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Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat is de impact van het wegverkeer 
op het geluidsklimaat? Waar en in welke mate 
wordt het geluidsklimaat in open lucht in het 
vooropgestelde studiegebied al dan niet 
overschreden in de referentiesituatie en wat 
is het effect van de realisatie van het oostelijk 
Haventracé op dit geluidsklimaat?

Wegverkeer is een voorname bron van lawaai die 
geluidsbelasting veroorzaakt. Met deze eerste vraag wordt 
onderzocht wat de geluidsbelasting is als gevolg van het 
wegverkeer in de referentiesituatie en bij realisatie van het 
oostelijk Haventracé. Hierbij zal in beeld worden gebracht 
hoe het geluidsklimaat varieert binnen het studiegebied, dat 
onder andere de woonkernen langsheen de verschillende 
deelgebieden (Noord, Centrum, Zuid) omvat. Om inzicht 
te krijgen in de potentiële knelpunten wordt er ook naar de 
huidige geluidsbelastingskaarten gekeken. Er wordt hiertoe 
gebruik gemaakt van de geluidsbelastingskaarten met 
gegevens over het verkeer uit 2016. 

Het studiegebied zal doorheen het onderzoek meer precies 
worden afgebakend, mede op basis van de inzichten over 
de locaties waar het geluidsklimaat naar aanleiding van 
de alternatieven kan wijzigen en inzichten over locaties 
waar potenties of knelpunten gedetecteerd worden bij elke 
onderzoeksvraag. 

De realisatie van het oostelijk Haventracé kan bv. betekenen 
dat de geluidsbelasting in open lucht binnen het studiegebied 
wijzigt. De wijzigingen in wegverkeer kunnen op de ene plek 
een verbetering en op de andere plek een verslechtering 
van het geluidsklimaat betekenen. Er wordt voor het 
volledige studiegebied een geluidsmodel opgesteld om het 
geluidsklimaat gebiedsdekkend voor het studiegebied in beeld 
te brengen, zowel voor de referentiesituatie als de situatie 
na realisatie van het oostelijk Haventracé. Aan de hand van 
verschilkaarten worden de zones waar wijzigingen verwacht 
worden in het geluidsklimaat visueel in beeld gebracht en 
worden de zones waar het toekomstige geluidsniveau het 
maximaal gewenste geluidsniveau overschrijdt (zie verder) 
visueel aangeduid. 

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

• Hoe ziet het geluidsklimaat er uit in de referentiesituatie 
en na realisatie van het oostelijk Haventracé?

• Welke woonkernen en locaties met kwetsbare 
receptoren (zoals scholen, verzorgingsinstellingen, 
…)  worden in de referentiesituatie reeds blootgesteld 
aan een hoge geluidsbelasting en/of ondervinden een 
sterke wijziging van de geluidsbelasting (toename of 
afname) als gevolg van de realisatie van het oostelijk 
Haventracé en de bijhorende wijzigingen in het 
wegverkeer? 

VRAAG 2: Op welke manier kunnen we de 
vooropgestelde ambitie, om bij te dragen 
tot verbetering van het geluidsklimaat in de 
woonkernen, realiseren? Op welke wijze kan het 
geluidsklimaat daar waar geluidsbelasting het 
hoogste is of zich de grootste wijzigingen zullen 
voordoen bij realisatie van het oostelijk Haventracé 
verbeterd worden?

Binnen deze vraag worden de locaties gedetecteerd waar 
milderende maatregelen aan de orde zijn om de beoogde 
verbetering van het geluidsklimaat waar geluidsbelasting het 
hoogste is of zich de grootste wijzigingen zullen voordoen 
bij realisatie van het oostelijk Haventracé, te behalen. 
De ambitie om binnen de woonkernen te komen tot een 
verbetering van het geluidsklimaat wordt hier onderzocht. Er 
wordt nagegaan welke ingrepen het effect kunnen milderen. 
Ingrepen betreffen onder andere bermen, schermen, type 
wegdek (waaronder fluisterasfalt, next Generation Concrete 
Surface,…) en snelheid. Hierbij wordt er op zoek gegaan naar 
de wisselwerking tussen beoordelingspunten die knelpunten 
en kansen vormen. De focus ligt in het onderzoek op het 
strategisch MER, wat in dit geval impliceert dat de volledige 
uitwerking van deze potentiële ingrepen geen onderdeel 
vormt van deze fase van het complex project. Dit behoort 
wel toe tot de volgende fase, i.e. de uitwerkingsfase, van het 
complex project. 

Belangrijke onderzoeksvragen zijn als volgt:

• In welke locaties in het studiegebied met de hoogste 
geluidsbelasting het hoogst of doen zicht de grootste 
wijzigingen voor omwille van realisatie van het oostelijk 
Haventracé. Welke maatregelen kunnen getroffen 
worden om het geluidsklimaat op deze locatie te 
verbeteren? 

• Wat zijn de belangrijkste maatregelen en (hoe) kunnen 
deze worden ingezet? Bv. zou een geluidsscherm een 
oplossing kunnen bieden en kan dit ingepast worden 
in de omgeving. Is er nood aan het opleggen van een 
snelheidsbeperking voor het behalen van de ambitie?

• Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de nieuwe 
infrastructuur en eventuele randmaatregelen zo 
ingericht worden dat dit geluidshinder tot een minimum 
beperkt?

OA 1. Wijziging in geluids- 
klimaat Focus per deelgebied

De focus in onderstaande deelgebieden geeft een indicatie 
van de reeds gedetecteerde locaties waarbij verwacht wordt 
dat de geluidsbelasting het hoogste zal zijn en/of waar zich de 
grootste wijzigingen zullen voordoen omwille van de realisatie 
van het Haventracé. Deze focus per deelgebied werd afgeleid 
op basis van het eerste verkennend onderzoek naar aanleiding 
van het uitwerken van de alternatievenonderzoeksnota door 
middel van huidige beschikbare geluidsbelastingskaarten 
evenals op basis van expert judgement van het studieteam.

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op de woonkernen 
die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de A12 en de 
zoekzone van de Nx, namelijk: Berendrecht-Zandvliet-Lillo, 
Stabroek, Kapellen, Kalmthout, Brasschaat en Ekeren. 
Het geluidsklimaat wordt voornamelijk bepaald door geluid 
afkomstig van de A12 en dit voor veel van bovengenoemde 
woonkernen. Voornamelijk in Ekeren is de impact op het 
geluidsklimaat groot, omwille van de aanwezigheid van zowel 
de A12 als de ring van Antwerpen en E19 op korte afstand van 
de kern. Ook het spoorverkeer dat rond Ekeren loopt heeft 
een negatieve impact op het geluidsklimaat. Ook ter hoogte 
van de woonkernen van Berendrecht en Zandvliet wordt 
geluidshinder omwille van de A12 waargenomen. Overige 
woonkernen ondervinden een meer beperkt effect van de A12 
(d.w.z., het effect reikt minder ver), maar ondervinden een 
hogere geluidsbelasting geluidsklimaat ter hoogte van enkele 
belangrijke toeleidende wegen zoals de N111, N11 en N114.

Deelgebied Centrum
De focus in het centraal deelgebied ligt op de woonkernen 
die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de zoekzone 
van de A102: Merksem, Schoten, Schilde en Wijnegem. 
In Merksem wordt het geluidsklimaat sterk bepaald door 
de ring van Antwerpen en de E19, versterkt door nabijheid 
van de A12. Ook toeleidende wegen doorheen de kern, 
waaronder de Bredabaan en Bisschoppenhoflaan zorgen 
voor een hogere geluidsbelasting. De E19 heeft een 
groot effect op het geluidsklimaat in kernen langsheen de 
infrastructuur, waaronder Schoten. De effecten reiken tot 
op grote afstand van de infrastructuur. Daarnaast zorgt de 
N115 ook voor een negatief effect op het geluidsklimaat. Het 
geluidsklimaat in Wijnegem wordt dan weer sterk bepaald 
door de verkeersassen N12 en N112. In Schilde zijn de N12 
en N121 de belangrijkste verkeersassen met een impact op 
het geluidsklimaat. Deze impact blijft evenwel beperkt tot de 
onmiddellijke omgeving van de wegenis.

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijk deelgebied ligt op de woonkernen 
die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van zoekzone van 
de E313: Deurne, Borgerhout, Wommelgem, Oelegem, 
Ranst en Zandhoven. In Deurne en Borgerhout wordt het 
geluidsklimaat sterk beïnvloed door zowel de E313 als de 
ring van Antwerpen. Effecten op het geluidsklimaat reiken 
tot ver buiten de infrastructuurbundel en hebben een grote 
invloed onder andere het Rivierenhof. Ook overige wegenis 
zoals de Ruggeveldlaan, Ter Heydelaan en Boterlaarbaan 
dragen bij tot een verminderd geluidsklimaat.  Voor de kernen 
van Wommelgem en Ranst is de impact van de E313 op 
het geluidsklimaat groot. De woonkernen van Oelegem en 
Zandhoven ondervinden eerder geluidshinder omwille van de 
E34 en de N14 dan omwille van de E313.

Deelgebied Klimaatgordel

Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. Er wordt 
verwacht dat de ingrepen met betrekking tot de klimaatgordel 
geen (negatief) effect zullen hebben op het geluidsklimaat. 
Indien er alsnog een relevant effect zou blijken te zijn, zullen 
de inzichten hiervan alsnog worden opgenomen in het 
onderzoek.
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In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

Het onderzoek spitst zich in eerste instantie toe op de impact 
van de gewijzigde verkeersstromen in de ruimere zone 
rondom De Nieuwe Rand op het geluidsklimaat. Dit onderzoek 
gebeurt kwantitatief, gebruik makend van de resultaten 
van het verkeersmodel en specifieke geluidsmetingen 
die worden uitgevoerd in functie van het project. Er wordt 
een projectspecifiek geluidsmodel opgesteld voor het 
wegverkeer (SRMII). Behalve de referentiesituatie wordt met 
het model ook de toekomstige situatie met de toekomstige 
verkeersgegevens gemodelleerd. Op die manier kunnen de 
zones met positieve effecten en deze met negatieve effecten 
voor de discipline geluid objectief gekwantificeerd worden. 

Om de afbakening van het rekengebied te bepalen, 
moeten de geïmpacteerde wegen geïdentificeerd worden. 
De geïmpacteerde wegen zijn die wegen waarvan de 
geluidsimpact na de uitvoering van het project kan toe- of 
afnemen met minstens 1 dB, inclusief de nieuwe geplande 
wegen. Hierop wordt verder een bufferafstand in rekening 
gebracht. De omhullende buffer bepaalt de afbakening van 
het rekengebied. De bepaling van de geïmpacteerde wegen 
wordt meteen bekeken vanuit een akoestisch standpunt. 
Via een eenvoudige akoestische berekening met een grote 
rasterstap en zonder objecten kan de geluidsimpact van een 
combinatie van wegen snel bepaald worden. Ten opzichte 
van de referentiesituatie en over de varianten heen worden 
zo de deelgebieden waar de geluidsimpact varieert vlot 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

gevonden. De wegen die binnen deze deelgebieden vallen, 
zijn de geïmpacteerde wegen.

Wat betreft de beoordeling moet worden opgemerkt dat 
er voor wegverkeer geen wettelijk kader is. Om dit te 
ondervangen verwijzen we naar de oriëntatietabel die door 
overheid werd aangereikt (zie in het document ‘MER fiche  
Methodologie weg- en spoorverkeersgeluid’ en hieronder). 
Deze oriëntatietabel zal in de mate van het mogelijke en 
op hoofdlijnen gevolgd worden. Wat betreft de methodiek 
om te komen tot een beoordeling (bepalen van PI en P60), 
zal worden afgeweken van de aangereikte methodologie 
en dit omwille van de omvang van het studiegebied en 
rekening houdend met de aard van het onderzoek, namelijk 
onderzoek op strategisch niveau dat erop gericht is de 
significante en onderscheidende effecten op strategisch 
niveau te onderzoeken. Specifiek voor geluid betekent dit dat 
het onderzoek erop gericht is om de mogelijke knelpunten 
inzichtelijk te maken en na te gaan of milderende maatregelen 
voor de vastgestelde knelpunten beschikbaar zijn. 

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwantitatieve evaluatie van impact 
van het project op de (kritische of 
relevante) beoordelingspunten 
van het studiegebied binnen de 
invloedssfeer van de A12, E313 
en de zoekzone van de Nx en de 
A102

• Evaluatie verstorend effect van 
project op functioneren van 
het openruimtenetwerk en de 
ecologie, vegetaties en soorten (= 
verstoring) (zie OA verstoring t.a.v. 
biodiversiteit)

• Hinder omwille van trillingen 
(zie OA Bouwrisico’s en 
hinderaspecten)

• Kwalitatieve evaluatie van de 
impact van de geluidshinder op 
de menselijke gezondheid (OA 
Gezondheidseffecten)

• De audiovisuele effecten op de 
belevingswaarde (OA Wijziging 
van de belevingswaarde)

• Verdere uitwerking van de set aan 
mogelijke geluidsmaatregelen 
tot concrete ingrepen tot op 
uitvoeringsniveau 

• Uitspraken omtrent geluidshinder 
op perceelsniveau

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten  

Methodiek en beoordelingskader

Bovenstaande figuur geeft visueel de 
beoordelingsmethodologie weer. De x-as drukt het 
geluidsniveau uit in de referentiesituatie en de y-as het 
geluidsniveau in de geplande situatie. De rode lijn geeft het 
maximaal gewenste geluidsniveau weer. Bijvoorbeeld, als in 
de referentiesituatie het geluidsklimaat lager is dan 50 dB(A), 
dan bedraagt het maximaal gewenste geluidsniveau in de 
geplande situatie 55 dB(A). Als  het onderzoek uitwijst dat het 
geluidsniveau in de geplande situatie LNj,g groter wordt dan 
het maximaal gewenste geluidsniveau LNj,g* (=zone boven 
rode lijn in de grafiek), dan wordt een aanzienlijk negatief effect 
vastgesteld (-3). In deze situatie(s) is verder onderzoek nodig 
naar de mogelijke milderende maatregelen om het aanzienlijk 
negatieve effect terug te brengen  met een reductiewaarde 
REDNj,g gelijk aan het verschil tussen beide. 

De geluidsniveaus mogen in deze fase wiskundig afgerond 
worden tot op 1 dB(A). Milderende maatregelen zijn nodig als 
er een negatief effect is, als met andere woorden het project 
een toename van minstens 1 dB(A) vertoont ten opzichte van 
de referentiesituatie (LNj,g-LRi,g ≥ 1 dB(A)).

De oriëntatietabel bestaat uit verschillende zones:

Zoals hoger aangehaald zal het onderzoek de locaties 
aangeven waar maatregelen nodig zullen zijn. M.a.w., de 
locaties waar het geluidsniveau van de geplande situatie het 
maximaal gewenste geluidsniveau overschrijdt (rode zone 
uit de oriëntatiegrafiek).  Er wordt op kaart aangeduid waar 
er mogelijk overschrijdingen te verwachten zijn en welke 
maatregelen mogelijk zijn om het geluidsniveau te reduceren 
(zoals eerder beschreven). Dit is de eerste stap van de 
beoordeling. 

In een volgende stap (stap 2) worden, op maat van het 
project, de wijzigingen in het geluidsklimaat beoordeeld door 
middel van een beoordelingskader dat met een significatie 
van -3 tot +3 werkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
bestemming van de knelpuntgebieden die in stap 1 werden 
gedetecteerd. 

fig 1:  Oriëntatiegrafiek MER fiche Weg- en spoorverkeersgeluid 
(hoofdstuk 4.1 wegverkeer, raadpleegbaar op https://www.milieu-
info.be/ dd. 18/12/2022)
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Onderstaande categorieën, steunend op het 
significantiekader cf. het richtlijnenboek geluid en trillingen, zal 
worden gebruikt om de wijzigingen op vlak van geluidsklimaat 
te beschrijven.

Hierbij worden de nodige nuanceringen, op maat van het 
project, gemaakt. Deze zullen in de methodiek van de 
onderzoeksnota worden toegelicht. Een aantal inzichten die 
leiden tot nuanceringen zijn als volgt: 

• Om de verbeteringen van het geluidsklimaat van de 
geplande situatie ten opzichte van de referentiesituatie 
te onderscheiden wordt het significantiekader van 
het richtlijnenboek geluid en trillingen gebruikt i.e. 
trapsgewijze kwantitatieve verbetering (i.e. 1, 3, 6 
dB(A))

• Binnen eenzelfde significantiescore zal een globale 
verbetering ter hoogte van een gebied positiever 
geëvalueerd worden dan een lokale verbetering in 
datzelfde gebied

• Binnen eenzelfde significantiescore zal een globale 
of lokale verbetering ter hoogte van woongebied 
positiever geëvalueerd worden dan een globale of 
lokale verbetering ter hoogte van bv. industriegebied

Beoordelingskader

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Verbetering van het geluidsklimaat met 6 dB of meer zolang LNj,g< 70 dB(A) en LNj,g-LRi,g   <= - 1 dB(A)) +++

Verbetering van het geluidsklimaat met 3 tot 6 dB zolang LNj,g< 70 dB(A) en LNj,g-LRi,g   <= - 1 dB(A)) ++

Verbetering van het geluidsklimaat met 1 tot 3 dB  zolang LNj,g< 70 dB(A) en LNj,g-LRi,g   <= - 1 
dB(A)) 

+

Geluidsklimaat van geplande situatie is gelijk aan het geluidsklimaat in de referentiesituatie: -1 < LN-
j,g-LRi,g   <1 dB(A)) en zolang LRi,g   ≤ 60 dB(A).

0

LRi,g < 50 dB  →    LNj,g ≤ 55 dB  en LNj,g-LRi,g  ≥ 1 dB(A))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 dB < LRi,g ≤ 60 dB   →    LNj,g≤ LRi,g + 5 én LNj,g ≤ 60 dB en LNj,g-LRi,g  ≥ 1 dB(A))

-

60 dB < LRi,g ≤ 70 dB   →   LNj,g ≤ LRi,g --

LRi,g > 70 dB    →   70 dB < LNj,g ≤   LRi,g 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LRi,g > 70 dB    →    LNj,g >  LRi,g  

---
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OA 2. Wijziging in luchtkwaliteit
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat is de impact van het wegverkeer op 
de luchtkwaliteit?  Waar en in welke mate worden 
de milieukwaliteitsnormen voor lucht binnen 
het vooropgestelde studiegebied nu en in de 
referentiesituatie al dan niet voor 80% ingenomen 
of overschreden, en wat is de impact hierop door 
de realisatie van het oostelijk Haventracé?

Wegverkeer is een voorname bron van luchtverontreiniging en 
brengt hierdoor een verstorend effect teweeg op de menselijke 
gezondheid. Binnen deze eerste vraag wordt om inzicht te 
krijgen in de potentiële knelpunten in eerste instantie de 
actuele luchtkwaliteit beschreven met de VMM-modelkaarten.  
Hierna wordt aan de hand van een luchtkwaliteitsmodel 
in beeld gebracht hoe de verkeersemissies in de 
referentiesituatie bijdragen tot de immissies binnen het 
studiegebied langsheen de verschillende deelgebieden 
(Noord, Centrum, Zuid). Daarnaast wordt de impact door de 
realisatie van het oostelijk Haventracé op deze emissies en 
immissies bekeken. Ten gevolge van het project zullen de 
verkeersstromen op het hoofd- en onderliggend wegennet 
immers wijzigen. Dit onderzoek gebeurt kwantitatief, gebruik 
makend van de resultaten van het verkeersmodel. 

Het studiegebied wordt vooral bepaald door de verwachte 
wijzigingen in het verkeer en wordt op deze wijze vastgelegd 
in functie van de te verwachten effecten. Het studiegebied 
omvat het projectgebied, en die zones waar de huidige 
atmosferische en/of de toekomstige emissies ten gevolge 
van het project een aantoonbare invloed op de luchtkwaliteit 
(kunnen) hebben. Het studiegebied zal doorheen het 
onderzoek meer precies worden afgebakend, mede op basis 
van de inzichten over de locaties waar de luchtkwaliteit naar 
aanleiding van de alternatieven kan wijzigen en inzichten over 
locaties waar potenties of knelpunten gedetecteerd worden 
bij elke onderzoeksvraag.

