werd bij de inventarisatie. Daarom wordt op de kaarten telkens ook de afgelegde weg weergegeven. 

Deze werd tijdens het veldwerk vastgesteld met behulp van een GPS (Garmin, MAP60SCX) en kan dus kleine 

afwijkingen vertonen tov de reële weg. 

 

4.2.2 Resultaten 

 

De waarnemingen worden weergegeven op de kaarten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen soorten 

van (half)open milieu en soorten van meer gesloten milieu’s. In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de 

aangetroffen soorten en de aantallen. In totaal werden op de 3 nachten 185 vleermuizen waargenomen, 

waarvan ruim 90% Gewone dwergvleermuizen. Dit is afwijkend ten opzichte van andere vleermuisstudies in 

Vlaanderen, waar de Gewone dwergvleermuis rond de 80% schommelt. Dit wil zeggen dat in de onderliggende 

studie relatief weinig waarnemingen zijn verricht van andere soorten. De andere aangetroffen soorten zijn: 

Rosse vleermuis, Grootoorvleermuis, Baard/Brandts vleermuis, Franjestaart en Myotis vleermuis. Figuur 1 

toont dat hoewel er toch 6 andere soorten(groepen) werden aangetroffen, de aantallen ervan heel laag zijn. 

Hiervoor zijn 2 verklaringen mogelijk: het gebied is vrij soortenarm wat vleermuizen betreft of door de relatief 

late inventarisatieperiode wordt de soortendiversiteit onderschat. Het is op basis van de voorliggende 

gegevens onmogelijk om na te gaan welke van beide verklaringen correct is.  

 

Globaal kan gesteld worden dat het aantal waargenomen vleermuizen relatief laag was.  

 

Bij alle inventarisaties viel op dat de vleermuisactiviteit bij de terugrit sterk was teruggevallen ten opzichte van 

de heenrit. De verklaring hiervoor is de terugval van de temperatuur gedurende de nacht, hoewel de 

inventarisaties werden uitgevoerd bij temperaturen boven 10°C, wat algemeen aanzien wordt als het minimum 

voor vleermuisactiviteit. 
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Figuur 1: Procentuele weergave van de bat-detectorwaarnemingen. 

Gewone dwergvleermuis

91.9%

Ruige dwergvleermuis

1%, n=1

Rosse vleermuis

2%, n=4

Grootoorvleermuis

1.6%, n=3

Baard/Brandts vleermuis

1%, n=1

Franjestaart

1%, n=2

Myotis species

2%, n=4

Gewone dwergvleermuis Ruige dwergvleermuis Rosse vleermuis Grootoorvleermuis Baard/Brandts vleermuis Franjestaart Myotis species

 

Wat de geografische verdeling van de gegevens betreft valt duidelijk op dat de gegevens van de Gewone 

dwergvleermuizen geclusterd zijn. De verklaring daarvoor is driedubbel: 

• enerzijds zijn Gewone dwergvleermuizen gebouwbewonende soorten en foerageren ze, zeker in 

hoogzomer en najaar, bij voorkeur in de buurt van hun verblijfplaats; 

• in het najaar is ook de paarperiode voor de meeste vleermuizen. De paarverblijven zijn meestal 

gesitueerd in de periferie van de zomer en/of winterverblijven. Baltsgedrag van Gewone 

dwergvleermuizen werd meestal dan ook vastgesteld in of in de buurt van een waarnemingscluster.  

• tijdens het veldwerk werd duidelijk waargenomen dat op plaatsen met een lagere gevoelstemperatuur 

ook minder vleermuizen aanwezig waren. Concreet wil dat zeggen dat open plaatsen en vochtige zones in 

halfopen milieu eerder vermeden werden omwille van de lagere temperatuur en het daaraan gekoppelde 

lagere insectenaanbod. Let wel, in vochtige zones in een gesloten omgeving zijn dan in verhouding weer 

grotere aantallen Gewone dwergvleermuizen aangetroffen (bv. het bosgebied ter hoogte van de 

Meerstraat in Houthalen) 

 

Uit bovengaande kan afgeleid worden dat de waarnemingsclusters van Gewone dwergvleermuizen een sterke 

indicatie zijn voor de aanwezigheid van een (paar)verblijf van deze soort. Exacte lokaties van verblijfplaatsen 

zijn tijdens het onderzoek echter niet aangetroffen.  

Concentraties van Gewone dwergvleermuis zijn hoog in de volgende zones: 

• ter hoogte van de Meerstraat 

• langs het fietspad parallel met de Hoolvenstraat 

• ter hoogte van het kruispunt Guldensporenlaan-Lillo steenweg-De Ramp 

• ter hoogte van het kruispunt Wolfsdal-Loerstraat en aansluiten het kruispunt Loerstraat-Heerkensweg 

• ter hoogte van het kruispunt Koerselbaan-Heerkensweg 

• langs de Grote baan, ten noorden van de industriezone (waar de weg langs beide zijden door een 

bebost gedeelte loopt) 



Vleermuisonderzoek in het kader van het project-MER voor de N74 

 

 
Sven Verkem -  Faunaonderzoek  0486-48 74 18 

Grote Steenweg 72 bus 1.1 – 2600 Berchem  BTW BE 0859 845 711  

verkem_faunaonderzoek@fulladsl.be  www.verkem-faunaonderzoek.be 

14 

In het noordelijk deel van de geïnventariseerde route valt op dat de Gewone dwergvleermuizen vooral langs de 

bosranden zijn aangetroffen en in verhouding weinig in de gesloten bosgedeeltes. Dit komt volkomen overeen 

met de biotoopkeuze van de Gewone dwergvleermuis die een voorkeur heeft voor half-open biotopen ten 

opzicht van gesloten biotopen. 

 

Voor de andere soorten is, mede door de lage aantallen, weinig uitspraak mogelijk in verband met de 

geografische spreiding. Toch valt op dat: 

• de Myotis species waarnemingen telkens werden verricht in het vochtig loofbos langs de Meerstraat,  

• ook de twee Franjestaart waarnemingen niet ver van elkaar verwijderd zijn,  

• de Grootoorvleermuizen allemaal zijn aangetroffen in het noordelijke deel van het tracé waar het 

gebied door grote naaldbossen loopt (een geliefkoosd biotoop voor deze soort)  

• alle waarnemingen van Rosse vleermuis zich situeren boven het verlichte industriegebied vlak naast 

de open heide met vennen wat dan weer voor deze soort een geliefkoosd biotoop is.  

Wanneer er meer waarnemingen beschikbaar zouden zijn, zullen wellicht ook voor de andere soorten de 

biotoopvoorkeuren naar voor komen. Op basis van de beschikbare gegevens is echter moeilijk om een 

conclusie te trekken over de verspreiding van de soorten in het gebied.  
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5 Inschatting van de impact 

 

Van de verwachtte soorten zijn er een aantal niet in het gebied waargenomen bij het eigen onderzoek die wel 

zijn opgenomen in de gegevens van de zoogdieratlas. De gegevens van eigen onderzoek en de zoogdieratlas 

werden naast elkaar geplaatst in Tabel 6. Hieruit blijkt dat alle verwachtte soorten, met uitzondering van de 

Kleine dwergvleermuis en de Ingekorven vleermuis in de regio zijn waargenomen. Van de waarneming(en) van 

de Meervleermuis kan er van uitgegaan worden dat deze langs het kanaal werden gedaan, dat toch op een 

aanzienlijke afstand van het voorgestelde tracé ligt.  De kans is dan ook bijzonder klein dat er een impact zal 

zijn van de ingreep op deze soort.  

 

Tabel 6: Overzicht van de waargenomen soorten (gegevens uit zoogdieratlas en eigen onderzoek samen). 

Soort Waarneming zoogdierdatabank Waarneming eigen onderzoek 

Laatvlieger � ���� 
Baard/Brandts vleermuis ���� � 

Meervleermuis � ���� 
Watervleermuis � ���� 
Ingekorven vleermuis ���� ���� 

Franjestaart ���� � 

Myotis species � � 
Rosse vleermuis ���� � 

Ruige dwergvleermuis � � 
Gewone dwergvleermuis � � 
Kleine dwergvleermuis ���� ���� 

Dwergvleermuis species � ���� 
Gewone/Grijze grootoorvleermuis ���� � 

 

Voor de overige soorten is het bijzonder moeilijk om in te schatten of de afwezigheid en of de lage aantallen 

tijdens het eigen onderzoek een gevolg is van het ontbreken van een voorjaars/zomer inventarisatie, dan wel 

omdat de soort langs het tracé weinig of niet voorkomt. Dit maakt de beoordeling van de impact bijzonder 

moeilijk. Voor de analyse is er van uitgegaan dat elk van de soorten die of in de databank is vermeld of tijdens 

het eigen onderzoek, in de omgeving van het tracé voorkomt en deel uitmaakt van een lokale populatie. De 

populatiegrootte en het exacte leefgebied van de populatie is op basis van de huidige gegevens niet in te 

schatten, maar dat is zelfs bij een zeer intensive vleermuisstudie nog steeds heel moeilijk. In de volgende 

paragrafen word voor elk van de potentiële effecten, op basis van de aanwezige soorten aangegeven of dit 

effect kan optreden voor het betreffende tracé. Er is echter geen inschatting gemaakt van de significantie van 

die effecten op de populatie omdat hiervoor de benodigde gegevens ontbreken.  
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5.1 Direct biotoopverlies tijdens de aanlegfase 

 

5.1.1 Verlies verblijven in holle bomen en mortaliteit tijdens de velling 

 

Er werden tijdens het onderzoek geen kolonies of paarverblijven in holle bomen aangetroffen. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat bij de vleermuisstudie het exacte tracé niet werd onderzocht en dat de inventarisatie 

enkel in het najaar is uitgevoerd. Er werden tijdens de inventarisatie of in de zoogdierdatabank wel 

boombewonende vleermuizen waargenomen. Het gaat hier om Rosse vleermuis, Franjestaart, Baard/Brandts 

vleermuis, Watervleermuis, Grootoorvleermuis en Ruige dwergvleermuis. Met uitzondering van de 

Grootoorvleermuis en de Baard/Brandts vleermuis, gaat het hier om soorten die hun zomer-, paar- of 

winterverblijf bijna uitsluitend in loofbomen hebben. Grootoorvleermuizen en Baard/Brandts vleermuizen 

verblijven ook achter losse schors of in meer geëxposeerde spleten en kunnen ook al eens in naaldbomen 

worden aangetroffen. De grootste effecten van de aanleg van het tracé zijn doordoor te verwachten in het 

zuidelijk gedeelte van het tracé (tussen E314 en de vijfeindestraat) waar in verhouding meer loofbos wordt 

aangesneden door het tracé. Ten noorden van de vijfeindestraat verdwijnt vooral loofbos en zal de impact veel 

geringer tot onbestaande zijn.  

 

Vermits geen gegevens beschikbaar zijn over verblijven in holle bomen is ook moeilijk in te schatten wat de 

kans is op mortaliteit bij het vellen van de bomen. De impact van mortaliteit op de vleermuispopulatie is altijd 

significant, vermits in de verblijven steeds grote aantallen dieren aanwezig zijn en vleermuizen een zeer trage 

reproductie kennen. Het risico op significante mortaliteit is het hoogste in de winterperiode, wanneer dieren in 

winterslaap zijn en tijdens de kraamperiode wanneer er jongen aanwezig zijn. Het tijdstip van de velling is niet 

gekend, dus kan hier niet mee in rekening gebracht worden. Het aanbevolen tijdstip voor de velling, in het 

bijzonder van loofbomen, is het najaar en meer specifiek de maand september. De dieren zijn dan nog niet in 

winterslaap en de kraamkolonies zijn ontbonden, waardoor de groepen die in een boom verblijven veel kleiner 

zijn. Ook het voorjaar (april) is, zij het iets minder, geschikt als tijdstip voor het vellen vanuit 

vleermuisstandpunt, maar deze periode is af te raden omwille van de broedvogels.  

 

Een verdere inschatting van de impact is mogelijk door de leeftijd of diameter van de bomen die geveld worden 

in rekening te brengen. Vleermuisverblijven zijn in de regel terug te vinden in voldoende dikke (oude) bomen 

met een minimumdiameter (DBH) van 30 cm. Bomen ouder dan 50jaar hebben een verhoogde kans op de 

aanwezigheid van een vleermuiskolonie.  

Verder speelt ook de boomsoort een aanzienlijke rol in de kans om er een vleermuisverblijf in aan te treffen. 

Eiken zijn geliefkoosde koloniebomen (zowel inlandse eik als Amerikaanse eik), net als Beuk. Andere 

boomsoorten worden minder frequent gebruikt, al heeft dan in veel gevallen meer te maken met de diameter 

en/of leeftijd van de bomen. In Berken worden bijvoorbeeld relatief weinig kolonies gevonden, maar Berken 

met een diameter van 30 cm zijn dan ook relatief zeldzaam.  

 

Op basis van de huidige gegevens is zeer moeilijk in te schatten wat de impact van de ingreep zal zijn op 

verblijven in holle bomen. Boombewonende soorten zijn aanwezig, maar de aantallen tijdens de 

inventarisatie zijn laag. De impact zal vooral afhangen van de hoeveelheid oude (voldoende dikke) bomen 

die geveld worden. Indien aanzienlijke aantallen bomen met DBH>30cm verdwijnen is een impact op de 

vleermuispopulatie niet uit te sluiten. 
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5.1.2 Verlies verblijven in gebouwen en mortaliteit tijdens de sloop 

 

Er werden tijdens het onderzoek geen vleermuisverblijven in gebouwen aangetroffen. Toch kan op basis van de 

verspreiding van de vleermuizen geconcludeerd worden dat langsheen het tracé een aantal clusters, wellicht 

koloniegroepen, voorkomen. Het is evenwel niet duidelijk of deze dieren in gebouwen verblijven die gesloopt 

zullen worden of in andere, nabijgelegen gebouwen. Het aantal gebouwen dat verdwijnt is relatief gering en 

het betreft gewone woonhuizen. Dergelijke gebouwen worden vooral gebruikt door Gewone 

dwergvleermuizen en eventueel ook door Laatvliegers of Grootoorvleermuizen. Rekening houdend met deze 

overwegingen kan de impact van het verlies aan verblijven als laag ingeschat worden. Indien er toch 

vleermuizen in de gebouwen verblijven en er treedt mortaliteit op tijdens de sloop, dan heeft dit wel een hoge 

impact op de lokale populatie. In dat opzicht is het aan te bevelen om voorafgaand aan de sloop een 

vleermuiscontrole uit te voeren of de gebouwen op vleermuisvriendelijke wijze te slopen.  

 

5.1.3 Verdwijnen of versnipperen van vliegroutes 

 

Er zijn langs het tracé verschillende vleermuissoorten aangetroffen die voor hun verplaatsingen sterk 

afhankelijk zijn van vliegroutes langsheen landschapselementen (Gewone dwergvleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Baard/Brandts vleermuis en Grootoorvleermuis).  Er zijn 

weliswaar geen vliegroutes vastgesteld, maar daarvoor werd dan ook niet de geijkte aanpak gevolgd en was de 

timing van het onderzoek minder ideaal. De landschapsanalyse op basis van luchtfoto’s wijst uit dat het tracé 

verschillende houtkanten, dreven, bosranden, boswegen en ander landschapselementen doorsnijdt die door 

vleermuizen als vliegroute gebruikt kunnen worden. Er kan daarom van uitgegaan worden dat het (gedeeltelijk) 

verwijderen van deze elementen over de breedte van de wegtracé een impact zal hebben op de 

vleermuispopulatie van de hoger vermelde soorten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de ecologische 

infrastructuur die voorzien is, dit effect (op termijn) op bepaalde stukken langs het tracé sterk zullen 

verminderen of zelfs volledig zullen opheffen. Omdat deze infrastructuur  niet langs het hele tracé gelijk zijn, 

worden ze hieronder kort even besproken: 

• Noordelijk deel van het tracé: ecoduct. Vleermuizen maken gebruik van ecoducten, zodat versnippering 

van vliegroutes hiermee volledig gemitigeerd kan worden. Voorwaarde is wel dat er landschapsstructuren 

met opgaande vegetatie (houtkanten, dreef,…) op het ecoduct aansluiten en dat het ecoduct langs beide 

kanten wordt afgeschermd van de rijweg om lichtverstrooiing tegen te gaan. Dit kan door panelen of door 

een berm aan te leggen. Deze structuur dient dan meteen als geleidend element voor de vleermuizen. Een 

berm begroeid met een houtkant verdient de voorkeur. Om te voorkomen dat de connectiviteit tijdens de 

aanlegfase tijdelijk onderbroken is, zou het ecoduct aangelegd moeten worden en aangesloten worden op 

de bestaande landschapsstructuren vooraleer de aanleg van het wegtracé. Op deze manier wordt de impact 

op vleermuizen (en ook ander fauna) zo goed als volledig geneutraliseerd.  

• Noordelijk deel van het tracé: ondertunneling van het tracé op 2 stukken. Versnippering van de vliegroutes 

zal enkel tijdens voorkomen zolang de werfzone vegetatievrij is. Indien de vegetatie niet over het hele tracé 

tegelijk verwijderd wordt, zal dit effect niet zo heel groot zijn. Indien de vegetatie over het hele tracé tegelijk 

wordt verwijderd, wil dit zeggen dat minstens één jaar de vliegroutes onderbroken worden. Mitigatie 

hiervan is mogelijk door het voorzien van “kunstmatige” structuren. Zo zijn er voorbeelden bekend van 

geslaagde omleiding van een vliegroute met behulp van schermen en andere constructies.  

• Viaduct ter hoogte van de Guldensporenlaan/Lillo Steenweg. Een vliegroute van vleermuizen kan perfect 

onder een viaduct doorlopen. Bestaande vliegroutes zullen daardoor ter hoogte van het viaduct weinig of 

geen impact van de werken ondervinden, op voorwaarde dat de bestaande landschapsstructuren tot aan 

het viaduct kunnen blijven lopen en tijdens de aanlegfase niet verwijderd worden.  

• Fietstunnel Mispad. Vleermuizen maken gebruik van tunnels om een weg te kruisen, op voorwaarde dat de 

tunnel aansluit op een geleidende landschapsstructuur (houtkant, dreef, bosrand, …). In dat opzicht is de 

tunnel langs het Mispad voor vleermuizen geen ideaal gelegen infrastructuur, omdat ten westen van het 

voorziene tracé dit pad door volledig open gebied loopt en dus niet als vliegroute voor vleermuizen geschikt 

is. Op basis van de luchtfoto’s wordt de zone tussen het Mispad en de Guldensporenlaan een ideaal biotoop 
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voor vleermuizen (kleinschalige landschap met loofbos en verschillende waterpartijen) met verschillende 

landschapsstructuren die potentieel als vliegroute gebruikt kunnen worden. Een tunnel voor vleermuizen, 

zou daarom ideaal gezien noordelijk gelegen moeten zijn, en de voorwaarde is dan ook dat langsheen het 

tracé een berm voorzien wordt met gesloten, opgaande vegetatie die de dieren naar de tunnel geleidt en ze 

tegelijk afschermt van de lichtverstrooiing van de verlichting van het verkeer. Het is ondanks de voorziene 

ecologische infrastructuur te verwachten dat in deze zone door de aanleg van het tracé toch een impact zal 

optreden op niveau van connectiviteit van de vleermuizen. 

• Brede tunnel in het tracégedeelte tussen Mispad en M. Scheperslaan. Voor algemene opmerkingen ivm 

vleermuizen ten tunnels verwijzen we naar de paragraaf hierboven. In het tracégedeelte tussen het Mispad 

en het Trampad zijn er relatief weinig landschapsstructuren die door het tracé doorsneden zullen worden 

(slechts een tweetal dreven of houtkanten). Wanneer de tunnel voorzien wordt ten zuiden van het trampad 

en er wordt een parallelle berm met vegetatie langs het tracé voorzien zodat dieren die de bestaande 

houtkanten gebruiken naar de tunnel geleidt worden, dan is de impact in dit tracégedeelte vrij gering. Indien 

de tunnel echter voorzien wordt in de zone tussen Mispad en Trampad dan zal de impact op de vleermuizen 

mogelijk veel groter zijn. De beboste zone ten zuiden van het Trampad vormt immers een perfecte 

verbindingscorridor tussen de woonwijk en de westelijk ervan gelegen beboste zone met vijver.  

• Tracé gedeelte ter hoogte van de voorziene verkeerswisselaar aan de Meerstraat. Hier is geen ecologische 

infrastructuur voorzien. In deze zone met loofbos en waterpartijen werden redelijk wat vleermuizen 

aangetroffen van verschillende soorten. Te meer omdat het gaat om een relatief brede zone, is niet uit te 

sluiten dat de aanleg en het gebruik van dit deel van het tracé een impact zal hebben op de connectiviteit 

van de vleermuizen 

• Aansluiting op de E314. De connectiviteit in deze zone is nu al sterk verstoord. De aanleg van een 

ecologische infrastructuur zal hier waarschijnlijk een positieve impact hebben en de connectiviteit voor 

vleermuizen verhogen.  

 

5.1.4 Verlies van foerageergebied 

 

  Het verlies van foerageergebieden door de aanleg van het tracé is onvermijdelijk. Op basis van de huidige 

gegevens, die enkel het ruimtegebruik tijdens het najaar weergeven, zal die impact vooral zuidelijk 

(verkeerswisselaar thv Meerstraat en groene driehoek tussen fietspad en Trampad) vrij sterk zijn, omdat daar 

een behoorlijk groot aantal waarnemingen is verricht en er relatief veel oppervlakte zal verdwijnen. Voor het 

tracégedeelte tussen Trampad en Guldensporenlaan is de impact moeilijk te beoordelen, omdat een aantal 

interessante biotopen (o.a. een aantal vijvers) die door het tracé (gedeeltelijk) zullen verdwijnen niet op de 

aanwezigheid van vleermuizen onderzocht zijn.In de zone rond de Guldensporenlaan/Lillo steenweg, waar 

duidelijk ook een cluster is in de aanwezigheid van vleermuizen, zal de impact vermoedelijk beperkter zijn 

omdat het tracé daar over een viaduct loopt.  In het tracégedeelte tussen de Lillo steenweg en de de Grote 

Baan loopt het tracé door een op het eerste zicht voor vleermuizen minder interessant biotoop, vnl Naaldbos. 

Toch zijn in die zone een aantal interessante vleermuissoorten waargenomen (Franjestaat, 

Baard/Brandtsvleermuis en Grootoorvleermuis). Het verlies van foerageergebied in deze zone zal echter vooral 

tijdelijk zijn, vermits het tracé hier voor grote delen ondertunnelt wordt. Op voorwaarde natuurlijk dat het 

terrein boven de tunnels terug kan begroeien. Indien hier twee mooie bosrand met mantel-zoomvegetatie en 

in het midden een gevarieerd grasland wordt ontwikkeld, zou dit op termijn zelfs een verbetering van het 

bestaande biotoop voor vleermuizen betekenen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de graslandzone in het 

midden, niet al te breed is (of op regelmatige afstand versmald) zodat de connectiviteit tussen de bospercelen 

behouden blijft voor diersoorten die een afkeer hebben van open zones. Het tracégedeelte parallel met de 

Grote Baan loopt door industriegebied, waar geen vleermuisbiotoop verdwijnt en er dus ook geen impact is op 

de vleermuispopulatie, met uitzondering van de beboste strook net ten noorden van de industriezone, waar 

ook een hoge concentratie vleermuizen werd waargenomen.  
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5.2 Indirect biotoopverlies tijdens de aanlegfase 

 

Nachtelijke uitvoering van de werken met de bijhorende werfverlichting zal ongetwijfeld een impact hebben op 

de vleermuizen. De impact zal het grootst zijn in de beboste zones (lichtschuwe vleermuissoorten 

waargenomen) en in de zone tussen Trampad en Guldensporenlaan (verstoring connectiviteit).   

 

5.3 Direct biotoopverlies na ingebruikname 

 

Zie aanlegfase, vermits na aanleg de vegetatie niet hersteld wordt en gebouwen niet terug worden 

opgebouwd.  Uitzondering zijn de tracégedeeltes die ondertunnelt worden, maar ook dat is in paragraaf 5.1.4 

reeds besproken. 

 

5.4 Indirect biotoopverlies na ingebruikname 

 

5.4.1 Impact op connectiviteit door verlichting 

 

De relatie tussen vleermuizen en verlichting is enigszins dubbel. Enerzijds hebben veel mensen het beeld van 

vleermuizen jagend rond een lantaarnpaal en dat beeld klopt ook gedeeltelijk. Licht trekt insecten aan en 

vormt daardoor een interessante jachtplek voor vleermuizen. Dit geldt in het bijzonder voor de Gewone 

Dwergvleermuis, maar ook Rosse Vleermuis, Bosvleermuis, Tweekleurige vleermuis en Laatvlieger worden al 

wel eens aangetroffen foeragerend ter hoogte van lantaarnpalen. ‘Gele’ verlichting trekt in verhouding veel 

meer insecten aan dan ‘witte’ lampen en is daardoor ook interessanter voor vleermuizen. 

Anderzijds is ondertussen ook duidelijk dat veel vleermuizen een afkeer hebben van verlichting en deze in de 

mate van het mogelijke vermijden. Vooral vleermuizen van het genus Myotis, Plecotus en Rhinolophus zijn 

bijzondere lichtschuw. Men heeft echter vastgesteld dat bij het verlaten van de kolonie en op vliegroute ook de 

hoger genoemde soorten die bij verlichting gaan jagen lichtschuw zijn. De verklaring ligt waarschijnlijk bij 

antipredator gedrag. Kolonies en vliegroutes worden door een groot aantal vleermuizen gebruikt, vaak jaren na 

elkaar. Op deze plaatsen zijn de vleermuizen bijzonder kwetsbaar voor predatoren, voornamelijk dag- en 

nachtroofvogels en in de bewoonde regio’s ook katten. Zo is duidelijk dat ook Dwergvleermuizen verlichting op 

de vliegroute wordt vermeden, terwijl ze later op de avond wel vaak ter hoogte van een lantaarnpaal worden 

aangetroffen. Bij de soorten die jagen ter hoogte van lantaarnpalen valt verder ook op dat ze zelden in de 

lichtbundel zelf jagen, maar vooral aan de periferie. Vermoedelijk is ook dit een antipredator gedrag. Ook deze 

soorten hebben dus behoefte aan de nodige ‘duisternis’. 