De realisatie van het oostelijk Haventracé kan zowel een 
positieve als negatieve invloed uitoefenen afhankelijk van het 
beschouwde beoordelingspunt. Er wordt voor het volledige 
studiegebied een luchtkwaliteitskaart opgemaakt, zowel 
voor de referentiesituatie als de situatie na realisatie van 
het oostelijk Haventracé. Aan de hand van deze kaarten 
kunnen o.a. de kritische zones in beeld gebracht worden. Op 
basis van verschilkaarten zullen de zones waar wijzigingen 
optreden visueel in beeld gebracht worden. 

Voor de bespreking van het effect van de blootstelling 
van inwoners aan de luchtkwaliteit zelf en de eventuele 
gezondheidseffecten wordt verwezen naar de OA6 
Gezondheidseffecten.

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

• Wat zijn de belangrijkste knelpunten in het 
studiegebied? Hoe kunnen deze weggewerkt worden 
(wat zijn bv. relevant bron- of overdrachtsmaatregelen)?

• Wat is de invloed van de tunnelmonden op de 
luchtkwaliteit? Kunnen vanuit het onderzoek suggesties 
geformuleerd worden betreffende de positie of 
de inrichting (insleuving, schermen, …) van de 
tunnelmonden? 

• Welke zones worden in de referentiesituatie reeds 
blootgesteld aan een slechte luchtkwaliteit en/
of ondervinden een sterke wijziging (toename of 
afname) als gevolg van de realisatie van het oostelijk 
Haventracé? 

VRAAG 2: Op welke manier kunnen we de 
vooropgestelde ambitie, om bij te dragen tot een 
verbetering van de luchtkwaliteit in de woonkernen, 
realiseren? Op welke wijze kan de luchtkwaliteit, 
daar waar de bijdrage in de immissies het hoogste 
is of zich de grootste wijzigingen zullen voordoen 
bij realisatie van het oostelijk Haventracé, 
verbeterd worden?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke ingrepen gebruikt 
kunnen worden om de impact van de verkeersemissies 
binnen het studiegebied te beperken tot een minimum. Er 
wordt hierbij nagegaan in welke mate maatregelen het effect 
kunnen milderen

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

• Welke ingrepen zijn mogelijk om op lokale schaal voor 
een verbeterde luchtkwaliteit te zorgen?

• Hoe kan de negatieve impact van de tunnelmonden op 
de lokale luchtkwaliteit maximaal ingeperkt worden? 

• Hoe dient de nieuwe infrastructuur en eventuele 
randmaatregelen ingericht te worden zodat de 
immissies tot een minimum beperkt blijven?

De focus ligt in het onderzoek op het strategisch MER, wat 
in dit geval impliceert dat de volledige uitwerking van deze 
potentiële ingrepen geen onderdeel vormt van deze fase van 
het complex project. Dit behoort wel toe tot de volgende fase, 
i.e. de uitwerkingsfase, van het complex project.

Focus per deelgebied

De focus in onderstaande deelgebieden geeft een indicatie 
van de reeds gedetecteerde locaties waarbij verwacht 
wordt dat de luchtconcentraties het hoogste zullen zijn 
en/of waar zich de grootste wijzigingen zullen voordoen 
omwille van de realisatie van het Haventracé. Deze focus 
per deelgebied werd afgeleid op basis van het eerste 
verkennend onderzoek naar aanleiding van het uitwerken 
van de alternatievenonderzoeksnota door middel van huidige 
beschikbare luchtkwaliteitskaarten evenals op basis van 
expert judgement van het studieteam.

Deelgebied Noord

De aandachtsgebieden in het noordelijk deelgebied zijn de 
belangrijke woonkernen en Speciale Beschermingszones 
die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de A12 en de 
zoekzone van de Nx: Berendrecht – Zandvliet- Lillo, Stabroek, 
Kapellen, Kalmthout, Brasschaat en Ekeren. Tevens wordt 
er ook gekeken naar grensoverschrijdende effecten op de 
provincie Zeeland (Noord-Brabant). Op vlak van luchtkwaliteit 
en deposities is het verkeer op de A12 een bepalende factor. 
Zo wordt de luchtkwaliteitsnorm (voor NO2) overschreden 
voor een groot deel van Ekeren en eveneens voor een deel 
van Hoevenen. Voor overige woonkernen is de luchtkwaliteit 
beter, met als aandachtspunten verkeersstructuren zoals de 
N111, N11 en N114, waarrond de luchtkwaliteit lager ligt.

Een belangrijk aandachtspunt in deze zone vormt de locatie 
van de tunnelmonden ter hoogte van de A102 en A12, en wat 
de impact hiervan zal zijn op de omringende luchtkwaliteit.

Deelgebied Centrum

De aandachtsgebieden in het centraal deelgebied zijn 
de belangrijke woonkernen die gelegen zijn binnen de 
invloedssfeer van zoekzone van de A102: Merksem, Schoten, 
Schilde en Wijnegem. Verschillende van deze woonkernen 
kampen met een verminderde luchtkwaliteit (voor NOx). 
De luchtkwaliteit van Merksem wordt sterk bepaald door de 
verkeersstromen op de ring van Antwerpen, maar evenzeer 
door verkeersstromen op toeleidende wegen zoals de 
Bredabaan. De luchtkwaliteit in de overige woonkernen 
(Schoten, Schilde en Wijnegem) is van een betere orde, met 
als belangrijkste aandachtspunten de luchtkwaliteit ter hoogte 
van wegenis zoals de N115 (Schoten), Merksemsebaan 
(Wijnegem) en Turnhoutsebaan (Wijnegem). 

Een belangrijk aandachtspunt in deze zone vormt de 
toekomstige locatie van de tunnelmonden ter hoogte van de 
A102, alsook de locatie van het nieuwe aansluitingscomplex 
nabij het park van Schoten, en wat de impact hiervan zal zijn 
op de omringende luchtkwaliteit.

Deelgebied Zuid

De aandachtsgebieden in het zuidelijk deelgebied zijn de 
belangrijke woonkernen en SBZ/Ven-gebieden die gelegen 
zijn binnen de invloedssfeer van zoekzone van de E313: 
Deurne, Borgerhout, Wommelgem, Oelegem, Ranst en 
Zandhoven. Binnen de woonkernen wordt in de eerste plaats 
in Deurne en Borgerhout (met name in de Tuinwijk) een 
verminderde luchtkwaliteit (voor NOx) vastgesteld, onder 
werking van verkeersstromen op zowel de ring van Antwerpen 
als op de E313. Overige woonkernen kampen met een 
verminderde luchtkwaliteit langsheen de infrastructuur van de 
E313, maar dit effect reikt niet tot in de woonkernen zelf. 

Een belangrijk aandachtspunt in deze zone vormt de locatie 
van de tunnelmonden ter hoogte van de A102 en E313, en wat 
de impact hiervan zal zijn op de omringende luchtkwaliteit. 

Deelgebied Klimaatgordel
Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. Er wordt 
verwacht dat de ingrepen met betrekking tot de klimaatgordel 
geen (negatief) effect zullen hebben op de luchtkwaliteit. 
Indien er alsnog een relevant effect zou blijken te zijn, zullen 
de inzichten hiervan alsnog worden opgenomen in het 
onderzoek.
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In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden behandeld, 
welke elementen binnen een ander onderzoeksaspect 
kaderen (ELDERS), en welke aspecten niet in voorliggend 

geïntegreerd onderzoek worden bestudeerd, maar wel tijdens 
de verdere uitwerking van het project gedetailleerd aan bod 
zullen komen (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten  

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwantitatieve evaluatie van de 
impact van het project binnen het 
studiegebied, en meer specifiek 
binnen de invloedssfeer van de 
A12, E313 en de zoekzone van de 
Nx en de A102

• Impact van luchtemissies op 
natuur (stikstofdepositie) wordt 
onderzocht en beoordeeld in een 
Passende Beoordeling

• Kwantitatieve beoordeling van de 
impact van de luchtverontreiniging 
op de menselijke gezondheid (OA 
gezondheidseffecten)

• IImpact op klimaat et vice versa 
(OA Impact op en kansen voor 
klimaatmitigatie)

• De aanlegfase van het project. 
Er zullen wel aandachtspunten 
en aanbevelingen geformuleerd 
worden voor de verdere uitwerking 
van het project. 

• Uitspraken omtrent luchtkwaliteit 
op perceelsniveau.

De actuele luchtkwaliteit zal beschreven worden aan de hand 
van beschikbare bronnen zoals de VMM-modelkaarten van 
2019, alsook door de relevante gegevens van het telemetrisch 
VMM-meetnet. Hierbij worden gegevens verzameld van de 
verontreinigende stoffen NO2, black carbon, fijn stof (PM10) 
en zeer fijn stof (PM2,5).  De luchtkwaliteitskaarten van 2019 
worden gebruikt, aangezien de zichtjaren 2020 en 2021 
als niet-representatief worden beschouwen omwille van de 
Covid-pandemie. Polluenten die hoofdzakelijk aan verkeer 
gelinkt zijn, zoals elementair koolstof en stikstofoxiden, 
daalden nog sterker dan de jaren ervoor.  

De begroting van de verkeersemissies en -immissies in zowel 
de referentietoestand als geplande toestand zal gebeuren aan 
de hand van het ATMO-street model (VITO). Dit model laat toe 
om zowel de impact van het verkeer op het hoofdwegennet 
als het onderliggende wegennet te bestuderen, en dit tot op 
het niveau van street canyons, tunnelmonden, bermen en 
schermen. Hierbij wordt dan aandacht besteed aan NO2, 
PM10, PM2,5 en EC, welke bij de luchtkwaliteitsbeoordeling 
aan bod komen.  

Bij het kwantitatief vastleggen van de te verwachten 
emissies en/of impact naar luchtkwaliteit ervan wordt 
rekening gehouden met emissiefactoren, vlootbestanden 
en achtergrondconcentraties, die modelmatig beschikbaar 
zijn. Bij de luchtmodellering wordt ook de LEZ Antwerpen 
in rekening gebracht. De modelleringen zullen gebeuren 
met emissiefactoren, vlootbestanden en prognoses van 
achtergrondconcentraties voor het jaar 2030. 

De volgende modelleringsstrategie zal worden toegepast: 

• ATMO-Street model om in het studiegebied de 
luchtkwaliteit op straatniveau ten gevolge van het 
wegverkeer te berekenen.

• Screeningstool tunnelmonden op basis van het 3D 
CFD-model om de impact van haalbare Milderende 
Maatregelen te onderzoeken. Dit model zal gericht 
worden toegepast op specifieke locaties, in functie 
van noodzaak en/of een meerwaarde (bv. varianten ter 
hoogte van tunnelmonden in diepte insleuving/bermen 
of schermen/…) en uiteraard ook afgestemd op het 
onderzoeksniveau.

• 3D CFD model voor een verdere fine-tuning ter hoogte 
van specifieke aandachtzones (bv. specifieke locaties 
ter hoogte van ventilatieschachten in een tunnel). Dit 
model kan gericht worden toegepast op specifieke 
locaties, in functie van noodzaak en/of een meerwaarde 
en uiteraard ook afgestemd op het onderzoeksniveau. 

Hierbij wordt gesteund op de gegevens (o.a.  
etmaalgemiddelde verkeersintensiteiten) die vanuit het 
verkeersmodel worden aangeleverd. 

Het model zal eveneens gebruikt worden om in het kader 
van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een 
stikstofdepositieberekening uit te voeren ter hoogte van 
omliggende beschermde natuur (VEN-gebieden en Speciale 
Beschermingszones). De kwantitatieve beoordeling 
van de verzurende en vermestende effecten van deze 
stikstofdeposities wordt uitgewerkt in een Passende 
Beoordeling . 

Ook de potentiële grensoverschrijdende effecten op de 
luchtkwaliteit worden onderzocht, bv. ter hoogte van het 
SBZ-H (Brabantse Wal) in Noord-Brabant . Hierbij zal 
afgetoetst worden aan het Vlaams beoordelingskader. De 
aftoetsing aan de WHO-advieswaarden zal gebeuren binnen 
het onderzoeksaspect  gezondheidseffecten. 

De alternatieven worden op gelijkaardige wijze gemodelleerd 
als de referentiesituatie. De berekende immissiewaarden 
per alternatief worden enerzijds opnieuw getoetst aan de 
milieukwaliteitsnorm en anderzijds vergeleken met de 
overeenkomstige immissiewaarden in de referentiesituatie, 
om de bijdrage van de voorliggende alternatieven aan de 
lokale luchtkwaliteit in te schatten. De resulterende data 
worden dan voorgesteld onder de vorm van verschilkaarten. 
Dit is het verschil tussen de immissieconcentraties in de 
geplande toestand en de referentiesituatie.

Specifiek voor de A102, E313 en A12 zal ook de nodige 
aandacht uitgaan naar de impact van tunnelmonden op 
de luchtkwaliteit, en indien noodzakelijk de mogelijke 
maatregelen om de effecten te mitigeren.

Methodiek en beoordelingskader
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IMPACT OP DE LUCHTKWALITEIT TUSSENSCORE EINDSCORE NA CORRECTIE

GEEN OVER-
SCHRIJDING NA 

REALISATIE PLAN/
PROJECT VAN 80% 

VAN DE MKN?

OVERSCHRIJDING 
NA REALISATIE 
PLAN/PROJECT 

VAN 80% VAN DE 
MKN?

Plan/project zorgt 
voor daling X van 
immissie

X > 10% van de MKN of toegelaten 
aantal overschrijdingen

+3 +3 +2

X > 3% van de MKN of toegelaten aantal 
overschrijdingen

+2 +2 +1

X > 1% van de MKN of toegelaten aantal 
overschrijdingen

+1 +1 0

Plan/project heeft 
geen of zeer 
beperkte bijdrage 
aan immissie

X ≤ 1% van de MKN of toegelaten aantal 
overschrijdingen

0 0

0

Plan/project zorgt 
voor stijging X van 
immissie

X > 1% van de MKN of toegelaten aantal 
overschrijdingen

-1 -1 -2

X > 3% van de MKN of toegelaten aantal 
overschrijdingen

-2 -2 -3

X > 10% van de MKN of toegelaten 
aantal overschrijdingen

-3 -3 -3

• Met X: gemiddelde berekende immissiebijdrage en/of aantal overschrijdingen;

• MKN: milieukwaliteitsnorm (huidige grenswaarde en toekomstige streef-/grenswaarde of GGBI);

• Wanneer de MKN niet kan bepaald worden, is de tussenscore gelijk aan de eindscore.

De impact wordt beoordeeld aan de hand van het 
richtlijnensysteem Lucht.  

In navolging van de Kaderrichtlijn Lucht zal de beoordeling van 
de luchtkwaliteit gebeuren voor het volledige studiegebied, 
met uitzondering van volgende locaties:

• Locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden 
van het publiek geen toegang hebben en waar geen 
vaste bewoning is;

• Op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële 
inrichtingen, waarop alle relevante bepalingen inzake 
gezondheid en veiligheid op het werk gelden;

• Op de rijbaan van wegen;

• Op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers 
normaliter toegang tot de middenberm hebben.

Onderstaande beoordelingskader, conform het 
richtlijnensysteem lucht, zal gehanteerd worden om de 
wijzigingen op vlak van luchtkwaliteit te beoordelen. Dit 
significantiekader heeft betrekking op de bijdrage van het 
project t.o.v. de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voor de 
betreffende luchtverontreinigende stoffen.

Beoordelingskader

Eerst wordt de wijziging ten gevolge van het project berekend 
(verschil tussen de immissiewaarde in de geplande situatie en 
de referentiesituatie).  Op deze manier wordt de invloed op de 
omgeving in beeld gebracht.  Vervolgens wordt de procentuele 
bijdrage bepaald ten opzichte van de jaargemiddelde 
toetsingwaarden wat in een tussenscore resulteert. Tenslotte 
gebeurt een correctie tot de eindbeoordeling (Eindscore na 
correctie) als er in de geplande situatie een inname is van 80% 
van de milieukwalititeitsnorm. Dit wordt visueel voorgesteld 
door een kaart met de eindscores.

Per onderzocht alternatief wordt de oppervlakte (uitgedrukt in 
km²) en de weglengte (km) per significantiescore (-1, -2, -3, 
0, +1, +2, +3) gekwantificeerd. Daarnaast zal per onderzocht 
alternatief het aantal blootgestelden aan een bepaalde 
concentratie in kaart gebracht worden (conform het RLS 
lucht). Voor de bespreking van het effect van de blootstelling 
of de eventuele gezondheidseffecten wordt verwezen naar de 
OA6 Gezondheidseffecten.

Voor wat betreft de verwachte emissies van polluenten die 
zich op grote schaal verplaatsen (o.a. de NEC-polluenten 
SO2, NOx, VOS, PM2,5 en NH3) zal per alternatief 
nagegaan worden hoe deze zich tegenover elkaar verhouden 
en of er sprake is van een relevante uitstoot. Een echt 
beoordelingskader voor deze emissies is niet voorhanden, de 
resultaten worden uitsluitend afgetoetst (RLS-lucht).
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OA 3. Effecten op bodem- 
kwaliteit
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infrastruc- 
tuuralternatief ten aanzien van bodemverontreini-
ging?

Tijdens de aanlegfase van nieuwe infrastructuur of 
uitbreidingen/optimalisaties aan bestaande infrastructuur, 
wordt ook ingegrepen op de bodem. Indien ter hoogte van 
het projectgebied vervuilde bodem(water) aanwezig is 
kan hier door bodemverstoring (ontgraving, verplaatsing, 
opslag,…) aan geraakt worden. Op deze wijze is het mogelijk 
om verontreiniging te verspreiden. Binnen deze eerste vraag 
wordt nagegaan in welke mate de alternatieven een potentieel 
effect hebben ten aanzien van bodemverontreiniging. 
Belangrijke onderzoeksvragen zijn: 

• Waar zijn zones met (risico op) bodemverontreiniging 
gelegen?

• Is er sprake van PFAS verontreiniging of andere 
verontreiniging op plaatsen waar er gegraven of 
bemaald zal worden?

• Zorgt de realisatie van het project voor bijkomende 
bodemverontreiniging en zo ja, hoe kan dit (maximaal) 
vermeden worden/kunnen de effecten beperkt worden?

• Wat is het risico op verspreiding van 
bodemverontreiniging (al dan niet via lucht)?

• Welke impact heeft een tunnel op de bodemkwaliteit en 
is er een verschil tussen cut en cover en een geboorde 
tunnel? 

• Welke invloed heeft het gewijzigde richtlijnenkader 
inzake lijnbemalingen op de risicobeheersing van 
bodemverontreiniging in het project en de tunnelkeuze? 

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt binnen de potentiële 
aanlegzone of werfzone van de A12 en de Nx.

Deelgebied Centrum

De focus in het centrale deelgebied ligt binnen de potentiële 
aanlegzone of werfzone van de A102.