Bij de beoordeling van lichthinder zijn twee parameters van belang: verlichtingssterkte en lichtsterkte.  

De verlichtingssterkte is de hoeveelheid licht die onder een lamp bijvoorbeeld op een weg valt (wordt gemeten 

in Lux). Men zou kunnen zeggen dat het een maat is voor het verlicht worden. In de directe omgeving van 

verlichting veranderen interne processen onder invloed van licht bij zowel planten als dieren. Zelfs bij zwakke 

verlichting wordt de biologische klok van alle dieren inclusief de mens beïnvloed; een bekend voorbeeld is het 

Winterkoninkje dat in steden de hele nacht door blijft zingen. Beïnvloeding van de biologische klok maar ook 

bijvoorbeeld keuze van nestplaatsen kan beïnvloed worden door de mate van verlichting. Dit speelt meestal in 

de directe omgeving van de lichtbron (maximaal 100 meter). De verlichtingssterkte van de omgeving van een 

wegtracé wordt sterk beïnvloed door de plaatsing en de hoogte van de lampen. Lamptypes met een zeer brede 

lichtuitstraling, veroorzaken een veel sterkere verlichting van de omgeving.  Een hoge verlichting van de 

omgeving van het tracé zal vooral een impact hebben op het jachtgedrag en de kwaliteit van de zone naast het 

tracé in kwaliteit doen afnemen als jachtgebied.  
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De lichtsterkte is anderzijds een maat is voor de zichtbaarheid van een lamp (wordt gemeten in candela). 

Aantrekking en afstoting van diersoorten door verlichting wordt bepaald door de lichtsterkte, waarbij in open 

veld het bereik een aantal kilometers kan zijn. Het zien van licht speelt ook voor de mens een belangrijke rol als 

landschappelijke aantasting. Dit afschrikeffect zorgt voor een impact op vleermuizen doordat het vleermuizen 

weghoudt van het tracé en dus een negatieve impact heeft op de connectiviteit. Ook hier speelt de keuze van 

de verlichting en de plaatsing ervan een sterke rol.  

 

Bij de beoordeling van de impact van verlichting van het tracé op vleermuizen is er van uitgegaan dat enkel drie 

zones verlicht zullen worden, nl. het gedeelte parallel met de Grote Baan, de verkeerswisselaar thv de 

Meerstraat en bijna daarmee aansluitend de aansluiting op de E314.  

• De impact van de verlichting van het tracégedeelte parallel met de Grote Baan zal hoofdzakelijk bepaald 

worden door de lichtsterkte. Verlichting van de onmiddellijke omgeving, zal immers een minder sterke rol 

spelen vermits het geen belangrijk biotoop voor vleermuizen is. De lichtsterkte en de plaatsing van de 

lampen zal daarentegen een impact op de connectiviteit kunnen hebben. Vermits in die zone een ecoduct 

voorzien wordt, is het aangewezen dat de dieren niet afgeschrikt worden door de verlichting van de weg. Te 

felle verlichting die van ver zichtbaar is zal de connectiviteit hier negatief beïnvloeden. 

• De twee verkeerswisselaars in het zuiden liggen gedeeltelijk in interessante vleermuisbiotopen. Hier zal 

zowel de verlichtingssterkte als de lichtsterkte van belang zijn. Te sterke verlichting zal de kwaliteit van de 

zones langs het tracé negatief beïnvloeden. Felle lampen die van ver zichtbaar zijn, zullen bovendien een 

negatieve impact hebben op de connectiviteit en vermits het hier over een relatief grote verlichte zone zal 

gaan, ontstaat hierdoor een sterke barrière. De impact zal hier grotendeels afhangen van het type 

verlichting, de laterale uitstraling ervan en de zichtbaarheid in de omgeving.  

 

Autolampen hebben een lichtsterkte van ca.. 2000 lm en zorgen net zoals de terreinverlichting voor twee 

aspecten van lichthinder, nl. enerzijds verlichting van de omgeving en anderzijds afstoting door de 

aanwezigheid van licht. Hier wordt het effect vooral bepaald door de mate van afscherming van het tracé (bv. 

met geluidsschermen of een berm) en door de hoogteligging. Indien het tracé zijdelings wordt afgeschermd is 

de impact door lichtverstrooiing van de voertuigen op vleermuizen verwaarloosbaar. Vooral wanneer het tracé 

hoger licht dan de omgeving, moet hier extra aandacht aan besteed worden. 

 

5.4.2 Verminderde waarde van jachtgebieden door verkeersgeluid 

 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het geluid van een drukke verkeersweg het echolocatie systeem van 

vleermuizen verstoort en dat vleermuizen deze zones vermijden. Het is daarom aannemelijk dat de zone naast 

de weg minder interessant zal worden voor vleermuizen. De impact hiervan zal door de voorzien 

geluidsreducerende maatregelen (schermen en bermen) waarschijnlijk zeer beperkt zijn.  Toch verdient het 

aanbeveling om de bermen en randen van de weg maximaal van opgaande vegetatie te voorzien dat nog als 

extra geluidsfilter dienst kan doen. 

 

5.4.3 Mortaliteit ten gevolge van het verkeer 

 

Mortaliteit van vleermuizen door verkeer wordt systematisch onderschat, maar in een aantal Franse studies is 

aangetoond dat het aantal verkeersdoden onder vleermuizen aanzienlijk kan oplopen. Drie aspecten spelen 

hierbij een sterke rol: de snelheid van het verkeer (hoe hoger hoe meer verkeersslachtoffers), de breedte van 

de weg en de aan- of afwezigheid van een hop-over effect door de vegetatie (zie lager) en de aanwezigheid van 

vliegroutes of de nabijheid van een kolonie.  
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Hop-over 

 

Vleermuizen volgen op vliegroute liefst een opgaande landschappelijke structuur. Indien ze toch een open 

ruimte moeten oversteken gaan ze deze op zeer beperkte hoogte (ca. 1m) oversteken. Het spreekt vanzelf dat 

dit gedrag op een weg de kans op verkeersslachtoffers sterk vergroot. Opgaande vegetatie tot vlak tegen de 

rand van de weg, vermindert de kans dat de dieren dit gedrag gaan vertonen. Een extra structuur in de 

middenberm zorgt ervoor dat dit gedrag bijna helemaal uitgesloten wordt.  

Figuur 2: Vlieggedrag van vleermuizen bij het oversteken van een open ruimte in aanwezigheid van een 

hop-over (links) en zonder hop-over (rechts). 

 

 

Het ontbreken van concrete info over vliegroutes en kolonies en over de exacte inrichting van het tracé 

(aanwezigheid van bermen, schermen, bermvegetatie,…) maakt het onmogelijk de impact van 

verkeersmortaliteit in te schatten. Bijkomend aspect is in hoeverre de bestaande vliegroutes omgeleidt 

worden naar de gepland ecologische infrastructuur.  

 

 

Algemene conclusie 

 

Het inschatten van de impact van het tracé op vleermuizen is moeilijk. Er zijn zonder enige twijfel een aantal 

aspecten die een negatieve impact kunnen hebben op vleermuizen, maar veel daarbij hangt af van de 

concrete uitwerking van o.a. de ecologische infrastructuur, de geluidsreductie en de verlichting. Het is op 

basis van de huidige gegevens aan te bevelen om hierbij steeds rekening te houden met de aanwezigheid 

van vleermuizen. Een groot gedeelte van de impact die nu door het tracé zal worden veroorzaakt, is mits 

mitigatie immers sterk te verminderen.  

 



 

Tabel 7: Ingreep-effectschema tijdens de aanlegfase 

Effecten op vleermuizen 

Ingreep Primair effect 

Jachtgebieden Connectiviteit Verblijfplaatsen (winter en zomer) 

Vrijmaken van de werkzone Verwijderen van de vegetatie - Verlies jachtgebied 

- Versnippering jachtgebieden 

-Vermindering van connectiviteit 

door verdwijnen/doorsnijden 

van vliegroutes 

- Verdwijnen van koloniebomen (zomer) 

-Mortaliteit van vleermuizen bij vellen bomen 

 Verwijderen van gebouwen   -Verdwijnen van verblijven in gebouwen 

-Mortaliteit van vleermuizen bij sloop gebouwen 

Aanleg talud en weg Verlichting van de werf  -Verlies of waardevermindering van 

jachtgebied 

-Vermindering connectiviteit  

-Verhoging predatiekans 

 

Tabel 8: Ingreep-effectschema na realisatie van de werken 

Effecten op vleermuizen 

Ingreep Primair effect 

Jachtgebieden Connectiviteit Verblijfplaatsen (winter en zomer) 

Aanwezigheid autosnelweg Permanent ruimtebeslag en 

verdwijnen vegetatie 

-Verlies jachtgebied door 

 

-Verminderde connectiviteit 

 

 

Geluidsemissie door verkeer en 

toename van de licht-

verstrooiing in het bos 

-Verlies of waardevermindering 

jachtgebieden 

 

-Verminderde connectiviteit 

 

-Minder geschikt worden van de bosrand als 

verblijfplaats (paarplaatsen) 

Verkeer 

Mortaliteit van vleermuizen 

(verkeersslachtoffers) 

   

Autosnelwegverlichting Toename lichtvervuiling -Verlies jachtgebieden -Verminderde connectiviteit -Minder geschikt worden van de bosrand als 

verblijfplaats (paarplaatsen) 
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1 Inleiding 

 

In 2009 werd reeds een eerste deel van de vleermuisstudie gepubliceerd. Voor de te verwachten soorten en de 

analyse van de mogelijke impact van de ingreep wordt naar het eerste rapport verwezen vermits daaraan niets 

wezenlijks is veranderd.  

 

In dit rapport worden de aanvullende gegevens van 2010 besproken en wordt opnieuw een inschatting van de 

impact gemaakt, gebaseerd op de gegevens van 2009 en 2010.  

 

 

2 Gegevensverzameling 

 

2.1 Inventarisatie 

2.1.1 Toegepaste methodiek 

 

Voor het aanvullend onderzoek werd opnieuw gekozen om de methodiek te baseren op het vleermuisprotocol 

dat in Nederland wordt gehanteerd. Daarbij worden voor een wegtracé twee onderzoeksrondes uitgevoerd. De 

eerste ronde heeft plaats in het eerste deel van het zomerhalfjaar en hier wordt vooral gezocht naar 

verblijfplaatsen en vliegroutes. De tweede ronde vindt in het najaar plaats en is vooral gericht op 

paarverblijven. Tijdens beide rondes worden gegevens verzameld over foeragerende vleermuizen. In elke 

ronde zijn twee inventarisatiemomenten voorzien. Indien er aanwijzingen zijn voor winterverblijven, wordt 

natuurlijk nog een derde ronde tijdens de winter ingelast.   

De inventarisatie in 2009 omvatte enkel de najaarsronde, daarom werd in 2010 een aanvullende ronde in het 

voorjaar en de vroege zomer voorzien. De inventarisatie omvatte 4 luiken:  

• Inventarisatie van het tracé met de fiets, waarbij een route werd gevolgd die zoveel mogelijk het 

geplande tracé volgde (zelfde route als in 2009). Er werd hierbij ook voor gezorgd dat de verschillende 

biotopen die door het tracé doorsneden worden bemonsterd werden. De route werd heen en weer 

gereden.  

• Controle van de gebouwen die (mogelijk) gesloopt of onteigend worden. Daarvoor werd telkens in de 

avond- of ochtendschemering in de betrokken zone te voet of met de fiets geïnventariseerd, waarbij 

specifiek gezocht werd naar vliegroutes, uitvliegende dieren of typisch koloniegebonden gedrag 

(zwermen, sociale geluiden). De te slopen gebouwen liggen sterk gegroepeerd en werden opgedeeld 

in 4 zones, die elk 2x werden onderzocht tijdens de kraamperiode: 

o Gebouwenzone 1: gebouwen langs de Koetsstraat 

o Gebouwenzone 2: gebouwen Guldensporenlaan en Lillo steenweg (Lillo) 

o Gebouwenzone 3: gebouwen nabij de Heerkensweg (rand Kievitwijk) 

o Gebouwenzone 4: gebouwen tussen Grote baan en het fietspad (KMO-zone) 

• In de zone tussen Lillo en de Stationsstraat (wijk de Standaard) werden enkele bijkomende 

inventarisatiemomenten voorzien omdat uit de analyse van 2009 was gebleken dat in deze 

kleinschalige zone potentieel hoge impact op vleermuizen te verwachten was. Bij dit onderzoek werd 

ook gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘luisterkist’, een bat-detector die in geval van 

vleermuisactiviteit automatisch een opname maakt. 

• Om een inschatting te maken van de potentiële waarde voor boombewonende vleermuizen werd 

(overdag) een visuele inspectie uitgevoerd van een aantal zones. Op diezelfde dag werd eveneens het 

voormalige pomphuis dat speciaal toegankelijk werd gemaakt voor vleermuizen.  



 

 

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de data waarop het onderzoek werd uitgevoerd, met vermelding 

van de rijrichting, start- en eindtemperatuur. 

 

Tabel 1: Overzicht van de onderzoeksdata. 

Datum Startplaats Methode 

19-06-2010 Inventarisatie gebouwzone 1 (avondschemering) Te voet 

23-06-2010 Inventarisatie gebouwzone 3 en 4 (avondschemering, 2 

waarnemers) 

Te voet/fiets 

24-06-2010 Verkenning tracé Fietstraject 

29-06-2010 Inventarisatie kleinschalige zone tussen Lillo en 

Stationsstraat (2 waarnemers) 

Inventarisatie te voet + luisterkist 

30-06-2010 Gebouwzone 2  Te voet/Fiets 

14-07-2010 Inventarisatie gebouwzone 4 (avondschemering) Te voet/fiets + luisterkist 

 Verkenning tracé ½ van het fietstraject  

 Inventarisatie gebouwzone 3 (ochtendschemering) Te voet/fiets 

18-09-2010 Inventarisatie gebouwzone 1 en gebied tussen 

industriegebied en spoorweg (avondschemering) 

Te voet 

 Verkenning tracé ½ van het fietstraject 

19-07-2010 Inventarisatie gebouwzone 2 (ochtendschemering) Te voet/fiets 

 

Het gebied werd volledig geïnventariseerd met behulp van een bat-detector om de soortensamenstelling en 

landschapsgebruik in kaart te brengen. Het bat-detector onderzoek werd uitgevoerd met behulp van 2 bat-

detectoren simultaan: een Pettersson D240X gekoppeld aan een opnametoestel die gebruikt werd om de 

frequenties rond 40kHz te scannen en een 2
e
 toestel die ingesteld op 20 kHz voor soorten met een lagere 

frequentie. De locatie van de waarnemingen is vastgelegd met behulp van een GPS (Garmin map 60CSx). Kleine 

afwijkingen zijn hierdoor mogelijk, maar deze zijn verwaarloosbaar wanneer rekening wordt gehouden met het 

feit dat het bij bat-detector waarnemingen onmogelijk is om de exacte afstand tussen vleermuis en waarnemer 

vast te stellen. Men dient er wel rekening mee te houden dat bij een waarneming niet de locatie van de 

vleermuis, maar wel de locatie van de waarnemer in kaart wordt gebracht. Vermits de meeste vleermuizen 

slechts tot op een afstand van 15-30 m hoorbaar zijn, is deze afwijking niet zo belangrijk. Bij Rosse vleermuizen 

is de detectieafstand soms 100m en kan de afwijking dus aanzienlijk zijn. Bij de onderliggende studie zal 

bijvoorbeeld op de kaarten opvallen dat de waarnemingen van de Watervleermuizen zich steeds langs de 

vijverrand bevinden, terwijl de dieren eigenlijk boven de vijver foerageerden. Voor de ‘luisterkist’ werd gebruik 

gemaakt van een ANABAT SD1 detector. 

Bij de interpretatie van de gegevens is het belangrijk om ook rekening te houden met de exacte route die 

gevolgd werd bij de inventarisatie. Daarom wordt op de kaarten telkens ook de afgelegde weg weergegeven. 

Deze werd tijdens het veldwerk vastgesteld met behulp van een GPS (Garmin, MAP60SCX) en kan dus kleine 

afwijkingen vertonen tov de reële weg. 

 



2.1.2 Resultaten (enkel 2010) 

 

De waarnemingen worden weergegeven op de kaarten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen soorten 

van (half)open milieu en soorten van meer gesloten milieu’s. In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de 

aangetroffen soorten en de aantallen. In totaal werden 660 vleermuizen waargenomen, waarvan 86,21% 

Gewone dwergvleermuizen. In de najaarsronde in 2009 werd een percentage van boven de 90% 

waargenomen. In de najaarsronde in 2009 werden ook geen Laatvliegers waargenomen, terwijl dit in 2010 met 

6,21% de tweede algemeenste soort was. Dit toont het belang aan van de temporele spreiding van het 

onderzoek. De andere aangetroffen soorten zijn: Rosse vleermuis, Myotis species, Franjestaart, 

Grootoorvleermuis, Watervleermuis en Franjestaart.  

 

Figuur 1: Procentuele weergave van de bat-detectorwaarnemingen. 

 



2.1.2.1 Inventarisaties van de gebouwenzones 

 

Gebouwenzone 1: Centrum-Zuid, Koetsstraat. 

Er werden vliegbewegingen vastgesteld van Gewone dwergvleermuizen die van noordoost naar zuidwest 

vlogen langs de Koetsstraat en ook via door het bosbestand ten noorden van de te slopen woningen (figuur 2). 

Er werden geen uitvliegende dieren vastgesteld aan de te slopen woningen. Vermoedelijk komen de dieren 

vanuit de wijk De Standaard. Al vrij vroeg werden er jagende dieren vastgesteld in het donkere hoekje voor het 

laatste huis in de Koetsstraat, later op de avond vlogen de jagende dwergvleermuizen overal boven de straat. 

Tijdens de inventarisaties werden ook Laatvlieger en Rosse vleermuis waargenomen. 

 

Figuur 2: Overzicht van de vliegroutes en kolonieplaatsen in gebouwzone 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwenzone 2: Lillo 

Het eerste inventarisatiemoment werd uitgevoerd tijdens de avondschemering. Er werden enkel foeragerende 

vleermuizen waargenomen. Enkel op de hoek van de Lillosteenweg werd één dier waargenomen dat de baan 

overstak. Op 19 juli werd de zone tijdens de ochtendschemering geïnventariseerd. Tijdens de 

ochtendschemering zwermen vleermuizen rond de kolonieplaats, wat gemakkelijk waar te nemen is. De zone 

werd continu gepatrouilleerd met de fiets. Er werd, behalve een paar waarnemingen van foeragerende 

Gewone dwergvleermuis, bijzonder weinig activiteit vastgesteld en er werd geen zwermgedrag waargenomen. 

Dit alles wijst erop dat in de te slopen gebouwen geen vleermuisverblijf gevestigd is.  
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Gebouwenzone 3: Kievitwijk 

Op 23 juni werd een vliegroute van minstens 7 Gewone dwergvleermuizen vastgesteld die vanuit de Kievitwijk 

naar (noord)westen vlogen. Verder werd minstens 1 Gewone dwergvleermuis vastgesteld die het fietspad 

gebruikte als vliegroute van zuid naar noord. Het betreft hier minimale aantallen, omdat er niet werd gewacht 

(doelstelling van de inventarisatie was om uitvliegers vast te stellen aan de te slopen gebouwen). De bosrand 

ten westen van het fietspad wordt als foerageergebied gebruikt door een Laatvlieger. Er werden geen 

aanwijzingen gevonden voor uitvliegende vleermuizen uit de te slopen gebouwen. 

Op 14 juli werd in deze zone een ochtendinventarisatie uitgevoerd. Daarbij werden regelmatig dieren 

waargenomen langs het fietspad. Het ging hier niet om zuivere vliegroute, omdat de dieren onderweg 

foerageerden. Toch leidde de waarnemingen naar de vondst van een kolonie (zwermgedrag) in één van de 

huizen in de Kievitwijk. De indruk was dat in het gebouw in kwestie wel gezwermd werd, maar dat een groot 

deel van de dieren nog verder de wijk in vlogen. Vermoedelijk gaat het om een satellietkolonie. Het is 

belangrijk te beseffen dat vleermuizen meerdere kolonieverblijven hebben, meestel wel binnen in dezelfde 

wijk. De vondst van de kolonie op 14 juli bevestigt dat deze wijk een kolonie dwergvleermuizen herbergt. Het 

zou onjuist zijn om er van uit te gaan dat enkel het huis in kwestie een vleermuisverblijf is. 

Bij de te slopen gebouwen werd geen gedrag waargenomen dat wijst op gebruik als kolonieplaats.  

 

Figuur 3: Overzicht van de vliegroutes en kolonieplaatsen in gebouwzone 3. 

 

 

Gebouwzone 4: KMO zone Grote Baan 

Het was in deze zone onmogelijk om alle gebouwen van dichtbij te bestuderen. Daarom werd gekozen voor 

een enigszins aangepaste methodiek. De zone werd 2x in de avondschemering geïnventariseerd waarbij 

enerzijds langs de Grote Baan en anderzijds langs het fietspad gepatrouilleerd werd met de fiets. Beide straten 

omsluiten de gebouwenzone en het valt te verwachten dat indien kolonies aanwezig zijn, dat van daaruit een 

vliegroute vertrekt die of de Grote Baan of het fietspad kruist. Op beide avonden werd geen vliegroute 

gevonden afkomstig vanuit de industriezone. Het fietspad wordt wel gebruikt als vliegroute en jachtgebied 

door Gewone dwergvleermuizen en Laatvliegers. Vermits de dieren het fietspad niet zuiver als vliegroute 

gebruikten, maar er ook foerageerden was niet duidelijk uit te maken of het ging om dieren die vanuit het 

zuiden kwamen dan wel om dieren die vanuit het noorden kwamen. Het meest logische is dat het gaat om 

dieren die vanuit het zuiden komen (Kievitwijk).  

Er zijn geen aanwijzingen dat de te slopen gebouwen gebruikt worden als verblijfplaats door vleermuizen. 
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2.1.2.2 Inventarisatie van het tracégedeelte tussen de Stationsstraat en
 Lillo 

Uit het rapport van 2009 was gebleken dat vooral voor deze zone er heel wat potentiële effecten waren op 

vleermuizen en dat er onvoldoende gegevens waren om die te beoordelen. In deze zone zijn immers heel wat 

landschapselementen aanwezig die een belangrijke rol kunnen vervullen als verbindingselement of als 

jachtgebied. Daarom werd deze zone extra geïnventariseerd op 29 juni 2010 door twee onderzoekers. Daarbij 

werd in het bijzonder aandacht gegeven aan mogelijke vliegroutes. Bovendien werd ook gebruik gemaakt van 

een luisterkist langs de Winterbeek.  

Er werden tijdens de inventarisatie verschillende vliegroutes gevonden (figuur 4). In het noorden is er een grote 

vliegroute van Gewone dwergvleermuizen (> 20 dieren) langs de Mangelbeekstraat van west naar oost. Iets ten 

oosten werd ook een vliegroute van Myotis species waargenomen. Omdat de dieren niet visueel werden 

waargenomen, is niet duidelijk of deze dieren van noord naar zuid vlogen of omgekeerd.   

 

Figuur 4: Overzicht van de vliegroutes in de zone tussen Lillo en het Mispad. 

 

 

In het gedeelte van de zone ten zuiden van het Mispad werd een luisterkist geplaatst langs de Winterbeek 

omdat deze een landschapselement vormt dat mogelijk voor vleermuizen geschikt is. Op die plaats werden in 

een tijdspanne van een ½ uur 3 Gewone dwergvleermuizen, 4 Rosse vleermuizen en 3 Myotis species 

vleermuizen waargenomen. Van de Rosse vleermuizen kan aangenomen worden dat ze niet noodzakelijk langs 

het landschapselement vlogen. Van de Dwergvleermuizen en de Myotis vleermuizen is wel te verwachten dat 

ze gebruik maakten van de begroeiing langs de beek. Hoewel deze aantallen te laag zijn om te kunnen spreken 

van een grote vliegroute, maken ze wel duidelijk dat de beek met begeleidende vegetatie door vleermuizen 

regelmatig gebruikt wordt als verbindingselement en/of jachtgebied.  

Ten zuiden van de Winterbeek werden drie vliegroutes van gewone dwergvleermuizen gevonden. Het ging hier 

steeds om Gewone dwergvleermuizen die vanuit de wijk De Standaard kwamen en naar het westelijk van het 

fietspad en spoorweg gelegen bos met vijver vlogen. Alle vliegroutes werden op dezelfde avond gevonden en 

er werd geen telling gehouden, maar alles wijst erop dat er een grote koloniegroep in de woonwijk aanwezig is.  
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Figuur 5: Vliegroutes en verblijfplaatsen in de zone tussen het Mispad en de Stationsstraat. 

 

 

2.1.2.3 Visuele inspectie in functie van boombewonende vleermuizen 
en winterverblijf 

 

Op basis van de kaartanalyse en de gegevens van 2009 werd vooral van de zone tussen Centrum-Zuid en Lillo 

vermoed dat er mogelijk geschikte bomen waren voor boombewonende vleermuizen. Daarom werd deze zone 

overdag onderzocht.  

• In de zone tussen Lillo en het oude trampad: de landschapselementen die door het tracé verdwijnen, 

bevatten weinig of geen geschikte bomen. Het gaat om te kleine bomen en/of populieren, een 

boomsoort die zelden gebruikt wordt als vleermuisverblijfplaats. 

• De zone tussen het oude trampad en de stationsstraat: de bomen zijn te jong om geschikt te zijn als 

vleermuisverblijfplaats. 

• De zone tussen de industriezone Centrum-Zuid en de spoorweg bevat verschillende bomen geschikte 

bomen voor vleermuisverblijfplaatsen. Er staan zowel rond de Koetsstraat als in het zuidelijker 

gelegen gebied verschillende oudere Eiken. Deze boomsoort wordt zeer vaak als verblijfplaats gebruikt 

door vleermuizen, zowel door soorten die verblijven in boomholtes als door soorten die verblijven 

achter losse schors. Uit de inventarisatiegegevens blijkt ook dat dit bijna de enige zone is langs het 

tracé waar meerdere soorten van het geslacht Myotis, bij uitstek boombewonende soorten, worden 

aangetroffen. 

 

Op dezelfde dag werd ook een inspectie uitgevoerd van het voormalige pomphuis, dat in het verleden (datum 

onbekend) werd ingericht voor vleermuizen. Het voormalige pompsysteem bevindt zich grotendeels 

ondergronds. Het betreft een redelijk grote, cirkelvormige constructie van beton waar een invliegopening in is 
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gemaakt voor vleermuizen. Er was geen mogelijkheid om de constructie te betreden, waardoor de inspectie 

zich beperkte tot een visuele inspectie door de invliegopening. De grondbedekking is goed, en de interne 

ruimte groot genoeg om het object geschikt te maken als winterverblijf. De wanden zijn echter redelijk glad en 

zonder veel spleten voor vleermuizen om in weg te kruipen en ook de luchtvochtigheid lijkt niet ideaal (te 

droog). De ligging is ideaal, in een groengebied met verschillende vijvers. Al bij al lijkt het een geschikt 

winterverblijf, maar in de huidige toestand (weinig spleten, te droog) eerder geschikt voor de 

droogtetolerantere soorten (Grootoor, Baard/Brandts vleermuis, eventueel dwergvleermuizen).  

 

Figuur 6: Zone met bomen geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen en locatie van het pomphuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Verkenning van het tracé 
 

Net als in 2009 werd het tracé zo goed als mogelijk gevolgd door middel van een fietstraject. Het belangrijkste 

doel van dit onderzoeksluik is te achterhalen welke soorten voorkomen en welke de voor vleermuizen 

belangrijkste zones zijn. Voor de bespreking van de resultaten is het tracé opgedeeld in zones, van het noorden 

naar het zuiden. Hierbij worden niet enkel de gegevens van het fietstraject mee in rekening gebracht, maar ook 

de gegevens verzameld bij de andere onderzoeksluiken (zie hoger). 

 

Zone 1: Industrieterrein Helchteren, Grote Baan 

Zowel bij het fietstraject als bij de overige onderzoeksmomenten werden in deze zone 3 soorten 

waargenomen: Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis. Zeer opvallend voor deze zone was 

dat langs de Grote Baan, die zeer druk bereden is, de vleermuisactiviteit kort na de schemering laag was en pas 

later op de avond toenam. Dit viel samen met het afnemen van de verkeersintensiteit. Mogelijk wordt dit 

verklaard door de lichthinder en geluidshinder van het autoverkeer die de vleermuizen storen in hun 

jachtgedrag. Een andere mogelijke verklaring is dat het gebied, dat sterk verlicht wordt, later op de avond een 

interessant jachtgebied werd door de aanzuiging van insecten uit de omliggende gebieden door de verlichting. 

Van de waargenomen soorten is in elk geval bekend dat ze vaak en graag jagen inde buurt van verlichting.  

 

Verder moet nog opgemerkt worden dat het fietspad momenteel gebruikt wordt als vliegroute/jachtgebied 

door zowel Laatvlieger als Gewone dwergvleermuis. 
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Zone 2: Kievitwijk tot Lillo 

De Kievitwijk herbergt een kolonie Gewone dwergvleermuizen die vanuit de wijk het toekomstige tracé 

oversteken met een vliegroute richting militair domein. Verder is langs het hele fietstraject activiteit van 

Gewone dwergvleermuis waar te nemen, en op verschillende plaatsen ook van Laatvlieger. In de 

Vijfeindestraat werd 2x een Franjestaart waargenomen. Deze soort werd voor het overige enkel nog in de zone 

Centrum-Zuid waargenomen.  

 

Zone 3: Lillo tot Stationsstraat 

In deze zone is de soortendiversiteit hoger dan in de vorige zones. Naast Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, 

en Rosse vleermuis worden hier ook Grootoorvleermuizen en een aantal Myotis species vleermuizen 

waargenomen. In dit gebied werden ook verschillende vliegroutes vastgesteld (zie hoger). 

 

Zone 4: Stationsstraat tot E314 

In deze zone is de soortendiversiteit eveneens hoog. Gewone dwergvleermuis blijft de meest algemene soort, 

maar daarnaast zijn er opvallend veel waarnemingen van Myotis soorten: Ongedetermineerde Myotis 

vleermuis, Watervleermuis en Franjestaart. In 2009 werd in deze zone ook Baard/Brandtsvleermuis 

waargenomen. Verder worden ook Laatvlieger, Rosse vleermuis en Grootoorvleermuis waargenomen. Het 

gebied is qua vegetatie een ideaal jachtgebied voor deze soorten die zich bij uitstek goed voelen in vochtige, 

goed gediversifieerde loof- en gemengde bossen. Verder is het gebied ook bijzonder interessant door de 

aanwezigheid van 2 grote vijvers. 

 

Algemeen kan geconcludeerd worden dat de verdeling van vleermuizen langsheen het tracé niet homogeen is. 

De zuidelijke zones (centrum zuid en de zone tussen Lillo en de Stationsstraat) vertonen duidelijk een grotere 

vleermuisdiversiteit en ietwat hogere aantallen. De zone met overwegend naaldbossen tussen de 

Vijfeindestraat en de Loerstraat is voor vleermuizen dan weer duidelijk minder interessant. Ook het noordelijk 

deel van het tracé, ter hoogte van de Kievitwijk en het industrieterrein is voor vleermuizen interessant, al is de 

soortendiversiteit daar beperkt tot 3 soorten die lichttolerant zijn. 

 



3 Inschatting van de impact 

 

Voor de inschatting van de impact wordt zowel gebruik gemaakt van de databankgegeven als de gegevens uit 

het eigen onderzoek van 2009 en 2010. De geleverde inspanning over de 2 jaren samen vormen een volledig 

vleermuisonderzoek dat kan dienen als basis voor de impactbeoordeling, in tegenstelling tot het rapport van 

2009, waar vaak rekening gehouden moest worden met leemtes in het onderzoek (geen voorjaars- en vroege 

zomeronderzoek). 

De verwachtte soorten zijn, op de Meervleermuis en de Ingekorven vleermuis na, tijdens het eigen onderzoek 

allemaal waargenomen. De gegevens van eigen onderzoek en de zoogdieratlas werden naast elkaar geplaatst 

in Tabel 2. Van de waarneming(en) van de Meervleermuis in de zoogdierdatabank kan er van uitgegaan worden 

dat deze langs het kanaal werden gedaan, dat op een aanzienlijke afstand van het voorgestelde tracé ligt.  De 

kans is dan ook bijzonder klein dat er een impact zal zijn van de ingreep op deze soort. De gegevens in de 

zoogdierdatabank en de eigen waarnemingen liggen ook in dezelfde lijn. 

 

Tabel 2: Overzicht van de waargenomen soorten (gegevens uit zoogdieratlas en eigen onderzoek samen). 

Soort Waarneming 

zoogdierdatabank 

Waarneming eigen 

onderzoek 2009 

Waarneming eigen 

onderzoek 2010 

Laatvlieger � � � 

Baard/Brandts vleermuis � � � 

Meervleermuis � � � 

Watervleermuis � � � 

Ingekorven vleermuis � � � 

Franjestaart � � � 

Myotis species � � � 

Rosse vleermuis � � � 

Ruige dwergvleermuis � � � 

Gewone dwergvleermuis � � � 

Kleine dwergvleermuis � � � 

Dwergvleermuis species � � � 

Gewone/Grijze 

grootoorvleermuis 

� � � 

 

 

Voor de impactanalyse is er van uitgegaan dat elk van de soorten die of in de databank is vermeld of tijdens het 

eigen onderzoek, in de omgeving van het tracé voorkomt en deel uitmaakt van een lokale populatie, met 

uitzondering van de Meervleermuis. De populatiegrootte en het exacte leefgebied van de populatie is op basis 

van de huidige gegevens niet in te schatten, en dat is zelfs bij een zeer intensieve vleermuisstudie nog steeds 

heel moeilijk. In de volgende paragrafen word voor elk van de potentiële effecten, op basis van de aanwezige 

soorten aangegeven of dit effect kan optreden voor het betreffende tracé. Er is echter geen inschatting 

gemaakt van de significantie van die effecten op de populatie omdat hiervoor de benodigde gegevens 

ontbreken.  

 



3.1 Direct biotoopverlies tijdens de aanlegfase 

 

3.1.1 Verlies verblijven in holle bomen en mortaliteit tijdens de velling 

 

Er werden tijdens het onderzoek geen kolonies of paarverblijven in holle bomen aangetroffen. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat bij de vleermuisstudie het exacte tracé niet werd onderzocht. Voor de potentieel 

interessante gebieden voor vleermuizen werd wel een dagverkenning uitgevoerd langs het tracé.  

Er werden tijdens de inventarisatie of in de zoogdierdatabank wel boombewonende vleermuizen 

waargenomen. Het gaat hier om Rosse vleermuis, Franjestaart, Baard/Brandts vleermuis, Watervleermuis, 

Grootoorvleermuis en Ruige dwergvleermuis. Met uitzondering van de Grootoorvleermuis en de Baard/Brandts 

vleermuis, gaat het hier om soorten die hun zomer-, paar- of winterverblijf bijna uitsluitend in loofbomen 

hebben. Grootoorvleermuizen en Baard/Brandts vleermuizen verblijven ook achter losse schors of in meer 

geëxposeerde spleten en kunnen ook al eens in naaldbomen worden aangetroffen.  

Hoewel het niet uit te sluiten is, dat sommige bomen in het gebied als kolonieboom gebruikt worden, zijn er 

weinig of geen aanwijzingen dat er zones zijn waar een significante impact te verwachten is, met uitzondering 

van de zone tussen het industrieterrein Centrum-Zuid en de spoorweg. Het is vooral in dit gebied dat 

Baard/Brandts vleermuizen, Myotis species, Grootoorvleermuis en Watervleermuis zijn aangetroffen. Dit zijn 

allemaal boombewonende soorten. Uit de dagverkenning blijkt verder dat in dit gebied verschillende oude 

loofbomen aanwezig zijn, die kunnen dienen als kolonieverblijf voor vleermuizen. Vermits bijna ½ van de 

huidige oppervlakte verloren gaat, is het ook te verwachten dat dit een impact zal hebben op de 

beschikbaarheid van koloniebomen. Gezien de eerder beperkte aantallen boombewonende vleermuizen die in 

het gebied werden aangetroffen wordt de impact als licht negatief beschouwd. 

Vermits geen exacte gegevens beschikbaar zijn over verblijven in holle bomen is ook moeilijk in te schatten wat 

de kans is op mortaliteit bij het vellen van de bomen. De impact van mortaliteit op de vleermuispopulatie is 

altijd significant, vermits in de verblijven steeds grote aantallen dieren aanwezig zijn en vleermuizen een zeer 

trage reproductie kennen. Het risico op significante mortaliteit is het hoogste in de winterperiode, wanneer 

dieren in winterslaap zijn en tijdens de kraamperiode wanneer er jongen aanwezig zijn. Het tijdstip van de 

velling is niet gekend, dus kan hier niet mee in rekening gebracht worden. Het aanbevolen tijdstip voor de 

velling, in het bijzonder van loofbomen, is het najaar en meer specifiek de maand september. De dieren zijn 

dan nog niet in winterslaap en de kraamkolonies zijn ontbonden, waardoor de groepen die in een boom 

verblijven veel kleiner zijn. Ook het voorjaar (april) is, zij het iets minder, geschikt als tijdstip voor het vellen 

vanuit vleermuisstandpunt, maar deze periode is af te raden omwille van de broedvogels.  

 

Boombewonende soorten zijn aanwezig, maar de aantallen tijdens de inventarisatie zijn laag. Verder zijn de 

bomen die door de ingreep verdwijnen veelal niet geschikt of niet optimaal als kolonieboom. Enkel in de zone 

tussen Centrum-Zuid en de spoorweg is een licht negatieve impact te verwachten. Deze negatieve impact zal 

toenemen indien de velling van de bomen in een voor vleermuizen ongunstige periode wordt uitgevoerd. 

 

3.1.2 Verlies verblijven in gebouwen en mortaliteit tijdens de sloop 

 

Er werden tijdens het onderzoek geen vleermuisverblijven in gebouwen aangetroffen in de mogelijk te slopen 

gebouwen, ondanks de intensieve onderzoeksinspanning. Omdat vleermuizen regelmatig verhuizen is het niet 

100% uit te sluiten is dat de betroffen gebouwen in andere momenten van het jaar gebruikt worden door 

vleermuizen. Het is evenwel niet te verwachten dat de gebouwen gebruikt worden tijdens de kwetsbare 

periode van de kraamverblijven en of paarperiode. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de gebouwen in zones 

liggen waar een koloniegroep verblijft.  

Hierdoor kan besloten worden dat het verdwijnen van de gebouwen geen negatieve impact zal hebben.  



3.1.3 Verdwijnen of versnipperen van vliegroutes 

 

Er zijn langs het tracé verschillende vleermuissoorten aangetroffen die voor hun verplaatsingen sterk 

afhankelijk zijn van vliegroutes langsheen landschapselementen (Gewone dwergvleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Baard/Brandts vleermuis en Grootoorvleermuis).  Bij het 

onderzoek in de zone tussen Lillo en de Stationsstraat (wijk De Standaard) werden 5 vliegroutes gevonden en 

ook ter hoogte van de Voorbroekstraat/Heerkensweg (Kievitwijk) werd een vliegroute waargenomen. Tenslotte 

zijn er aanwijzingen dat het fietspad naast de KMO-zone langs de Grote Baan als verbindingselement gebruikt 

wordt. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat niet langs het hele tracé intensief naar 

vliegroutes is gezocht en dat het aantal vliegroutes dat doorsneden wordt in de realiteit mogelijk nog hoger zal 

liggen.   

Er kan daarom van uitgegaan worden dat het doorsnijden van deze vliegroutes een impact zal hebben op de 

vleermuispopulatie van de hoger vermelde soorten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de ecologische 

infrastructuur die voorzien is, dit effect (op termijn) op bepaalde stukken langs het tracé sterk zullen 

verminderen of zelfs volledig zullen opheffen. Omdat deze infrastructuur niet langs het hele tracé gelijk zijn, 

worden ze hieronder kort even besproken: 

 

Zone 1: KMO zone Helchteren, Grote Baan 

Er zijn geen vliegroutes aangetroffen in dit gebied, maar wel veel vleermuisactiviteit. In deze zone wordt een 

ecoduct voorzien. Vleermuizen maken graag gebruik van ecoducten, op voorwaarde dat het voor hen 

bereikbaar is. Dat wil dus zeggen dat er landschapsstructuren met opgaande vegetatie (houtkanten, dreef,…) 

op het ecoduct moeten aansluiten. Verder is het belangrijk dat zowel op het ecoduct zelf als op de 

aanvliegroutes verlichting en lichtverstrooiing vermeden moet worden. Voor het ecoduct is dat makkelijk te 

realiseren door het langs beide kanten af te schermen met panelen of een aarden wal. Deze structuur dient 

dan meteen als geleidend element voor de vleermuizen. Een berm begroeid met een houtkant verdient de 

voorkeur. Om te voorkomen dat de connectiviteit tijdens de aanlegfase tijdelijk onderbroken is, zou het 

ecoduct aangelegd moeten worden en aangesloten worden op de bestaande landschapsstructuren vooraleer 

de aanleg van het wegtracé. Op deze manier wordt de impact op vleermuizen (en ook ander fauna) zo goed als 

volledig geneutraliseerd. Zeker het verdwijnen van de bosrand langs het huidige fietspad (ten oosten van de 

N715, ten zuidoosten liggend naast de KMO-zone) dient vermeden te worden omdat dit fietspad als 

verbindingselement gebruikt wordt door vleermuizen. Vermoedelijk gaat het om dieren die vanuit de Kievitwijk 

komen. Het volledig verdwijnen van de bosrand zou deze verbindingsfunctie in gedrang brengen. Het is daarom 

aangewezen dat een strook met opgaande vegetatie behouden blijft.  

Op basis van de inventarisatiegegevens en de voorliggende plannen lijkt er voor de noordelijke zone geen 

negatieve impact te verwachten, op voorwaarde dat extra mitigatie wordt voorzien om groene verbindingen 

met de Kievitwijk te behouden .  

 

Zone 2: Kievitwijk tot Lillo 

In dit deel van het tracé is enkel ter hoogte van de Kievitwijk een vliegroute gevonden. Anderzijds werden in 

omgeving van de Vijfeindenstraat zowel in 2009 als 2010 Franjestaarten waargenomen, alsook Baard/Brandts 

vleermuis en Grootoorvleermuis, wat erop wijst dat de zone daar toch ook belangrijk is voor vleermuizen. In dit 

gedeelte van het tracé is gedeeltelijke ondertunneling voorzien. Op basis van de huidige gegevens lijkt deze 

manier van werken de versnippering zo goed als volledig te vermijden, op voorwaarde dat de bestaande weg 

met houtkant tussen de Kievitwijk en het overtunnelde gedeelte van het tracé behouden blijft (Heerkensweg).   

 

Zone 3: Lillo, Mangelbeekvallei 

Net ten zuiden van Lillo werden een aantal duidelijke vliegroutes gevonden. Door het voorziene viaduct ter 

hoogte van de Guldensporenlaan/Lillo Steenweg blijven deze vliegroutes bewaard. Een vliegroute van 

vleermuizen kan perfect onder een viaduct doorlopen. Bestaande vliegroutes zullen daardoor ter hoogte van 

het viaduct weinig of geen impact van de werken ondervinden, op voorwaarde dat de bestaande 

landschapsstructuren tot aan het viaduct kunnen blijven lopen en niet verwijderd worden.  

 



Zone 4: Lillo tot Stationsstraat  

Ook in deze zone werden verschillende vliegroutes aangetroffen. Vermits het tracé hier grotendeels op 

maaiveld of verhoogt loopt, zullen vleermuizen aangewezen zijn op de kruisende tunnels die voorzien worden.  

Fietstunnel Mispad. Er werden geen vliegroutes gevonden die langs het huidige Mispad lopen. Anderzijds 

werden in de buurt ervan wel verschillende Vleermuissoorten aangetroffen voor wie een rijweg van 2x2 

rijvakken een barrière vormt (Myotis vleermuizen, Grootoorvleermuizen). Vleermuizen maken gebruik van 

tunnels om een weg te kruisen, op voorwaarde dat de tunnel aansluit op een geleidende landschapsstructuur 

(houtkant, dreef, bosrand, …).  Die voorwaarde lijkt in de huidige plannen aan de oostelijke zijde voldaan, maar 

aan de westelijke zijde niet helemaal. Indien hier voldoende landschapsstructuur wordt behouden of voorzien 

kan de tunnel als verbindingselement voor vleermuizen dienen.  

Tunnel Winterbeek/Fietspad oude Tramlijn. Langsheen de Winterbeek is nu reeds vliegverkeer van vleermuizen 

aanwezig, zij het niet in grote aantallen. Ook langs de oude Tramlijn werd een vliegroute vastgesteld. Indien 

zowel langs het oude trampad en langs het tracégedeelte tussen oude trampad en tunnel opgaande vegetatie 

behouden blijft of wordt voorzien, lijkt het ons dat de vleermuizen vrij gemakkelijk hun vliegroute zullen 

verleggen naar de nieuwe tunnel. Langs het tracé is het wel aangewezen dat een berm voorzien wordt met 

gesloten, opgaande vegetatie die de dieren naar de tunnel geleidt en ze tegelijk afschermt van de 

lichtverstrooiing van de verlichting van het verkeer.  

In het tracégedeelte langs de wijk Standaard, waar 2 vliegroutes werden gevonden dienen ontsnipperende 

maatregelen voorzien te worden die voor vleermuizen geschikt zijn. Vermits ten oosten van het tracé de 

vleermuisverblijven liggen en ten westen van het tracé de jachtgebieden, is te verwachten dat anders in deze 

zone een negatieve impact zal optreden op niveau van connectiviteit van de vleermuizen. Als mogelijk 

mitigerende maatregel zou gewerkt kunnen worden met een golvende bosrand links en recht in combinatie 

met een hop-over met behulp van een portiek over de weg. 

 

Zone 5: Centrum-Zuid (tussen Stationsstraat en E314) 

In dit gedeelte is geen ecologische infrastructuur voorzien. In deze zone met loofbos en waterpartijen werden 

redelijk wat vleermuizen aangetroffen van verschillende soorten. Het is ook bijna de enige zone waar relatief 

veel soorten van het genus Myotis werden aangetroffen. Vanuit noordelijke richting was er een duidelijke 

instroom van vleermuizen langs de Koetsstraat. Deze vliegroute zal door de aanleg van het tracé totaal 

doorsneden worden. Omdat het tracé, inclusief werfzone hier relatief breed is, wordt het gebied sterk 

geïsoleerd van de andere groengebieden en van de vermoedelijke verblijfplaatsen van de vleermuizen. Het is 

derhalve te verwachten dat de aanleg en het gebruik van dit deel van het tracé een significant negatieve 

impact zal hebben op de connectiviteit van de vleermuizen. Wij pleiten er daarom voor een extra verbinding 

(tunnel/hop-over) te voorzien in dit gedeelte van het tracé. Indien dit voorzien wordt zal de negatieve impact 

grotendeels worden gemitigeerd. 

Wat betreft de zone van de aansluiting op de E314. De connectiviteit in deze zone is nu al sterk verstoord. De 

aanleg van een ecologische infrastructuur zal hier waarschijnlijk geen negatieve impact hebben. 

 

 

3.1.4 Verlies van foerageergebied 

 Het verlies van foerageergebieden door de aanleg van het tracé is inherent aan het soort ingreep. Op basis van 

de huidige gegevens zal die impact, rekening houdend met de geplande natuurontwikkeling, zal er enkel in de 

zone Centrum-Zuid en de zone tussen de Mangelbeek en de Stationsstraat een significant effect zijn op de 

vleermuispopulatie door het verdwijnen van jachtgebieden. Vooral omdat in het zuidelijk deel van het tracé 

relatief weinig natuurontwikkeling voorzien wordt. Vermits in de natuurontwikkelingzone ten zuiden van de 

E314 reeds bos en vijvers aanwezig zijn, zou een mogelijke mitigerende maatregel zijn om deze zone 

bereikbaar te maken voor vleermuizen. Dit kan door een tunnel te voorzien onder de E314 of mogelijk door de 

bestaande spoorwegtunnel (deze mogelijkheid is bij het inventarisatiewerk niet bestudeerd en is dus louter 

hypothetisch). In dat geval zou het negatieve effect sterk afnemen.  

 

 

 



Zone Centrum-Zuid 

Het belang van deze zone ligt ten dele in het vochtige karakter en de aanwezigheid van enkele vijvers. Op zijn 

minst één vijver zal verdwijnen, waardoor de waarde van het gebied fors zal afnemen. Bovendien neemt ook 

de oppervlakte van deze groene zone sterk af, waardoor ze wellicht niet meer groot genoeg is voor de huidige 

populatie.  Daar komt bij dat deze zone door de aanleg van het tracé ook sterk geïsoleerd wordt door het 

ontbreken van ontsnipperende maatregelen. Voor deze zone is er duidelijk een sterk negatieve impact door de 

ingreep. 

 

Zone tussen Stationsstraat en Mangelbeek 

Ook in deze zone gaat voor vleermuizen belangrijk biotoop verloren. Er is weliswaar natuurontwikkeling 

voorzien in deze zone, maar de meerwaarde daarvan zal voor vleermuizen beperkt zijn. Enerzijds omdat het 

huidige landschap reeds uitermate geschikt is voor vleermuizen, wat ook blijkt uit de aangetroffen soorten en 

de ruim aanwezige vliegroutes en anderzijds omdat de voorziene natuurontwikkeling bestaat uit kleine 

snippers links en recht van het tracé wat voor vleermuizen ongunstig is omwille van het barrière-effect en ook 

omdat in deze stukjes grenzend aan het tracé lichthinder en geluidshinder hoog zullen zijn. Hoewel minder 

sterk dan in de zone Centrum-Zuid wordt het verlies aan jachtgebied toch ook licht negatief beoordeeld.  

 

In het gedeelte van het tracé ten noorden van de Mangelbeek is de voorziene natuurontwikkeling voldoende 

om de negatieve impact te vermijden en in de huidige industriezone van Helchteren (Grote Baan) zal de 

voorziene natuurontwikkeling tot een significant positieve impact leiden. Het grote probleem hierbij is dat men 

niet kan stellen dat deze positieve impact in de noordelijke zone de negatieve impact van de zuidelijke zones 

compenseert. De verklaring daarvoor is drieledig: 

• Vleermuizen zijn immers zeer plaatstrouw en de koloniegroepen wiens leefgebied in het zuidelijk deel 

verdwijnt zullen niet zomaar verhuizen.  

• Bovendien blijkt uit de inventarisatie dat het zuidelijk deel van het tracé een andere en rijkere 

soortensamenstelling kent dan het noordelijk deel van het tracé.  

• In het zuidelijk deel komen verschillende bosgebonden soorten voor en het verdwijnen van een 

gediversifieerd en rijk gestructureerd bos kan niet op korte termijn gecompenseerd worden door de 

aanplant van nieuwe bomen. 



 

 

3.2 Indirect biotoopverlies tijdens de aanlegfase 

 

Nachtelijke uitvoering van de werken met de bijhorende werfverlichting zal ongetwijfeld een impact hebben op 

de vleermuizen. De impact zal het grootst zijn in de beboste zones (lichtschuwe vleermuissoorten 

waargenomen) en in de zone tussen Trampad en Guldensporenlaan (verstoring connectiviteit).   

 

3.3 Direct biotoopverlies na ingebruikname 

 

Zie aanlegfase, vermits na aanleg de vegetatie niet hersteld wordt en gebouwen niet terug worden 

opgebouwd.  Uitzondering zijn de tracégedeeltes die ondertunneld worden. 

 

3.4 Indirect biotoopverlies na ingebruikname 

 

3.4.1 Impact op connectiviteit en waardevermindering jachtgebieden 
door verlichting 

 

De relatie tussen vleermuizen en verlichting is enigszins dubbel. Enerzijds hebben veel mensen het beeld van 

vleermuizen jagend rond een lantaarnpaal en dat beeld klopt ook gedeeltelijk. Licht trekt insecten aan en 

vormt daardoor een interessante jachtplek voor vleermuizen. Dit geldt in het bijzonder voor de Gewone 

Dwergvleermuis, maar ook Rosse Vleermuis, Bosvleermuis, Tweekleurige vleermuis en Laatvlieger worden al 

wel eens aangetroffen foeragerend ter hoogte van lantaarnpalen. ‘Witte’ verlichting trekt in verhouding veel 

meer insecten aan dan ‘gele’ lampen en is daardoor ook interessanter voor vleermuizen.  