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op 
bodemverontreiniging binnen de 
aanlegzone van de A12, E313 
en de zoekzone van de Nx en de 
A102 

• Nagaan van de bodemkwaliteit op 
deze locaties waar gegraven of 
bemaald gaat worden (voor aanleg 
infrastructuur en klimaatgordel)

• Kwalitatieve evaluatie van de 
impact van bodemverontreiniging 
op de menselijke gezondheid (OA 
gezondheidseffecten) 

• Impact van wijzigingen in de 
waterhuishouding (kwantiteit of 
kwaliteit) op natuur en landbouw 
(OA verstoring t.a.v. biodiversiteit 
en OA impact op en kansen voor 
landbouw) 

• Bodemverdichting en 
-verharding (OA bouwrisico’s en 
hinderaspecten)

• Analyse van kwaliteit/
samenstelling van de bodem en 
onderzoek naar tijdelijke effecten 
als gevolg van bouwwerken

• Risico op calamiteiten (zowel op 
aanlegfase als exploitatiefase)

• Effecten van exploitatiefase op 
bodemverontreiniging (indien 
relevant) 

• Risico’s inzake grondverzet (OA 
bouwrisico’s en hinderaspecten)

VRAAG 2: Op welke wijze kunnen de 
vooropgestelde ambities gerealiseerd worden, nl. 
het reduceren van hinderaspecten door het nemen 
van gepaste maatregelen waar er geraakt wordt 
aan bodemverontreiniging? Kan het project ook 
bijdragen aan een betere bodemkwaliteit?

In deze tweede vraag wordt onderzocht welke maatregelen 
genomen kunnen worden om de impact van en op 
bodemverontreiniging te beperken. Er wordt hierbij nagegaan 
in welke mate maatregelen en/of technieken nodig zullen zijn 
om bodemverontreiniging te beheersen of te saneren zodanig 
de effecten ten aanzien van de omgeving te beperken.  De 
focus ligt in het onderzoek op het strategisch MER, wat in dit 
geval impliceert dat de gedetailleerde uitwerking van deze 
potentiële ingrepen geen onderdeel vormt van deze fase van 
het complex project. Dit behoort wel toe tot de volgende fase, 
i.e. de uitwerkingsfase, van het complex project. 

Op dit strategisch niveau wordt ook bekeken of het 
project iets kan bijdragen aan soil stewardship en/of een 
betere bodemkwaliteit. De bodem is namelijk een vitale 
hulpbron, die bodemfuncties vervult en tal van essentiële 
ecosysteemdiensten levert, zoals regulering van de water- 
en nutriëntencyclus, voedselproductie, het verschaffen van 
een fysieke basis voor infrastructuren en het bieden van een 
habitat aan diverse soorten. De bodem wordt echter aangetast 
door een breed spectrum van processen zoals erosie, 
verlies van organische stof, verontreiniging, verdichting, 
bodemafdekking en verlies van bodembiodiversiteit.

Onderzoeksvragen zijn:

• Welke maatregelen zijn nodig om de impact van en op 
bodemverontreiniging te beperken? 

• Draagt het project bij aan bodemgezondheid? 
Bodemgezondheid kan worden omschreven als 
het vermogen van de bodem om meerdere functies 
te vervullen en planten, dieren en mensen te 
ondersteunen.

• Kan het project preventiemaatregelen nemen die de 
bodemdegradatie ten goede komen?

• Wat kan de rol zijn van koolstof in de agrarische en 
andere bodems binnen het projectgebied of zijn hier 
hotspots voor aan te duiden?

• Welke bodems komen in aanmerking om een 
sponsfunctie te hebben en zijn hier hotspots voor aan 
te duiden?

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijke deelgebied ligt binnen de potentiële 
aanlegzone of werfzone van de E313.

Deelgebied Klimaatgordel

Er wordt nagegaan (via bestaande bronnen) of de 
zoekzones waar ingezet wordt op realisatie van de 
klimaatgordel (door realisatie van bos, moeras, verruiming 
waterlopen, infiltratiegebieden,..) onderhevig zijn aan 
bodemverontreiniging.  

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten  

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).
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Methodiek en beoordelingskader

Voor bodem evolueert de referentiesituatie mee met de meest 
actuele en beschikbare informatie die er is. Dit komt omdat er 
te veel onzekerheden zijn die niet ingeschat noch gesimuleerd 
kunnen worden voor een referentiesituatie in 2030 zoals 
bij andere onderzoeksvragen. De methodiek baseert zich 
daarom op het toepassen van twee analyseclusters, waarin 
telkens twee zaken worden afgetoetst.

Wat betreft bodemvervuiling wordt uitgegaan van gekend 
bodemonderzoek (OVAM, PFOS-verkenner,…) en wordt 
in beeld gebracht waar er mogelijk verontreinigde bodems 
gesitueerd zijn. Het effect van bodemvervuiling wordt onder 
andere bepaald aan de hand van volgende aspecten:

• Duur (tijdelijk of permanent)

• Oppervlakte 

• Type verstoring (bv. oppervlakkig of in de diepte)

• Wettelijk kader (overschreden normen)

• …

De aspecten voor bodemkwaliteit bestaan uit een beperkte 
scan naar anorganische kenmerken van de bodems die in 
ons onderzoeksgebied voorkomen. We houden dit high level 
om vooral de hotspots te kunnen analyseren, zonder de case 
specifiek te gaan werken. Onder de anorganische kenmerken 
vallen:

• Bodemstructuur

• Bodemtextuur

• Organische stof

• - … 

De effecten van de verstoring die potentieel zou optreden ten 
gevolge van de aanleg wordt kwalitatief besproken. Effecten 
voor bodemvervuiling zijn significant als…

• verontreiniging dreigt te ontstaan

• verontreiniging verplaatst wordt 

• verontreiniging gesaneerd wordt. 

• Terreinen (brownfields, blackfields) met een bestaande 
verontreiniging een andere invulling krijgen

• …

Bij de effecten voor bodemkwaliteit gaan we op zoek naar 
bestaande good practices in binnen- en buitenland omtrent 
soil stewardship of verbetering van bodemkwaliteit. Deze 
good practices hebben een relevante context voor het project 
en worden vertaald naar mogelijke toepassingen binnen 
De Nieuwe Rand. We willen hierin vooral de grote lijnen 
terugvinden. Waarom is oplossing X toegepast op gebied 
Y met kenmerken ABC en vinden we die kenmerken ABC 
ook terug in ons onderzoeksgebied? Zo ja, dan is diezelfde 
oplossing X misschien ook interessant voor ons project. 
Additioneel is dit een mogelijke hotspot die - buiten de scope 
van het onderzoek - verder kan onderzocht worden met voor 
projecten rond soil stewardship of de verbetering van de 
bodemkwaliteit.

Beoordelingskader

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van bodemkwaliteit. Dit beoor-

delingskader kan in de loop van het geïntegreerde onderzoek 
nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Het alternatief levert een aanzienlijk positief effect op de bodemkwaliteit +++

Het alternatief levert een positief effect op de bodemkwaliteit ++

Het alternatief levert een beperkt positief effect op de bodemkwaliteit +

Het alternatief levert geen significant effect op de bodemkwaliteit 0

Het alternatief levert een beperkt negatief effect op de bodemkwaliteit -

Het alternatief levert een negatief effect op de bodemkwaliteit --

Het alternatief levert een aanzienlijk negatief effect op de bodemkwaliteit ---



B1 - 18Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe RandB1 - 17

OA 4. Impact op en kansen voor 
groene publieke ruimte
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het 
infrastructuuralternatief ten aanzien van de groene 
publieke ruimte?  
De realisatie van het oostelijk traject van het Haventracé 
kan betekenen dat extra wegenis wordt aangelegd of dat 
bestaande weginfrastructuur wordt aangepast dan wel 
uitgebreid. Het geheel van aanpassingen kan invloed 
hebben op de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor 
zachte weggebruikers tot groene publieke ruimtes in 
en rond woonkernen. De aanpassingen kunnen hierbij 
zowel versterkend (kansen of potenties) als afzwakkend 
(knelpunten) werken. Binnen deze eerste vraag wordt dit 
effect in beeld gebracht. 

VRAAG 2: Op welke manier kunnen de 
vooropgestelde ambities omtrent groene publieke 
ruimtes bereikt worden?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke ingrepen nodig zijn 
om de ambities rond groene publieke ruimtes te bereiken. 
Hierbij wordt onderzocht of bestaande structuren versterkt 
dan wel uitgebreid kunnen worden. Belangrijke vragen zijn:

• Hoe bereikbaar is de groene publieke ruimte? 

• Zijn er barrières door infrastructuur?

• Is het groen vlot te bereiken met zachte modi (fiets, te 
voet)?

• Draagt het alternatief bij tot het creëren of wegnemen 
van barrières?

• Creëert het alternatief mogelijkheden tot het vergroten 
van het groenaanbod?

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de 
A12, de zoekzone Nx: Bezali, Stabroek, Kapellen, Kalmthout, 
Brasschaat en Ekeren. In deze zone vormt de barrièrewerking 
van de A12 en de potentiële barrièrewerking van de Nx een 
belangrijk onderdeel van het onderzoek. Specifiek voor de 
A12 en de knoop tussen Ekeren en Merksem zal onderzocht 
worden met welke maatregelen de barrière tussen Bezali en 
de Kalmthoutse heide, Ekeren en de Bospolder en Merksem 
en Oude Landen kan worden opgeheven. Daarnaast 
onderzoeken we welke mogelijkheden de compactere 
heraanleg van verkeerswisselaars bieden voor het vergroten 
van het aanbod publiek toegankelijk groen.

Deelgebied Centrum

De focus in het centraal deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van 
zoekzone van de A102: Merksem, Deurne-Noord, Schoten, 
Schilde en Wijnegem.  In deze zone focust het onderzoek zich 
op de impact van de A102 en haar aansluitingscomplexen 
op de hoeveelheid beschikbaar publiek toegankelijk groen 
(waaronder bv. de volkstuintjes te Merksem aan het Fort 
van Merksem, het gemeentepark van Schoten, Ertbrugge, 
Ternesse Golf, …) en de barrièrewerking van de niet 
ondertunnelde delen. Specifiek in deze deelzone wordt 
rekening gehouden met onderscheidende effecten tussen 
de aanleg van de A102 via een geboorde tunnel dan wel aan 
de hand van een cut en cover. Dit zijn tijdelijke effecten die 
wel van zodanige duur en omvang zijn dat deze meerdere 
jaren kunnen duren, en een impact kunnen hebben op het 
aanbod van toegankelijk groen. Te vermelden barrières zijn: 
de Bredabaan, Calesbergdreef (N115), het Albertkanal, 
de Bisschoppenhoflaan en de August van de Wielelei (thv 
Makro).

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van 
zoekzone van de E313: Wijnegem, Deurne, Borgerhout, 
Wommelgem, Oelegem, Ranst en Zandhoven.  In deze 
zone ligt de focus van het onderzoek op de barrièrewerking 
van de E313 en de mogelijkheden die eventuele heraanleg 
van infrastructuur biedt om deze barrière weg te werken. Te 
vermelden barrières: de E313 tussen woonwijken ten zuiden 
van E313 en Rivierenhof, het rond punt van Wommelgem 
dat tussen verschillende groenfragmenten ligt zoals het 
Rivierenhof, Park Groot Schijn, de volkstuintjes Boterlaar, 
de fortvlakte aan het Fort van Wommelgem, de E313 die de 
zuidelijke zijarmen van rivier Groot Schijn, en de onderdelen 
van de Groenpool kruist.

Deelgebied Klimaatgordel

Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. Het project-
gebied voor leefkwaliteit wordt steeds omvat binnen de 
deelgebieden Noord, Centrum en Zuid. 

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve en kwantitatieve 
evaluatie van de toegankelijkheid 
van groene publieke ruimte 

• Kwalitatieve evaluatie van de 
impact van het project op het 
recreatieve aanbod (zie OA impact 
op en kansen voor open ruimte 
recreatie) 

• Evaluatie van de belevingswaarde 
en de impact van het project 
hierop (zie OA 8: wijziging van de 
belevingswaarde)

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten  
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Methodiek en beoordelingskader

Het onderzoek naar groene publieke ruimte vertrekt van het in 
kaart brengen van de publiek toegankelijke groengebieden in 
en rondom de (woon)kernen gelegen binnen de invloedssfeer 
van het infrastructuurproject. Met behulp van een netwerk-
analyse wordt vervolgend in kaart gebracht binnen welke 
zone de groengebieden goed toegankelijk zijn met zacht 
verkeer. We maken een onderscheid tussen verschillende 
types groen aan de hand van hun schaal en kennen aan deze 
types verschillende afstanden toe binnen de welke deze als 
goed toegankelijk worden beschouwd.

Voor woon-, buurt- en wijkgroen wordt enkel de bereikbaarheid 
te voet onderzocht. Voor stadsdeelgroen en stadsgroen 
onderzoeken we bereikbaarheid te voet en met de fiets.

De resultaten van de netwerkanalyse geven een indicatie van 
het aandeel van de woonkernen die toegang hebben tot een 
bepaald groengebied, of er infrastructurele barrières zijn en 

of nieuwe toegangen de toegankelijkheid vergroten. Ook voor 
toekomstige situaties wordt deze methode uitgevoerd om te 
kunnen bepalen de bereikzone van elk groengebied groter of 
kleiner wordt.

Daarnaast kijken we ook naar de impact van het project 
op de oppervlakte publieke groene ruimte. Wanneer het 
groenaanbod vergroot omdat er meer ruimte vrijkomt is er een 
positieve bijdrage, wanneer de infrastructuur publiek groen 
verkleint is dit een aanleiding tot een negatieve beoordeling.

Natuurlijk is niet alleen de kwantiteit en de bereikbaarheid van 
groen belangrijk. Ook de functionaliteit en de kwaliteit draagt 
bij aan de levenskwaliteit. Binnen OA08 zal de bestaande 
belevingswaarde en de impact van het project op de 
belevingswaarde van o.a. groengebieden worden bestudeerd.

Type groen Oppervlakte (ha) Afstand (m) Tijd (min) Modaliteit

Woongroen - 150 2 Te voet

Buurtgroen < 10 (5 als park) 400 5 Te voet

Wijkgroen < 30 800 10 Te voet

Stadsdeelgroen < 60 1600 20 Te voet/ fiets

Stadgroen < 200 3200 40 Te voet/ fiets

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Zeer significante toename van bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene publieke 
ruimte op een beperkt aantal locaties voor zachte weggebruikers of significante toename van 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene publieke ruimte op diverse locaties

Zeer significante toename van het aanbod groene publieke ruimte

+++

Significante toename van bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene publieke ruimte 
op een beperkt aantal plaatsen voor zachte weggebruikers of beperkte toename van 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene publieke ruimte op diverse locaties

Significante toename van het aanbod groene publieke ruimte 

++

Beperkte toename van bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene publieke ruimte via 
zachte modi op een beperkt aantal plaatsen

Beperkte toename van het aanbod groene publieke ruimte
+

Geen of verwaarloosbare wijziging in toegankelijkheid en bereikbaarheid van groene publieke 
ruimte voor zachte weggebruikers 0

Beperkte afname van bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene publieke ruimte op een 
beperkt aantal locaties

Beperkte afname van het aanbod groene publieke ruimte  
-

Significante afname van bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene publieke ruimte op een 
beperkt aantal locaties of beperkte afname van bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene 
publieke ruimte op diverse locaties

Significante afname van het aanbod groene publieke ruimte  

--

Zeer significante afname van bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene publieke ruimte 
op een beperkt aantal locaties of significante afname van bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van groene publieke ruimte op diverse locaties

Zeer significante afname van het aanbod groene publieke ruimte  

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van groene publieke ruimte. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader
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OA 5. Impact op en kansen voor 
wandel- en fietsvriendelijkheid
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat is het effect van het infrastruc-
tuuralternatief ten aanzien van de wandel- en 
fietsvriendelijkheid?
De realisatie van het oostelijk Haventracé kan betekenen 
dat extra wegenis wordt aangelegd of dat bestaande 
weginfrastructuur wordt aangepast dan wel uitgebreid. 
Het geheel van aanpassingen kan een invloed hebben op 
de structuur en relaties van het wandel- en fietsnetwerk 
binnen en rond de woonkernen langs het tracé, en op de 
verkeersdrukte op verbindingswegen in de woonkernen. 
Die invloed kan betekenen dat de verkeerssituatie verbetert 
en dat er (meekoppel)kansen ontstaan voor het fiets- en 
wandelnetwerk, maar ook dat er knelpunten bijkomen of 
bestaande knelpunten vergroten. Daarnaast zal het geheel 
van aanpassingen een invloed hebben op de leefkwaliteit en 
gezondheid van de omgeving. De doelstelling is te werken 
aan een vlotte, veilige en aangename bereikbaarheid van 
voorzieningen en publieke groene ruimtes voor zachte 
weggebruikers, waar het gezond is om te wandelen en fietsen. 
Binnen deze eerste vraag wordt dit effect in beeld gebracht. 
Belangrijke onderzoeksvragen zijn: 

• Welke impact heeft het infrastructuur op de wandel- en 
fietsdoorwaadbaarheid (barrières, oversteekplaatsen, 
nieuwe verbindingen)?

• Welke impact heeft het infrastructuuralternatief 
op de gezondheid van de omgeving voor zachte 
weggebruikers? 

• Zijn alle cruciale voorzieningen vlot te bereiken met 
zachte modi?

VRAAG 2: Op welke manier kunnen de voor-
opgestelde ambities omtrent de wandel- en 
fietsvriendelijkheid bereikt worden?

Binnen deze vraag wordt nagegaan welke ingrepen gebruikt 
kunnen worden om de wandel- en fietsvriendelijkheid ter 
hoogte van de (woon)kernen te optimaliseren. De ambitie 
is om woonkernen veilig, aantrekkelijk en comfortabel te 
maken voor fietsers en voetgangers en ervoor te zorgen dat 
lokale voorzieningen vlot bereikbaar zijn met zachte modi. 
Hierbij wordt op zoek gegaan naar de wisselwerking tussen 
knelpunten en kansen. Onderzoeksvragen zijn: 

• Draagt het alternatief bij tot het creëren of wegnemen 
van knelpunten voor fietsers en voetgangers en creëert 
het meer ruimte of mogelijkheden voor zacht verkeer 
(fiets- en voetpaden, fietsstraten, eenrichtingsstraten, 
zachte doorsteken, …)?

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de 
A12, de zoekzone Nx: Bezali, Stabroek, Kapellen, Kalmthout, 
Brasschaat en Ekeren.

Er wordt onderzocht waar en in welke mate het project-
alternatief interfereert met het wandel- en fietsnetwerk 
van deze woonkernen. Op deze wijze worden eventuele 
knelpunten maar ook potenties die een (on)rechtstreeks 
gevolg van het project vormen, gedetecteerd. In dit 
deelgebied zijn er enkele straten gedetecteerd waarop de 
verkeersdoorstroming vandaag problematisch is en negatieve 
gevolgen heeft voor de wandel- en fietsvriendelijkheid van de 
omgeving door barrièrewerking en problemen met betrekking 
tot verkeersveiligheid. Het gaat om de wegen die de kernen 
verbinden met de A12 en de haven, met name de N111 te 
Stabroek en de N114 te Kapellen en Hoevenen. Voor deze 
kernen is de belangrijkste onderzoeksvraag de impact van 
de Nx op de verkeersdrukte en verkeersveiligheid. Daarbij 
onderzoeken we ook hoe de gewijzigde verkeersdrukte 
ook opportuniteiten voor het verbeteren van de wandel- en 
fietsvriendelijkheid kan creëren.

Ook in de kernen van Bezali, Ekeren en Brasschaat zijn er 
problemen op bepaalde doortochten (o.a. N114 in Ekeren) 
waarop infrastructuurwijzigingen zoals de heraanleg van 
aansluitingscomplexen en de eventuele aanleg van de 
A102 een invloed kunnen hebben. De impact hiervan en 
de opportuniteiten voor het verbeteren van de wandel- en 
fietsvriendelijkheid vormen ook hier deel van het onderzoek. 
Tot slot vormt de infrastructuur van de A12 zelf een belangrijke 
barrière voor fietsers en voetgangers. Er kan onderzocht 
waar het aangewezen is dwarsdoorsteken voor fietsers en 
wandelaars te voorzien onder de A12.

Deelgebied Centrum

De focus in het centraal deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de 
zoekzone van de A102: Merksem, Schoten, Schilde, Deurne-
Noord en Wijnegem. 