Anderzijds is ondertussen ook duidelijk dat veel vleermuizen een afkeer hebben van verlichting en deze in de 

mate van het mogelijke vermijden. Vooral vleermuizen van het genus Myotis, Plecotus en Rhinolophus zijn 

bijzondere lichtschuw. Men heeft echter vastgesteld dat bij het verlaten van de kolonie en op vliegroute ook de 

hoger genoemde soorten die bij verlichting gaan jagen lichtschuw zijn. De verklaring ligt waarschijnlijk bij 

antipredator gedrag. Kolonies en vliegroutes worden door een groot aantal vleermuizen gebruikt, vaak jaren na 

elkaar. Op deze plaatsen zijn de vleermuizen bijzonder kwetsbaar voor predatoren, voornamelijk dag- en 

nachtroofvogels en in de bewoonde regio’s ook katten. Zo is duidelijk dat ook Dwergvleermuizen verlichting op 

de vliegroute wordt vermeden, terwijl ze later op de avond wel vaak ter hoogte van een lantaarnpaal worden 

aangetroffen. Bij de soorten die jagen ter hoogte van lantaarnpalen valt verder ook op dat ze zelden in de 

lichtbundel zelf jagen, maar vooral aan de periferie. Vermoedelijk is ook dit een antipredator gedrag. Ook deze 

soorten hebben dus behoefte aan de nodige ‘duisternis’. 

Bij de beoordeling van lichthinder zijn twee parameters van belang: verlichtingssterkte en lichtsterkte.  

De verlichtingssterkte is de hoeveelheid licht die onder een lamp bijvoorbeeld op een weg valt (wordt gemeten 

in Lux). Men zou kunnen zeggen dat het een maat is voor het verlicht worden. In de directe omgeving van 

verlichting veranderen interne processen onder invloed van licht bij zowel planten als dieren. Zelfs bij zwakke 

verlichting wordt de biologische klok van alle dieren inclusief de mens beïnvloed; een bekend voorbeeld is het 

Winterkoninkje dat in steden de hele nacht door blijft zingen. Beïnvloeding van de biologische klok maar ook 

bijvoorbeeld keuze van nestplaatsen kan beïnvloed worden door de mate van verlichting. Dit speelt meestal in 

de directe omgeving van de lichtbron (maximaal 100 meter). De verlichtingssterkte van de omgeving van een 

wegtracé wordt sterk beïnvloed door de plaatsing en de hoogte van de lampen. Lamptypes met een zeer brede 

lichtuitstraling, veroorzaken een veel sterkere verlichting van de omgeving.  Een hoge verlichting van de 

omgeving van het tracé zal vooral een impact hebben op het jachtgedrag en de kwaliteit van de zone naast het 

tracé in kwaliteit doen afnemen als jachtgebied.  



De lichtsterkte is anderzijds een maat is voor de zichtbaarheid van een lamp (wordt gemeten in candela). 

Aantrekking en afstoting van diersoorten door verlichting wordt bepaald door de lichtsterkte, waarbij in open 

veld het bereik een aantal kilometers kan zijn. Het zien van licht speelt ook voor de mens een belangrijke rol als 

landschappelijke aantasting. Dit afschrikeffect zorgt voor een impact op vleermuizen doordat het vleermuizen 

weghoudt van het tracé en dus een negatieve impact heeft op de connectiviteit. Ook hier speelt de keuze van 

de verlichting en de plaatsing ervan een sterke rol.  

 

Bij de beoordeling van de impact van verlichting van het tracé op vleermuizen is er van uitgegaan dat enkel drie 

zones verlicht zullen worden, nl. het gedeelte parallel met de Grote Baan, de verkeerswisselaar thv de 

Meerstraat en bijna daarmee aansluitend de aansluiting op de E314.  

De impact van de verlichting van het tracégedeelte parallel met de Grote Baan zal hoofdzakelijk bepaald 

worden door de lichtsterkte. Verlichting van de onmiddellijke omgeving, zal immers een minder sterke rol 

spelen vermits het geen belangrijk biotoop voor vleermuizen is. De lichtsterkte en de plaatsing van de lampen 

zal daarentegen een impact op de connectiviteit kunnen hebben. Vermits in die zone een ecoduct voorzien 

wordt, is het aangewezen dat de dieren niet afgeschrikt worden door de verlichting van de weg. Te felle 

verlichting die van ver zichtbaar is zal de connectiviteit hier negatief beïnvloeden. Ten opzichte van de huidige 

situatie zal na de heraanleg de situatie significant positief verbeteren. Bijna al de industrieterreinen en ook de 

Grote Baan worden sterk verlicht, en ook het passerende verkeer zorgt momenteel voor sterke lichthinder. Dit 

blijkt ook heel duidelijk uit de soortensamenstelling, want die is beperkt tot 3 weinig lichtschuwe soorten. 

Ondanks de aanwezigheid van relatief veel bos, ontbreken de lichtschuwe bossoorten er volledig. 

De twee verkeerswisselaars in het zuiden liggen gedeeltelijk in interessante vleermuisbiotopen, waar ook 

verschillende lichtschuwe soorten werden aangetroffen. Hier zal zowel de verlichtingssterkte als de lichtsterkte 

van belang zijn. Te sterke verlichting zal de kwaliteit van de zones langs het tracé negatief beïnvloeden. Felle 

lampen die van ver zichtbaar zijn, zullen bovendien een negatieve impact hebben op de connectiviteit en 

vermits het hier over een relatief grote verlichte zone zal gaan, ontstaat hierdoor een sterke barrière. De 

impact zal hier grotendeels afhangen van het type verlichting, de laterale uitstraling ervan en de zichtbaarheid 

in de omgeving. Zelfs indien gebruik gemaakt wordt van vleermuisvriendelijke verlichting is voor een strook van 

50-100m rond het tracé een negatief effect te verwachten. Vermits de groenstrook hier reeds vrij smal is, en 

door de aanleg van het tracé reeds sterk in oppervlakte is afgenomen, zal het effect hiervan vrij sterk zijn. 

 

Autolampen hebben een lichtsterkte van ca.. 2000 lm en zorgen net zoals de terreinverlichting voor twee 

aspecten van lichthinder, nl. enerzijds verlichting van de omgeving en anderzijds afstoting door de 

aanwezigheid van licht. Hier wordt het effect vooral bepaald door de mate van afscherming van het tracé (bv. 

met geluidsschermen of een berm) en door de hoogteligging. Indien het tracé zijdelings wordt afgeschermd is 

de impact door lichtverstrooiing van de voertuigen op vleermuizen verwaarloosbaar. Vooral wanneer het tracé 

hoger licht dan de omgeving, moet hier extra aandacht aan besteed worden. Vermits bijna in het hele tracé 

geluidsschermen of –bermen voorzien zijn, zal geen negatieve impact ontstaan.  

 

3.4.2 Verminderde waarde van jachtgebieden door verkeersgeluid 

 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het geluid van een drukke verkeersweg het echolocatie systeem van 

vleermuizen verstoort en dat vleermuizen deze zones vermijden. Het is daarom aannemelijk dat de zone naast 

de weg minder interessant zal worden voor vleermuizen. De impact hiervan zal door de voorziene 

geluidsreducerende maatregelen (schermen en bermen) waarschijnlijk zeer beperkt zijn.  Toch verdient het 

aanbeveling om de bermen en randen van de weg maximaal van opgaande vegetatie te voorzien dat nog als 

extra geluidsfilter dienst kan doen. 

 



3.4.3 Mortaliteit ten gevolge van het verkeer 

 

Mortaliteit van vleermuizen door verkeer wordt systematisch onderschat, maar in een aantal Franse studies is 

aangetoond dat het aantal verkeersdoden onder vleermuizen aanzienlijk kan oplopen. Drie aspecten spelen 

hierbij een sterke rol: de snelheid van het verkeer (hoe hoger hoe meer verkeersslachtoffers), de breedte van 

de weg en de aan- of afwezigheid van een hop-over effect door de vegetatie (zie lager) en de aanwezigheid van 

vliegroutes of de nabijheid van een kolonie.  

 

Vermits verkeersslachtoffers vooral vallen op de vliegroutes, loopt de problematiek van mortaliteit sterk gelijk 

met die van verminderde connectiviteit (zie 3.1.3). Op verschillende plaatsen zijn ontsnipperende maatregelen 

voorzien en kan men verwachten dat ook geen mortaliteit zal optreden. In twee zones zijn echter vliegroutes 

aangetroffen en werd geen ontsnippering voorzien, nl. enerzijds tussen de Stationsstraat en het oude Trampad 

en anderzijds tussen de Stationsstraat en het industriegebied Centrum-Zuid. Vermits mortaliteit niet 

gecompenseerd kan worden, en de voortplanting van vleermuizen zeer traag verloopt en mortaliteit dus een 

hele grote impact heeft op de populatie, moet gesteld worden dat voor deze zones een significant negatief 

effect te verwachten is. In hoofdstuk 3.1.3 zijn reeds voorstellen gedaan voor mitigerende maatregelen ter 

ontsnippering. Dezelfde mitigerende maatregelen kunnen de impact van de mortaliteit opheffen. 

 

Hop-over 

 

Vleermuizen volgen op vliegroute liefst een opgaande landschappelijke structuur. Indien ze toch een open 

ruimte moeten oversteken gaan ze deze op zeer beperkte hoogte (ca. 1m) oversteken. Het spreekt vanzelf dat 

dit gedrag op een weg de kans op verkeersslachtoffers sterk vergroot. Opgaande vegetatie tot vlak tegen de 

rand van de weg, vermindert de kans dat de dieren dit gedrag gaan vertonen. Een extra structuur in de 

middenberm zorgt ervoor dat dit gedrag bijna helemaal uitgesloten wordt.  

Figuur 7: Vlieggedrag van vleermuizen bij het oversteken van een open ruimte in aanwezigheid van een 

hop-over (links) en zonder hop-over (rechts). 

 

 



3.5 Algemene conclusie 

 

3.5.1 Bijkomende mitigerende maatregelen 

 

In het rapport zijn een aantal bijkomende mitigerende maatregelen voorgesteld. Deze worden hier in een 

overzicht samengebracht. 

 

• Behoud en aanleg van opgaande vegetatiestructuren: 

o Langs het fietspad oostelijk van de huidige industriezone van Helchteren (behoud verbinding 

tussen Kievitwijk en groengebieden ten oosten van de industriezone en het nieuw aan te 

leggen ecoduct). 

o Langs de Heerkensweg (verbinding tussen Kievitwijk en ondertunneld gedeelte van tracé) 

o Langs de omlegging van het fietspad naar de tunnel van de Winterbeek (verbinding wijk De 

Standaard met tunnel van de Winterbeek) 

o Langs het oude trampad en parallel met het voorzien tracé tussen oude trampad en tunnel 

van de Winterbeek (verbinding wijk De Standaard met tunnel van de Winterbeek) 

o Parallel met het tracé ten zuiden van de Stationsstraat (verbinding van de groene zone 

westelijk van industrieterrein Centrum-Zuid met andere groene zones) 

• Een geluidsmildering met gesloten vegetatie ter verhindering van lichtverstrooiing en tegelijk als 

connectiviteitselement  parallel met tracé tussen de tunnel van de Winterbeek en het viaduct van de 

Mangelbeek (langs de westelijke zijde van het tracé) 

• Hop-overs in de zone tussen de Stationsstraat en het Oude Trampad (cf de locaties op figuur 5) 

• Een extra verbinding (tunnel/hop over) in het verlengde van het oost-west verlopende deel van de 

Koetsstraat (verbinding wijk De Standaard en groenzone westelijk van industrieterrein Centrum-Zuid) 

• Een extra tunnel onder de E314 of aanpassing en aantakking van de bestaande spoorwegtunnel op 

een landschappelijk verbindingselement voor vleermuizen in combinatie met een vijver omgeven door 

bos in de zone ten zuiden van de E314. 

 

3.6 Algemene conclusie 

 

In tabel 5 en 6 wordt de impactbeoordeling van alle ingrepen samengevat. Daaruit blijkt duidelijk dat de impact 

voor het noordelijk deel van het tracé (ten noorden van de Mangelbeek) niet significant negatief is of zelfs 

significant positief op voorwaarde dan een beperkt aantal, makkelijk te realiseren mitigerende maatregelen 

worden voorzien. Voor het zuidelijk deel van het tracé is er globaal wel een significant negatieve impact. 

Gedeeltelijk kan die door extra mitigerende maatregelen weggewerkt worden, maar een deel van deze 

mitigerende maatregelen zijn wellicht minder evident en misschien ook vanuit andere perspectieven niet 

gewenst. 

 



 

Tabel 3: Ingreep-effectschema tijdens de aanlegfase 

Ingreep Primair effect 

Effecten op vleermuizen 

Jachtgebieden Connectiviteit Verblijfplaatsen (winter en zomer) 

Vrijmaken van de werkzone Verwijderen van de vegetatie - Verlies jachtgebied 

- Versnippering jachtgebieden 

-Vermindering van connectiviteit 

door verdwijnen/doorsnijden van 

vliegroutes 

- Verdwijnen van koloniebomen (zomer) 

-Mortaliteit van vleermuizen bij vellen bomen 

 Verwijderen van gebouwen   -Verdwijnen van verblijven in gebouwen 

-Mortaliteit van vleermuizen bij sloop 

gebouwen 

Aanleg talud en weg Verlichting van de werf  -Verlies of waardevermindering 

van jachtgebied 

-Vermindering connectiviteit  

-Verhoging predatiekans 

 

Tabel 4: Ingreep-effectschema na realisatie van de werken 

Ingreep Primair effect 

Effecten op vleermuizen 

Jachtgebieden Connectiviteit Verblijfplaatsen (winter en zomer) 

Aanwezigheid 

autosnelweg 

Permanent ruimtebeslag en verdwijnen 

vegetatie 

-Verlies jachtgebied door 

 

-Verminderde connectiviteit 

 

 

Verkeer Geluidsemissie door verkeer en toename 

van de licht-verstrooiing in het bos 

-Verlies of waardevermindering 

jachtgebieden 

-Verminderde connectiviteit -Minder geschikt worden van de bosrand 

als verblijfplaats (paarplaatsen) 

Mortaliteit van vleermuizen 

(verkeersslachtoffers) 

   

Autosnelwegverlichting Toename lichtvervuiling -Verlies jachtgebieden -Verminderde connectiviteit -Minder geschikt worden van de bosrand 

als verblijfplaats (paarplaatsen) 



 

Tabel 5: Effectbeoordeling tijdens aanlegfase 

Effect  

Effectbeoordeling voor mitigatie Effectbeoordeling na mitigatie 

Direct en indirect 

biotoopverlies 

Verdwijnen van 

vleermuisverblijven in 

holle bomen 

Licht negatieve impact in zone Centrum-Zuid  

 Verwijderen van 

vleermuisverblijven in 

gebouwen 

Geen significant negatief effect  

 Verdwijnen vliegroutes • Licht negatief effect in zone van industrieterrein Helchteren 

• Negatief effect in zone ter hoogte van Kievitwijk 

• Negatief effect ter hoogte van Winterbeek 

• Negatief effect ter hoogte van wijk De Standaard 

• Negatief effect ter hoogte van Koetsstraat 

• Overige zones geen significant negatief effect 

• Geen significant negatief effect  

• Geen significant negatief effect 

• Geen significant negatief effect 

• Geen significant negatief effect 

• Geen significant negatief effect 

 

 

 Verdwijnen jachtgebied • Zone Centrum-Zuid significant negatief effect 

• Zone Stationsstraat tot viaduct Mangelbeek licht negatief effect 

• Zone industrieterrein Helchteren (Grote baan) significant positief effect 

• Licht negatief effect 



Tabel 6: Effectbeoordeling na ingebruikname 

Effect  

Effectbeoordeling voor mitigatie Effectbeoordeling na mitigatie 

Indirect 

biotoopverlies 

Verminderde 

connectiviteit en 

waardevermindering 

jachtgebieden door 

verlichting 

Zone industrieterrein Helchteren (Grote Baan) significant positief effect 

Zone Centrum-Zuid significant negatief effect in strook van 50-100m naast tracé 

Idem 

 Waardevermindering 

jachtgebieden door 

geluidsverstoring 

Geen significant negatief effect  

 Mortaliteit Zie hoger bij aanlegfases, verdwijnen vliegroutes  
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Bijlage 14.2: Ruimtebeslag doortochttracé 
Biologische waardering BWK-

eenheid 
Oppervlakte (ha) 

Biologisch minder waardevol bs 1,63 

 hp 0,04 

 hx 0,05 

 ko 0,48 

 ua 5,76 

 ui 2,80 

 un 0,10 

 ur 0,01 

 weg 15,28 

Biologisch minder waardevol met 
waardevolle elementen 

hp 0,54 

 weg 3,62 

Biologisch minder waardevol met 
waardevolle  en zeer waardevolle elementen 

weg 0,83 

Biologisch waardevol hp+ 0,05 

 hr 0,24 

 hrb 0,10 

 kbb 0,07 

 kbpl 0,16 

 kbq 0,54 

 kbqr 0,27 

 kt 0,89 

 kt(sz) 0,13 

 ku 0,10 

 lhi 0,48 

 n 3,16 

 pa 0,01 

 sz 0,70 

Biologisch waardevol met zeer waardevolle 
elementen 

hp+ 0,19 

 k(hf) 0,25 

 ku 0,26 

 n 0,00 

 ppmb 0,50 

 sz 0,00 

Biologisch zeer waardevol hf 0,32 

 hfb 0,71 

 kh 0,10 

 khqr 0,38 

 mrb 0,29 

 qb 1,51 

 qb- 0,10 

 qs 0,08 

 sf 0,48 

 vm 0,04 

Totaal aantal ha  43,27 
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Bijlage 14.3: Ruimtebeslag omleidingstracé 
Biologische waardering BWK-eenheid Oppervlakte (ha) 

Biologisch minder waardevol bs    7,12 

  bs hx   0,53 

  hp    2,22 

  hp hx   0,48 

  hp kbb-   0,45 

  hp kbq-   0,07 

  hx    0,19 

  hx hp   0,12 

  ko kg   1,78 

  ko ui   1,77 

  kz    0,09 

  spoor    0,02 

  ua    2,02 

  ua hp   0,33 

  ui    8,79 

  un    0,58 

  weg    20,79 

biologisch minder waardevol met waardevolle elementen hp hj   0,88 

  hp hp+   0,27 

  hp hp+ kbq  0,45 

  hp hr   0,63 

  hp kbb   0,44 

  hp kbp   0,36 

  kj sz   0,01 

  ko ku   0,41 

  spoor hr sz  0,44 

  spoor ku   0,06 

  weg hp k(hr) k(hu-) 0,99 

  weg kbs   0,14 

  weg n   0,89 

biologisch minder waardevol met zeer waardevolle 
elementen weg hu k(hf)  0,48 

  weg kt k(hu)  0,71 

biologisch minder waardevol met waardevolle en zeer 
waardevolle elementen ae uv   0,16 

  uv ae   0,18 

  weg kh   0,02 

biologisch waardevol bs+    0,13 

  cp    0,02 

  hp+    1,71 

  hp+ hr kbq  0,07 

  hp+ kbp   1,00 

  hp+ kbq   1,83 

  hr    0,87 

  hr cp   0,11 

  hr ha-   0,22 

  hr hp+   0,21 

  hr kb   0,29 

  hrb sz kbqr  0,24 
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  k(cp) kbq   0,07 

  kbb kbq   0,23 

  kbpica    0,05 

  kbq    0,23 

  kbqr    0,06 

  kd ks sz  0,21 

  ks kd   0,09 

  kt    0,26 

  kt kd rob  0,06 

  kt ku bet sal 3,60 

  kt n   0,28 

  kt(sz)    0,32 

  ku    1,11 

  ku sz   0,11 

  lh hr   0,38 

  lhb    0,47 

  lhi lh hp  1,62 

  n    1,02 

  n alng   0,42 

  n bet   0,14 

  n bet cp  0,07 

  n gml   4,75 

  n gml bet pop 2,53 

  n gml ppi  0,22 

  n hrb   2,35 

  n pop   2,46 

  n ppi   0,04 

  n sz   3,48 

  pa    0,30 

  pa ppa   0,23 

  pa sz   0,09 

  pmb    0,32 

  pms pmh pinn  1,25 

  ppa    0,14 

  ppmb    0,41 

  ppmh ppms   1,44 

  ppms    0,76 

  ppms ppmb   1,26 

  ppms sz ppi  0,01 

  se    0,01 

  sz    0,93 

  sz hp+   0,29 

  sz kd rob  0,06 

biolologisch waardevol met zeer waardevolle elementen cd se dm  0,23 

  hj hc- bet alng 0,02 

  hp+ hc-   0,60 

  hr sp-   0,04 

  k(hf) k(hr)   0,38 

  kd qb   0,15 

  ks kd qs rob 0,39 

  kt kh   0,18 
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  kt(qb)    0,16 

  ku mr mrb  2,07 

  mru hrb sz  0,26 

  ppmb qb   1,63 

  ppmb qb-   0,26 

  ppms ppmh qb-  2,41 

  ppms qb   0,08 

  qs kd rob  0,62 

  so hf lhb vn 0,39 

  sz ae   0,15 

  sz hf pop  0,08 

biologisch zeer waardevol  ae mr   0,27 

  aom mr   1,28 

  ha cg dm  0,00 

  hf    1,03 

  hf kbp   0,26 

  hf kbq   0,48 

  hf pop   0,10 

  hf so pop  0,26 

  hfb-    0,01 

  hfb kha   0,64 

  hfb mrb sal alng 0,81 

  kh    0,22 

  kh(qs)    0,14 

  kha    0,01 

  kha khq   0,01 

  khw    0,02 

  khw qs   0,03 

  mrb bet   0,23 

  mrb sal   0,33 

  qb    2,71 

  qb alng   0,04 

  qb- bet   0,35 

  qb kt   0,31 

  qb pins   0,12 

  qb- pins   0,35 

  qb prus   0,79 

  qb rob   0,35 

  qb- so   0,01 

  qs    2,22 

  qs-    0,49 

  qs- pins cp  0,00 

  qs pop   0,21 

  sf ae   0,62 

  sf hf que kb 0,52 

  so    0,07 

  vm    0,26 

  vn    0,60 

  vn sf   1,51 

  vo bet   0,76 

  vo ms bet  0,00 

Totaal aantal ha   124,23 
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Bijlage 14.4: Eindrapport Noord-zuid nulmeting (Lambie & 
Merx, 2013) 
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Samenvatting 
Op vraag van de gemeente Houthalen-Helchteren 

werd een biodiversiteitstudie uitgevoerd op het 

geplande omleidingtracé van de Noord-

Zuidverbinding. In dit rapport worden de resultaten 

van de huidige situatie – de nulmeting – 

gepresenteerd.
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Inleiding 
De Noord-Zuidverbinding kent een lange 

en moeizame geschiedenis. 

Reeds van in de jaren ’70, bij het begin van 

de plannen,  ontstond er een hevige 

controverse; voorstanders pleitten voor 

een degelijke verbinding naar het 

Noorden van de provincie, tegenstanders 

laakten de inbreuken op de kostbare 

natuur die de provincie rijk is. 

Die tegenstellingen zijn er ook nu nog, 

misschien zelfs meer dan ooit,  nu de drukte op de wegen alleen maar is 

toegenomen. 

Het is niet de doelstelling van dit rapport hier een standpunt in te nemen. Het 

opzet is enkel een zicht te krijgen op de actuele biodiversiteit op het traject dat 

door de Vlaamse Regering werd aangeduid als de toekomstige Noord-

Zuidverbinding. 

Uiteraard is een dergelijke census in se al onvolledig: het is gewoon praktisch 

onmogelijk de complete diversiteit aan fauna en flora in een gebied te kunnen 

meten. 

Men moet zich tevreden stellen met een steekproef zowel in groep, tijd als in 

ruimte. 

In de ruimte betekent dat men slechts op welbepaalde plaatsen gaat 

bemonsteren: op het traject zelf en op enkele interessante plaatsen die mogelijk 

op een of andere manier worden beïnvloed door de aanleg van de weg. 

In de tijd bemonsteren betekent een welbepaalde periode. Concreet werd er 

gemeten van augustus tot oktober 2011 en van maart tot juli 2012. 

Men kan natuurlijk ook niet alle planten en dieren in deze gebieden gaan 

onderzoeken. Men moet zich beperken tot ‘key species’, soorten die 

representatief zijn voor (de kwaliteit van) bepaalde biotopen of die een maat 

kunnen zijn voor de algemene biodiversiteit in een gebied. 

De bestudeerde groepen zijn: paddenstoelen, mossen, hogere planten, 

(loop)kevers, mieren, spinnen, sprinkhanen, broedvogels. Het opnemen van 

meerdere taxa in de studie geeft een grotere zekerheid in de bepaling van de 

biodiversiteit (Kotze & Samways, 1999). 

Het bepalen van de biodiversiteit – hoe grondig ook – van slechts één bepaalde 

groep, tijd of ruimte is zinloos (Purvis & Hector, 2000). De werkelijke kracht van de 

meting zit in de vergelijking. 
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Vandaar dat deze studie best een eerste aanzet moet zijn: indien de weg zal 

worden aangelegd dan is het aan te raden dat nieuw onderzoek wordt 

uitgevoerd zodat men een totaalbeeld kan krijgen op de impact die zulke 

werken op de omgeving hebben. 

De data kunnen ook worden gebruikt om een vergelijking te maken met (de 

biodiversiteit in) gelijkaardige gebieden om op die manier de waarde beter te 

kunnen visualiseren. Dit maakt echter geen deel uit van dit onderzoek. Niets 

belet echter dit in de nabije toekomst uit te voeren. 
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Doelstellingen 
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de biodiversiteit in de biotopen 

die deel uitmaken van het geplande tracé van de Noord-Zuid verbinding in 

Houthalen-Helchteren. 

Dit onderzoek is echter enkel de eerste fase: een nulmeting. Hierbij wordt 

vastgesteld wat de toestand is van het gebied vóór de eventuele werken. Op 

die manier is er een basis voor verder onderzoek naar de eventuele impact van 

de werken. 
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Onderzochte gebieden 
Het geplande omleidingtraject loopt over de gehele lengte (Noord-Zuidas) van 

het grondgebied Houthalen-Helchteren. 

De weg start aan de intersectie van de E314 met de Grote Baan, vlak aan het 

industrieterrein Centrum Zuid, buigt dan eerst naar het Oosten over de wijk 

Standaard, dan over Lillo, passeert dan ten Oosten van het centrum van 

Helchteren om dan ter hoogte van de Belgacom toren de grote Baan te kruisen 

en vervolgens aan te sluiten bij het reeds bestaande deel van de Noord-

Zuidverbinding. 