Er wordt onderzocht waar en in welke mate het projectalternatief 
interfereert met het wandel- en fietsnetwerk van deze 
woonkernen. Het gaat in dit geval voornamelijk om de impact 
van de aansluiting van de A102 op het knooppunt in Merksem 
en de eventuele aansluiting van de A102 op de R11, op de 
verkeersleefbaarheid in bovenvermelde kernen.  Daarnaast 
wordt onderzocht welke verkeersleefbaarheidsimpact het 
alternatief heeft door verminderen van sluipverkeer in de 
woonomgeving, bijvoorbeeld op de Turnhoutsebaan en de 
Bisschoppenhoflaan. Hier worden eventuele knelpunten maar 
ook potenties die een (on)rechtstreeks gevolg van het project 
vormen, gedetecteerd en worden maatregelen geformuleerd 
om eventuele negatieve impact te beperken of vermijden.

 

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van 
de zoekzone van de E313: Deurne-Zuid, Borgerhout, 
Wommelgem, Oelegem, Ranst en Zandhoven.

Er wordt onderzocht waar en in welke mate het 
projectalternatief interfereert met het wandel- en fietsnetwerk 
van deze woonkernen. Specifiek wordt er in deze kernen 
onderzocht hoe de alternatieven bijdragen tot het beperken 
van het sluipverkeer op het onderliggend wegennet door 

de woonkernen. Het gaat onder andere om de Ternesselei, 
Hoevenstraat en Welkomstraat in Wommelgem, en op de 
Herentalsebaan en de R11 in Deurne.  Op deze wijze worden 
eventuele bijkomende knelpunten maar ook potenties die een 
(on)rechtstreeks gevolg van het project vormen gedetecteerd.

Deelgebied Klimaatgordel

Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. Het project-
gebied voor leefkwalitet wordt steeds omvat binnen de 
deelgebieden Noord, Centrum en Zuid . 

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Impact van de alternatieven 
op de toegankelijkheid van 
woongebieden voor fietsers en 
wandelaars 

• Mogelijkheden voor het creëren 
van kansen voor infrastructurele 
verbeteringen op het onderliggend 
wegennet in functie van fiets- en 
voetgangersvriendelijkheid

• Impact op en potentieel voor het 
fietsnetwerk (OA bereikbaarheid 
en kwaliteit van het fietsnetwerk)

• Impact op verkeersveiligheid 
voor gemotoriseerd verkeer (OA 
effecten t.a.v. verkeersveiligheid 
voor gemotoriseerd verkeer)

• Impact op en potentieel voor het 
recreatief wandel- en fietsnetwerk 
(OA impact op en kansen voor 
open Ruimte Recreatie)

• Kansen voor 
inrichtingsalternatieven op het 
onderliggend wegennet

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten
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OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Globale vooruitgang van de wandel- en fietsvriendelijkheid op de problematische doortochten 
door verminderde verkeersdrukte met potentieel voor verbetering van de infrastructuur voor 
fietsers en voetgangers.

De meeste wegen worden veiliger, aangenamer in gebruik en beter oversteekbaar voor fietsers 
en voetgangers, in het bijzonder rond belangrijke of kwetsbare voorzieningen (onderwijs, 
parken, zorg, centra van commerciële voorzieningen)  

+++

Lokale vooruitgang van de wandel- en fietsvriendelijkheid op de problematische doortochten 
door verminderde verkeersdrukte met potentieel voor verbetering van de infrastructuur voor 
fietsers en voetgangers.

Een aantal wegen worden veiliger, aangenamer in gebruik en beter oversteekbaar voor fietsers 
en voetgangers, in het bijzonder rond belangrijke of kwetsbare voorzieningen (onderwijs, 
parken, zorg, centra van commerciële voorzieningen)  

++

Lokale vooruitgang van de wandel- en fietsvriendelijkheid op de problematische doortochten 
door verminderde verkeersdrukte al dan niet met potentieel voor verbetering van de 
infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Een aantal wegen worden veiliger, aangenamer in gebruik en beter oversteekbaar voor fietsers 
en voetgangers, maar niet rond belangrijke of kwetsbare voorzieningen (onderwijs, parken, 
zorg, centra van commerciële voorzieningen)  

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in de wandel- en fietsvriendelijkheid 0

Vrij beperkte of lokale achteruitgang van de wandel- en fietsvriendelijkheid op bestaande 
problematische doortochten en/of andere wegen in het onderliggend net door verhoogde 
verkeersdrukte, al dan niet met een inperking van het potentieel voor verbetering van de 
infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Een aantal wegen worden onveiliger, minder aangenaam in gebruik en minder goed 
oversteekbaar voor fietsers en voetgangers, maar niet in de omgeving van belangrijke of 
kwetsbare voorzieningen (onderwijs, parken, zorg, centra van commerciële voorzieningen).

-

Vrij beperkte of lokale achteruitgang van de wandel- en fietsvriendelijkheid op bestaande 
problematische doortochten en/of andere wegen in het onderliggend net door verhoogde 
verkeersdrukte met een inperking van het potentieel voor verbetering van de infrastructuur voor 
fietsers en voetgangers.

Een aantal wegen worden onveiliger, minder aangenaam in gebruik en minder goed 
oversteekbaar voor fietsers en voetgangers, ook in de omgeving van belangrijke of kwetsbare 
voorzieningen (onderwijs, parken, zorg, centra van commerciële voorzieningen). 

--

Achteruitgang van de wandel- en fietsvriendelijkheid op bestaande problematische doortochten 
en/of andere wegen in het onderliggend net door verhoogde verkeersdrukte met een inperking 
van het potentieel voor verbetering van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

De meeste wegen worden onveiliger, minder aangenaam in gebruik en minder goed 
oversteekbaar voor fietsers en voetgangers, en dus ook rond belangrijke of kwetsbare 
voorzieningen (onderwijs, parken, zorg, centra van commerciële voorzieningen).

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden 
voor de effectbeoordeling op vlak van wandel- en 
fietsvriendelijkheid. Dit beoordelingskader kan in de loop van 

het geïntegreerde onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend 
inzicht.

Beoordelingskader

De beoordeling van de effecten op de wandel- en 
fietsvriendelijkheid vertrekt vanuit het in kaart brengen van 
alle doortochten doorheen de woonkernen die vandaag 
problematisch zijn omwille van hoge verkeersdrukte (vanuit 
de context van het wegtype en het omliggend ruimtegebruik). 
Specifiek onderzoeken we doortochten die problematisch zijn 
omwille van hun relatie met de hoofdinfrastructuur (A12, ring, 
E313). Het gaat dus om doortochten met veel sluipverkeer 
of wegen die het verkeer naar de hoofdinfrastructuur leiden. 
Langs deze doortochten wordt onderzocht:

• Welke knelpunten er zijn op vlak van verkeersveiligheid 
voor wandelaars en fietsers;

• Welke knelpunten er zijn op vlak van 
oversteekbaarheid;

• Hoe gebruiksvriendelijk en aangenaam de weg is voor 
zachte weggebruikers; 

• Of er belangrijke of kwetsbare voorzieningen 
(onderwijs, parken, zorg, centra van commerciële 
voorzieningen) in de nabijheid aanwezig zijn waarvan 
de toegankelijkheid met de fiets en te voet belangrijk is.

Hiervoor maken we onder andere gebruik van data rond 
ongevallen en de huidige verkeersdrukte op het onderliggend 
wegennet.

Voor de problematische doortochten wordt ingeschat 
hoe de verkeersdrukte zou wijzigen ten gevolge van de 
alternatieven met behulp van de verkeersmodellen. Wanneer 
er wegen geïdentificeerd worden die drukker worden ten 
gevolge van een alternatief kunnen deze mee in de analyse 
opgenomen worden. Op basis hiervan kan een inschatting 
gemaakt worden van de impact van het alternatief op de 
verkeersleefbaarheid en de oversteekbaarheid van de 
weg, en welke impact dat heeft op de algemene wandel- en 
fietsvriendelijkheid van de kern als geheel. Wanneer de 
verkeersdrukte op problematische doortochten niet wijzigt 
moeten andere maatregelen voorgesteld worden om de 

ambities te behalen, zoals gewijzigde snelheden of verbeteren 
van de oversteekbaarheid door heraanleg van delen van de 
weg. Wanneer de drukte wel verminderd kunnen er bovendien 
kansen geïdentificeerd worden om meer ruimte te geven aan 
fietsers en voetgangers.

Daarnaast wordt voor alle woonkernen het lokale fiets- en 
wandelnetwerk in kaart gebracht om te onderzoeken of 
er naast problemen gerelateerd aan drukke doortochten 
nog andere knelpunten (bv. onveilige of afwezige 
infrastructuur, missing links, omwegen, barrièrewerking) 
die te maken hebben met de bestaande infrastructuur of 
het infrastructuurproject. Hiervoor baseren we ons onder 
andere op trage wegen, zoals geïnventariseerd in de Altas 
der Buurtwegen en de inventaris van Trage Wegen van Stad 
Antwerpen. Voor elk van deze knelpunten wordt onderzocht 
of de situatie onder invloed van de verschillende alternatieven 
verbeterd en wordt er onderzocht of er nieuwe knelpunten, 
zoals bv. gevaarlijke kruisingen, bijkomen. Het bovenlokaal 
functioneel fietsnetwerk (o.a. verbindingen tussen kernen) 
wordt hier niet onderzocht.

Methodiek en beoordelingskader
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OA 6. Gezondheidseffecten
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Welke effect heeft het alternatief op 
gezondheid, enerzijds door de blootstelling van 
inwoners aan verontreiniging en anderzijds door 
verandering aan de mate waarin de omgeving 
gezond gedrag bij inwoners bevordert?
Onderzoeksvragen zijn met betrekking tot blootstelling aan 
verontreiniging zijn: 

• Welke gezondheidseffecten heeft het alternatief 
door de blootstelling van inwoners aan wijzigingen in 
luchtkwaliteit?

• Welke gezondheidseffecten heeft het alternatief door 
de blootstelling van inwoners aan de wijziging in 
geluidsklimaat?

• Welke gezondheidseffect wordt mogelijk geacht 
door de blootstelling van inwoners aan bodem- en of 
grondwaterverontreiniging?

Het uitgangspunt van deze onderzoeksvraag is het effect op 
alle inwoners die blootgesteld worden aan verontreinigingen 
en hinder. Omwille van de grotere kwetsbaarheid van 
bepaalde bevolkingsgroepen, waaronder kinderen, zieken 
en ouderen, wordt er wel extra aandacht besteed aan zones 
waar deze groepen veel voorkomen, zoals de omgeving 
van scholen, zorgcentra en wijken met een bijzonder jonge 
populatie. 

Daarnaast formuleren we volgende twee onderzoeksvragen 
omtrent stimuleren van gezond gedrag:

• Welke gezondheidseffect heeft het alternatief door 
veranderingen aan het aanbod, de bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en omgevingskwaliteit van 
groengebieden?

• Welke gezondheidseffect heeft het alternatief door het 
stimuleren of ontmoedigen van actieve verplaatsingen?

Gezien het hebben van een voldoende aanbod nabij groen 
een belangrijke indicator is voor de gezondheid zal dit een 
gezondheidsimpact met zich meebrengen. Toegang tot en 
zicht op groen heeft op verschillende manieren een positieve 
impact op de menselijke gezondheid:

• Verbeteren van de mentale gezondheid door zicht op 
groen en verbondenheid met de natuur

• Stimuleren van beweging, sport en spel door het bieden 
van een aangename omgeving

• Voorzien van rustige plekken in de stedelijke omgeving

• Verminderen van hittestress door verkoelen van de 
leefomgeving en het voorzien van koele plekken 

• Voorzien van aangename plekken voor ontmoeting die 
de sociale gezondheid bevorderen

• …

Door de impact op de toegankelijkheid en bereikbaarheid 

van groen te onderzoeken, wordt verondersteld dat al 
bovenstaande effecten op de gezondheid meespelen. Ze 
worden niet afzonderlijk onderzocht.

Wijzigingen aan de verkeersdrukte en -veiligheid in 
woonkernen en wijzigingen aan het aanbod en de kwaliteit 
van fietsverbindingen zal actief verplaatsen stimuleren of 
ontmoedigen en zo de fysieke gezondheid bevorderen of 
beperken. 

In kader van dit onderzoek wordt eveneens in beeld 
gebracht waar er Seveso-inrichtingen gesitueerd zijn in het 
studiegebied en wat de kenmerken hiervan zijn. Indien er hier 
een impact op verwacht wordt, zal nagegaan worden wat de 
interactie en directe gevolgen zijn voor de externe populatie.

Het projectgebied dat binnen het onderzoeksthema 
gezondheid wordt onderzocht is dynamisch en vormt zich 
geleidelijk ook aan de hand van de potenties of knelpunten 
die gedetecteerd worden bij andere onderzoeksvragen. 
Voor het thema gezondheid zal het onderzoeksgebied in 
grote lijnen gelijklopen met de onderzoeksgebieden van 
de OA1 Wijziging in geluidsklimaat en OA2 wijziging in 
luchtkwaliteit, tenzij er elders significante blootstellingen (aan 
bv. bodemverontreiniging) worden gedetecteerd. 

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen de 
vooropgestelde ambities omtrent gezondheid 
bereikt worden?
Er bestaat een direct verband tussen de ambities omtrent 
gezondheid en de ambities met betrekking tot hinderaspecten 
(lucht, geluid, bodem), levendige en aangename publieke 
ruimte (groen, en wandel- en fietsdoorwaadbaarheid) en 
modal shift (fietsnetwerk). Maatregelen voor het behalen van 
deze ambities zullen gelijktijdig bijdragen aan het behalen van 
de ambities voor gezondheid.

Focus per deelgebied

De focus in onderstaande deelgebieden geeft een indicatie 
van de reeds gedetecteerde locaties waarbij verwacht wordt 
dat er een aanzienlijke impact op de menselijke gezondheid 
zal zijn en/of waar zich de grootste wijzigingen zullen 
voordoen omwille van de realisatie van het Haventracé. 
Deze focus per deelgebied werd afgeleid op basis van 
het eerste verkennend onderzoek naar aanleiding van het 
uitwerken van de alternatievenonderzoeksnota door middel 
van huidige beschikbare gegevens omtrent geluidsbelasting, 
luchtkwaliteit en groentekorten, evenals op basis van expert 
judgement van het studieteam. 

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van 
de A12 en de zoekzone Nx: Bezali, Stabroek, Kapellen, 
Hoevenen, Kalmthout, Brasschaat en Ekeren. In de kernen 
die niet direct aan de A12 gelegen zijn (Stabroek, Kapellen, 
Hoevenen, Kalmthout en Brasschaat) zal het onderzoek 
zich vooral richten op de gezondheidsimpact van drukte op 
verbindingswegen. Hier zal ook de mogelijke positieve of 

negatieve impact van de Nx een rol spelen. In de kernen die 
tegen de infrastructuur van de A12 liggen (Bezali, Ekeren) 
wordt naast de gezondheidsimpact van gewijzigde drukte op 
verbindingswegen vooral de impact van de A12 als bron van 
verontreiniging en als barrière onderzocht.

Deelgebied Centrum

De focus in het centraal deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van 
zoekzone van de A102: Merksem, Deurne-Noord, Schoten, 
Schilde en Wijnegem. Hier zal vooral de gezondheidsimpact 
van wijzigingen in verkeersdrukte door het project (met name 
de aansluiting van de A102 op het bestaande wegennet) en 
de gezondheidsimpact van de A102 zelf, voornamelijk in de 
omgeving van de tunnelmonden, de focus van het onderzoek 
vormen.

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer 
van zoekzone van de E313: Deurne-Zuid, Borgerhout, 
Wommelgem, Oelegem, Ranst en Zandhoven. In 
deze gebieden zal het onderzoek focussen op de 
gezondheidsimpact van het alternatief van de heraanleg 
van de E313 en van enkele knooppunten. Ook de 
gezondheidsimpact van gewijzigde verkeersdrukte 
op het onderliggend wegennet door heraanleg van de 
aansluitingscomplexen en het al dan niet aansluiten van een 
A102 vormt onderwerp van dit onderzoek.

Deelgebied Klimaatgordel

Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. Het project-
gebied voor leefkwaliteit wordt steeds omvat binnen de 
deelgebieden Noord, Centrum en Zuid.

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwantitatieve evaluatie van 
impact van het project op de 
gezondheid  van de inwoners van 
de voornaamste (woon)kernen 
binnen de invloedssfeer van 
de A12, E313 en de zoekzone 
van de Nx en de A102 door 
blootstelling aan  luchtvervuiling 
en geluidsoverlast, en toegang tot 
groen 

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op de 
gezondheid  van de inwoners van 
de voornaamste (woon)kernen 
binnen de invloedssfeer van 
de A12, E313 en de zoekzone 
van de Nx en de A102 ten 
gevolge van wijzigingen aan 
de aantrekkelijkheid van het 
woongebied en het fietsnetwerk 
voor actieve verplaatsingen (fiets, 
te voet)

• Beperkte evaluatie van het 
risico op blootstelling aan 
bodemverontreiniging tijdens de 
uitvoering van het project

• Risico op verkeersongevallen (OA 
effecten t.a.v. verkeersveiligheid 
voor gemotoriseerd verkeer)

• Evaluatie van het risico 
op blootstelling aan 
bodemverontreiniging tijdens de 
uitvoering van het project door 
uitgebreid bodemonderzoek

• Invloed van lichtpollutie op 
gezondheid

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten
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Voor de beoordeling van de gezondheidseffecten wordt 
uitgegaan van een beschrijving van de woongebieden en 
andere relevante ruimtegebruiken in het projectgebied. 
Er wordt in kaart gebracht waar zich gevoelige niet-
woonfuncties bevinden, waaronder recreatie, scholen, 
onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Naast een 
ruimtelijke beschrijving worden ook relevante demografische 
kenmerken van de bevolking in het studiegebied in kaart 
gebracht. Bevolkingsdichtheid en de leeftijd van de bevolking 
zijn belangrijk om in te schatten hoe groot de te verwachten 
effecten zijn. Zowel kinderen als ouderen zijn namelijk 
voor bepaalde omgevingsstressoren gevoeliger dan de 
gemiddelde volwassen bevolking. Daarnaast is het evident 
dat meer mensen een gezondheidsimpact zullen ervaren 
wanneer een effect zich voordoet op plaatsen die dicht bevolkt 
zijn, dan in dunbevolkte gebieden.

In voorliggend project worden luchtverontreiniging 
en geluidsbelasting meegenomen als relevante 
milieustressoren, waarvan de gezondheidsimpact kwalitatief 
wordt bestudeerd.  De impact van bijvoorbeeld lichtpollutie op 
de gezondheid wordt niet meegenomen omdat het verwachte 
gezondheidseffect in verhouding klein is en er op weinig 
plaatsen onderscheidende effecten worden verwacht. Naast 
milieustressoren wordt ook de impact van nabij groen en het 
stimuleren van actief transport meegenomen in de evaluatie. 

De verschillende stressoren/thema’s die geacht worden een 
impact op de gezondheid te hebben worden elk volgens een 
verschillende methode geanalyseerd, zodat de beoordeling 
maximaal overeenstemt met de gangbare praktijk en 
wetenschappelijk inzicht.

Gezondheidsimpact door geluidsbelasting: 

De onderzoeksresultaten van het onderzoek naar geluid 
worden verfijnd om de gezondheidsimpact te bepalen. 
We maken hierbij gebruik van de gezondheidskundige 
advieswaarden uit het WHO rapport ‘Environmental Noise 
Guidelines for the European Region’, zijnde een Lden van 
53 dB(A) en een Lnight van 45 dB(A) voor wegverkeer. 
We gaan na op welke plaatsen deze advieswaarden 
overschreden worden en schatten, aan de hand van de 
bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van kwetsbare 
instellingen (scholen, zorginstellingen, gebieden met een 
hoge gebruiksintensiteit,..), het aantal en de ernst van de 
blootstellingen. De resultaten van het onderzoek zullen deels 
kwantitatief en deels beschrijvend van aard zijn.

Op bepaalde kritische beoordelingspunten waar vandaag 
deze advieswaarden sterk overschreden worden of waar grote 
wijzigingen worden verwacht wordt verder ingezoomd om in 
groter detail na te gaan wat de aard en het aantal getroffenen 
zijn, en of er kwetsbare instellingen (scholen, zorginstellingen) 
in de omgeving gelegen zijn. Het voorkomen van 
overschrijdingen van de advieswaarden en sterke toenames 
van de geluidsbelasting in dichtbevolkte en/of kwetsbare 
gebieden zal zwaarder doorwegen in de beoordeling dan in 
dunbevolkte gebieden zonder kwetsbare functies. In deze 
zones zullen de mogelijkheden tot mildering ook in groter 
detail worden onderzocht (zie beoordelingskader).

Gezondheidsimpact door luchtverontreiniging:

De onderzoeksresultaten van het onderzoek naar geluid 
worden verfijnd om de gezondheidsimpact te bepalen. Voor 
luchtkwaliteit worden in dit onderzoek de advieswaarden van 
de wereld gezondheidsorganisatie (WGO) gebruikt:

We gaan na op welke plaatsen deze advieswaarden 
overschreden worden en hoe de imissies evolueren 
(toenemen, afnemen) ten gevolge van het project. Aangezien 
de inname van polluenten te gevolge van luchtemissies 
niet steeds via inhalatie gebeurt, houden we in de 
beoordeling rekening met de zone tussen 80-100 % van de 
gezondheidskundige advieswaarde. 

Een score wordt aan zones toegekend aan de hand van het 
richtlijnenkader voor gezondheidseffecten door chemische 
stressoren.

De score voor gezondheidseffecten door luchtvervuiling 
worden vervolgens gerelateerd aan de bevolkingsdichtheid 
om te kijken waar de grootste blootstellingsrisico’s 
plaatsvinden. We onderzoeken in gebieden waar de imissies 
toenemen, en/of waar de imissie na het project meer dan 
80% van de advieswaarde bedraagt, de bevolkingsdichtheid 
en de aanwezigheid van kwetsbare instellingen (scholen, 
zorginstellingen). De resultaten van het onderzoek zullen 
deels kwantitatief en deels beschrijvend van aard zijn. 

Op bepaalde kritische beoordelingspunten waar vandaag 
deze advieswaarden sterk overschreden worden of waar 
grote wijzigingen worden verwacht wordt verder ingezoomd 
om in groter detail na te gaan wat de aard en het aantal 
getroffenen zijn, en of er kwetsbare instellingen (scholen, 
zorginstellingen) in de omgeving gelegen zijn. Het voorkomen 
van overschrijdingen van de advieswaarden en sterke 
toenames van de vervuiling in dichtbevolkte en/of kwetsbare 
gebieden zal zwaarder doorwegen in de beoordeling dan in 
dunbevolkte gebieden zonder kwetsbare functies. In deze 
zones zullen de mogelijkheden tot mildering ook in groter 
detail worden onderzocht (zie beoordelingskader).

Gezondheidsimpact door toegang tot groen: 

De onderzoeksresultaten van het onderzoek naar groen 
worden verfijnd om de gezondheidsimpact te bepalen. 
Hiertoe wordt nagegaan wat de toe- of afname van het 
groenaanbod is en hoe bereikzones van groen evolueren. 
Hiervoor baseren we ons op de resultaten van et onderzoek 
naar groene publieke ruimte. Rekening houdend met de 
bevolkingsdichtheden in de bereikzone van de geselecteerde 
parken en groengebieden wordt ingeschat hoeveel mensen 
er toegang hebben tot groen en hoe dit percentage verschilt 

Methodiek en beoordelingskader

Polluent Maximale concentratie op jaarbasis (µg/m3)

PM 2,5 5

PM 10 15

NO2
10

INVLOED OP DE OMGEVING TUSSENSCORE EINDSCORE NA CORRECTIE

GEEN OVER-
SCHRIJDING NA 

REALISATIE PLAN/
PROJECT VAN 80% 

VAN DE MKN?

OVERSCHRIJDING 
NA REALISATIE 
PLAN/PROJECT 

VAN 80% VAN DE 
MKN?

Plan/project zorgt 
voor daling X van 
immissie

Immissie-bijdrage in het deel/studie – 
gebied

(% GAW) > 10% 
+3 +3 +2

Immissie-bijdrage in het deel/studie – 
gebied

(% GAW) > 3%
+2 +2 +1

Immissie-bijdrage in het deel/studie – 
gebied

(% GAW) > 1%
+1 +1 0

Plan/project heeft 
geen of zeer 
beperkte bijdrage 
aan immissie

Immissie-bijdrage in het deel/studie – 
gebied

(% GAW) > 10%  ≤ 1% 
0 0 0

Plan/project zorgt 
voor stijging X van 
immissie

Immissie-bijdrage in het deel/studie – 
gebied

(% GAW)  > 3% 
-1 -1 -2

Immissie-bijdrage in het deel/studie – 
gebied

(% GAW)  > 3% 
-2 -2 -3

Immissie-bijdrage in het deel/studie – 
gebied

(% GAW)  > 10% 
-3 -3 -3

• Met X: gemiddelde berekende immissiebijdrage en/of aantal overschrijdingen;

• GAW: Gezondheidskundige advieswaarde (zoals bepaald door de WGO);

• Wanneer de GAW niet kan bepaald worden, is de tussenscore gelijk aan de eindscore.

tussen de alternatieven. Een verhoging van het groenaanbod 
of de toegankelijkheid van groen wordt steeds gelinkt aan een 
positief gezondheidseffect, o.a. door effecten op hittestress, 
stimuleren van beweging en de impact van groen op de 
mentale gezondheid. De resultaten van het onderzoek zullen 
deels kwantitatief en deels beschrijvend van aard zijn.

Gezondheidsimpact door bodemverontreiniging: 

Uit het onderzoek naar bodemkwaliteit volgt een screening 
van gekende of mogelijke bodemverontreinigingen en hun 
aard. In kader van het onderzoek naar gezondheid wordt 
waar mogelijk nagegaan of het gaat om milieustressoren die 
een impact op de menselijke gezondheid kunnen hebben. 
Wanneer het project ingrijpt op bodems met een voor de mens 
schadelijke verontreiniging (bijvoorbeeld door graafwerken) 
nabij dicht bevolkte gebieden, school- en zorgomgevingen, 

landbouw/volkstuintjes en drukbezochte recreatiegebieden 
wordt dit meegenomen als gezondheidsrisico in een 
kwalitatieve beoordeling.

Gezondheidsimpact door actieve verplaatsingen: 

De gezondheidsimpact door actieve verplaatsingen wordt 
kwalitatief ingeschat aan de hand van de te verwachten 
wijzigingen aan de wandel- en fietsdoorwaadbaarheid (OA05) 
en het fietsnetwerk (OA11). Een verbetering van de wandel- 
en fietsdoorwaadbaarheid en/of het fietsnetwerk wordt gelinkt 
aan een positieve gezondheidsimpact.
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OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand in de meeste woonconcentraties en 
nabij kwetsbare instellingen (scholen, zorg) door een afname van de geluidsbelasting

+++

Aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand in de enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) of een verbetering in de meeste woonconcentraties door 
een afname van de geluidsbelasting

++

Verbetering van de gezondheidstoestand in een aantal woonconcentraties en nabij kwetsbare 
instellingen (scholen, zorg) door een afname van de geluidsbelasting

+

Geen of beperkte wijzigingen op de gezondheid van inwoners in hun woonomgeving tengevolge 
van wijzigingen aan  geluidsbelasting

0

Verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij kwetsbare 
instellingen (scholen, zorg) door een toename van de geluidsbelasting

-

Aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) of een verslechtering in de meeste woonconcentraties 
door een toename van de geluidsbelasting

--

Aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) door een toename van de geluidsbelasting

---

De beoordeling van de gezondheidseffecten gebeurt per 
thema/stressor. De effecten kunnen namelijk niet zomaar met 

elkaar opgeteld worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van 
de volgende vijf beoordelingskaders.

Beoordelingskader

Gezondheidsimpact door geluidsbelasting: 

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand in de meeste woonconcentraties en 
nabij kwetsbare instellingen (scholen, zorg) door betere luchtkwaliteit

+++

Aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand in de enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) of een verbetering in de meeste woonconcentraties door 
betere luchtkwaliteit

++

Verbetering van de gezondheidstoestand in een aantal woonconcentraties en nabij kwetsbare 
instellingen (scholen, zorg) door betere luchtkwaliteit

+

Geen of beperkte wijzigingen op de gezondheid van inwoners in hun woonomgeving tengevolge 
van wijzigingen aan de luchtkwaliteit.

0

Verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij kwetsbare 
instellingen (scholen, zorg) door achteruitgang van de luchtkwaliteit

-

Aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) of een verslechtering in de meeste woonconcentraties 
door achteruitgang van de luchtkwaliteit

--

Aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) door achteruitgang van de luchtkwaliteit

---

Gezondheidsimpact door  luchtverontreiniging: 

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand in de meeste woonconcentraties en 
nabij kwetsbare instellingen (scholen, zorg) door een toegenomen toegang tot groen

+++

Aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand in de enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) of een verbetering in de meeste woonconcentraties door 
een toegenomen toegang tot groen

++

Verbetering van de gezondheidstoestand in een aantal woonconcentraties en nabij kwetsbare 
instellingen (scholen, zorg) door een toegenomen toegang tot groen

+

Geen of beperkte wijzigingen op de gezondheid van inwoners in hun woonomgeving tengevolge 
van wijzigingen aan de toegang tot groen

0

Verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij kwetsbare 
instellingen (scholen, zorg) door een afgenomen toegang tot groen

-

Aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) of een verslechtering in de meeste woonconcentraties 
door een afgenomen toegang tot groen

--

Aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) door een afgenomen toegang tot groen

---

Gezondheidsimpact door  toegang tot groen:

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke inperking van gezondheidsrisico’s door bodemverontreiniging nabij de meeste 
woonconcentraties

+++

Aanzienlijke inperking van gezondheidsrisico’s door bodemverontreiniging nabij enkele 
woonconcentraties of een inperking nabij de meeste woonconcentraties

++

Inperking van gezondheidsrisico’s door bodemverontreiniging nabij enkele woonconcentraties +

Geen of beperkte risico’s voor de gezondheid van inwoners in hun woonomgeving tengevolge 
kans op blootstelling aan bodemverontreiniging

0

Toename van gezondheidsrisico’s door bodemverontreiniging nabij enkele woonconcentraties -

Aanzienlijke toename van gezondheidsrisico’s door bodemverontreiniging nabij enkele 
woonconcentraties of een toename nabij de meeste woonconcentraties

--

Aanzienlijke toename van gezondheidsrisico’s door bodemverontreiniging nabij de meeste 
woonconcentraties

---

Gezondheidsimpact door bodemverontreiniging:

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand in de meeste woonconcentraties en 
nabij kwetsbare instellingen (scholen, zorg) door het stimuleren van actieve verplaatsingen

+++

Aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand in de enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) of een verbetering in de meeste woonconcentraties door 
het stimuleren van actieve verplaatsingen

++

Verbetering van de gezondheidstoestand in een aantal woonconcentraties en nabij kwetsbare 
instellingen (scholen, zorg) door het stimuleren van actieve verplaatsingen

+

Geen of beperkte wijzigingen op de gezondheid van inwoners in hun woonomgeving tengevolge 
van wijzigingen de aantrekkelijkheid van actieve verplaatsingen

0

Verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij kwetsbare 
instellingen (scholen, zorg) door het stimuleren van actieve verplaatsingen

-

Aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) of een verslechtering in de meeste woonconcentraties 
door het stimuleren van actieve verplaatsingen

--

Aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand in enkele woonconcentraties en nabij 
kwetsbare instellingen (scholen, zorg) door het stimuleren van actieve verplaatsingen

---

Gezondheidsimpact door actieve verplaatsingen:
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OA 7. Impact op en kansen voor 
open ruimte recreatie
Focus van de aanpak

De omgeving rondom de infrastructuur van De Nieuwe 
Rand wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van 
groengebieden en recreatieve polen, in meer of mindere mate 
verbonden door een netwerk van wandel- en fietsroutes. 
Binnen het recreatieve net worden in dit onderzoeksaspect 
zowel het recreatieve knooppuntennetwerk (zowel voor 
fietsers als voor wandelaars), de lusvormige routes als de 
mountainbikeroutes behandeld. Belangrijke criteria zijn in 
welke mate deze structuren verbonden zijn met recreatieve 
attractiepolen, met andere woorden dus hoe bereikbaar en 
toegankelijk de recreatiemogelijkheden in de open ruimte 
zijn vanuit het recreatieve netwerk. Recreatieve polen in het 
openruimte netwerk langsheen De Nieuwe Rand worden 
voornamelijk gevormd door bosgebieden, kasteeldomeinen 
en parken, forten, natuurgebieden en enkele sportdomeinen 
zoals golfterreinen.

VRAAG 1: Wat is het effect van het infrastruc-
tuuralternatief ten aanzien van de open ruimte 
recreatie?
In deze eerste vraag wordt nagegaan in welke mate een 
alternatief een direct effect heeft op deze recreatiemogelijk-
heden. Dit effect kan plaatsvinden door bijvoorbeeld de 
inname van ruimte bestemd voor recreatie of het creëren 
van nieuwe recreatieruimte, maar ook door het creëren van 
knelpunten in het recreatienetwerk op of het wegnemen van 
recreatieve wandel- en fietsroutes. 

Belangrijke onderzoeksvragen zijn dus:  

• Wat is de directe impact van het infrastructuuralternatief 
op de aanwezigheid van recreatiemogelijkheden in de 
open ruimte?

• Wat is de impact van het infrastructuuralternatief op de 
bereikbaarheid van recreatievoorzieningen in de open 
ruimte voor bewoners van de omliggende kernen via 
het recreatief wandel en fietsnetwerk?

• Wat betekenen de infrastructurele ingrepen voor de 
mogelijkheden van kleinschalige evenementen?

• In welke mate is de woonkern verknoopt in het regionale 
recreatienetwerk in de open ruimte?

• Zijn er knelpunten door infrastructuur?

• Draagt het alternatief bij tot het creëren of wegnemen 
van knelpunten?

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen de voor-
opgestelde ambitie, om bij te dragen tot een 
bereikbaar en toegankelijk recreatief netwerk, 
bereikt worden?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke kansen dan 
wel knelpunten er ontstaan om de open ruimte recreatie 
ter hoogte van de (woon)kernen te optimaliseren. Daar 
horen zowel recreatiedomeinen en specifieke sport- of 
andere voorzieningen bij, als het netwerk van wandel en 
fietsknooppunten. 

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:  

• Draagt het alternatief al dan niet bij tot het creëren van 
kansen of wegnemen van knelpunten om:

• Recreatievoorzieningen in de open ruimte uit te 
breiden;

• Het recreatief netwerk van fiets- en wandelroutes te 
vergroten of te verbeteren;

• Kernen beter te verknopen met 
(recreatiemogelijkheden in) de open ruimte;

• De bereikbaarheid van recreatievoorzieningen 
via het recreatieve fiets- en wandelnetwerk te 
verbeteren.

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op recreatieve 
mogelijkheden die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van 
de A12 en de zoekzone Nx. Er wordt gekeken in welke mate 
deze recreatiepolen bereikbaar en toegankelijk zijn voor 
inwoners uit woonkernen in dit deelgebied waaronder Bezali, 
Stabroek, Kapellen, Kalmthout, Brasschaat en Ekeren.

Recreatiepolen in dit deelgebied zijn onder meer natuurgebied 
Opstalvallei, enkele forten zoals het fort van Stabroek, de 
Bospolder, de Oude Landen te Ekeren.

Deelgebied Centrum

De focus in dit deelgebied ligt op recreatieve mogelijkheden 
die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de A102 (huidige 
reservatiestrook). Er wordt gekeken in welke mate deze 
recreatiepolen bereikbaar en toegankelijk zijn voor inwoners 
uit woonkernen in dit deelgebied waaronder Merksem, 
Schoten, Schilde en Wijnegem.

Recreatiepolen in dit deelgebied zijn onder meer het Fort van 
Merksem, het Bouckenborghpark, Ertbrugge, gemeentepark 
Bremweide (met Bosuilstadion) en gemeentepark Schoten 
en de Sportoase Groot Schijn / Park Groot Schijn (incl. de 
volkstuintjes aan Boterlaar).

Deelgebied Zuid

De focus in dit deelgebied ligt op recreatieve mogelijkheden 
die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de E313. 
Er wordt gekeken in welke mate deze recreatiepolen 
bereikbaar en toegankelijk zijn voor inwoners uit woonkernen 
in dit deelgebied waaronder Deurne, Borgerhout, 
Wommelgem, Oelegem, Ranst en Zandhoven.

Recreatiepolen in dit deelgebied zijn onder meer het 
Provinciaal Groendomein Rivierenhof, het golfterrein 
Ternesse Golf, of breder de hele Schijnvallei, en het Fort 
van Wommelgem. Ook de impact van het project op de 
ontwikkeling van de Groenpool wordt in dit gebied onderzocht.

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve analyse van de impact 
van het project op het recreatieve 
aanbod (hoeveelheid) 

• Impact van de alternatieven op 
en potenties voor het recreatieve 
wandel- en fietsnetwerk en 
daaropvolgend de bereikbaarheid 
van recreatiegebieden

• Impact op en kansen voor het 
fietsnetwerk (OA bereikbaarheid 
en kwaliteit van het fietsnetwerk)

• Mogelijkheden voor het creëren 
van kansen voor infrastructurele 
verbeteringen op het onderliggend 
wegennet in functie van fiets- en 
voetgangersvriendelijkheid (OA 
impact op en kansen voor wandel- 
en fietsvriendelijkheid)

• Kwalitatieve en kwantitatieve 
evaluatie van de toegankelijkheid 
van groene publieke ruimte (OA 
impact op en kansen voor groene 
publieke ruimte)

• Wijziging van belevingswaarde 
(OA wijziging van de 
belevingswaarde)

• De concrete invulling van zowel 
eventueel nieuwe of vernieuwde 
recreatiegebieden, als de 
netwerken voor recreatief fietsen 
en wandelen

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

Deelgebied Klimaatgordel

Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. Het project-
gebied voor leefkwaliteit wordt omvat binnen de deelgebieden 
Noord, Centrum en Zuid.
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OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Globale vooruitgang van de bereikbaarheid van de open ruimte recreatie.

Er is in de hele regio meer ruimte gecreëerd voor recreatie en de kernen zijn beter verbonden 
met recreatiepolen via het recreatief wandel- en fietsnetwerk.

+++

Lokale vooruitgang van bereikbaarheid van de open ruimte recreatie.

Er is op beperkte plaatsen meer ruimte gecreëerd voor recreatie en de kernen zijn beter 
verbonden met recreatiepolen via het recreatief wandel- en fietsnetwerk.

++

Beperkte lokale vooruitgang van de bereikbaarheid van de open ruimte recreatie.

Er is op beperkte plaatsen meer ruimte gecreëerd voor recreatie of de kernen zijn beter 
verbonden met recreatiepolen via het recreatief wandel- en fietsnetwerk.

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in de bereikbaarheid van open ruimte recreatie. 0

Beperkte achteruitgang van de bereikbaarheid van het recreatieaanbod in de open ruimte.

Er is op beperkte plaatsen recreatieruimte verdwenen of de kernen zijn minder goed verbonden 
met recreatiepolen via het recreatief wandel- en fietsnetwerk.

-

Achteruitgang van de bereikbaarheid van het recreatieaanbod in de open ruimte.

Er is op beperkte plaatsen recreatieruimte verdwenen en de kernen zijn minder goed verbonden 
met recreatiepolen via het recreatief wandel- en fietsnetwerk.

--

Belangrijke achteruitgang van het recreatieaanbod in de open ruimte.

Er is in de hele regio recreatieruimte verdwenen en de kernen zijn minder goed verbonden met 
recreatiepolen via het recreatief wandel- en fietsnetwerk.