 

Figuur 1: Overzicht van het Noord-Zuid omleidingstraject. 

De terreinen van de voormalige legerkazerne van Helchteren, de bedrijven in de 

KMO-zone aan de Belgacom toren en het gebied tussen de Europarklaan en de 

Eynderweg krijgen een bestemming als compensatiegebied. 

Om de invloed van de weg te kunnen evalueren – in een eventuele latere fase – 

werd ook besloten een aantal gebieden te bemonsteren die niet direct op het 
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geplande traject liggen of deel uit maken van de compensatiegebieden. 

Deze bijkomende gebieden zijn de randen van het militair oefenterrein van 

Hechtel-Eksel (“Achter de Witte Bergen”), de Mangelbeek moerasgebieden, de 

Kraanberg en de Laambroekvijvers. 

Selectiecriteria 

De keuze van de bemonsterde gebieden werd voornamelijk bepaald door de 

locatie van de bodemvallen, die de ‘ruggengraat’ van het onderzoek vormen. 

Vermits de meerderheid van de bodemvallen op het geplande traject moesten 

komen liggen was hun locatie al op voorhand bepaald. 

De andere locaties werden gekozen op basis van volgende punten: 

 Gebieden die direct of indirect beïnvloed zouden worden door de 

aanleg van de weg, maar die zelf niet op het traject liggen. 

 Gebieden die een unieke biotoop vormen die niet op het traject zelf te 

vinden is. 

Tegelijkertijd werden de locaties op het traject zó gekozen dat er een zo groot 

mogelijke diversiteit in biotopen werd bereikt. Op die manier kan ook een zo 

groot mogelijke diversiteit in fauna en flora worden gevonden. 

De onderzochte percelen behoren tot de volgende vegetatiestructuurtypes: 

 Houtige begroeiingen (Durwael, Roelandt, De Keersmaeker, & Lust, 2000) 

- Beukenbos 

- Gemengd eiken-berkenbos 

- Dennenbos 

- Elzenbos 

 Graslanden (Hoffmann, T'Jollyn, Vandenbussche, & Zwaenepoel, 2002) 

 Heide (De Blust, Hoffmann, T'Jollyn, Vandenbussche, & Zwaenepoel, 2000) 
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Het tracé 

Het voorziene traject van de Noord-Zuidverbinding beslaat zeer diverse 

biotopen, gaande van heide, over graslanden, akkers tot bossen. 

Er bevinden zich droge tot zeer natte (moerassen) gebieden in, plaatsen die 

zeer afgelegen zijn tot plekken aan de rand van woonkernen. 

Dit alles maakt het een bijzonder afwisselend gebied; het biedt mogelijkheden 

aan allerlei organismen om zich te vestigen. 

De verschillende onderzochte percelen die hieronder worden beschreven zijn 

enkel die waar zich bodemvallen op bevinden. Percelen die zich bevinden 

tussen twee sets bodemvallen worden hier vanzelfsprekend niet in opgenomen. 

Set 1 (NZ-B01) 

BWK (Vriens, et al., 2011) khqr + khc 

Houtkant, gedomineerd door zomereik. Vallen staan opgesteld op een open 

stuk grasland aan het uiteinde van de houtkant (Foto 1), begrensd door de weg 

(Grote baan) en akkers. 

 

Foto 1: Locatie bodemval NZ-B01 
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Set 2 (NZ-B02) 

BWK (Vriens, et al., 2011) hp + kbb° 

        bs 

Brede sloot met ruigte op de oevers, gedomineerd door zeggen, weinig 

complex. Enkele wilgen. 

De sloot bevindt zich tussen akkers (op zandige bodem), ten tijde van het 

onderzoek bebouwd met aardappel en maïs. 

 

Foto 2: Locatie bodemval NZ-B02 

 

Set 3 (NZ-B03) 

BWK (Vriens, et al., 2011) sz/cm + bet + pins 

Gedegradeerde heide met dominantie van  Pijpenstrootje (Molinia caerulea) en 

opslag van vnl. Ruwe berk (Betula pendula) en Grove den (Pinus sylvestris), 

inmiddels uitgegroeid tot een gemengd bos. Ter hoogte van set 3 vnl. Grove den 

(Pinus sylvestris). 

 

Sets 4-6 (NZ-B04-06) 

BWK (Vriens, et al., 2011) ce 

     sz/cm + bet + pins 

Vochtige tot natte dopheidevegetatie, inmiddels gedegradeerd, met 

dominantie van  Pijpenstrootje (Molinia caerulea) . Gaat over in gemengd bos 
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van Ruwe berk (Betula pendula) en Grove den (Pinus sylvestris) (Foto 3). Zie ook 

set 3. 

Set 4 bevindt zich in het bos, set 5 op de rand (Foto 4) en set 6 bevindt zich in de 

open vlakte. 

 

Foto 3: Gedegradeerde heide met Ruwe berk en Grove den. 

 

Foto 4: Overgang tussen Dennen-berkenbos en open vlakte. 
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Sets 7-9 (NZ-B07-09) 

BWK (Vriens, et al., 2011) hp + kbb° 

        bs 

Alle 3 de sets bevinden zich op de rand van een gemengd eiken-berkenbos en 

een weiland. Het weiland is een verruigd grasland met voornaamste grassoorten 

Kropaar (Dactylis glomerata) en Gewoon struisgras (Agrostis capillaris). Er is een 

verruiging opgetreden met soorten als Pitrus (Juncus effusus), Bezemkruiskruid 

(Senecio inaequidens), Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea), Grote brandnetel 

(Urtica dioica), Akkerdistel (Cirsium arvense), Speerdistel (Cirsium vulgare) en zelfs 

enkele exemplaren gewone vlier (Sambucus nigra). 

 

Foto 5: Biotoop sets 7-9 

 

Sets 10-12 (NZ-B10-12) 

BWK (Vriens, et al., 2011) weg + kbb + kbq 

qb + pins 

In dit jonge bos, waar vele bomen spontaan zijn opgekomen, wijst het 

overwegende vegetatietype op eikenberkenbos. Er zijn enkele vochtigere delen 

in dit bosje, waardoor Kale jonker (Cirsium palustre) en Koninginnenkruid 

(Eupatorium cannabinum) er kunnen groeien, en er zijn wat graziger delen, ook 

verder van het pad. Deze worden gedomineerd door een soort als Knoopkruid 

(Centaurea jacea) en Glanshaver (Arrhenatherum elatius). Dat laatste wijst er op 

dat hier eerder waarschijnlijk een grasland was. Dit zal later begroeid zijn geraakt 

met bomen. In het huidige bosje ligt ook wat steenpuin, het geen de zeldzamere 

soort Donderkruid (Inula conyzae) oplevert. 
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Set 10 ligt vlak tegen de Grote baan. Lichte vervuiling (zwerfvuil) en 

betonrestanten aanwezig (Foto 6). 

 

Foto 6: Locatie set 10. 

Andere soorten:  Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Amerikaanse vogelkers  

(Prunus serotina),  Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), Eenstijlige meidoorn 

(Crataegus monogyna), Grove den (Pinus sylvestris), Zomereik (Quercus robur), 

Gewone braam (Rubus fruticosus), Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), 

Stijf havikskruid (Hieracium laevigatum), Gewoon struisgras (Agrostis capillaris), 

Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea), Gladde witbol (Holcus mollis), Brede 

stekelvaren (Dryopteris dilatata), Gewone vogelkers (Prunus padus), 

Akkermelkdistel (Sonchus arvensis), Klein hoefblad (Tussilago farfara). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Locatie van set 12 
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Sets 13-15 (NZ-B13-15) 

BWK (Vriens, et al., 2011) ha/cg + ha/dm 

 

Dit stuk zandige droge grond is te karakteriseren als buntgrasheide met 

plaatselijk droge heide. Kenmerkende soorten op deze plek zijn Buntgras 

(Corynephorus canescens), Dwergviltkruid (Filago minima), Struikheide (Calluna 

vulgaris), Grondster (Illecebrum verticillatum), Zandstruisgras (Agrostis vinealis) en 

Schapenzuring (Rumex acetosella). 

Sets 13 en 15 tegen resp. in eikenbosje. Set 14 tussen heide. 

Andere soorten: Zandteunisbloem (Oenothera deflexa), Zomereik (Quercus 

robur), Sint-Janskruid (Hypericum perforatum), Grove den (Pinus sylvestris), 

Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata),  Pijpenstrootje (Molinia caerulea), 

Ruwe berk (Betula pendula). 

 

Foto 8: Panoramisch zicht op de biotoop van vallen 13-15 
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Sets 16-17 (NZ-B16-16) 

BWK (Vriens, et al., 2011) sz/hp* 

Soortenarm permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke 

graslanden en opslag van bijv. Zomereik (Quercus robur), Amerikaanse vogelkers  

(Prunus serotina), Grove den (Pinus sylvestris). 

 

Foto 9: Panoramisch zicht op de locatie van vallen 16-17 

 

Set 18 (NZ-B18) 

BWK (Vriens, et al., 2011) weg + kbq + kbb 

Verharde weg (aardeweg met puin) met langs beide zijden bomenrij van 

Zomereik (Quercus robur) en Ruwe berk (Betula 

pendula).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Val 18 
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Sets 19-21 (NZ-B19-21) 

BWK (Vriens, et al., 2011) qb° + pins 

Grovedennenbos. In deze aanplant van Grove den (Pinus sylvestris) is ook de 

ondergroei van een droog eikenbos vertegenwoordigd door Ruwe berk (Betula 

pendula),  Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), Hulst (Ilex aquifolium) en 

Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia). Delen van het bos neigen naar droge heide, 

met name langs het pad. Soorten als Struikheide (Calluna vulgaris) en Pilzegge 

(Carex pilulifera) wijzen hier op. 

Andere soorten: Zandstruisgras (Agrostis vinealis), Sporkehout (Rhamnus 

frangula), Amerikaanse vogelkers  (Prunus serotina), Smalle stekelvaren 

(Dryopteris carthusiana). 

 

Foto 11: Vallen 19-21 

 

Sets 22-24 (NZ-B22-24) 

BWK (Vriens, et al., 2011) hp 

hp* + kbp 

Sets bevinden zich op de randen van een hooiland (ietwat verwaarloosd), 

tussen verscheidene weilanden en akkers. Aan enkele zijden ook omgeven door 

opslag (Zomereik (Quercus robur), wilgen… 
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Eveneens verruiging aan een rand (Braam (Rubus spp.)). 

Set 22 bevindt zich in het ‘bosje’ met moerasspirearuigte (BWK: hfb). 

 

Foto 12: Panoramisch zicht op biotoop vallen 22-24 

 

Sets 25-27 (NZ-B25-27 & NZ-K63) 

BWK (Vriens, et al., 2011) vm° 

hfb + mrb + sal + alng 

Elzenbroekbos met als dominerende boomsoort Zwarte els (Alnus glutinosa), dat 

plaatselijk is verruigd met Rietgras (Phalaris arundinacea) en Mannagras 

(Glyceria fluitans). Op de meer intacte delen staan soorten als IJle zegge (Carex 

remota), Bosbies (Scirpus sylvaticus), Holpijp (Equisetum fluviatile) en 1 klein 

exemplaar van de zeldzamere Geoorde wilg (Salix aurita). 

Er is veel verstoring door everzwijnen. 

Andere soorten: Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), Wijfjesvaren 

(Athyrium filix-femina), Grote brandnetel (Urtica dioica), Sporkehout (Rhamnus 

frangula), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Bitterzoet (Solanum dulcamara), 

Gewone wederik (Lysimachia vulgaris), Kruipende boterbloem (Ranunculus 

repens). 
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Set 28 (NZ-B28) 

BWK (Vriens, et al., 2011) lh/hr 

Jong eiken-beukenbos met zeer weinig ondergroei. Voormalige 

populierenaanplant. Zure bodem met dikke strooisellaag. 

 

Set 29 (NZ-B29) 

BWK (Vriens, et al., 2011) lh/hr 

hp 

Op de grens tussen eiken-beukenbos en hooiland. Smalle strook onbeheerd 

grasland. Ruigte. 

 

Set 30 (NZ-B30) 
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BWK (Vriens, et al., 2011) lh/hr 

bs 

Op de grens tussen eiken-beukenbos en akker (op zandige bodem). Smalle 

strook onbeheerd grasland. Ruigte. 

Tijdens projectverloop akker bebouwd met maïs. 

 

Set 31-33 (NZ-B31-33, NZ-K62 & NZ-M61) 

BWK (Vriens, et al., 2011) hfb + alng  

vm + sf + hf  

hc + vm 

Dit is een traject met een complex van vegetatietypen. Voornaamste type is 

elzenbroek met daarin als voornaamste boom Zwarte els (Alnus glutinosa). In de 

betere delen van het elzenbroek staan in de ondergroei Ruwe smele 

(Deschampsia cespitosa) en Elzenzegge (Carex elongata). De verdroogde 

delen worden gekenmerkt door Gewone braam (Rubus fruticosus) en 

Amerikaanse vogelkers  (Prunus serotina). Naast dit type is er plaatselijk 

wilgenbroek te vinden met Grauwe wilg (Salix 

cinerea subsp. cinerea), afgewisseld met 

natte ruigte die neigt naar moerasspirea-

ruigte. In dit geval zonder Moerasspirea 

(Filipendula ulmaria) maar wel met Gewone 

engelwortel (Angelica sylvestris), Kale jonker 

(Cirsium palustre), Hop (Humulus lupulus) en 

Gele lis (Iris pseudacorus). Plaatselijk is dit 

type geïnfecteerd met de exoot 

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). 

Andere soorten: Grote brandnetel (Urtica 

dioica), Hondsdraf (Glechoma hederacea), 

Wolfspoot (Lycopus europaeus), Wilde 

lijsterbes (Sorbus aucuparia), Gewone es 

(Fraxinus excelsior),Kruipende boterbloem 

(Ranunculus repens), Gewoon robertskruid 

(Geranium robertianum). 

De verschillende opstellingen (bodemvallen, 

kleurvallen, malaise) bevinden zich op een open strook tussen twee elzenbosjes 

(NZ-K62, NZ-M61). De bodemvallen staan enkele meters in het elzenbos, vlak 

tegen de beek (1 val op elke oever). 1 Set bevindt zich in een moerasgebied 

met vnl. wilgen en elzen. Klein stroompje loopt langs het perceel.  
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Sets 34-35 (NZ-B34-35) 

BWK (Vriens, et al., 2011) qb° 

De vallen staan opgesteld kort aan het ‘kasteeltje’ van de kraanberg, in het 

bijbehorende bos.  

Hier wijst de ondergroei op een vegetatie van een droog eikenbos maar ze is 

erg summier vanwege de dichte boomlaag. De natuurlijke boomlaag zouden 

eiken en berken betreffen maar er groeit nu overwegend de aangeplante 

Tamme kastanje (Castanea sativa), afgewisseld met verwilderde uitheemse 

Weymouthden (Pinus strobus), Beuk (Fagus sylvatica) en een enkele Ruwe berk 

(Betula pendula). In de ondergroei staat her en der  Bochtige smele 

(Deschampsia flexuosa) en frequent zaailingen van Ruwe berk (Betula pendula). 

Andere soorten: Hulst (Ilex aquifolium). 
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Set 36 (NZ-B36) 

BWK (Vriens, et al., 2011) pa 

Zelfde ondergroei als bij sets 34 en 35 maar minder summier. De voornaamste 

plant in de ondergroei betreft  Bochtige smele (Deschampsia flexuosa). 

Daarnaast zijn er de verwilderde uitheemse Weymouthden (Pinus strobus) en 

Fijnspar (Picea abies). 

Andere soorten: Zeeden (Pinus pinaster), Tamme kastanje (Castanea sativa), 

Beuk (Fagus sylvatica), Amerikaanse vogelkers  (Prunus serotina), Ruwe berk 

(Betula pendula) en Lork (Larix decidua). 
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Sets 37-39 (NZ-B37-39) 

BWK (Vriens, et al., 2011) cd/dm + se/dm 

pms + pmh + pinn 

De vallen staan opgesteld aan de voet van en op de helling van een duin in 

een naaldbos. 

Vrij arme begroeiing. Aan de voet opslag van vooral Ruwe berk (Betula 

pendula). Op de helling opslag van Grove den (Pinus sylvestris). 
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Sets 40 & 42 (NZ-B40, NZ-B42) 

BWK (Vriens, et al., 2011) hrkh 

kh 

bs 

Vallen staan langs een stroompje in een houtkant langs een akker. Aardeweg 

steekt ter hoogte van set 40 het stroompje over. Vooral elzen en Amerikaanse 

vogelkers  (Prunus serotina). Onderbegroeiing meestal brandnetels (ruigte). De 

akker werd tijdens de duur van het project bebouwd met maïs. 
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Set 41 (NZ-B41) 

BWK (Vriens, et al., 2011) sz  + hrb + pop 

Vallen bevinden zich in verstoord ruig grasland, eveneens geplaatst aan de rand 

van een houtkant met stroompje. 

 

Sets 43-45 (NZ-B43-45) 

BWK (Vriens, et al., 2011) qb 

vo + bet 

De drie sets zijn geplaatst langs een aardeweg aan de achterkant van de terril 

van Houthalen. 

Vallen staan opgesteld in eiken-berkenbos met varens (set 44) tot aan een 

vochtig stuk met elzen, aan de rand (achterkant) van de plas en de 

bijbehorende drijfzoom.  

De plek is een overgang van volwassen 

eikenberkenbos naar een onvolwassen 

berkenbroekbos met hier en daar 

oeverelementen. In de drogere delen 

is Zomereik (Quercus robur) de 

heersende boomsoort en staat in de 

kruidlaag Grote muur (Stellaria 

holostea), Gewone salmonszegel 

(Polygonatum multiflorum), Bochtige 

smele (Deschampsia flexuosa) en Hulst 

(Ilex aquifolium). 
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In het vochtigere deel groeien meer Berken (Ruwe en zachte berk), maar ook 

wat Wilgen. In de ondergroei staan onder andere Hoge cyperzegge (Carex 

pseudocyperus) en Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata). 

Andere: Gewone wederik (Lysimachia vulgaris), Rietgras (Phalaris arundinacea). 

 

Set 46 (NZ-B46) 

BWK (Vriens, et al., 2011) so + vn 

qb 

Vallen staan opgesteld aan de Laambroekvijvers, achterkant terril Houthalen en 

industrieterrein Centrum-Zuid. De grond is hier nog relatief droog met Zomereik 

(Quercus robur) en Ruwe berk (Betula pendula). Er zijn echter al redelijk wat 

natte plekken. Slangenwortel (Calla palustris) is hier waargenomen. 

 

 

Set 47-48 (NZ-B47-48) 

BWK (Vriens, et al., 2011) so + vn 

Deze biotoop loopt meer naar de Laambroekvijvers en weg van de terril, 

waardoor de ondergrond vochtiger wordt. In de overgang van de hogere terril 

naar de gegraven vijvers ligt een natter elzenbroekbos met als hoofdbegroeiing 

Zwarte els (Alnus glutinosa). In de ondergroei staan onder andere Ruwe smele 

(Deschampsia cespitosa), Ijle zegge (Carex remota), Elzenzegge (Carex 

elongata), Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus), Bosbies (Scirpus sylvaticus) 

en aan de rand van de vijver enkele planten van het zeldzame Rijstgras (Leersia 

oryzoides). 
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Andere soorten: Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), Bosaardbei 

(Fragaria vesca). 

 

Sets 49-51 (NZ-B49-51) 

BWK (Vriens, et al., 2011) ko 

De vallen staan opgesteld op een stortterrein aan het industriepark Centrum-

Zuid. De ondergrond hier bestaat vnl. uit puin en betonstort, begroeid met 

verschillende kruidachtigen. De vegetatie is een mozaïek van kalkrijke ruigte, 

opslaand jong berkenbos en vochtigere delen met rietruigte. 

Op enkele plaatsen is recent nog met de bodem gerommeld en is sprake van 

een pionierssituatie. Enkele opmerkelijke soorten zijn Ruige anjer (Dianthus 

armeria), Donderkruid (Inula conyzae), Borstelkrans (Clinopodium vulgare) en 

Boslathyrus (Lathyrus sylvestris). Meer dominante soorten betreffen Duinriet 

(Calamagrostis epigejos), Ruwe berk (Betula pendula), Boswilg (Salix caprea) en 

Riet (Phragmites australis). 

Andere: Echt bitterkruid (Picris hieracioides) en Vlinderstruik (Buddleja davidii). 
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Compensatiegebieden 

Voor de Noord-Zuidverbinding is er beslist om de terreinen van de voormalige 

kazerne van Helchteren – nu een asielcentrum – alsook het huidige 

industrieterrein aan de Belgacomtoren en het gebied in de buurt van Sonnis als 

compensatiegebied in te kleuren. 

Er is dan beslist om ook hier te bepalen wat de biodiversiteit is. Gezien de 

beperkingen in tijd en budget werden hier enkel bodemvallen geplaatst. 

 

Set 52 (NZ-B52) 

BWK (Vriens, et al., 2011) lhi+ lh/hp 

hp + hr 

De vallen staan opgesteld op de grens tussen permanent cultuurgrasland 

(voormalige populierenaanplant, z.o. NZ-B7-9) en vochtig grasland met zeggen. 

 

Set 53 (NZ-B53) 

BWK (Vriens, et al., 2011) bs 

ko + ui 

Grens tussen een autokerkhof en een maïsakker. Het autokerkhofbedrijf is 

afgeboord met een coniferenrij. De bodem is waarschijnlijk vervuild en er staat 

zeer weinig begroeiing op.. 
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Set 54 (NZ-B54) 

BWK (Vriens, et al., 2011) ppmh + que 

Naaldbos met ondergroei van Bochtige smele  (Deschampsia flexuosa). Geen 

andere ondergroei. 

 

Set 55 (NZ-B55) 

BWK (Vriens, et al., 2011) bs 

weg 

Vallen zijn langs de kant van de weg geplaatst. De weg loopt tussen twee akkers 

in. De berm bestaat uit een smalle (1m) strook gras wat eens per jaar wordt 

gemaaid. 

 

Set 56 (NZ-B56) 

BWK (Vriens, et al., 2011) bs 

ppmb 

Grensgebied tussen naaldbos met ondergroei van jonge bomen en struiken en 

akkers. 

De vallen zijn geplaatst op de bosrand, enkele meters van de akkerrand. 

 

Set 59 (NZ-B59) 

BWK (Vriens, et al., 2011) bs 

kt + khq + kbpins + khb 

hp/kc + kb 

Talud rond een weide, met daarop een houtkant bestaande uit Beuk, Grove 

den (Pinus sylvestris). 

De weide is goed onderhouden (gemaaid) en ligt enkele meters lager dan de 

omringende akkers. Vallen werden geplaatst op het talud. 

 

Set 60 (NZ-B60) 

BWK (Vriens, et al., 2011) ppmb/qb 

Complex van naaldbomen en eiken-berkenbos. Ondergroei is opslag van Braam 

(Rubus spp.). Verder zeer weinig ondergroei. 
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Rode Lijst 

Na het plaatsen van de bodemvallen werd een nauwkeurigere beschrijving 

gemaakt van de biotopen waarin de vallen zich bevinden. 

Hieruit bleek dat er op het traject toch een aantal bijzondere plantensoorten 

voorkomen. Deze planten komen ook voor op de Vlaamse Rode Lijst voor 

Planten (Van Landuyt, Vanhecke, & Hoste, 2006). 

 

Dwergviltkruid (Filago minima)     Kwetsbaar  

Ruige anjer (Dianthus armeria)     Zeldzaam 

Rijstgras (Leersia oryzoides)      Zeer zeldzaam 

 

 

Dwergviltkruid  

 

Figuur 2: Waarnemingen van Dwergviltkruid in Limburg (Bron: www.biodiversiteitlimburg.be)  
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Ruige anjer 

 

Figuur 3: Waarnemingen van Ruige anje in Limburg (Bron: www. biodiversiteitlimburg.be) 
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Rijstgras 

 

Figuur 4: Waarnemingen van Rijstgras in Limburg (Bron: www.biodiversiteitlimburg.be) 
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Materialen & Methoden 
De ‘ruggengraat’ van het onderzoek wordt gevormd door een serie 

bodemvallen. Het onderzoek wordt verder nog aangevuld met visuele 

waarnemingen, slepen, kloppen, kleurvallen en malaisevallen. 

Bodemvallen  

Gezien de omvang van het project moest er een afweging worden gemaakt 

tussen financiële haalbaarheid en tijdsbesteding enerzijds, en 

reproduceerbaarheid en vergelijkbaarheid van de resultaten anderzijds. Volgens 

de richtlijnen van LIKONA bestaat 1 set bodemvallen uit 3 vallen met telkens een 

tussenafstand van 5m (Crevecoeur L., pers. comm.). Dit zou voor het totale 

project resulteren in 174 vallen. 

Ingeval er zou worden geopteerd voor dit scenario mocht de inhoud van de 3 

vallen per set worden samengebracht voor sortering. Dit zou resulteren in 

uiteindelijk 58 stalen. 

Niettemin werd er geopteerd voor 2 vallen per set – met 5m tussenafstand, 

vanwege de materiaalkosten en de tijdsbesteding. 

Er werd dan wel beslist om de inhoud van de respectievelijke vallen niet samen 

te brengen en zodoende een uitsplitsing te maken per set. 

Met de bodemvallen in de compensatiegebieden er bij geteld resulteerde dit in 

een totaal van 116 stalen. 

Bodemvallen op het geplande traject werden telkens in 3 sets geplaatst: 1 set 

op de as van het tracé en 2 sets, respectievelijk 50m links en 50m rechts van de 

as. 

Bodemvallen op de andere onderzoekspercelen werden zodanig geplaatst dat 

ze steeds binnen eenzelfde biotoop bleven of op de grenzen daarvan. 
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Constructie 

Bodemvallen bestonden uit een 0,75 lit Weck bokaal, geplaatst in een 

ingegraven PVC-buis met diameter 100mm. 

Het geheel werd overdekt met een PVC-plaat, bevestigd aan een draadstang 

van 25cm lengte met 2 moeren. Op de dekplaat werd een label aangebracht 

als waarschuwing (gebruik van formol). 
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Locaties 

 

Figuur 5: Overzichtskaart locaties bodemvallen op het geplande tracé 
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Figuur 6: Overzichtskaart locaties bodemvallen in de compensatiegebieden 

 

Protocol 

Bodemvallen werden geplaatst op 28-29 juli 2011 en waren actief gedurende 

twee onderscheiden periodes: van 29 juli 2012 t.e.m. 20 oktober 2011 en van 1 

maart 2012 t.e.m. 31 juli 2012. 