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van open ruimte recreatie. Dit 

beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader

Dit onderzoeksaspect analyseert de impact van de 
infrastructuuralternatieven op de mogelijkheden voor 
recreatie in de open ruimte in de omgeving van de 
infrastructuur, en bij uitstek in en rond de verschillende 
kernen. Er worden twee aspecten meer in detail onderzocht: 
de directe impact op het aanbod aan recreatiegebieden, en 
de impact op de verknoping van de recreatiegebieden met de 
woonkernen via het recreatieve wandel- en fietsnetwerk. 

Het eerste aspect kijkt naar (het verschil in) de oppervlakte 
van bestaande of nieuw gecreëerde recreatiegebieden, zowel 
natuurgebieden als specifiek daarvoor ingerichte, publiek 
toegankelijke vrijetijdsparken in de open ruimte. Een alternatief 
heeft hierop een invloed door bijvoorbeeld de oppervlakte van 
een recreatiegebied te vergroten of verkleinen, of wanneer de 
huidige recreatieve functie onmogelijk wordt of sterk wordt 
gehinderd.

Voor het tweede aspect is vooral de al dan niet aanwezige 
barrièrewerking van bepaalde infrastructuuralternatieven 
van belang, en de mate waarin nieuwe verbindingen 
gecreëerd worden voor fietsers en/of wandelaars om het 

recreatie-aanbod in de open ruimte op een eenvoudige en 
aangename manier te bereiken. We brengen hiervoor het 
recreatieve wandel- en fietsnetwerk in kaart, met een focus 
op de verbinding van woongebieden met recreatiepolen en 
cereatiepolen onderling. Een belangrijke basis hiervoor is het 
knooppuntennetwerk voor wandelaars en fietsers en de trage 
wegen geïnventariseerd in de atlas der buurtwegen en de 
inventarisatie van Trage wegen van Stad Antwerpen.

Met name wordt er dan bekeken of er (directe of indirecte) 
infrastructuur gerelateerde knelpunten bestaan in het 
recreatief netwerk dat woonkernen met recreatiepolen 
verbindt, of of een alternatief juist kansen creëert om dit 
netwerk te versterken, uit te breiden en knelpunten weg te 
werken. Het recreatief fietsroutenetwerk, het wandelnetwerk 
en de inventarisatie van trage wegen dienen als basis voor dit 
recreatief netwerk.

Natuurlijk is niet alleen de kwantiteit van recreatiegebieden en 
netwerken belangrijk, maar ook de kwaliteit. Het kwalitatieve 
aspect zal worden beoordeeld in het OA rond wijziging van de 
belevingswaarde.

Methodiek en beoordelingskader
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OA 8. Wijziging van de  
belevingswaarde
Focus van de aanpak

Belevingswaarde is een van de drie dimensies van ruimtelijke 
kwaliteit, naast gebruikswaarde (bruikbaarheid, functionele 
samenhang) en toekomstwaarde (aanpasbaarheid, duur-
zaamheid). Bij beleving wordt dan gekeken naar aspecten als 
diversiteit, identiteit en esthetiek. Veel van die aspecten zitten 
ook vervat in het begrip beeldkwaliteit, al bevat beleving ook 
andere sensoriële dimensies (geluid, geur, temperatuur, …). 

VRAAG 1: Wat is het effect van het infrastruc-
tuuralternatief ten aanzien van de belevingswaarde 
in de directe omgeving?
Om de directe effecten op de belevingswaarde te beoordelen 
bij een infrastructuuralternatief, wordt er vooral gekeken naar 
de audiovisuele impact ervan. Omdat beleving hier in de 
context van leefbaarheid en leefkwaliteit wordt onderzocht, 
is vooral de audiovisuele impact vanuit de omgeving van 
belang, meer dan de beleving van de infrastructuur voor 
de gebruikers ervan. Dit gaat dan over zichtbaarheid in het 
landschap (incl. integratie dan wel verstoring) en (visuele) 
barrièrewerking. Visuele en niet-visuele aspecten komen 
samen in de verblijfskwaliteit op en naast de infrastructuur. 

Belangrijke onderzoeksvragen zijn dus:    

• Welke impact heeft de infrastructuur op de audiovisuele 
belevingswaarde in de omgeving?

• Welke impact heeft de infrastructuur op de 
verblijfswaarde van de ruimte op of nabij de 
infrastructuur?

• Hoe beïnvloedt de infrastructuur de beleving van de 
open ruimte? Zijn er visuele barrières? 

• In welke mate worden barrières weggewerkt waardoor 
de beleving wordt versterkt?

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen de voor-
opgestelde ambitie, om bij te dragen tot een 
aangename belevingswaarde, bereikt worden?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke ingrepen gebruikt 
kunnen worden om de belevingswaarde ter hoogte van 
de (woon)kernen in het projectgebied te optimaliseren. 
Hierbij wordt op zoek gegaan naar de wisselwerking tussen 
knelpunten en kansen. 

Belangrijke onderzoeksvragen zijn :

• Draagt het alternatief al dan niet bij tot het creëren van 
kansen of wegnemen van knelpunten om:  

• De beleveniswaarde van de infrastructuur zelf te 
verhogen? (landschappelijke integratie, compacte 
vormgeving, kansen tot architecturale uitstraling, 
…)

• De belevingswaarde in de open ruimte rond de 
infrastructuur te verhogen?

• De belevingswaarde en verblijfskwaliteit in de 
woonkernen in het projectgebied te verhogen?

• De belevingswaarde en verblijfskwaliteit van de 
werkgebieden (bv zone bedrijvigheid langs E313 in 
Wommelgem) in het projectgebied te verhogen?

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer 
van de A12, de zoekzone Nx: Bezali, Stabroek, Kapellen, 
Kalmthout, Brasschaat en Ekeren. Ekeren situeert zich het 
meest in de nabijheid van de infrastructuur van de A12 en 
ondervindt audiovisuele hinder en barrièrewerking tussen de 
kern en omliggende groengebieden (zoals de Bospolder). 
Ook Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Lillo en Hoevenen 
ondervinden audiovisuele hinder en een visuele barrière 
van de A12. Deze is vanuit de woonkern duidelijk zichtbaar. 
Overige kernen zoals Kapellen en Kalmthout hebben 
minder impact van de A12, maar kunnen een wijziging van 
belevingswaarde ondervinden omwille van de Nx. Belangrijke 
onderzoeksvragen zijn:

• Kan de audiovisuele hinder van de A12 beperkt worden 
ter hoogte van Ekeren centrum?

• Kan de visuele hinder van de A12 in de kernen van 
Stabroek en Hoevenen verminderd of weggewerkt 
worden?

• Kan de visuele hinder van de A12 ter hoogte van de 
kernen Berendrecht, Zandvliet en Lillo verminderd of 
weggewerkt worden?

• Op welke wijze kan de Nx aangelegd worden zodat 
barrièrewerking en visuele hinder naar het openruimte 
gebied vermeden wordt?

Deelgebied Centrum

De focus in het centraal deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van 
zoekzone van de A102: Merksem, Schoten, Schilde en 
Wijnegem. Wijnegem en Schoten ondervinden op heden 
geen (audio)visuele hinder van grote verkeersinfrastructuren. 
Dit is wel het geval voor Merksem (omwille van de ring van 
Antwerpen en de E19). Een belangrijke onderzoeksvraag in 
dit deelgebied is:

• Zorgt de aanleg van de A102 voor een wijziging in 
belevingswaarde? 

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Belevingswaarde: kwalitatief 
(expert judgement) wijziging in de 
audiovisuele belevingswaarde en 
in de verblijfswaarde als gevolg 
van wijziging in verkeersstromen, 
wijziging in weginfrastructuur;

• Impact op algemene perceptieve 
kenmerken (=visuele verstoring)

• Langdurige hinder tijdens de 
werken (zie OA bouwrisico’s en 
hinderaspecten);

• Hinder ten gevolge van eventuele 
wijzigingen in de wegmobiliteit (zie 
subthema ‘juiste verkeer op de 
juiste plaats’);

• Impact op (de beleving van) 
erfgoed (zie OA wijziging 
erfgoedwaarde en archeologie).

• Impact op geluidsklimaat, 
luchtkwaliteit, 
bodemverontreiniging (zie 
subthema ‘verbeterd  leefklimaat’)

• Impact op gezondheid (zie OA 
gezondheidseffecten)

• Specifieke beleving van de 
architectuur van de nieuwe 
infrastructuren: aanbevelingen 
voor ruimtelijk-landschappelijk en 
architecturale uitwerking;

• Visuele hinder ten gevolge van de 
werfzones en aanlegfase van het 
project

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
woonkernen die gelegen zijn binnen de invloedssfeer van 
zoekzone van de E313: Deurne, Borgerhout, Wommelgem, 
Oelegem, Ranst en Zandhoven. Met name Deurne-zuid, 
Ranst en Wommelgem ondervinden op heden audiovisuele 
verstoring van de infrastructuur van de E313.  

• Kan de audiovisuele hinder van de E313 ter hoogte van 
woonkernen beperkt worden? Kan een ondertunneling 
van de E313 zorgen voor een verbeterde 
belevingswaarde ter hoogte van onder meer Deurne en 
Wommelgem?

Deelgebied Klimaatgordel

Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. Het project-
gebied voor leefkwaliteit wordt omvat binnen de deelgebieden 
Noord, Centrum en Zuid.
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IMPACT OP DE VISUELE BELEVINGSWAARDE SIGNIFICANTIE

Belangrijke, globale meerwaarde voor de belevingswaarde en de leefomgeving, nieuwe 
waardevolle positieve beelddragers

+++

Belangrijke, lokale meerwaarde voor de belevingswaarde en de leefomgeving ++

Zeer lokale meerwaarde voor de belevingswaarde en de leefomgeving +

Geen impact of zeer beperkte impact op de belevingswaarde en de leefomgeving 0

Beperkte aantasting van de belevingswaarde en de leefomgeving -

Belangrijke lokale aantasting van de belevingswaarde en de leefomgeving --

Belangrijke en globale aantasting van de belevingswaarde en de leefomgeving, verlies van 
waardevolle positieve beelddragers

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van beleving. Dit beoordelings-

kader kan in de loop van het geïntegreerde onderzoek nog 
wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader

Er wordt nagegaan in welke zones mensen wijzigingen in 
(audio)visuele belevingswaarde en/of de verblijfswaarde 
ondervinden, hoe groot de wijziging is en op wie de wijzigingen 
van toepassing is. 

Zoals hierboven gesteld, evalueren we wijziging in de 
belevingswaarde op twee vlakken:

• Wijziging in de audiovisuele belevingswaarde

• Wijziging in de verblijfswaarde

Wijziging in de audiovisuele belevingswaarde

De wijziging in de audiovisuele belevingswaarde wordt 
kwalitatief besproken. Criteria die hiervoor gehanteerd 
worden zijn:

• Aantal en soort waarnemers (omwonenden? 
Passanten? Recreanten?)

• Openheid versus geslotenheid (van het omliggende 
landschap)

• Rust versus beweging (gelinkt aan de wijziging in 
verkeersstromen)

• Schaal (schaalvergroting/ schaalverkleining)

• Oriëntatie en landmarkwaarde (positieve beelddragers)

• Leesbaarheid van de ruimte (gelinkt aan de mate 
waarin een omgeving ten gevolge van de opwaardering 
wordt versnipperd)

Wijzigingen in de verblijfswaarde

De wijziging in de verblijfswaarde wordt kwalitatief besproken. 
Dit is de mate waarin ten gevolge van het project meer of 
minder verblijfswaarde wordt gecreëerd. Ook de wijziging 
in toegankelijkheid van bepaalde plekken als gevolg van het 
project wordt daarbij meegenomen. Specifieke aandacht gaat 
naar de beleving en toegankelijkheid van open ruimte en het 
potentieel om deze beleving te versterking.

Methodiek en beoordelingskader
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OA 9. Ruimte-inname en wijzi-
ging van de stedelijke structuur 
en relaties
Focus van de aanpak

VRAAG 1: : wat zijn de effecten van ieder alternatief 
ten aanzien van de stedelijke structuur en relaties?
De realisatie van De Nieuwe Rand kan gepaard gaan met 
een zekere ruimte-inname. Afhankelijk van de grootteorde 
van deze ruimte-inname heeft dit gevolgen voor de stedelijke 
structuur in de omgeving van de alternatieven. Met andere 
woorden, op strategisch niveau is de (globale, benaderende) 
ruimte-inname vooral een indicator om de impact op de 
stedelijke structuur te onderzoeken. Binnen deze eerste vraag 
wordt onderzocht welke impact de ruimte-inname zal hebben 
op de stedelijke structuur en relaties. De aandacht gaat 
naar ruimtelijke relaties en het ontstaan van restruimtes of 
ruimtelijke ‘eilanden’ (zones die ruimtelijk geïsoleerd komen 
te liggen).

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:    

• Met welke (grootteorde van) ruimte-inname gaat de 
aanleg van ieder alternatief gepaard?

• In welke mate worden stedelijke structuren en relaties 
aangetast?

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen de 
vooropgestelde ambities met betrekking tot het 
versterken van de stedelijke structuur bereikt 
worden?
In een tweede stap wordt nagegaan op welke manier de 
stedelijke structuren en relaties versterkt kunnen worden. Dit 
bestaat er enerzijds uit de mogelijke impact zoveel als mogelijk 
te beperken of te herstellen, en anderzijds zal er onderzocht 
worden in welke mate de alternatieven een hefboom vormen 
voor de versterking van de ruimtelijke structuur en relaties. 
Vragen die beantwoord worden zijn:

• Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de nieuwe 
infrastructuur tegelijk een verbetering inhoudt voor 
stedelijke verbindingen?

• In welke mate biedt het alternatief een hefboom om 
knelpunten in stedelijke relaties weg te werken?

• In welke mate ondersteunt de variant de gewenste 
stedelijke structuur in de omgeving? 

• Worden er bijkomende kansen gecreëerd voor 
verdichting, nieuwe functies, …? Zowel in de nabije als 
verre toekomst. 

• Welke consequenties of voorwaarden stellen 
de verschillende varianten naar toekomstige 
ontwikkelingen in de omgeving? 

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

In het noordelijke deelgebied zal het onderzoek focussen 
op de ruimtelijke impact van de eventuele (her)aanleg 
van aansluitingscomplexen langs de A12, en de aanleg 
en aansluiting van de Nx. Relevante onderzoekspunten 
in dit gebied zijn onder meer het woonweefsel van Ekeren 
langsheen de A12 en de woonwijk aan de Edisonlaan in de 
Ekerse wijk Leugenberg. Dit laatste woongebied is vandaag 
volledig omsloten door de infrastructuur van de A12.

Deelgebied Centrum

In deelgebied centrum vormt de impact van de aanleg en 
aansluiting van de A102 op de ruimtelijke structuur en relaties 
het belangrijkste onderdeel van het onderzoek binnen dit 
onderzoeksaspect. Specifieke aandachtspunten voor dit 
onderzoeksaspect binnen deelgebied centrum zijn de 
perspectieven voor het woongebied in de Jozef Gijselslaan 
in Schoten, gelegen in de reservatiestrook van de A102, en 
de impact op en perspectieven voor het bedrijventerrein Den 
Hoek in Wijnegem en de bedrijventerreinen langsheen het 
Albertkanaal. 

Deelgebied Zuid

In deelgebied Zuid vormt de impact van de aansluiting van 
de A102 en de mogelijke verbreding van de E313 op de 
ruimtelijke structuur en relaties het belangrijkste onderdeel 
van het onderzoek binnen dit onderzoeksaspect. Specifieke 
aandachtspunten voor dit onderzoeksaspect binnen deel-
gebied centrum zijn de impact op en perspectieven voor 
de woonwijk aan de Draaiboomstraat, Ternesselei en Raf 
Verhulstlaan, en de perspectieven voor het woonwagenpark 
aan de Wommelgemsesteenweg. Ook perspectieven voor 
de bedrijvigheid langs de E313 in Wommelgem vormen een 
aandachtspunt.

Deelgebied Klimaatgordel
Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. 

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Grootteorde inname agv ingrepen 
De Nieuwe Rand en kwalitatieve 
evaluatie;

• Beoordeling obv wijzigingen 
die de inname betekenen voor 
de ruimtelijke structuur en het 
functioneren 

• Potenties voor  ruimtelijke 
ontwikkeling 

• Impact op en potenties voor 
ecologische structuur en relaties 
(zie OA biodiversiteit: wijzigingen 
in ecologische structuren en 
relaties)

• Impact op en potenties voor 
landschappelijke structuur en 
relaties (zie OA wijziging van 
landschappelijke structuur en 
relaties)

• Impact op en potenties voor 
landbouwstructuur (zie OA impact 
op en kansen voor landbouw)

• Definitieve begroting van 
de te onteigenen ruimte / 
ruimteboekhouding (winst en 
verlies aan functies);

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

De wijziging van het ruimtegebruik (wonen, bedrijvigheid, 
vervoersfunctie, recreatie,…) wordt op strategisch niveau 
semi-kwantitatief (grootteorde) in beeld gebracht. De 
realisatie van het oostelijk Haventracé kan gepaard gaan met 
grondinname, afhankelijk van de alternatieven is er een impact 
op het effectieve ruimtegebruik en op de ruimtelijke structuur. 
Voor ieder alternatief wordt de totale ruimte-inname in beeld 
gebracht: voor ieder alternatief worden de zones aangeduid 
waar het alternatief direct dan wel indirect leidt of kan leiden 
tot inname buiten het openbaar domein. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen volgende categorieën:

• de zones die zeker ingenomen worden; 

• de zones die mogelijks kunnen worden ingenomen 
(afhankelijk van bv. omgevingsaanleg); 

• de zones die zeker niet ingenomen worden.

Daarbij wordt aangegeven welke bestemming deze zones 
hebben en wat hun huidig ruimtegebruik is. Hierbij wordt per 
alternatief een overzicht geboden van: 

• Het aantal ingenomen percelen; 

• De onbebouwde versus bebouwde percelen; 

• Aantal en soort bebouwing (wonen of bedrijvigheid, 
ééngezins- versus meergezinswoningen, …)

• Mate waarin groene ruimte wordt ingenomen in relatie 
tot de huidige toegankelijkheid en kwaliteit van de 
groene ruimte; 

• Het aantal bouwblokken en voorkomende functies per 
bouwblok; 

• Mate van flexibiliteit van de ingenomen functie (minder 
of meer herlokaliseerbaar).

Met dit onderzoek wordt eveneens in beeld gebracht: 

• Welke de globale onteigeningsimpact is van elk 
alternatief. 

• Welke de impact is op de ruimtelijke relaties 
(versterken, dan wel versnipperen/barrièrewerking) en 
ontwikkelingsmogelijkheden 

• Welke functies mogelijks worden ingenomen/aangetast 
en welke rol deze functies hebben in de omgeving, 
bijvoorbeeld hun maatschappelijke functie (ontmoeting, 
leefbaarheid, …).

De impact op de ruimtelijke structuur wordt vervolgens 
in beeld gebracht. Dit gebeurt onder andere via ruimtelijk 
ontwerpend onderzoek als werkmethode. Hieronder begrijpen 
we: het inzetten van ontwerp om bepaalde deelonderzoeken 
te voeren, als middel om scenario’s af te toetsen en visueel 
te maken. Ontwerpend onderzoek wordt ingezet om inzicht te 
geven in de ruimte-innames en grondverwerving, de impact 
op de ruimtelijke structuur en relaties en de kwaliteit van de 
omgeving. 

Methodiek en beoordelingskader
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OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Globaal herstel of opwaardering van de ruimtelijke structuur of ruimtelijke relaties, creëren 
van nieuwe bovenlokale en betekenisvolle ruimtelijke structuren of relaties en het globaal 
verbeteren van de ruimtelijke samenhang

+++

Lokaal herstel of opwaardering van de ruimtelijke structuur of ruimtelijke relaties, creëren van 
lokale ruimtelijke structuren of relaties, verhogen van de ruimtelijke samenhang

++

Beperkte opwaardering van de ruimtelijke structuur of ruimtelijke relaties, plaatselijk verhogen 
van de ruimtelijke samenhang

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in ruimtelijke structuur of ruimtelijke relaties 0

Beperkte aantasting van de ruimtelijke structuur of ruimtelijke relaties, creëren van lokale 
ruimtelijke barrières/versnippering

-

Aantasting van de ruimtelijke structuur of ruimtelijke relaties, creëren van ruimtelijke eilanden/
restzones (bovenlokale versnippering, ruimtelijke barrières)

--

Sterke en globale aantasting van de ruimtelijke structuur of ruimtelijke relaties, betekenisvolle 
structuren worden in belangrijke mate aangetast en er ontstaan belangrijke nieuwe ruimtelijke 
barrières

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van de ruimtelijke structuur. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader
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OA 10. Bereikbaarheid en  
kwalieit van het OV-systeem
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infra-
structuuralternatief ten aanzien van het openbaar/
collectief vervoer en het gebruik van dit openbaar/
collectief vervoer?
Naast het openbaar vervoer door De Lijn, is ook het collectief 
vervoer belangrijk in het studiegebied. Het collectief vervoer 
betreft hoofdzakelijk woon-werkverkeer. Verschillende 
bedrijven werken samen om werknemers met (privé)-bussen 
naar de Port of Antwerp-Bruges te brengen.

De realisatie van het oostelijk Haventracé kan betekenen 
dat extra wegenis wordt aangelegd of dat bestaande 
weginfrastructuur wordt aangepast dan wel uitgebreid. 
Het geheel van aanpassingen kan zo invloed hebben 
op de structuur en werking van het openbaar/collectief 
vervoerssysteem en in welke mate personen gebruik maken 
van dit openbaar vervoerssysteem. Binnen deze eerste vraag 
worden deze effecten in beeld gebracht. Belangrijke vragen 
zijn:   

• In welke mate verbetert het infrastructuuralternatief de 
bereikbaarheid van de regio met het openbaar/collectief 
vervoer?

• In welke mate verbetert het infrastructuuralternatief 
de doorstroming (en zo ook de vlotheid en 
betrouwbaarheid) van het openbaar/collectief vervoer?

• In welke mate zorgt het infrastructuuralternatief ervoor 
dat het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met 
duurzame modi in de modal split van de regio stijgt?

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities van de modal shift bereiken?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke extra ingrepen in 
het openbaarvervoerssysteem nodig zijn om de ambities te 
bereiken rond de modal shift. Belangrijke vragen zijn:

• Welke kansen bieden infrastructurele ingrepen aan het 
oostelijk traject van het Haventracé voor het uitbouwen 
van extra openbaar vervoersverbindingen (bv. door de 
aanleg van busbanen, het doortrekken van tramlijnen, 
…)?

• Welke extra infrastructurele maatregelen zijn nodig 
om de doorstroming (en zo ook de vlotheid en 
betrouwbaarheid) van het openbaar en het collectief 
vervoer te verbeteren?

• Welke extra openbaar/collectief vervoersmaatregelen 
zijn nodig om het aandeel van de gemaakte 
verplaatsingen met duurzame modi in de modal split 
van de regio substantieel te verhogen?

• Op welke manier kan het collectief vervoer dat 
georganiseerd wordt door de haven zo goed mogelijk 
worden afgestemd op het systeem van regulier 
openbaar vervoer? Hierbij gaat over gedeeld gebruik 
van infrastructuur (haltes, transferia, busbanen, …) en 
een goede aansluiting en complementariteit met het 
regulier OV.

Mogelijkheden hiertoe zijn:

• Verbetering doorstroming, wegwerken 
doorstromingsknelpunten (busbanen, 
voorrangsregelingen, prioriteit bij lichtengeregelde 
kruispunten, minder kruisingen, …);

• Optimalisatie collectief havenvervoer;

• Extra hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen.

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

Voor het deelgebied Noord is de impact van de infrastruc-
tuuralternatieven vooral van toepassing op het onderzoek 
naar mogelijkheden voor het voorzien van een busbaan op 
de A12-noord. Die busbaan wordt reeds voorzien richting 
Antwerpen (tussen de R2 en Leugenberg) maar richting 
Nederland moet deze optie nog onderzocht worden, net zoals 
een mogelijke uitbreiding tot in Zandvliet. Het realiseren van 
een nieuwe weg in de zoekzone Nx zal weinig veranderen 
aan het openbaarvervoersysteem van de referentiesituatie 
omdat het OV de kernen wel nog zal bedienen. Aangezien dit 
gebied zich parallel aan de Port of Antwerp-Bruges situeert is 
de relatie van het aanwezige reguliere openbaar vervoer met 
het collectief havenvervoer wel belangrijk om te onderzoeken. 

Deelgebied Centrum

In dit deelgebied wordt voornamelijk gefocust op het 
onderzoeken van mogelijke openbaarvervoersverbindingen 
op de reservatiestrook van de A102 (bvb door het 
inrichten van busbanen op de A102). De impact van een 
infrastructuuralternatief is hier aanzienlijk. Verder wordt 
ook een tweede tangentiele piste onderzocht, die van een 
districtentram die de verschillende deelkernen zou verbinden. 
Het nut en de complementariteit van de beide verbindingen 
moet geïntegreerd onderzocht worden. Gezien de nabijheid 
wordt de geplande tramlijn op de Bisschoppenhoflaan en het 
bijhorende ‘instappunt voor de urbane zone’ onderzocht in 
relatie met de eventuele infrastructuur in de reservatiestrook 
van de A102.  De afstemming met het collectief havenvervoer 
moet ook in dit deelgebied meegenomen worden.

Deelgebied Zuid

Deelgebied Zuid situeert zich rond de E313 waar 
onderzocht wordt of er parallel hieraan een hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding wordt gerealiseerd, in welke 
vorm en met welke haltes. Op deze structuur kan een impact 
verwacht worden van de infrastructuuralternatieven. De 
afstemming met het collectief havenvervoer moet ook in dit 
deelgebied meegenomen worden.

Deelgebied Klimaatgordel
Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. 

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwantitatief onderzoek naar 
wijzigingen in:

• de passagiersstromen 
(intensiteiten) op het 
openbaar vervoerssysteem

• het gebruik (op- en 
afstappers) van het openbaar 
vervoerssysteem,

• doorstroming en reistijd op het 
openbaar vervoerssysteem

• het aandeel van de gemaakte 
verplaatsingen met het 
openbaar vervoer in de modal 
split van de regio

• de verbetering van de vlotheid 
en betrouwbaarheid van het 
openbaar vervoer 

• Op basis van de wijzigingen 
in intensiteiten, kwalitatieve 
beoordeling van:

• de verbetering van de 
bereikbaarheid van de regio 
met het openbaar vervoer

• Verder onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden (in 
eerste instantie kwalitatief) om:

• de bereikbaarheid van de 
regio met het openbaar 
vervoer te verbeteren

• de doorstroming en 
reistijd op het openbaar 
vervoerssysteem te 
verbeteren

• het aandeel van de gemaakte 
verplaatsingen met duurzame 
modi in de modal split van de 
regio substantieel te verhogen

• Wijzigingen in verkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
hoofdwegennet en onderliggend 
wegennet (zie OA’s 
hoofdwegennet en onderliggend 
wegennet);

• Impact op de leefkwaliteit op 
lokaal niveau (zie OA’s wijziging 
in geluidsklimaat, wijziging in 
luchtkwaliteit, impact op en 
kansen voor groene publieke 
ruimte, impact op en kansen voor 
wandel- en fietsvriendelijkheid, en 
gezondheidseffecten);

• Impact van infrastructurele 
ingrepen op het wegennet, het 
fietsnetwerk, en hoppinpunten 
en deelsystemen (zie OA’s 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van het hoofdwegennet, 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van het vrachroutenetwerk, 
bereikbaarheid en kwaliteit van 
het onderliggend wegennet, 
bereikbaarheid en kwaliteit van het 
fietsnetwerk, en bereikbaarheid 
en kwaliteit van Hoppingpunten en 
deelsystemen);

• Verkeersveiligheid (zie OA 
effetcten t.a.v. verkeersveiligheid 
voor gemotoriseerd verkeer).

• Gewijzigde lokale bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van individuele 
woningen of bedrijven

• Beoordeling op kruispuntniveau

• Concrete inrichting en gebruik van 
nieuwe infrastructuur, bruggen en 
kruispunten

• Mobiliteit tijdens de aanlegfase 
(omleidingen, werfroutes, …)

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten
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De impact op het autoverkeer op het hoofdwegennet wordt 
kwantitatief en strategisch beoordeeld op basis van de 
resultaten van doorrekeningen met de laatst beschikbare 
versie van het multimodaal verkeersmodel van de Vlaamse 
Overheid (Regionaal Verkeersmodel Antwerpen) ten 
opzichte van het referentiejaar 2030, uitgevoerd door de Cel 
Verkeersmodelleringen van MOW, afdeling Beleid.

Voor de beschrijving van de referentietoestand wordt met 
overige geplande ontwikkelingen tegen het referentiejaar 
2030 rekening gehouden. De ontwikkelingen die 
meegenomen worden in het referentiescenario zijn 
afgestemd in de werkgroep verkeersmodellen, een 
onderdeel van de werkbank. In de rapportage over de 
modelresultaten zal een overzicht gegeven worden van welke 
ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersinfrastructuur in het 
referentiescenario zijn opgenomen en op welke manier dat is 
gebeurd. 

De verkeersmodelgegevens worden aangevuld met 
beschikbare specifieke data over verkeer (b.v. verkeerstellingen 
ter validatie van het model, ongevallenstatistieken, …) 
aangeleverd door de wegbeheerder en het Vlaams 
Verkeerscentrum. Er worden geen verkeersonderzoeken op 
het terrein voorzien.

Bij de berekening, meer bepaald bij de bepaling van 
de vervoerswijze, wordt rekening gehouden met de 
keuze van infrastructuur voor openbaar vervoer, fiets en 
voetgangers. Wordt op een bepaalde relatie de busverbinding 
geoptimaliseerd, dan zal het auto-aandeel hier verminderen. 
Wordt daarentegen de capaciteit van het autonetwerk 
uitgebreid, dan zal het auto-aandeel toenemen.

De effectenbeoordeling gebeurt voor elk infrastructuur-
alternatief op basis van de verschillen tussen de scenario’s 
van de geplande situatie en het referentiescenario op vlak 
van meerdere beoordelingscriteria. Het onderzoek brengt zo 
de mogelijke effecten van de wijzigingen ten opzichte van de 
bestaande verbindingen in beeld. Zo gaat het onderzoek na 
op welke manier deze verbindingen gewijzigd of aangepast 
kunnen worden in het kader van het project, en zal steeds 

de effecten die deze wijziging met zich meebrengt afwegen 
tegenover de referentiesituatie. Zo spitst het onderzoek 
zich toe op de mate waarin de gewijzigde ontsluiting 
problematisch kan zijn voor de bereikbaarheid van de regio 
met het openbaar vervoer. Ook mogelijke oplossingen 
voor de knelpunten worden (minstens kwalitatief) verkend. 
Uitgangshouding is om een kwalitatief en robuust netwerk 
uit te bouwen, wat betekent dat nieuwe verbindingen kunnen 
ontstaan, bestaande verbindingen kunnen worden verbroken, 
aangepast of geoptimaliseerd.

In het regionaal verkeersmodel worden de relevante 
spitsperiodes gesimuleerd (ochtend- en avondspits tijdens 
weekdagen). Voor de evaluatie van de verschillende 
infrastructuuralternatieven worden hoofdzakelijk unimodale 
doorrekeningen uitgevoerd waarbij auto- en vrachtverkeer 
toegedeeld worden, alleen wanneer er in een scenario 
voldoende aanpassingen zijn aan het fiets- of openbaar 
vervoeraanbod zijn zullen multimodale doorrekeningen 
uitgevoerd worden. De resultaten van de kwantitatieve 
doorrekeningen worden weergegeven in de vorm van 
toedelingsfiguren, verschillenplots (verschil in intensiteiten 
van het gemotoriseerde verkeer met referentiesituatie 2030), 
selected link analyses en geaggregeerde kencijfers.

Op basis van de kwantitatieve resultaten gebeurt ook een 
kwalitatieve beoordeling van de bovenlokale bereikbaarheid 
in het studiegebied met het openbaar vervoer. Daarnaast 
wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke wijzigingen in 
de doorstroming (en zo ook de vlotheid en betrouwbaarheid) 
van het openbaar vervoer.

Als uit deze doorrekeningen een aanzienlijke negatieve 
impact zou blijken op de bereikbaarheid en/of de 
kwaliteit van het openbaar vervoerssysteem, worden 
optimalisatiemogelijkheden onderzocht. Ook mogelijkheden 
om het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met 
duurzame modi in de modal split van de regio te doen stijgen, 
worden onderzocht. De optimalisatiemogelijkheden worden 
in eerste instantie kwalitatief onderzocht, indien nodig 
kunnen deze ook kwantitatief worden doorgerekend in het 
verkeersmodel.

Methodiek en beoordelingskader

IMPACT OP DE DOORSTROMING VAN HET OPENBAAR VERVOER SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer +++

Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer ++

Beperkte verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer +

Geen of verwaarloosbare wijziging in de doorstroming van het openbaar vervoer 0

Beperkte aantasting van de doorstroming van het openbaar vervoer -

Aantasting van de doorstroming van het openbaar vervoer --

Sterke en globale aantasting van de doorstroming van het openbaar vervoer ---

IMPACT OP HET AANDEEL MET DUURZAME MODI GEMAAKTE VERPLAATSINGEN MET HER-
KOMST OF BESTEMMING IN DE VERVOERREGIO ANTWERPEN (MODAL SPLIT)

SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke stijging in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met duurzame modi in de 
modal split van de vervoerregio

+++

Stijging in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met duurzame modi in de modal split 
van de vervoerregio

++

Beperkte stijging in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met duurzame modi in de 
modal split van de vervoerregio

+

Geen of verwaarloosbare stijging in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met duurzame 
modi in de modal split van de vervoerregio

0

Beperkte daling in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met duurzame modi in de 
modal split van de vervoerregio

-

Daling in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met duurzame modi in de modal split 
van de vervoerregio

--

Aanzienlijke daling in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met duurzame modi in de 
modal split van de vervoerregio

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden 
voor de effectenbeoordeling op vlak van het openbaar 
vervoerssysteem. Dit beoordelingskader kan in de loop 

van het geïntegreerde onderzoek nog wijzigen t.g.v. 
voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader
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OA 11. Bereikbaarheid en  
kwaliteit van het fietsnetwerk
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infrastruc-
tuuralternatief ten aanzien van het fietsnetwerk?
De Nieuwe Rand maakt deel uit van een multimodaal 
verkeerssysteem, dat wordt gekenmerkt door routes 
voor gemotoriseerd verkeer, maar eveneens door 
fietsinfrastructuur. Het geheel van aanpassingen in kader 
van het oostelijk Haventracé kan een invloed hebben op het 
fietsnetwerk en de fietsstructuren in de omgeving. Belangrijke 
onderzoeksvragen hierbij zijn:

• Waar worden barrières en missing links in het 
fietsnetwerk gedetecteerd? 

• In welke mate zorgt een alternatief voor bijkomende 
knelpunten in het fietsnetwerk?

• In welke mate zorgt een alternatief voor het wegwerken 
van barrières of missing links in het fietsnetwerk?

• In welke mate zorgt het alternatief ervoor dat het 
aandeel van de gemaakte verplaatsingen met 
duurzame modi (fiets) in de modal split van de regio 
stijgt?

De aandacht gaat hierbij uit naar de functionele routes (goede 
inpassing van het BFF en fietsostrades) en naar de parallelle 
en dwarse fietsroutes. De mogelijke impact op de veiligheid 
en het comfort voor de fietsers wordt in beeld gebracht. 
De bereikbaarheid wordt geëvalueerd aan de hand van 
parameters als de kwaliteit, aantrekkelijkheid, robuustheid, 
comfort en directheid.

VRAAG 2:  Op welke manier biedt het alternatief 
mogelijkheden ter versterking van het fietsnetwerk 
en draagt het zo bij aan de realisatie van de modal 
shift?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke mogelijkheden 
ieder alternatief biedt ter versterking van het fietsnetwerk. 
Hierbij wordt gedacht aan herstelmaatregelen wanneer 
fietsverbindingen onderbroken worden, maar evenzeer aan 
bijkomende fietsverbindingen of het wegwerken van een 
aantal knelpunten/barrières of missing links. Belangrijke 
vragen zijn:

• Welke potenties biedt de het oostelijk Haventracé 
om specifieke knelpunten in het fietsnetwerk weg te 
werken of te verbeteren? Op welke manier kunnen deze 
knelpunten weggewerkt worden?

• Welke bijkomende fietsverbindingen kunnen 
gerealiseerd worden?

• Op welke manier kunnen mogelijke onderbrekingen zo 
comfortabel en vlot mogelijk worden hersteld?

• Welke extra ingrepen in het fietsnetwerk zijn nodig 
om het aandeel van de gemaakte verplaatsingen 
met duurzame modi in de modal split van de regio 
substantieel te verhogen?

Mogelijkheden hiertoe zijn (niet-limitatief):

• Realiseren van bijkomende fietsverbindingen, zoals 
bv. een tangentiële fietsverbinding langsheen de A102, 
een fietsverbinding langs de E313 (bv. ten noorden 
van de E313), een oost-west fietsverbinding in het 
noordelijk deelgebied (met de A12 en het kanaaldok als 
belangrijke barrières), …;

• Wegwerken van onveilige fietsroutes in het BFF;

• Wegwerken van lokale barrières in het BFF;

• Verbeteren van de aansluiting tussen fietsroutes, bv. 
aansluiting op geplande Safi-fietspad;

• Verder uitbouwen en optimaliseren van het recreatief 
netwerk. 

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

Voor het beantwoorden van de eerste vraag ligt de focus op 
parallelle en dwarse fietsroutes langsheen de A12 en in de 
zoekzone van de Nx. Immers, op deze structuren kan een 
impact verwacht worden. Voor de tweede vraag wordt de 
focus verbreed: er wordt nagegaan hoe de impact hersteld 
kan worden indien nodig, en tevens welke bijkomende 
potenties kunnen gerealiseerd worden ter versterking van het 
fietsnetwerk. Hierbij wordt ook gekeken naar fietsverbindingen 
tussen de woonkernen in de ruime omgeving van de A12 en 
Nx. Bij deze woonkernen wordt in eerste instantie gedacht 
aan Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Stabroek, Kapellen, 
Kalmthout en Ekeren. Daarnaast wordt ook gekeken in welke 
mate de infrastructuur van de A12 een barrière vormt in 
het fietsnetwerk, en waar er zich kansen voordoen om deze 
barrièrewerking weg te werken. Het gaat hierbij zowel om 
fietssnelwegen (zoals bv. de F12 Antwerpen – Bergen op 
Zoom of de F14 Antwerpen - Roosendaal) als om fietspaden 
die deel uitmaken van het BFF. 

Deelgebied Centrum

Voor het beantwoorden van de eerste vraag ligt de focus op 
parallelle en dwarse fietsroutes langsheen de reservatiestrook 
van de A102. Immers, op deze structuren kan een impact 
verwacht worden. Voor de tweede vraag wordt de focus 
verbreed: er wordt nagegaan hoe de impact hersteld kan 
worden indien nodig, en tevens welke bijkomende potenties 
kunnen gerealiseerd worden ter versterking van het 
fietsnetwerk. Hierbij wordt ook gekeken naar fietsverbindingen 
tussen de woonkernen in de ruime omgeving van de A102. 
Bij deze woonkernen wordt in eerste instantie gedacht 
aan Merksem, Schoten, Deurne, Wijnegem en Antwerpen 
Centrum. Het gaat hierbij zowel om fietssnelwegen (zoals bv. 
de F15 Antwerpen – Turnhout, de F5 Antwerpen – Hasselt 
of de F107 Antwerpen - Ranst) als om fietspaden die deel 
uitmaken van het BFF. Een van die routes is de BFF A-net 
route parallel aan de E19 noord (richting NL). Deze moet 
geoptimaliseerd worden en beter worden aangesloten op de 
overige hoofdstructuren van het fietsnetwerk. 