Vallen werden geledigd – ongeveer – om de 20 dagen. De exacte data zijn: 

- 22 augustus 2011  

- 10 september 2011 

- 30 september 2011 

- 20 oktober 2011 

Op 20 oktober 2011 werden vallen geledigd, afgesloten met een deksel en 

afgedekt door de PVC dekplaat volledig naar beneden te duwen op de 

bodemval. 

Op 1 maart 2012 werden alle vallen terug gevuld en actief gemaakt. Vallen die 
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tijdens de rustperiode waren verdwenen of vernield werden vervangen.  

Op dezelfde dag werden ook de bodemvallen in de compensatiegebieden 

geplaatst. De data van lediging in de tweede periode zijn: 

- 20 maart 2012 

- 10 april 2012 

- 30 april 2012 

- 20 mei 2012 

- 13 juni 2012 

- 3 juli 2012 

- 30 juli 2012 
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Kleurvallen 

De kleurvallen werden als aanvulling ingezet voor de bodemvallen, meer 

specifiek voor de verzameling van bijensoorten. Gezien de slechte 

weersomstandigheden gedurende het voorjaar van 2012 kon er slechts 

tweemaal vallen worden uitgezet.  

De kleurvallen werden steeds op dezelfde locatie(s) uitgezet en ook steeds voor 

de duur van een dag. 

Constructie 

Kleurvallen bestonden uit sets van 3 transparante, polypropyleen bakjes (hoogte  

7cm, diameter 11,5cm, inhoud 0,5 lit). 

De bakjes werden aan de binnenkant met een primer (plastic primer, Motip) 

gespoten en daarna van een kleurlaag voorzien. Voor elke set 1 bakje geel 

(Fluor Yellow, Motip), 1 bakje blauw (Fluor Blue, Motip) en 1 bakje wit (High Gloss 

White, Motip). 

 

Per set werden de 3 bakjes op 1 rij geplaatst met telkens 5m tussenafstand. De 

volgorde van de kleuren was niet van belang. 

Protocol 

Kleurvallensets werden slechts 2 maal geplaatst: op 20 maart 2012 en 20 mei 

2012 

Er werden ook slechts 2 sets geplaatst. 

Elk setje werd ’s morgens geplaatst. Elk bakje werd tot maximaal voor de helft 

gevuld met water en enkele druppels detergent. Tegen de avond werden de 

setjes terug verzameld. Bakjes werden meegenomen. 

Het verzamelde materiaal werd per set samengevoegd en in 70% alcohol 

bewaard. 
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Malaiseval 

De malaiseval werd als aanvulling ingezet voor de bodemvallen, meer specifiek 

voor de collectie van vliegende insecten.  

Er werd slechts op 1 locatie een malaiseval uitgezet. 

Constructie 

Een malaiseval is een ‘flight intercept trap’, een val speciaal ontworpen voor het 

vangen van insecten tijdens de vlucht. 

Zij bestaat uit een verticale wand uit textiel met daarboven een tentvormig dak 

en aan beide uiteinden, loodrecht erop, telkens een kleine wand, eveneens uit 

textiel. 

Het textiel is meestal zwart, wit of een combinatie van beide. Het dak is schuin 

oplopend en eindigt in een punt waar zich ook een opening bevindt, waaraan 

een pot met vloeistof (alcohol of formol) kan worden bevestigd. 

Insecten die in de vlucht tegen de wand op vliegen, kruipen omhoog en 

worden door het dak naar de opening geleid. Zo vallen ze in de pot met 

vloeistof en kunnen later worden opgehaald. 

Kevers worden met deze val minder gevangen, daar ze zich bij een botsing 

onmiddellijk laten vallen. 

Het is wel mogelijk dat insecten vanaf de grond tegen de wand opkruipen en zo 

worden gevangen. 

Protocol 

De malaiseval werd geplaatst op 20 maart 2012 en werd geledigd op dezelfde 

momenten als de bodemvallen. 

De gevulde pot met materiaal werd losgeschroefd en de inhoud werd 

overgegoten in een ander recipiënt. Hierna werd de verzamelpot opnieuw 

gevuld met vloeistof en terug geplaatst. 
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Locaties 

 

Figuur 7: Overzichtskaart locaties kleurvallen en malaiseval   
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Slepen & kloppen 

Slepen en kloppen zijn eveneens aanvullende onderzoeksmethodes. Hiermee 

worden vooral Arthropoda geviseerd die zich in de kruid – en/of graslaag 

bevinden. 

Constructie 

Slepen wordt uitgevoerd met een speciaal daarvoor ontworpen net dat van 

een steviger materiaal is gemaakt dan bijv. vlindernetten. 

Bovendien bestaat een sleepnet soms ook uit een buitennet van grover 

materiaal dat het binnennet moet beschermen. 

Protocol 

Tijdens het slepen loopt de onderzoeker op het terrein en zwaait met het net 

voor zich uit over de grond in een boog van 180° (vlnr en vice versa). 

Gevangen diertjes worden uit het net gehaald d.m.v. een pincet of een 

zuigpotje en in alcohol 70% bewaard. 
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Resultaten 
Dit rapport wil niet enkel een droge opsomming zijn van de organismen die op 

het Noord-Zuidtraject werden gevonden. 

Niettemin is een korte roundup van wat er is waargenomen zeker niet overbodig, 

temeer dat dit een idee geeft hoe divers de biotopen op het voornoemde 

traject zijn. 

Paddenstoelen  

Biodiversiteit wordt vooral gestuurd door plantendiversiteit. De mechanismen die 

deze diversiteit reguleren zijn nog niet goed bestudeerd maar men gaat er van 

uit dat een of meer van die mechanismen worden gestuurd door de diversiteit 

van micro-organismen, met name dan schimmels (van der Heijden, et al., 1998). 

 

Schimmels zijn vooral gekend als opruimers maar zijn minstens zo belangrijk in hun 

rol als symbionten met planten, de zogenaamde mycorrhiza. In deze innige 

band met hogere planten zijn zij de partner die de opname van voedingsstoffen 

uit de bodem vergemakkelijken, in ruil voor gemakkelijke toegang tot suikers en 

andere bouwstoffen die ze zelf niet (kunnen) aanmaken. 

Als opruimers spelen ze een vitale rol in de afbraak van dood hout. Hoewel 

sommige opportunistische soorten algemeen voorkomen als opruimers van 

“gemakkelijk” materiaal als dode dieren, afval en groen plantaardig materiaal 

(bladeren, stengels, bloemen), zijn de schimmels die dood hout opruimen 

veeleer specialisten. Ze groeien eerder traag en sommige soorten zijn echt 

toegespitst op een of enkele soorten hout, al dan niet dood.  

Planten zijn als producenten in de voedselketen enorm afhankelijk van deze 

opruimers want deze brengen organisch materiaal terug in de bodem en maken 

het beschikbaar voor opname. 

De paddenstoelen die wij elk jaar waarnemen zijn de vruchtlichamen van deze 

schimmels en zijn vanzelfsprekend een relatief gemakkelijke manier om 

schimmels te ‘spotten’. 

Gelet op de beperkte tijd dat paddenstoelen waarneembaar zijn gedurende 

het project en rekening houdend met het feit dat niet alle locaties geschikt of 

interessant zijn voor paddenstoelen, werd er een selectie gemaakt. Volgende 

locaties werden bemonsterd: De Ramp, Domein Kraanberg, Mangelbeekvallei, 

Mijngebouw, Terril, Wilgenbroek. 
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Er  werden 15 staalnames uitgevoerd op deze plekken en op verschillende 

datums. 

De waarnemingen werden allemaal genoteerd in 9 kilometerhokken (IFBL): 

D6.17.34 

D6.27.12  

D6.27.33 

D6.27.34 

D6.27.43 

D6.37.11 

D6.37.12 

D6.37.13 

D6.37.14 

Staalnames zijn visuele waarnemingen. Daarbij wordt een bepaald transect 

afgelopen en worden alle soorten genoteerd die werden waargenomen. Er 

werden geen aantallen genoteerd, enkel de al of niet aanwezigheid. 

In dit verslag zijn ook waarnemingen opgenomen die in een recenter verleden 

(2007-2010) door de werkgroep Mycolim zijn uitgevoerd. Vermits deze 

waarnemingen op exact dezelfde locaties lagen als waar nu in het kader van 

dit onderzoek werd bemonsterd kunnen de resultaten van toen moeiteloos hierin 

worden opgenomen, wat de volledigheid alleen maar ten goede kan komen. 

In totaal werden er 409 soorten paddenstoelen/schimmels waargenomen. 

De verhouding tussen de 5 verschillende locaties liggen als volgt: 

 

Waarnemingen Soorten 

De Ramp 138 119 

Kraanberg 135 114 

Mangelbeek 83 82 

Mijngebouw 2 2 

Terril 664 314 

Wilgenbroek 28 27 

 

Hierbij is duidelijk te merken dat de terril in Houthalen het meest intensief werd 

bezocht. 
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Om een idee te krijgen van de ‘rijkdom’ aan soorten (van een groep 

organismen) in een bepaald gebied wordt er een ‘species cumulation curve’ 

gemaakt. 

Deze curve is een indicatie voor  de mate waarin soorten worden toegevoegd 

aan de inventarisatie in functie van de ‘moeite’, in dit geval het aantal  

waarnemingen, uitgedrukt in een combinatie van plaats en tijdstip. 

Men krijgt op deze manier een idee van de soortenrijkdom maar men kan 

tegelijkertijd met deze curve vaststellen of de ‘sampling effort’, de moeite wel 

voldoende was. M.a.w. of een bepaald gebied wel op een adequate manier is 

bemonsterd (Magurran, 2004). 

 

 

Grafiek 1: Species cumulation curve paddenstoelen 

 

 

Voor een goed onderzocht gebied gaat de curve naar een asymptoot, m.a.w. 

zij bereikt een plafond en stijgt niet meer verder. 
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In het geval van de paddenstoelen in deze curve zien we dat er nog 

mogelijkheden zijn om meer soorten te vinden. 

Niet alleen soortenrijkdom is interessant, ook de onderlinge soortenverdeling. 

M.a.w. wat is de verhouding soortenaantal  t.o.v. individuen? 

Hiervoor berekent men de procentuele vertegenwoordiging van het aantal 

getelde individuen per soort ten opzicht van het totaal aantal individuen. 

Vervolgens geeft men een ranking: de soort met het hoogste percentage krijgt 

nummer 1, de volgende nummer 2, en zo verder tot de laagste. 

Een plot van de procentuele verdeling t.o.v. de ranking geeft dan een dergelijke 

grafiek (Whittaker plot): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grafiek duidt op een zeer soortenrijke paddenstoelenflora zonder dominante 

soorten en een zeer evenredige soortenverdeling. Hoe sterker de helling hoe 

meer het totaal aantal individuen wordt bepaald door het veel voorkomen van 

enkele soorten. 

De grafiek deint echter meer uit naar rechts en vlakt sterk af wat wijst op een 

groot aantal soorten die in kleine aantallen (1 waarneming) voorkomen. 

De meest algemene soorten  zijn voornamelijk het Elfenbankje (Trametes 

versicolor ) en de Roodporiehoutzwam (Daedaleopsis confragosa ). 
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Grafiek 2: Whittaker grafiek paddenstoelen 



 

 

44 Noord-Zuid eindrapport 

27.09.2012 

 

De grafiek moet echter met enige 

nuance worden geïnterpreteerd: 

percentages liggen in elk geval nooit 

hoger dan 0,012%. De verhouding van 

elke soort t.o.v. het totaal is dan ook 

erg laag. 

 

 

 

Tijdens het onderzoek zijn er ook enkele bijzondere vondsten gedaan: 

Roodvezelgordijnzwam (Cortinarius miraculosus) 

Deze zwam is een bewoner van loofbossen op arme zandgrond. Zij vormt (ecto-) 

mycorrhiza op loofbomen en struiken.  

De roodvezelgordijnzwam heeft de status “zeer zeldzaam” op de Rode Lijst. Er is 

nog maar 1 waarneming geregistreerd (Waarnemingen fauna en flora in België) 

 

Foto 14: Roodvezelgordijnzwam (Marion van de Vegte) 

  

Foto 13: Roodporiehoutzwam (Eric 

Steinert) 
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Leemknotszwam (Clavaria krieglsteineri) 

De leemknotszwam is een saprofyt die voorkomt op de kleiige graslanden. 

Er zijn van deze zwam nog maar 4 waarnemingen geregistreerd (Waarnemingen 

fauna en flora in België). De soort staat op de Rode Lijst eveneens ingevuld als 

zeer zeldzaam. 

 

Foto 15: Leemknotszwam (Ron Demey) 

 

In totaal werden er 244 Rode Lijst soorten gevonden, onder te verdelen 

involgende categorieën: 

 

 

 

 

 

 

  

Zeer zeldzaam 11 

Zeldzaam 26 

Vrij zeldzaam 19 

Kwetsbaar 3 

Bedreigd 1 

Gevoelig 2 



 

 

46 Noord-Zuid eindrapport 

27.09.2012 

Mossen  

Ook mossen maken deel uit van de plantendiversiteit. Vandaar dat er ook een 

census is gemaakt van deze groep. 

Mossen (Bryophyta) behoren tot de sporenplanten en zijn de oudste 

plantengroep op aarde. 

De techniek die werd toegepast voor de inventarisatie van de mossen op de 

Noord-Zuid is hetzelfde als die werd gebruikt voor paddenstoelen. De 

waarnemer loopt een bepaald traject af en noteert welke soorten hij/zij 

waarneemt. 

Hierbij wordt enkel de aanwezigheid genoteerd. Volgende IFBL-hokken werden 

bemonsterd: 

D6.1734, D6.2731, D6.1742 

In totaal werden 72 soorten mossen gevonden. Ook hier enkele bijzondere 

soorten: 

Stompe haarmuts (Orthotrichum obtusifolium): zeldzaam 

Kenmerken: blad eirond, bladrand gebogen. Broedkorrels aanwezig. In ons land 

bijna nooit met kapsels. Vaak erg klein: van 3 tot 10 mm, en ietwat gelig groen. 

Voorkomen: Op rijke  schors op zonnige plaatsen 
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Ruige haarmuts (Orthotrichum speciosum): zeer zeldzaam 

Kenmerken: Kapsel bijna helemaal boven de bladeren uitstekend, kapselsteel 

even lang als kapsel. Huikje meestal ruig behaard. 

Voorkomen: Op neutrale schors op beschutte plaatsen in bos. 

 

 

 

  



 

 

48 Noord-Zuid eindrapport 

27.09.2012 

Bonte haarmuts (Orthotrichum stramineum): zeldzaam 

Kenmerken: Groeit in typische kleine ronde polletjes. Eerder blauwachtig groen. 

Huikje van kapsel met zeer donker puntje. Kapsel bijna helemaal boven de 

bladeren uitstekend, kapselsteel even lang als kapsel. Huikje meestal ruig 

behaard. 

Voorkomen: Op rijke schors op luchtvochtige plaatsen. 
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Heidefranjemos (Ptilidium ciliare): zeldzaam 

Kenmerken: Plant kruipend tegen schors aangedrukt. Groene tot purperrode 

matjes. 

Voorkomen: Zure schors of ook op hout en steen in luchtvochtige plaatsen.  
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Vogels  

Van de 162 vogelsoorten die in Vlaanderen regelmatig tot broeden zijn 

gekomen, zijn er 94 waargenomen op het Noord-Zuid traject. Dat is 58% van alle 

soorten. 

De waarnemingen om tot dit getal te komen zijn uitgevoerd in de periode 2009-

2012, telkens in februari-maart tot juni. 

Niet enkel de waarde voor het biodiversiteit assessment is hier van belang, 

vogels speelden ook een belangrijke rol in het vastleggen van bepaalde 

gebieden in het kader van Natura 2000. De zgn. VogelRichtlijn bepaalt dat er 

een netwerk van gebieden in Europa moet worden gecreëerd om trekvogels de 

kans te geven een veilige rustplaats te bieden en de lokale broedvogels een 

broedplek aan te bieden. 

Het is hier van belang ook te vermelden dat bepaalde segmenten van het 

geplande traject door deze EU Vogelrichtlijngebieden lopen. Men dient hiermee 

rekening te houden bij de aanleg van de weg. 
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Van de 94 waargenomen soorten staan er 21 op de Vlaamse Rode Lijst (Devos, 

Anselin, & Vermeersch, 2004): 

 

 

Van al deze soorten trekt vooral de Watersnip de aandacht. In België heeft hij 

de status ‘met uitsterven bedreigd’. Op de IUCN Red List echter staat hij 

genoteerd als ‘least concern’ (Butchart, 2012) omdat zijn verspreidingsgebied zo 

groot is. Op die manier is de soort als dusdanig minder bedreigd. Niettemin is het 

van belang om de Belgische populatie op peil te houden.  

 

Foto 16: Watersnip (Foto Martin Mecnarowski) 
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Ongewervelden  

De ‘ruggengraat’ van dit onderzoek bestaat uit Ongewervelden, meer bepaald 

Geleedpotigen (Arthropoda). 

Hierin spelen de insecten en spinnen een zeer prominente rol. 

De bestudeerde groepen zijn Kevers (Coleoptera), Mieren (Hymenoptera: 

Formicidae), Spinnen (Araneae) en in mindere mate Sprinkhanen 

(Orthoptera),Vlinders (Lepidoptera) en Wantsen (Hemiptera). 

In het totaal zijn er 25464 exemplaren verzameld door middel van bodemvallen, 

klopstalen, sleepvangsten, zeven, handvangsten en lokvallen. De verdeling 

tussen de groepen is: 

1010 Sprinkhanen & Krekels 

77  (Water)Wantsen 

10733 Kevers 

5214 Mieren  

8335 Spinnen 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aantallen die werden gevangen 

in de verschillende vallen. 

Kevers 

Hoewel er kevers zijn verzameld uit verschillende families is het grootste deel van 

de biomassa en de soorten vertegenwoordigd door de loopkevers.  

De ecologie en taxonomie van loopkevers is goed bekend. Bovendien kan de 

groep worden verdeeld over wijdverspreide generalisten, eurytope1 soorten en 

specialisten die maar een of enkele habitats bewonen (stenotoop). 

Bovendien bezit elke habitat een assemblage van zowel generalisten als 

specialisten Carabidae (Rainio & Niemelä, 2003). Dit maakt hen geschikt als 

bioindicatoren. 

Vandaar ook dat we voor dit assessment ook extra aandacht besteden aan 

deze groep. 

Loopkevertellingen zijn eveneens niet afhankelijk van de grootte van het staal 

vanwege de ‘lappendeken’ verdeling van de soort(en) (Rainio & Niemelä, 

2003). De resultaten kunnen wel afhangen van het aantal sites die worden 

                                                           

1 Eurytoop: niet kieskeurig wat betreft de leefomgeving; kan in veel biotopen leven. Tegenstelling met 

stenotoop. 



 

 

53 Noord-Zuid eindrapport 

27.09.2012 

bemonsterd maar herhaling (verschillende sites in 1 studie, wat hier wel degelijk 

het geval is) kan dit effect verkleinen. 

Sampling effort 

Kevers werden verzameld door middel van bodemvallen, lufteklektoren en 

zeefvangsten. 

Zoals reeds vernoemd werden er 10733 exemplaren gevangen, verdeeld over 

278 soorten. 

Is dit nu een volledig overzicht van de diversiteit van de keverfauna in het 

bemonsterde gebied? Uit onderstaande grafiek kunnen we opmaken dat de 

census geen volledig beeld geeft: 

 

 

De soorten cumul geeft aan dat er nog geen ‘verzadiging’ is opgetreden, 

m.a.w. wanneer het aantal meetpunten voldoende is en er geen extra soorten 

meer zullen worden gevonden indien er nog punten worden aan toegevoegd 

kan men afleiden uit het feit dat de grafiek naar een asymptoot gaat (afvlakt). 

Dat is hier duidelijk niet het geval. 
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Nu, er zijn al 118 bodemvallen geplaatst over de hele lengte van het traject, wat 

al een voldoende groot aantal meetpunten voorstelt. Dit betekent dat er nog 

wat langer had mogen verzameld worden. De beperkte duur van het project 

brengt dan vanzelf met zich mee dat in de voorziene periode niet voldoende 

materiaal kan worden verzameld. 

We kunnen dus duidelijk stellen dat het aantal keversoorten dat zich in het 

gebied bevindt nog niet voldoende gekend is. Meer onderzoek is zeker aan te 

bevelen, wil men in de toekomst een beeld krijgen van de eventuele impact van 

de aanleg van het traject. 

 

Het aantal soorten kevers dat men per val vangt is zeer divers. In onderstaande 

tabel krijgt men een idee van de verdeling. 

Bodemvallen 1 en 2 liggen in landbouwgebied grenzend aan houtkanten en/of 

grasland wat een perfecte habitat is voor verschillende loopkeversoorten. Dit uit 

zich dan ook in het vangen van grotere aantallen soorten in deze vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Val nr. Soorten Kevers 

NZ-BODEM-01 30 

NZ-BODEM-02 25 

NZ-BODEM-24 25 

NZ-BODEM-23 23 

NZ-BODEM-15 21 

NZ-BODEM-22 19 

NZ-BODEM-07 19 

NZ-BODEM-12 18 

NZ-BODEM-42 17 

NZ-BODEM-09 17 

… … 

NZ-BODEM-49 6 

NZ-BODEM-50 6 

NZ-BODEM-20 5 

NZ-BODEM-45 5 
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Rode Lijst 

Een aantal soorten kevers die zijn gevonden staan ook op de Vlaamse Rode Lijst 

voor Loopkevers (Desender, et al., 2008). 

Soort Rode-Lijstcategorie 

Cicindela campestris Achteruitgaand   

Cicindela hybrida Achteruitgaand   

Amara praetermissa Bedreigd   

Trechus rubens Bedreigd   

Amara famelica Kwetsbaar   

Amara infima Kwetsbaar   

Calosoma inquisitor Kwetsbaar   

Harpalus smaragdinus Kwetsbaar   

Leistus spinibarbis Kwetsbaar   

Pterostichus lepidus Kwetsbaar   

Amara brunnea Met uitsterven bedreigd 

Calathus ambiguus Met uitsterven bedreigd 

 

Opmerkelijk is de vangst van A. brunnea (Gyllenhall, 1810). Het is de tweede 

waarneming voor Limburg en de derde voor België 
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Er moet echter ook even worden stil gestaan bij een ander aspect van dit 

onderzoek. Niet alleen de zeldzame soorten zijn belangrijk in een dergelijke 

census. Men mag zich niet laten verleiden zich te focussen op een kleine groep 

dieren die in kleine aantallen voorkomen. De soorten die dominant zijn en in 

grote aantallen voorkomen hebben eveneens een belang in het assessment. 

Uiteindelijk moeten ook deze dieren in hun biotoop voldoende voedsel vinden 

om zich te kunnen handhaven en zelfs zich voortplanten. 

Men kan er dus van uit gaan dat de specifieke biotopen  waar deze soorten 

voorkomen een voldoende groot ‘reservoir’ zijn om deze aantallen te kunnen 

herbergen. 

Dat is van belang voor het onderzoek omdat deze soorten staan voor een hele 

keten aan organismen die er voor zorgen dat deze (roof)dieren kunnen 

overleven.  

Uit het onderzoek is gebleken dat de rijkdom van de keverfauna over het traject 

in ‘biomassa’ gedomineerd wordt door enkele soorten: 40% van de gevangen 

exemplaren wordt bepaald door drie soorten: Carabus problematicus, 

Pterostichus niger en Nebria brevicollis. 
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De verspreiding van deze drie soorten is telkens verschillend.  

Carabus problematicus is blijkbaar geconcentreerd rond de ‘noordelijke’ vallen 

en bevindt zich ook duidelijk dicht bij het huidige traject (Grote baan). 

 

De biotopen zijn voornamelijk gras- of akkerlanden, afgewisseld met 

bosgebieden of houtkanten, ideaal leefgebied voor loopkevers. Nochtans is C. 

problematicus een eurytope soort en is er dus geen specifieke voorkeur voor een 

biotoop. 
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Het is opvallend dat de soort vooral werd gevonden in de EU HabitatRichtlijn 

gebieden. De vallen zijn natuurlijk beperkend, in die zin dat men enkel dieren 

kan waarnemen waar de vallen zijn geplaatst. Niettemin moet men toch 

vaststellen dat de vallen die in de compensatiegebieden werden geplaatst 

(Oostelijk van het centrum van Helchteren) veel minder exemplaren van C. 

problematicus opleverden, hoewel ook daar dezelfde soort biotopen voorkomt. 

Men kan er van uitgaan dat binnen het Habitatgebied de populatie van C. 

problematicus substantieel is. 

Binnen dit onderzoek een bewijs van het belang van dit soort gebieden. 

 

Pterostichus niger werd meer verspreid in de vallen teruggevonden.  
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Men krijgt de indruk dat het lappendeken aan stukjes Habitatgebied de 

voorkeur geniet van deze soort. De biotopen hier zijn vooral verruigde 

graslanden met opslag van jonge bomen. 

Het is goed mogelijk dat de soort deze lappendeken als stapstenen gebruikt om 

zich verder te verspreiden en een verstoring, waarbij (een deel van) deze 

stapstenen zouden verdwijnen kan een negatieve impact hebben op de 

verspreiding van deze  soort. 

 

Nebria brevicollis geeft een gelijkaardige verspreiding als P. niger, hoewel deze 

soort ook in de compensatiegebieden werd teruggevonden en dus iets meer 

verspreid is als P. niger. 
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Ook hier rijst het vermoeden dat deze soort de verspreide stukjes Habitatgebied 

gebruikt als lappendeken. 

De soort is ook gevonden op het industrieterrein Centrum-Zuid, een indicatie dat 

ze zich in zeer verschillende biotopen thuis voelt. 
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Mieren 

Mieren zijn een van de belangrijkste diergroepen ter wereld. Ze behoren tot de 

meest dominante soorten en er zijn weinig gebieden ter wereld waar geen 

mieren voorkomen. 

Het feit dat mieren altijd in kolonies voorkomen maakt ze tot een geliefd object 

voor biotoopstudies want de kans om enkele mieren te vangen is veel groter 

dan bij solitair levende soorten insecten. Ook voor biodiversiteitstudies lenen ze 

zich goed als indicatorsoort. 

Vandaar dat ook in deze studie aandacht wordt geschonken aan deze 

diergroep. 

Er werden 5129 mieren gevonden, verdeeld over 29 soorten. 

Sampling effort 

De kromme bereikt nog geen asymptoot maar ze begint toch al te neigen naar 

een afvlakking. 

Net als bij de kevers is er nog potentieel om meer soorten te vinden. Ook hier 

had dat kunnen worden gerealiseerd door een langere bemonsteringsperiode, 

meer dan door extra vallen te plaatsen. 

Enkele gerichte excursies met zeven, klopschermen zouden ook extra soorten 

kunnen hebben opgeleverd. Berlesetechniek wordt eveneens aanbevolen. 
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In bijna elke val werden mieren teruggevonden, hoewel niet overal evenredig. 

Onderstaande tabel toont aan dat in feite de meerderheid van de vallen 

minder dan tien soorten oplevert. De verdeling van de vangsten is ook dusdanig 

dat er moeilijk een bepaalde biotoop kan worden aangeduid als zijnde de 

ideale mierenbiotoop. 

 

Val nr. 
Soorten 

Mieren 

Rode lijst 

soorten 

NZ-BODEM-13 13 4 

NZ-BODEM-38 12 3 

NZ-BODEM-07 11 1 

NZ-BODEM-09 11 1 

NZ-BODEM-05 10 1 

NZ-BODEM-10 10 1 

NZ-BODEM-01 9 

 NZ-BODEM-15 9 2 

NZ-BODEM-16 9 2 

NZ-BODEM-06 8 

 … … … 

NZ-BODEM-46 3 

 NZ-BODEM-51 3 

 NZ-BODEM-55 3 

 NZ-BODEM-60 3 

 NZ-BODEM-26 2 

 NZ-BODEM-49 2 

 NZ-BODEM-50 2 

 NZ-BODEM-32 1 

 NZ-BODEM-52 1 

  

 

 

 

 

 

 

De meeste Rode-lijstsoorten in dit onderzoek zijn bosmieren. Deze groep ligt al 

jaren onder vuur door de oprukkende urbanisatie (wegen, woonwijken, 

industrieterrein…) en had ook al eerder te maken met illegale poppenroverij. 

Soort 
Rode-

lijstcategorie 

Myrmica lonae Bedreigd 

Formica polyctena Kwetsbaar 

Formica pratensis Kwetsbaar 

Formica rufibarbis Kwetsbaar 

Formica sanguinea Kwetsbaar 

Lasius meridionalis Kwetsbaar 

Myrmecina graminicola Kwetsbaar 

Myrmica schencki Kwetsbaar 
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Bosmieren zijn bijzonder gevoelig voor verstoring; de nesten zijn zo goed als 

permanent en stellen toch specifieke eisen aan de omgeving. Zo gedijen ze het 

beste aan bosranden aan de zuidkant. 

De populatie (soortenrijkdom) is vrij evenredig verdeeld. Lasius platythorax 

domineert (20%), gevolgd door Myrmica rubra en M. ruginodes. 

 

 

  

0,01% 

0,10% 

1,00% 

10,00% 

100,00% 

0 5 10 15 20 25 30 35 

R
e

la
ti
e

v
e

 a
b

u
n

d
a

n
ti
e

 (
lo

g
) 

Rang 

Rang-abundantie Mieren 



 

 

64 Noord-Zuid eindrapport 

27.09.2012 

Enkele bijzondere vondsten: Myrmica karavajevi en Stenamma westwoodii 

Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930) 

Deze parasitaire mierensoort werd voor de tweede keer ooit in België 

waargenomen tijdens dit onderzoek. Ze werd een eerste maal gevonden door 

Raignier en Van Boven op de Hoge Venen in 1951 (Vankerkhoven, Vanstraelen, 

& Dekoninck, 2011) en sindsdien, ondanks uitgebreide en gerichte zoektochten, 

nooit meer gevonden. 

Dit is een bijzondere vondst, ook al omdat deze soort zeer zeldzaam is in Europa. 

Ze werd al in verschillende landen waargenomen, maar steeds eenmalig en/of 

slechts een of enkele exemplaren. 

De vondst is dermate belangrijk dat hierover reeds werd gepubliceerd in het 

tijdschrift van de Belgische Entomologische Vereniging (Vankerkhoven, 

Vanstraelen, & Dekoninck, 2011) 

M. karavajevi is een sociaalparasiet. Deze mier dringt het nest van haar gastheer 

(Myrmica scabrinodis) en neemt dit over. Werksters worden niet geproduceerd, 

enkel mannetjes en nieuwe koninginnen. De verzorging hiervan wordt 

overgelaten aan de werksters van de gastheerkolonie. 

De mier (een wijfje) werd gevonden in val NZ-B16a. 

 

Stenamma westwoodii Westwood, 1839 

De vondst van deze soort is eveneens bijzonder. Deze soort behoort tot de 

zeldzaamste mieren ter wereld. Tot nu waren er maar 4 waarnemingen 

geregistreerd in België. De laatste waarneming waren 5 exemplaren in een 

malaiseval op het militair domein van Schaffen. Hierover werd ook al 

gerapporteerd in het tijdschrift van de Belgische Entomologische Vereniging 

(Vankerkhoven, Berwaerts, Jacobs, & Dekoninck, 2010). 

De soort is niet te verwarren met S. debile, een soort die veel algemener is in 

België. 

In de voorlopige Vlaamse Rode Lijst van de mieren heeft de soort de status van 

‘onvoldoende gekend’. Men gaat er van uit dat ze bedreigd is maar er zijn 

onvoldoende gegevens om die status te kunnen bevestigen.  
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Spinnen 

Alle spinnen zijn predatoren. In die zin kunnen ze gevoelig zijn voor 

veranderingen in hun biotoop omdat ze afhankelijk blijven van het al of niet 

voorkomen van hun – soms specifieke – prooien. 

Het maakt spinnen dan ook tot een interessant studieobject voor de 

biodiversiteitstudie, vandaar dat deze groep ook is opgenomen. Bovendien zijn 

de meeste spinnen vrij eenvoudig te verzamelen via de bodemvallen of door 

middel van klopstalen. 

Er werden 8335 spinnen verzameld, verdeeld over 210 soorten. Dit is ongeveer 

40% van de Vlaamse spinnenfauna. 

Sampling effort 

De kromme bereikt, net als bij kevers en mieren, nog geen asymptoot. 

Ook hier kan er worden geconcludeerd dat er nog potentieel is om meer 

soorten te vinden, eveneens door middel van een langere bemonsterings-

periode. Klop- en zeefstalen leveren over het algemeen weinig op (zie tabel 

hieronder). 
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Veel bodemvallen leveren een grote hoeveelheid soorten op.  

 

Val nr. Aantal soorten 

NZ-BODEM-09 51 

NZ-BODEM-07 45 

NZ-BODEM-37 44 

NZ-BODEM-15 43 

NZ-BODEM-22 43 

NZ-BODEM-16 42 

NZ-BODEM-05 41 

NZ-BODEM-13 38 

NZ-BODEM-20 38 

NZ-BODEM-04 37 

… … 

NZ-BODEM-53 22 

NZ-BODEM-26 21 

NZ-BODEM-47 21 

NZ-BODEM-32 19 

NZ-BODEM-48 19 

 

Van de verzamelde soorten komen er meer dan 43 voor op de Rode Lijst 

(Maelfait, Baert, Janssen, & Alderweireldt, 1998):  

Soort Rode-Lijstcategorie 

Micrargus apertus Waarschijnlijk bedreigd 

Alopecosa fabrilis Bedreigd 

Dictyna latens Bedreigd 

Drassodes pubescens Bedreigd 

Evarcha laetabunda Bedreigd 

Haplodrassus silvestris Bedreigd 

Hygrolycosa 

rubrofasciata Bedreigd 

Micaria fulgens Bedreigd 

Ozyptila brevipes Bedreigd 

Ozyptila sanctuaria Bedreigd 

Pardosa monticola Bedreigd 

Pellenes tripunctatus Bedreigd 

Phaeocedus braccatus Bedreigd 

Zora silvestris Bedreigd 

Aelurillus v-insignitus Kwetsbaar 

Alopecosa barbipes Kwetsbaar 

Alopecosa cuneata Kwetsbaar 

Arctosa leopardus Kwetsbaar 

Crustulina guttata Kwetsbaar 
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Ero tuberculata Kwetsbaar 

Hahnia helveola Kwetsbaar 

Marpissa radiata Kwetsbaar 

Neriene emphana Kwetsbaar 

Oedothorax gibbosus Kwetsbaar 

Pardosa lugubris Kwetsbaar 

Pardosa prativaga Kwetsbaar 

Phlegra fasciata Kwetsbaar 

Steatoda phalerata Kwetsbaar 

Taranucnus setosus Kwetsbaar 

Tibellus oblongus Kwetsbaar 

Trichopterna cito Kwetsbaar 

Trochosa spinipalpis Kwetsbaar 

Xerolycosa nemoralis Kwetsbaar 

Zelotes electus Kwetsbaar 

Zelotes longipes Kwetsbaar 

Zelotes petrensis Kwetsbaar 

Atypus affinis Kwetsbaar 

Pardosa hortensis Zeldzaam 

Pardosa proxima Zeldzaam 

Zodarion rubidum Zeldzaam 

Argiope bruennichi Zeldzaam 

Drassylus praeficus Met uitsterven bedreigd 

Pirata uliginosus Met uitsterven bedreigd 

Xysticus acerbus Met uitsterven bedreigd 

 

Merk op dat er drie soorten met uitsterven worden bedreigd. 
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De soortenrijkdom vertoont een log normale verdeling. Er zijn niet echt 

dominante soorten en de populatie lijkt evenredig verdeeld. 
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Enkele opmerkelijke vondsten: 

Drassylus praeficus, Pirata uliginosus en Xysticus acerbus zijn drie soorten met de 

status ‘met uitsterven bedreigd’, een extra indicatie dat men hier toch wel met 

waardevolle biotopen te maken heeft. 
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Sprinkhanen 

De sprinkhanen en krekels kwamen niet in zulke getalen voor dan kevers, mieren 

of spinnen. Niettemin zijn ze het vermelden waard omdat ook deze groep vrij 

gevoelig is voor verandering in biotoop. 

Veel exemplaren zijn er niet verzameld in de bodemvallen gedurende het 

onderzoek: 1010 exemplaren uit tien soorten. 

 

Er werden echter ook nog losse waarnemingen gedaan. Daarmee kan de lijst 

van waargenomen soorten nog worden uitgebreid tot achttien soorten. 

Wetenschappelijke naam Naam 

Chrysochraon dispar Gouden Sprinkhaan 

Chorthippus parallelus Krasser 

Tettigonia viridissima Grote Groene Sabelsprinkhaan 

Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje 

Omocestus viridulus Wekkertje 

Metrioptera roeselii Greppelsprinkhaan 

Tetrix undulata Gewoon Doorntje 

Tetrix subulata Zeggendoorntje 

Conocephalus spec. Spitskopje onbekend 

Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan 

Chorthippus albomarginatus Kustsprinkhaan 

Nemobius sylvestris Boskrekel 

Omocestus rufipes Negertje 

Gryllus campestris Veldkrekel 

Meconema thalassinum Boomsprinkhaan 

Oedipoda caerulescens Blauwvleugelsprinkhaan 

Chorthippus mollis Snortikker 

Conocephalus dorsalis Gewoon spitskopje 

 

 

 

Een verlenging van de bemonsteringsperiode was aan te bevelen; een 

potentieel aan nog toe te voegen soorten is nog aanwezig. 
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De soortenrijkdom is log normaal verdeeld met 1 dominante of veel 

voorkomende soort (Nemobius sylvestris). 
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Volgende soorten bevinden zich op de Vlaamse Rode Lijst (Decleer, Devriese, 

Hofmans, Lock, Barenburg, & Maes, 2000): 

Wet. Naam Ned. Naam 

Rode-lijst 

status 

Omocestus viridulus Wekkertje Kwetsbaar 

Metrioptera roeselii Greppelsprinkhaan Kwetsbaar 

Oedipoda caerulescens Blauwvleugelsprinkhaan Kwetsbaar 

Chorthippus mollis Snortikker Kwetsbaar 

Chrysochraon dispar Gouden Sprinkhaan Zeldzaam 

Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan Zeldzaam 

Chorthippus albomarginatus Kustsprinkhaan Zeldzaam 

Nemobius sylvestris Boskrekel Zeldzaam 

Omocestus rufipes Negertje Zeldzaam 

Gryllus campestris Veldkrekel Zeldzaam 
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Waterwantsen 

Deze wantsen zijn van belang voor het onderzoek, vooral voor de natte 

gebieden (moerassen van de Mangelbeek). Indien de weg zal worden 

aangelegd dan verdient het aanbeveling na enkele jaren terug een assessment 

uit te voeren naar deze gebieden, omdat de kans bestaat dat verdroging zal 

optreden. 

De wantsen kunnen dan een goede indicator zijn voor een verandering in de 

biotoop. 

Er werden slechts drie bemonsteringen uitgevoerd op verschillende plaatsen 

(Mangelbeek, Kraanberg). 

Het is daarom moeilijk een idee te krijgen van de efficiëntie van de 

bemonstering. 

Niettemin kunnen we toch al enkele vaststellingen doen: 

Er werden 77 wantsen gevangen, verdeeld over 14 soorten. De soortenrijkdom is 

mooi evenredig verdeeld, er zijn niet echt dominante soorten aan te duiden. 
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Volgende drie soorten bevinden zich op de Vlaamse Rode Lijst: 

Familie Soort Rode-Lijstcategorie 

Veliidae Velia caprai caprai Kwetsbaar 

Corixidae Sigara iactans Zeldzaam 

Gerridae Gerris lateralis Uitgestorven 

 

Bijzondere vondsten: Gerris lateralis – Rossige schaatsenrijder. 

De waterwantsen in Vlaanderen werden intensief geïnventariseerd in de 

jaren 1980.  Dit onderzoek leidde tot de Rode Lijst van de water- en 

oppervlaktewantsen (Bonte et al., 2001). In deze publicatie kreeg de 

rossige schaatsenrijder (Gerris lateralis) de status ‘uitgestorven’.  Deze 

unieke waterwants werd ook naast het Noord-Zuidtraject gevonden. De 

biotoop van deze wants bestaat uit beschaduwde poeltjes in broekbos. 

In 2010 werd de wants voor de eerste maal terug waargenomen en in het 

kader van dit onderzoek werd ze in 2011 voor de tweede maal 

gevangen. 
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Conclusie 
Het bemonsteren van het Noord-Zuid tracé is een uniek project geweest. Niet 

alleen voor de schaal, maar ook het doel waarvoor het is uitgevoerd. Deze 

inventarisatie had een duidelijk vooropgesteld maatschappelijk doel, namelijk 

een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de dicussie rond de realisatie van 

een concreet project. 

De data die hier werden verzameld bieden een instrument om zich een beeld te 

kunnen vormen van het enorme potentieel aan fauna en flora dat zich in dit 

gebied bevindt. 

Uit de gegevens is gebleken dat een jaar bemonsteren veel te kort was. Maar er 

was nu eenmaal een budget vooropgesteld en dit liet geen ruimte voor meer 

onderzoek. Het aantal bemonsteringsplekken was nochtans ruim voldoende en 

de diversiteit aan biotopen was dermate dat we gerust kunnen stellen dat  er 

voldoende niches zijn waarin soorten zich kunnen handhaven. 

Niettemin heeft het al een schat aan resultaten opgeleverd: 94 soorten vogels, 

10 Sprinkhanen & Krekels, 14 (Water)Wantsen, 278 Kevers, 29 Mieren,  

210 Spinnen, 72 mossen en 409 paddenstoelen. 

Het is van belang hier te stipuleren dat deze gegevens toch al bepaalde 

denkpistes kunnen opwerpen. 

Zo is er het belang van de natte gebieden. De aanleg van de weg zou als 

gevolg kunnen hebben dat deze gebieden verdrogen. Dit zal absoluut een 

impact hebben op de biodiversiteit aldaar. Er zijn nu reeds interessante soorten 

gevonden – paddenstoelen, mossen, waterwantsen, kevers – die zich op de 

Rode Lijst bevinden en waarvan de huidige populatie ongetwijfeld een effect 

zal ondervinden indien deze verdroging zich inzet. 

Het feit dat er grote hoeveelheden loopkevers worden gevonden in de EU 

Habitatrichtlijngebieden is een duidelijke indicatie dat deze gebieden wel 

degelijk hun nut hebben voor de biodiversiteit. Immers, grote hoeveelheden 

roofkevers impliceert grote hoeveelheden prooi en dus een groot areaal aan 

voedselplanten. We kunnen dus aannemen dat we, op basis van deze 

vondsten, in dat gebied een grote diversiteit zullen aantreffen. Niet voor niets 

worden loopkevers als indicatorsoorten gebruikt… 

Er zijn verschillende Rode Lijstsoorten gevonden die extra gewicht geven aan de 

waarde van de gebieden. 

Speciale aandacht vragen de Watersnip, Myrmica karavajevi, Stenamma 

westwoodii en de Rossige schaatsenrijder. 

Vooral de beide mierensoorten zijn belangrijk. Er zijn niet voldoende gegevens 

beschikbaar om ze een status op de Rode Lijst te kunnen bezorgen maar men 

vermoedt toch dat zij ernstig worden bedreigd. We pleiten er dan ook voor om 
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hier door specialisten verder onderzoek naar te laten uitvoeren om zodoende 

een beter beeld te krijgen van hun actuele situatie. 

De Watersnip wordt misschien wel niet beschouwd als een volwaardige 

broedvogel in dit specifiek gebied, maar de waarneming van exemplaren 

tijdens het broedseizoen voedt de hoop dat er kansen zijn dat deze soort voet 

aan wal krijgt in dit gebied. Er is geen mogelijkheid te bepalen wat de invloed 

van de aanleg van een weg zou zijn.  

Dit document biedt nog andere kansen: indien de weg zal worden aangelegd 

dan raden wij ten stelligste aan om tijdens de aanleg en enkele jaren na het 

voltooien van de werken opnieuw een dergelijk assessment uit te voeren. Het zal 

een uniek document genereren dat ons in staat stelt harde bewijzen aan te 

kunnen voeren voor de impact op de biodiversiteit van de aanleg van een weg 

door deze verschillende biotopen. Dit hoeft niet per se altijd een negatief effect 

te zijn, maar hoe dan ook zal men een wetenschappelijke basis hebben die 

misschien de doorslag kan geven bij de beslissing over toekomstige projecten. 

  



 

 

77 Noord-Zuid eindrapport 

27.09.2012 

Bibliografie 
Agosti, D., Majer, J., Alonso, L., & Schultz, T. (2000). Ants: Standard Methods for Measuring 

and Monitoring Biological Diversity. Washington & London: Smithsonian Institution Press. 

Antvogel, H., & Bonn, A. (2001). Environmental parameters and microspatial distribution 

of insects: a case study of carabids in an alluvial forest. Ecography , 24:4, 470-482. 

Byron, H. (2000). Biodiversity and Environmental impact Assessment: A Good Practice 

Guide for Road Schemes. Sandy: The RSPB, WWF-UK, English Nature and the Wildlife trust. 

Cardoso, P., Scharff, N., Gaspar, C., Henriques, S. S., Carvalho, R., Castro, P. H., et al. 

(2008). Rapid biodiversity assessment of spiders (Araneae) using semi-quantitative 

sampling: a case study in a Mediterranean forest. Insect Conservation and Diversity , 1, 

71-84. 

Colwell, R. (2005). EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species 

from samples. Version 7.5. User's Guide and application published at 

http://purl.oclc.org/estimates. Retrieved from http://purl.oclc.org/estimates 

De Blust, G., Hoffmann, M., T'Jollyn, F., Vandenbussche, V., & Zwaenepoel, A. (2000). 

Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen: Heide en landduinen. Opgeroepen op 

Juli 24, 2012, van Website van INBO: http://www.inbo.be/docupload/1508.pdf 

Decleer, K., Devriese, H., Hofmans, K., Lock, K., Barenburg, B., & Maes, D. (2000). 

Voorlopige atlas en 'rode lijst' van de sprinkhanen en krekels van België (Insecta, 

Orthoptera). Brussel: SALTABEL i.s.m. IN en KBIN. 

Desender, K., Dekoninck, W., Maes, D., Crevecoeur, L., Dufrêne, M., Jacobs, M., et al. 

(2008). Een nieuwe verspreidingsatlas van de loopkevers en zandloopkevers (Carabidae) 

in België. Brussel : Belgium: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Durwael, L., Roelandt, B., De Keersmaeker, L., & Lust, N. (2000). Beschrijving van de 

natuurtypen in Vlaanderen: Bossen. Opgeroepen op Juli 24, 2012, van Website van INBO: 

http://www.ino.be/docupload/1505.pdf 

England Field Unit, Nature Conservancy Council. (2012). Handbook for Phase 1 Habitat 

Survey - a technique for environmental audit. Exeter: Pelagic Publishing. 

Goffin, D., & Scheltjens, T. (2008). Projectstudies (incl. MER, GRUP, RVR,ontwerp) ten 

behoeve van de realisaties van de Noordzuidverbinding te Houthalen-Helchteren: 

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Eindrapport. Hasselt: TV Asta, Agentschap 

Wegen en Verkeer Limburg. 

Hoffmann, M., T'Jollyn, F., Vandenbussche, V., & Zwaenepoel, A. (2002). Systematiek van 

natuurtypen in Vlaanderen: Graslanden. Opgeroepen op Juli 24, 2012, van Website van 

INBO: http://www.inbo.be/docupload/1507.pdf 

Kotze, D. J., & Samways, M. J. (1999). Support for the multi-taxa approach in biodiversity 

assessment, as shown by epigaeic invertebrates in an Afromontane forest archipelago. 

Journal of Insect Conservation , 3, 125-143. 



 

 

78 Noord-Zuid eindrapport 

27.09.2012 

Maelfait, J.-P., Baert, L., Janssen, M., & Alderweireldt, M. (1998). A Red list for the spiders of 

Flanders. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 

Entomologie (68), 131-142. 

Magurran, A. (2004). Measuring Biological Diversity. 9600 Garsington Road, Oxford OX4 

2DQ, UK: Blackwell Science Ltd. 

Purvis, A., & Hector, A. (2000). Getting the measure of biodioversity. (P. Campbell, R. 

Dhand, & R. Howlett, Eds.) Nature Insight (405), 207-219. 

Rainio, J., & Niemelä, J. (2003). Ground beetles (Coleptera: Carabidae) as bioindicators. 

Biodiversity and Conservation , 487-506. 

van der Heijden, M., Klironomos, J., Ursic, M., Moutoglis, P., Streitwolf-Engel, R., Boller, T., et 

al. (1998). Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem variability 

and productivity. Natue , 69-72. 

Van Landuyt, W., Vanhecke, L., & Hoste, I. (2006). Rode Lijst van de Vaatplanten van 

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In V. L. al., Atlas van de Flora van 

Vlaanderen en het Brussels Gewest. Brussel: INBO & Nationale Plantentuin van belgië. 

Vankerkhoven, F. (sd). Fiche M. karavajevi. Opgeroepen op September 2012, van 

www.formicidae.be: http://formicidae.be/myrmica/mymikara.htm 

Vankerkhoven, F., Berwaerts, K., Jacobs, M., & Dekoninck, W. (2010). Observation of 

Stenamma westwoodii Westwood, 1839 in Belgium (Formicidae, Hymenoptera); a 

species of European concern. Bulletin S.R.B.E./K.B.V.E. (146), 196:202. 

Vankerkhoven, F., Vanstraelen, Z., & Dekoninck, W. (2011). Rediscovery of the parasitic 

ant Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930) in Belgium (Formicidae, Hymenoptera). Bulletin 

S.R.B.E./K.B.V.E. (147), 185:187. 

Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 2. (sd). 

Vriens, L., Bosch, H., De Knijf, G., De Saeger, S., Guelinckx, R., Oosterlynck, P., et al. (2011). 

De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel: Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek. INBO.M.2011.1. 

Waarnemingen fauna en flora in België. (sd). Opgehaald van Waarnemingen.be: 

http://www.waarnemingen.be 

 

  



 

 

79 Noord-Zuid eindrapport 

27.09.2012 

Dankwoord 
Dit werk zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van vele mensen. Het is niet meer 

dan gepast dat onze hartelijke dank uitgaat naar hen. 

Voor de uitzetten en het regelmatig leegmaken van de bodemvallen was Dirk 

Eerdekens een onmisbare hulp. Hij kent het gebied als geen ander en was een 

bijzonder goede gids en een correcte ‘collector’. 

Zoë Vanstraelen, Arne Kimpen en Jana Deckers hebben als stagiair of 

vakantiewerker wekenlang alle Ongewervelden die zich in de bodemvallen 

bevonden gesorteerd en gelabeld zodat ze naar de specialisten konden 

worden verstuurd ter determinatie. 

Jean-Pierre Beuckx ontfermde zich over de Malaiseval. 

De specialisten – Eugène Stassen, Marc Janssen, François Vankerkhoven, Jean-

Pierre Beuckx, Eric Stoffelen, David Beyen, Jaak Evens, Maarten Jacobs, Johan 

Lemmens, Gut Tilkin, Cécile Nagels, Rutger Barendse – stonden niet alleen in voor 

de determinatie van alle dieren en planten, maar velen hebben ook suggesties 

gegeven over de inplanting van de vallen, keuze van de biotopen… 

Tot slot nog dank aan Jos Leirs voor de immer enthousiaste hulp, zowel bij het 

plaatsen van vallen, leegmaken, sorteren… Jos was overal en altijd bereid een 

handje toe te steken.  
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Appendix 1: Soortenlijst Coleoptera. 

Familie Soort 

Aantal 

exempl. Hokken in Limburg 

Carabidae Cicindela hybrida 19 17 

Carabidae Cicindela campestris 3 36 

Carabidae Calosoma inquisitor 8 6 

Carabidae Carabus violaceus 1 40 

Carabidae Carabus problematicus 2235 52 

Carabidae Carabus granulatus 459 56 

Carabidae Carabus nemoralis 473 54 

Carabidae Leistus spinibarbis 7 10 

Carabidae Leistus rufomarginatus 82 30 

Carabidae Leistus terminatus 3 10 

Carabidae Leistus ferrugineus 28 37 

Carabidae Nebria brevicollis 1059 126 

Carabidae Nebria salina 11 37 

Carabidae Notiophilus aquaticus 5 14 

Carabidae Notiophlus palustris 22 38 

Carabidae Notiophilus germinyi 3 7 

Carabidae Notiophilus substriatus 2 19 

Carabidae Notiophilus rufipes 39 51 

Carabidae Notiophilus biguttatus 22 74 

Carabidae Elaphrus cupreus 5 22 

Carabidae Loricera pilicornis 120 78 

Carabidae Clivina fossor 2 35 

Carabidae Dyschirius globosus 2 48 

Carabidae Trechus rubens 6 4 

Carabidae Trechus quadristriatus 1 19 

Carabidae Trechus obtusus 69 57 

Carabidae Bembidion lampros 9 82 

Carabidae Bembidion properans 1 12 

Carabidae Bembidion tetracolum 10 52 

Carabidae 

Bembidion 

quadrimaculatum 1 36 

Carabidae 

Bembidion 

mannerheimii 15 19 

Carabidae Bembidion guttula 8 22 

Carabidae Anisodactylus binotatus 32 50 

Carabidae Harpalus affinis 35 37 

Carabidae Harpalus distinguendus 13 17 

Carabidae Harpalus smaragdinus 3 17 

Carabidae Harpalus latus 10 30 

Carabidae Harpalus rubripes 6 25 

Carabidae Harpalus rufipalpis 26 14 

Carabidae Harpalus tardus 40 34 

Carabidae Harpalus anxius 4 15 

Carabidae Ophonus puncticeps 10 20 

Carabidae Harpalus rufipes 116 59 



 

 

81 Noord-Zuid eindrapport 

27.09.2012 

Carabidae Harpalus griseus 6 15 

Carabidae Stenolophus mixtus 20 16 

Carabidae Bradycellus verbasci 1 18 

Carabidae Bradycellus harpalinus 4 57 

Carabidae Acupalpus flavicollis 4 19 

Carabidae Acupalpus brunnipes 1 23 

Carabidae Stomis pumicatus 7 11 

Carabidae Pterostichus lepidus 24 22 

Carabidae Poecilus cupreus 1 47 

Carabidae Poecilus versicolor 702 70 

Carabidae Pterostichus strenuus 61 47 

Carabidae Pterostichus diligens 78 62 

Carabidae Pterostichus vernalis 13 44 

Carabidae Pterostichus nigrita 351 55 

Carabidae Pterostichus rhaeticus 13 27 

Carabidae 

Pterostichus 

oblongopunctatus 628 66 

Carabidae Pterostichus niger 1241 61 

Carabidae Pterostichus melanarius 40 47 

Carabidae Abax ater 9 42 

Carabidae Synuchus vivalis 1 13 

Carabidae Calathus fuscipes 76 26 

Carabidae Calathus erratus 137 25 

Carabidae Calathus ambiguus 6 6 

Carabidae Calathus micropterus 85 15 

Carabidae 

Calathus 

melanocephalus 26 38 

Carabidae Calathus cinctus 5 18 

Carabidae Calathus rotundicollis 130 29 

Carabidae Calathus mollis 24 2 

Carabidae Laemostenus terricola 3 9 

Carabidae Olisthopus rotundatus 7 24 

Carabidae Agonum sexpunctatum 3 19 

Carabidae Agonum afrum 1 11 

Carabidae Agonum fuliginosum 14 32 

Carabidae Anchomenus dorsalis 1 28 

Carabidae Limodromus assimilis 108 36 

Carabidae Paranchus albipes 2 24 

Carabidae Oxypselaphus obscurus 47 56 

Carabidae Amara similata 2 28 

Carabidae Amara ovata 1 14 

Carabidae Amara convexior 1 9 

Carabidae Amara communis 40 34 

Carabidae Amara curta 2 16 

Carabidae Amara lunicollis 13 45 

Carabidae Amara aenea 11 54 

Carabidae Amara spreta 41 18 

Carabidae Amara famelica 1 8 
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Carabidae Amara familiaris 12 31 

Carabidae Amara anthobia 3 6 

Carabidae Amara tibialis 18 14 

Carabidae Amara cursitans 3 3 

Carabidae Amara bifrons 31 12 

Carabidae Amara infima 1 5 

Carabidae Amara praetermissa 1 2 

Carabidae Amara brunnea 7 2 

Carabidae Oodes helopioides 3 11 

Carabidae Badister bullatus 5 32 

Carabidae Badister lacertosus 4 18 

Carabidae Badister sodalis 1 12 

Carabidae Panagaeus cruxmajor 1 11 

Carabidae Panagaeus bipustulatus 5 6 

Carabidae Paradromius linearis 1 24 

Carabidae Syntomus foveatus 4 20 

Carabidae Syntomus truncatellus 4 17 

Hydrophilidae 

Megasternum 

obscurum 1 25 

Histeridae Plegaderus dissectus 1 23 

Histeridae Gnathoncus buyssoni 1 10 

Histeridae Paromalus flavicornis 5 46 

Histeridae 

Paromalus 

parallelepipedus 11 14 

Histeridae Platysoma elongatum 3 1 

Silphidae Nicrophorus vespilloides 17 53 

Silphidae Oiceoptoma thoracica 1 23 

Silphidae Phosphuga atrata 34 27 

Cholevidae Nargus wilkinii 1 18 

Cholevidae Sciodrepoides watsoni 14 25 

Cholevidae Catops picipes 1 26 

Leiodidae Anisotoma humeralis 2 28 

Leiodidae Anisotoma orbicularis 1 3 

Scydmaenidae Cephennium gallicum 2 18 

Scydmaenidae Stenichnus scutellaris 1 12 

Ptiliidae Ptinella errabunda 1 3 

Ptiliidae Pteryx suturalis 1 10 

Staphylinidae Omalium rivulare 1 52 

Staphylinidae Phloeostiba planus 13 26 

Staphylinidae Phloeostiba lapponicus 2 4 

Staphylinidae 

Anthobium 

atrocephalum 1 23 

Staphylinidae Anthobium unicolor 2 35 

Staphylinidae Bledius gallicus 1 14 

Staphylinidae Stenus juno 2 11 

Staphylinidae Stenus bimaculatus 1 11 

Staphylinidae Stenus tarsalis 1 5 

Staphylinidae Stenus bifoveolatus 1 3 
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Staphylinidae Rugilus orbiculatus 1 7 

Staphylinidae Rugilus erichsoni 2 13 

Staphylinidae Xantholinus semirufus 1 9 

Staphylinidae Othius subuliformis 2 17 

Staphylinidae Philonthus decorus 3 9 

Staphylinidae Gabrius splendidulus 1 17 

Staphylinidae Platydracus stercorarius 1 16 

Staphylinidae Staphylinus erythropus 1 4 

Staphylinidae Ocypus olens 80 19 

Staphylinidae Ocypus brunnipes 19 18 

Staphylinidae Tasgius ater 3 10 

Staphylinidae Alapsodus compressus 5 17 

Staphylinidae Ocypus melanarius 1 8 

Staphylinidae Veilleius dilatatus 1 19 

Staphylinidae Quedius lateralis 7 11 

Staphylinidae Quedius cruentus 4 34 

Staphylinidae Quedius mesomelinus 1 21 

Staphylinidae Quedius curtipennis 1 5 

Staphylinidae Quedius molochinus 2 15 

Staphylinidae Quedius picipes 2 3 

Staphylinidae 

Habrocerus 

capillaricornis 1 39 

Staphylinidae Lordithon thoracicus 1 11 

Staphylinidae Lordithon lunulatus 1 13 

Staphylinidae Tachyporus nitidulus 1 15 

Staphylinidae Tachyporus solutus 1 13 

Staphylinidae Agaricochara latissima 3 15 

Staphylinidae Placusa atrata 1 3 

Staphylinidae Plataraea brunnea 1 4 

Staphylinidae 

Thamiaraea 

cinnamomea 15 20 

Staphylinidae Drusilla canaliculata 2 27 

Staphylinidae Zyras limbatus 1 11 

Staphylinidae Dinarda dentata 2 4 

Staphylinidae Ilyobates nigricollis 1 10 

Pselaphidae Tychus niger 1 6 

Lycidae 

Lygistopterus 

sanguineus 1 5 

Lampyridae Lampyris noctiluca 3 7 

Cantharidae Cantharis obscura 1 12 

Cantharidae Rhagonycha fulva 4 15 

Cleridae Thanasimus formicarius 13 26 

Trogositidae Nemozoma elongatum 7 12 

Lymexylonidae 

Hylecoetus 

dermestoides 22 14 

Elateridae Ampedus balteatus 2 21 

Elateridae Adrastus pallens 4 4 

Elateridae Melanotus rufipes 15 37 
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Elateridae Agrypnus murinus 4 18 

Elateridae Prosternon tessellatum 1 2 

Elateridae Cardiophorus ruficollis 9 5 

Eucnemidae Melasis buprestoides 1 10 

Throscidae Trixagus dermestoides 3 27 

Dermestidae Megatoma undata 2 11 

Dermestidae Anthrenus fuscus 1 2 

Byrrhidae Simplocaria semistriata 3 18 

Byrrhidae Byrrhus fasciatus 1 4 

Nitidulidae Epuraea marseuli 17 11 

Nitidulidae Soronia punctatissima 1 10 

Nitidulidae Soronia grisea 1 6 

Nitidulidae Cryptarcha strigata 3 26 

Nitidulidae 

Glischrochilus 

quadriguttatus 6 30 

Nitidulidae Glischrochilus hortensis 1 58 

Nitidulidae 

Glischrochilus 

quadrisignatus 2 16 

Nitidulidae 

Glischrochilus 

quadripunctatus 1 5 

Nitidulidae Pityophagus ferrugineus 36 16 

Kateretidae Brachypterus urticae 2 10 

Monotomidae Rhizophagus grandis 1 1 

Monotomidae Rhizophagus depressus 2 11 

Monotomidae Rhizophagus perforatus 2 14 

Monotomidae 

Rhizophagus 

bipustulatus 1 32 

Cucujidae Pediacus depressus 2 13 

Silvanidae Silvanoprus fagi 3 15 

Silvanidae Uleiota planata 2 40 

Erotylidae Triplax russica 5 5 

Cryptophagidae Atomaria pulchra 1 1 

Languriidae Cryptophilus integer 2 7 

Laemophloeidae Cryptolestes duplicatus 2 17 

Latridiidae Latridius hirtus 1 8 

Latridiidae Enicmus rugosus 1 12 

Latridiidae Enicmus testaceus 3 12 

Latridiidae Cartodere nodifer 82 41 

Mycetophagidae Litargus connexus 10 44 

Mycetophagidae 

Mycetophagus 

quadripustulatus 1 13 

Mycetophagidae Mycetophagus piceus 1 18 

Colydiidae Bitoma crenata 2 22 

Colydiidae Colydium elongatum 3 11 

Corylophidae Sericoderus lateralis 11 22 

Endomychidae Symbiotes gibberosus 2 8 

Endomychidae Endomychus coccineus 1 8 

Coccinellidae 

Exochomus 

quadripustulatus 1 32 
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Coccinellidae 

Tytthaspis 

sedecimpunctata 3 63 

Coccinellidae 

Coccinella 

septempunctata 1 129 

Coccinellidae 

Calvia 

quatuordecimguttata 1 47 

Oedemeridae Oedemera lurida 1 14 

Salpingidae Salpingus planirostris 1 35 

Aderidae Euglenes oculatus 3 4 

Melandryidae Hallomenus binotatus 1 8 

Melandryidae Conopalpus testaceus 1 6 

Lagriidae Lagria hirta 3 18 

Alleculidae Mycetochara linearis 1 13 

Tenebrionidae Bolitophagus reticulatus 6 14 

Tenebrionidae Eledona agaricola 1 11 

Tenebrionidae 

Scaphidema 

metallicum 1 17 

Tenebrionidae Tribolium castaneum 2 5 

Tenebrionidae 

Nalassus 

laevioctostriatus 1 41 

Trogidae Trox scaber 1 17 

Geotrupidae Typhaeus typhoeus 2 15 

Scarabaeidae Serica brunnea 2 18 

Scarabaeidae Amphimallon solstitiale 1 3 

Scarabaeidae Phyllopertha horticola 5 25 

Cerambycidae Spondylis buprestoides 24 14 

Cerambycidae Arhopalus rusticus 1 7 

Cerambycidae Rhagium bifasciatum 1 17 

Cerambycidae Rhagium mordax 10 9 

Cerambycidae Rhagium inquisitor 14 12 

Cerambycidae Grammoptera ruficornis 2 23 

Cerambycidae Stenurella melanura 1 23 

Cerambycidae Pyrrhidium sanguineum 1 9 

Cerambycidae Phymatodes testaceus 1 16 

Chrysomelidae Donacia clavipes 1 4 

Chrysomelidae Cryptocephalus vittatus 1 9 

Chrysomelidae Prasocuris marginella 1 4 

Chrysomelidae Gonioctena viminalis 1 5 

Chrysomelidae 

Phyllobrotica 

quadrimaculata 1 4 

Chrysomelidae Longitarsus succineus 1 4 

Chrysomelidae Epitrix pubescens 1 10 

Chrysomelidae Chaetocnema hortensis 1 17 

Scolytidae Hylastes ater 22 7 

Scolytidae Hylastes attenuatus 2 2 

Scolytidae Hylurgus ligniperda 12 3 

Scolytidae 

Gnathotrichus 

materiarius 3 2 

Scolytidae Taphrorychus bicolor 1 6 
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Scolytidae Pityogenes bidentatus 1 6 

Scolytidae Xyleborus dispar 4 29 

Scolytidae Xyleborus saxeseni 742 24 

Scolytidae Xyleborus germanus 24 22 

Platypodidae Platypus cylindricus 37 20 

Curculionidae Otiorhynchus ovatus 1 9 

Curculionidae 

Strophosoma 

melanogrammum 4 44 

Curculionidae Bagous lutulentus 2 2 

Curculionidae Dorytomus taeniatus 1 8 

Curculionidae Notaris acridulus 1 3 

Curculionidae Ellescus infirmus 2 1 

Curculionidae Curculio glandium 1 23 

Curculionidae Hylobius abietis 9 13 

Curculionidae Hypera postica 1 5 

Curculionidae Acalles ptinoides 2 51 
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Appendix 2: Soortenlijst Hymenoptera: Formicidae. 

Familie Soort 
Aantal 

exemplaren 

Formicidae  Formica cunicularia 5 

Formicidae  Formica fusca 483 

Formicidae  Formica polyctena 161 

Formicidae  Formica pratensis 392 

Formicidae  Formica rufibarbis 32 

Formicidae  Formica sanguinea 10 

Formicidae  Lasius brunneus 8 

Formicidae  Lasius flavus 4 

Formicidae  Lasius fuliginosus 132 

Formicidae  Lasius meridionalis 3 

Formicidae  Lasius mixtus 4 

Formicidae  Lasius niger 229 

Formicidae  Lasius platythorax 1008 

Formicidae  Lasius umbratus 10 

Formicidae  Leptothorax acervorum 6 

Formicidae  Myrmecina graminicola 1 

Formicidae  Myrmica karavieni 1 

Formicidae  Myrmica lonae 1 

Formicidae  Myrmica microrubra 5 

Formicidae  Myrmica rubra 533 

Formicidae  Myrmica ruginodes 524 

Formicidae  Myrmica rugulosa 2 

Formicidae  Myrmica sabuleti 420 

Formicidae  Myrmica scabrinosus 376 

Formicidae  Myrmica schencki 18 

Formicidae  Stenamma debile 134 

Formicidae  Stenamma westwoodii 1 

Formicidae  Temnothorax nylanderi 455 

Formicidae  Tetramorium caespitum 171 
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Appendix 3: Soortenlijst Araneae. 

Familie Soort 
Aantal 

exemplaren 

Agelenidae Agelena labyrinthica 16 

Agelenidae Malthonica picta 49 

Agelenidae Malthonica silvestris 36 

Agelenidae Tegenaria agrestis 22 

Agelenidae Tegenaria atrica 33 

Agelenidae Textrix denticulata 2 

Amaurobiidae Amaurobius similis 2 

Anyphaenidae Anyphaena accentuata 2 

Araneidae Araneus diadematus 4 

Araneidae Araniella cucurbitina 1 

Araneidae Argiope bruennichi 3 

Araneidae Cercidia prominens 1 

Araneidae Nuctenea umbratica 1 

Atypidae Atypus affinis 25 

Clubionidae Clubiona comta 5 

Clubionidae Clubiona corticalis 1 

Clubionidae Clubiona lutescens 11 

Clubionidae Clubiona neglecta 1 

Clubionidae Clubiona reclusa 1 

Clubionidae Clubiona subtilis 2 

Clubionidae Clubiona terrestris 24 

Dictynidae Cicurina cicur 10 

Dictynidae Dictyna latens 1 

Dictynidae Dictyna uncinata 1 

Gnaphosidae Drassodes cupreus 12 

Gnaphosidae Drassodes pubescens 10 

Gnaphosidae Drassyllus pusillus 2 

Gnaphosidae Drassylus lutetianus 2 

Gnaphosidae Drassylus praeficus 46 

Gnaphosidae Haplodrassus signifer 41 

Gnaphosidae Haplodrassus silvestris 88 

Gnaphosidae Micaria dives 1 

Gnaphosidae Micaria fulgens 16 

Gnaphosidae Micaria pulicaria 22 

Gnaphosidae Phaeocedus braccatus 5 

Gnaphosidae Trachyzelotes pedestris 216 

Gnaphosidae Zelotes electus 5 

Gnaphosidae Zelotes latreillei 47 

Gnaphosidae Zelotes longipes 23 

Gnaphosidae Zelotes petrensis 164 

Gnaphosidae Zelotes subterraneus 110 

Hahniidae Antistea elegans 2 

Hahniidae Hahnia helveola 6 

Hahniidae Hahnia montana 17 
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Linyphiidae Agyneta ramosa 1 

Linyphiidae Agyneta subtilis 3 

Linyphiidae Bathyphantes approximatus 15 

Linyphiidae Bathyphantes gracilis 15 

Linyphiidae Bathyphantes nigrinus 1 

Linyphiidae Bathyphantes parvulus 40 

Linyphiidae Centromerita bicolor 4 

Linyphiidae Centromerita concinna 4 

Linyphiidae Centromerus brevivulvatus 81 

Linyphiidae Centromerus dilutus 14 

Linyphiidae Centromerus pabulator 24 

Linyphiidae Centromerus prudens 1 

Linyphiidae Centromerus sylvaticus 42 

Linyphiidae Ceratinella brevis 15 

Linyphiidae Ceratinella scabrosa 8 

Linyphiidae Cnephalocotes obscurus 30 

Linyphiidae Collinsia inerrans 10 

Linyphiidae 

Dicymbium nigrum 

brevisetorum 1 

Linyphiidae Dicymbium tibiale 8 

Linyphiidae Diplocephalus permixtus 2 

Linyphiidae Diplocephalus picinus 42 

Linyphiidae Diplostyla concolor 137 

Linyphiidae Drapetisca socialis 1 

Linyphiidae Entelecara acuminata 2 

Linyphiidae Eperigone trilobata 24 

Linyphiidae Erigone atra 20 

Linyphiidae Erigone dentipalpis 19 

Linyphiidae Floronia bucculenta 7 

Linyphiidae Gnathonarium dentatum 6 

Linyphiidae Gongylidiellum latebricola 21 

Linyphiidae Gongylidiellum vivum 4 

Linyphiidae Gongylidium rufipes 6 

Linyphiidae Hypomma bituberculatum 2 

Linyphiidae Linyphia hortensis 16 

Linyphiidae Linyphia triangularis 22 

Linyphiidae Lophomma punctatum 24 

Linyphiidae Macrargus rufus 266 

Linyphiidae Maso sundevalli 9 

Linyphiidae Meioneta mollis 3 

Linyphiidae Meioneta rurestris 24 

Linyphiidae Meioneta saxatilis 8 

Linyphiidae Micrargus apertus 1 

Linyphiidae Micrargus herbigradus 31 

Linyphiidae Micrargus subaequalis 4 

Linyphiidae Microlinyphia pusilla 1 

Linyphiidae Microneta viaria 178 

Linyphiidae Minyriolus pusillus 7 
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Linyphiidae Monocephalus fuscipes 1 

Linyphiidae Neriene clathrata 65 

Linyphiidae Neriene emphana 1 

Linyphiidae Oedothorax apicatus 4 

Linyphiidae Oedothorax fuscus 4 

Linyphiidae Oedothorax gibbosus 8 

Linyphiidae Oedothorax retusus 2 

Linyphiidae Ostearius melanopygius 2 

Linyphiidae Palliduphantes pallidus 31 

Linyphiidae Palludiphantes ericaeus 2 

Linyphiidae Pelecopsis parallela 9 

Linyphiidae Peponocranium ludricum 1 

Linyphiidae Pocadicnemis juncea 2 

Linyphiidae Pocadicnemis pumila 7 

Linyphiidae Porhomma campbelli 1 

Linyphiidae Porrhomma pallidum 1 

Linyphiidae Saaristoa abnormis 5 

Linyphiidae Stemonyphantes lineatus 2 

Linyphiidae Tallusia experta 6 

Linyphiidae Tapinocyba insecta 1 

Linyphiidae Tapinocyba praecox 18 

Linyphiidae Tapinopa longidens 14 

Linyphiidae Taranucnus setosus 3 

Linyphiidae Tenuiphantes flavipes 249 

Linyphiidae Tenuiphantes mengei 50 

Linyphiidae Tenuiphantes tenebricola 10 

Linyphiidae Tenuiphantes tenuis 116 

Linyphiidae Tenuiphantes zimmermanni 7 

Linyphiidae Thyreosthenius parasiticus 2 

Linyphiidae Tiso vagans 12 

Linyphiidae Trichopterna cito 1 

Linyphiidae Troxochrus scabriculus 21 

Linyphiidae Typhochrestus digitatus 1 

Linyphiidae Walckenaeria acuminata 15 

Linyphiidae Walckenaeria antica 18 

Linyphiidae Walckenaeria atrotibialis 16 

Linyphiidae Walckenaeria cucullata 42 

Linyphiidae Walckenaeria cuspidata 4 

Linyphiidae Walckenaeria dysderoides 2 

Linyphiidae Walckenaeria nudipalpis 6 

Linyphiidae Walckenaeria obtusa 7 

Linyphiidae Walkenaeria furcillata 3 

Liocranidae Agroeca brunnea 579 

Liocranidae Agroeca proxima 29 

Liocranidae Phrurolithus festivus 96 

Lycosidae Alopecosa barbipes 10 

Lycosidae Alopecosa cuneata 29 
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Lycosidae Alopecosa fabrilis 12 

Lycosidae Alopecosa pulverulenta 302 

Lycosidae Arctosa leopardus 3 

Lycosidae Hygrolycosa rubrofasciata 137 

Lycosidae Pardosa amentata 73 

Lycosidae Pardosa hortensis 11 

Lycosidae Pardosa lugubris 647 

Lycosidae Pardosa monticola 3 

Lycosidae Pardosa nigriceps 49 

Lycosidae Pardosa palustris 36 

Lycosidae Pardosa prativaga 215 

Lycosidae Pardosa proxima 2 

Lycosidae Pardosa pullata 156 

Lycosidae Pirata hygrophilus 682 

Lycosidae Pirata latitans 26 

Lycosidae Pirata piraticus 5 

Lycosidae Pirata uliginosus 9 

Lycosidae Trochosa ruricola 26 

Lycosidae Trochosa spinipalpis 93 

Lycosidae Trochosa terricola 1131 

Lycosidae Xerolycosa nemoralis 135 

Mimetidae Ero furcata 4 

Mimetidae Ero tuberculata 1 

Philodromidae Philodromus aureolus 1 

Philodromidae Philodromus cespitum 1 

Philodromidae Philodromus collinus 1 

Philodromidae Philodromus dispar 2 

Philodromidae Tibellus oblongus 2 

Pisauridae Pisaura mirabilis 19 

Salticidae Aelurillus v-insignitus 8 

Salticidae Ballus chalybeius 1 

Salticidae Euophrys frontalis 61 

Salticidae Evarcha falcata 7 

Salticidae Evarcha laetabunda 2 

Salticidae Heliophanus flavipes 1 

Salticidae Marpissa radiata 1 

Salticidae Myrmarachne formicaria 5 

Salticidae Neon reticulatus 4 

Salticidae Pellenes tripunctatus 3 

Salticidae Phlegra fasciata 5 

Salticidae Talavera aequipes 4 

Segestriidae Segestria senoculata 1 

Tetragnathidae Metellina mengei 4 

Tetragnathidae Pachygnatha clercki 62 

Tetragnathidae Pachygnatha degeeri 30 

Tetragnathidae Tetragnatha extensa 3 

Tetragnathidae Tetragnatha montana 2 
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Theridiidae Crustulina guttata 4 

Theridiidae Enoplognata ovata 1 

Theridiidae Enoplognatha latimana 4 

Theridiidae Enoplognatha thoracica 19 

Theridiidae Episinus angulatus 2 

Theridiidae Euryopsis flavomaculata 27 

Theridiidae Neottiura bimaculatum 1 

Theridiidae Robertus lividus 15 

Theridiidae Steatoda phalerata 12 

Theridiidae Theridion pictum 1 

Thomisidae Ozyptila brevipes 1 

Thomisidae Ozyptila praticola 241 

Thomisidae Ozyptila sanctuaria 12 

Thomisidae Ozyptila simplex 4 

Thomisidae Xysticus acerbus 2 

Thomisidae Xysticus audax 1 

Thomisidae Xysticus cristatus 23 

Thomisidae Xysticus erraticus 1 

Thomisidae Xysticus ferrugineus 69 

Thomisidae Xysticus kochi 26 

Thomisidae Xysticus lanio 1 

Thomisidae Xysticus ulmi 7 

Zodariidae Zodarion rubidum 12 

Zoridae Zora silvestris 2 

Zoridae Zora spinimana 51 
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Appendix 4: Soortenlijst Orthoptera. 

Soort 
Aantal 

exemplaren 

Nemobius sylvestris 923 

Myrmeleotettix 

maculatus 23 

Omocestus rufipes 23 

Gryllus campestris 17 

Meconema thalassinum 8 

Chorthippus parallelus 6 

Tetrix undulata 4 

Oedipoda caerulescens 2 

Chorthippus mollis 1 

Conocephalus dorsalis 1 
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