Deelgebied Zuid

Voor het beantwoorden van de eerste vraag ligt de focus op 
parallelle en dwarse fietsroutes langsheen de E313. Immers, 
op deze structuren kan een impact verwacht worden. Voor de 
tweede vraag wordt de focus verbreed: er wordt nagegaan 
hoe de impact hersteld kan worden indien nodig, en tevens 
welke bijkomende potenties kunnen gerealiseerd worden ter 
versterking van het fietsnetwerk. Hierbij wordt ook gekeken 
naar fietsverbindingen tussen de woonkernen in de ruime 
omgeving van de E313. Bij deze woonkernen wordt in eerste 

instantie gedacht aan Deurne, Wommelgem, Oelegem, Ranst 
en Zandhoven. Het gaat hierbij zowel om fietssnelwegen 
(zoals bv. de F107 Antwerpen - Ranst) als om fietspaden die 
deel uitmaken van het BFF. Bij de fietssnelweg F107 is het 
oostelijke deel tot en met Ranst nog niet gerealiseerd en kan 
er binnen dit project gekeken worden om de mogelijkheden 
hieromtrent te onderzoeken. 

Deelgebied Klimaatgordel
Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect. 

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve beoordeling 
(veiligheid, kwaliteit, 
aantrekkelijkheid, robuustheid, 
directheid en comfort) van de 
impact op de fietsstructuur parallel 
aan of dwarsend met het oostelijk 
Haventracé;

• Potenties ter versterking van 
het fietsnetwerk, door bv. het 
versterken van verbindingen 
tussen woonkernen

• Impact op wandel- en 
fietsdoorwaadbaarheid in 
woonkernen (zie OA impact 
op en kansen voor wandel- en 
fietsvriendelijkheid)

• Potenties ter verbetering van 
fietsstructuren in woonkernen 
(zie OA impact op en kansen voor 
wandel- en fietsvriendelijkheid)

• Kwantitatief onderzoek naar 
wijzigingen in verkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
hoofdwegennet en onderliggend 
wegennet (zie OA’s  
bereikbaarheid en kwaliteit van het 
hoofdwegennet en bereikbaarheid 
en kwaliteit van het onderliggend 
wegennet)

• Verkeersveiligheid (zie OA 
effecten ten aanzien van 
verkeersveiligheid voor 
gemotoriseerd verkeer)

• Impact op fietsroutes tijdens de 
werken;

• Concrete inrichting en gebruik van 
nieuwe fietsroutes;

• Onderzoek naar sociale veiligheid 
van fietsroutes: verlichting 
overdag in tunnels, sociale 
controle langsheen fietstrajecten, 
uitwijkmogelijkheden langsheen 
fietstrajecten, …

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

Het oostelijk traject van het Haventracé kan door ruimte-
inname of wijzigingen aan de bestaande structuur bestaande 
fietsroutes onderbreken, zodat herstel of rerouting nodig is. 
Daarnaast bieden infrastructurele ingrepen mogelijkheden 
om het fietsnetwerk te versterken, doordat bijvoorbeeld 
nieuwe wegenis ook nieuwe fietsrelaties mogelijk maakt of 
potenties biedt om knelpunten weg te werken. In een eerste 
stap wordt een analyse gemaakt van het fietsnetwerk, zodat 
kan nagegaan worden waar de fietsroutes het meeste nood 
hebben aan een ingreep (knelpunten herkennen) en de 
impact van het oostelijk traject van het Haventracé correct 
kan worden ingeschat. Om een kwalitatieve beoordeling te 
maken van het fietsnetwerk hanteren we volgende criteria:

• Kwaliteit:

• De kwaliteit wordt sterk bepaald door het type 
fietsroute. Het fietsnet is opgedeeld in recreatieve 
en functionele fietsroutes, in het functionele net 
wordt een verdere opdeling gemaakt tussen 
fietssnelwegen, de overige routes binnen het BFF 
en lokale functionele fietsroutes. Binnen het aspect 
‘kwaliteit’ wordt onderzocht of het geheel van 
recreatieve en functionele fietsroutes volwaardig is 
uitgebouwd dan wel of er bepaalde missing links in 
dit netwerk zijn. De bestaande fietsinfrastructuur in 
het studiegebied wordt afgetoetst aan de eisen uit 
het Vademecum fietsinfrastructuur en, waar nodig 
en mogelijk, opgewaardeerd om aan deze eisen te 
voldoen.

Methodiek en beoordelingskader
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• Aantrekkelijkheid:

• De aantrekkelijkheid van een fietsroute heeft 
te maken met de aanwezigheid van negatieve 
en positieve elementen langs de route. Hinder 
onderweg en de afwezigheid van conflicten, maar 
ook belevingswaarde van de omgeving, breedte 
van de fietspaden en de ligging (aanliggend of 
vrijliggend tov gemotoriseerd verkeer) zijn factoren 
die de aantrekkelijkheid bepalen (niet limitatief).

• Robuustheid: 

• De robuustheid van fietsroutes gaat over de mate 
waarin maasverkleiningen of -vergrotingen in het 
groter fietsnet waarbinnen de route kadert, een 
alternatief bieden voor een route met een grote 
omrijfactor. Het creëren van een al dan niet denser 
fietsnet met verscheidene opties voor andere 
gebruikers voor hetzelfde traject. De robuustheid 
wordt ook verbeterd indien het autoverkeer op het 
onderliggend wegennet afneemt of vertraagt. Dit 
geeft mogelijkheden omdat bestaande wegen dan 
geschikter worden voor fietsers. 

• Comfort en veiligheid:

• Onder comfort wordt gepeild naar de interferentie 
van voornamelijk gemotoriseerd verkeer met de 
fietsroute, maar ook andere (soort) fietsroutes 
en voetgangers. Voorbeelden van dergelijke 
interferentie zijn situaties waar fietsroute en rijweg 
niet gescheiden zijn van elkaar of gemengd verkeer, 
maar ook het samenkomen van verschillende 
snelheden op de fietsroute, de materialisatie van 
het fietspad, hellingsgraden, boogstralen,... Deze 
kenmerken worden telkens bekeken in relatie 
tot het type route dat behandeld wordt. Onder 
veiligheid wordt de toetsing gemaakt tussen de 
conformiteit van de fietsvoorzieningen in relatie tot 
de intensiteit en snelheid van het autoverkeer.

• Directheid:

• De directheid van een fietsroute wordt bepaald 
door de aanwezigheid van onderbrekingen die de 
omrijfactor doen toenemen. Onderlinge aansluiting 
tussen fietsroutes en het verminderen van barrières 
zijn daarin essentieel. Daarnaast kan ook een 
rechtstreekse aansluiting op een lokale hotspot 
voor een directere relatie met het fietsnet zorgen.

IMPACT OP DE BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID VOOR FIETSERS SIGNIFICANTIE

Sterke en globale verbetering van het fietsnetwerk (veiligheid, kwaliteit, aantrekkelijkheid, 
robuustheid, directheid en comfort) (bijvoorbeeld wegwerken van een groot aantal bestaande 
conflicten tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer, verfijning van de mazen van het 
fietsnetwerk)

+++

Verbetering van het lokale fietsnetwerk (veiligheid, kwaliteit, aantrekkelijkheid, robuustheid, 
directheid en comfort) 

++

Beperkte verbetering van het lokale fietsnetwerk (veiligheid, kwaliteit, aantrekkelijkheid, 
robuustheid, directheid en comfort)

+

Geen of verwaarloosbare wijziging aan het fietsnetwerk 0

Beperkte aantasting van het fietsnetwerk (veiligheid, kwaliteit, aantrekkelijkheid, robuustheid, 
directheid en comfort), beperkte omrijfactor

-

Aantasting van de lokale fietsnetwerk (veiligheid, kwaliteit, aantrekkelijkheid, robuustheid, 
directheid en comfort), omrijfactoren

--

Sterke en globale aantasting van het fietsnetwerk (veiligheid, kwaliteit, aantrekkelijkheid, 
robuustheid, directheid en comfort), substantiële omrijfactoren op belangrijke functionele of 
recreatieve routes

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van het fietsnetwerk. Dit beoor-

delingskader kan in de loop van het geïntegreerde onderzoek 
nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader
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OA 12. Bereikbaarheid en  
kwaliteit van Hoppinpunten en 
deelsystemen
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het alternatief 
ten aanzien van bestaande Hoppinpunten?
De realisatie van het oostelijk Haventracé kan betekenen 
dat extra wegenis wordt aangelegd of dat bestaande 
weginfrastructuur wordt aangepast dan wel uitgebreid. 
Het geheel van aanpassingen kan zo invloed hebben op 
de structuur en werking van bestaande of ingeplande 
Hoppinpunten en deelsystemen en in welke mate personen 
gebruik maken van dit systeem. Binnen deze eerste vraag 
worden deze effecten in beeld gebracht. Belangrijke vragen 
zijn:

• Waar zijn bestaande of ingeplande Hoppinpunten reeds 
gesitueerd? 

• Zijn er onder deze Hoppinpunten locaties die moeten 
worden verplaatst ten gevolge van een alternatief?

• In welke mate betekent het alternatief een verbetering 
dan wel verslechtering inzake bereikbaarheid en 
gebruik van bestaande en ingeplande Hoppinpunten?

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities van de modal shift bereiken?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke extra ingrepen 
gerealiseerd kunnen worden inzake Hoppinpunten en deel-
systemen om de ambities te bereiken rond de modal shift. 
Belangrijke vragen zijn:

• Waar worden Hoppinpunten best gesitueerd en welke 
doelgroep wil men ermee bereiken? Welk aanbod is 
daar nuttig?

• Welk openbaar vervoer aanbod is aangewezen?

• Waar kunnen deelfietssystemen een rol spelen?

• Waar kunnen autodeelsystemen een rol spelen?

• Welke actoren spelen een rol in en rond het Hoppinpunt 
en hoe worden deze op een optimale manier 
betrokken?

• Hoe wordt de overstap tussen verschillende modi 
geoptimaliseerd en de verliestijd die hier mee gepaard 
gaat geminimaliseerd? 

• Hoe bereikbaar is het Hoppinpunt voor verschillende 
modi en zijn hier optimalisaties mogelijk?

Mogelijkheden hiertoe zijn:

• Extra Hoppinpunten;

• Uitbreiding of aanpassing van het openbaar 
vervoersaanbod;

• Voorzien van deelsystemen: auto en/of fiets;

• Verbeteren van bereikbaarheid van Hoppinpunten;

• Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het 
voorzieningenaanbod van Hoppinpunten;

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

Hier speelt vooral de ontwikkeling van een haven hub een 
belangrijke rol. Naast een logistieke functie kan deze hub 
ook belangrijk zijn om een overstap van personenvervoer te 
realiseren. De overige Hoppinpunten die aangeduid werden 
binnen Routeplan, zoals onder andere Bezali, Stabroek, 
Kapellen en Ekeren, moeten zoveel mogelijk ondersteund 
worden door een goede bereikbaarheid via openbaar vervoer 
en actieve modi. Het uitrollen van deelmobiliteit gebeurt 
momenteel vrij decentraal, verschillende actoren hanteren 
hun eigen systeem (vervoerregio, NMBS, Stad Antwerpen, 
havenbedrijven, Lantis...). Binnen dit project kan getracht 
worden om hier een overzicht in te krijgen en ervoor te zorgen 
dat de verschillende systemen complementair werken. 
Verder kan er onderzocht worden waar er nog deelmobiliteit 
ontbreekt en waar er hiervoor potenties zijn. 

Deelgebied Centrum

In deelgebied centrum wordt naar de Houtlaan gekeken 
om daar een Hoppinpunt te ontwikkelen. Belangrijk om 
te onderzoeken is welke doelgroep hiermee bereikt wordt 
en bijgevolg welke modi er gaan verknopen. De overige 
Hoppinpunten die aangeduid werden binnen Routeplan 
moeten zoveel mogelijk ondersteund worden door een 
goede bereikbaarheid via openbaar vervoer en actieve 
modi. Het uitrollen van deelmobiliteit gebeurt momenteel 
vrij decentraal, verschillende actoren hanteren hun eigen 
systeem (vervoerregio, NMBS, Stad Antwerpen, bedrijven, 
Lantis...).  Binnen dit project zal er onderzocht worden waar 
er nog deelmobiliteit ontbreekt en waar er hiervoor potenties 
zijn.  

Deelgebied Zuid

Langs de E313 ligt de focus op het realiseren van een 
overstaplocatie waarbij autobestuurders overstappen op een 
nog te realiseren hoogwaardige openbaarvervoerverbinding. 
Deze overstaplocatie moet dan uitgebouwd worden als 
Hoppinpunt. Op dit Hoppinpunt kan een impact verwacht 
worden van het gekozen infrastructuuralternatief. De locatie 
van het Hoppinpunt staat nog niet vast maar enkele opties zijn 
wel reeds afgebakend (Q8, VW Ranst & ASC Massenhoven). 
De overige Hoppinpunten die aangeduid werden binnen 
Routeplan moeten zoveel mogelijk ondersteund worden door 
een goede bereikbaarheid via openbaar vervoer en actieve 
modi. Het uitrollen van deelmobiliteit gebeurt momenteel 
vrij decentraal, verschillende actoren hanteren hun eigen 
systeem (vervoerregio, NMBS, Stad Antwerpen, bedrijven, 
Lantis...). Binnen dit project kan getracht worden om hier een 
overzicht in te krijgen en ervoor te zorgen dat de verschillende 
systemen complementair werken. Verder kan er onderzocht 
worden waar er nog deelmobiliteit ontbreekt en waar er 
hiervoor potenties zijn. 

Deelgebied klimaatgordel

Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect.

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve evaluatie van de 
impact van een alternatief op 
bereikbaarheid en gebruik van 
bestaande Hoppinpunten

• Onderzoek naar geschikte locaties 
voor nieuwe Hoppinpunten, en het 
aanbod dat op deze Hoppinpunten 
voorzien wordt

• Onderzoek naar potenties ter 
versterking van Hoppinpunten en 
deelsystemen

• Wijzigingen in verkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
hoofdwegennet en onderliggend 
wegennet (zie OA’s 
bereikbaarheid en kwaliteit van het 
hoofdwegennet en bereikbaarheid 
en kwaliteit van het onderliggend 
wegennet);

• Impact op de leefkwaliteit op 
lokaal niveau (zie OA’s wijziging 
in geluidsklimaat, wijziging in 
luchtkwaliteit, impact op en 
kansen voor groene publieke 
ruimte, impact op en kansen voor  
wandel- en fietsvriendelijkheid, en 
gezondheidseffecten);

• Infrastructurele ingrepen in het 
wegennet, in het fietsnetwerk 
(zie OA’s bereikbaarheid en 
kwaliteit van het hoofdwegennet, 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van het vrachtroutenetwerk, 
bereikbaarheid en kwalitiet van 
het onderliggend wegennet, 
bereikbaarheid en kwalitieit van 
het fietsnetwerk,);

• Verkeersveiligheid (zie OA 
effecten t.a.v. verkeersveiligheid 
voor gemotoriseerd verkeer);

• Verder onderzoek naar 
optimalisatie openbaar vervoer 
(zie OA bereikbaarheid en kwaliteit 
van het OV-systeem).

• Gewijzigde lokale bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van individuele 
woningen of bedrijven

• Concrete inrichting en gebruik van 
nieuwe infrastructuur, bruggen en 
kruispunten

• Mobiliteit tijdens de aanlegfase 
(omleidingen, werfroutes, …)

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

Het oostelijk Haventracé kan door ruimte-inname of 
wijzigingen aan de bestaande structuur het aanbod aan 
vervoersmodi binnen een Hoppinpunt veranderen, zodat 
een heroriëntering nodig is. Daarnaast biedt het oostelijk 
Haventracé mogelijkheden om het vervoersaanbod te 
versterken, doordat bijvoorbeeld nieuwe wegenis, nieuwe 
fietsrelaties of openbaar vervoer worden gerealiseerd. De 
kwaliteit van een Hoppinpunt hangt nauw samen met de 
kwaliteit van de vervoersmodi die deze locatie aandoen. 
De beoordeling valt dus deels terug op de beoordeling 
beschreven binnen andere OA’s. Volgende aspecten moeten 
aanvullend echter ook bekeken worden:

• Vlotheid van de overstap:

De goede werking van een Hoppinpunt hangt sterk af van 
hoe vlot de overstap tussen verschillende modi gebeurt 
(bijvoorbeeld auto naar trein of bus naar deelfiets). Deze 
overstap moet vlot kunnen gebeuren, wat vereist dat het 
openbaar vervoersaanbod een voldoende hoge frequentie 
kent en het Hoppinpunt best compact en geclusterd wordt 
georganiseerd. Niet alleen vlotheid is belangrijk, ook 
leesbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij een overstap. 

Methodiek en beoordelingskader
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IMPACT OP DE WERKING (GEBRUIK, BEREIKBAARHEID, …) VAN EEN HOPPINPUNT SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke verbetering van de toegankelijkheid, het comfort en de kwaliteit van het Hoppinpunt +++

Verbetering van de toegankelijkheid, het comfort en de kwaliteit van het Hoppinpunt ++

Beperkte verbetering van de toegankelijkheid, het comfort en de kwaliteit van het Hoppinpunt +

Geen of verwaarloosbare wijziging in de toegankelijkheid, het comfort en de kwaliteit van het 
Hoppinpunt

0

Beperkte aantasting van de toegankelijkheid, het comfort en de kwaliteit van het Hoppinpunt -

Aantasting van de toegankelijkheid, het comfort en de kwaliteit van het Hoppinpunt --

Sterke en globale aantasting van de toegankelijkheid, het comfort en de kwaliteit van het 
Hoppinpunt

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden 
voor de effectenbeoordeling op vlak van Hoppinpunten en 
deelsystemen. Dit beoordelingskader kan in de loop van het 

geïntegreerde onderzoek nog wijzigen t.g.v. voortschrijdend 
inzicht.

Beoordelingskader

• Kwaliteit publieke ruimte en comfortabel wachten:

Indien een directe overstap niet mogelijk is, moet het wachten 
comfortabel kunnen gebeuren. Zo moet de aanwezige 
publieke ruimte aantrekkelijk zijn en ingericht worden 
als verblijfsruimte met comfortabele zitgelegenheden. 
Aanvullende voorzieningen zoals eten, drinken, beschutting 
en sanitair kunnen extra comfort bieden. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden, er kunnen veel zaken gedaan worden 
om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken. 

• Toegankelijkheid: 

De overstap moet vlot kunnen gebeuren door alle gebruikers. 
Daarom is het belangrijk dat alle infrastructuur toegankelijk is, 
ook voor bijvoorbeeld mindervaliden en ouderen. 
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OA 13. Bereikbaarheid en kwa-
liteit van het hoofdwegennet
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infrastruc-
tuuralternatief ten aanzien van het hoofdwegennet 
en het autoverkeer op dit hoofdwegennet?
De realisatie van het oostelijk Haventracé kan betekenen 
dat extra wegenis wordt aangelegd of dat bestaande 
weginfrastructuur wordt aangepast dan wel uitgebreid. Het 
geheel van aanpassingen kan zo invloed hebben op de 
structuur en werking van het hoofdwegennet en in welke 
mate het autoverkeer gebruik maakt van dit hoofdwegennet. 
Binnen deze eerste vraag worden deze effecten in beeld 
gebracht. Belangrijke vragen zijn:

• Welke verschuivingen in autoverkeer veroorzaakt het 
infrastructuuralternatief op het hoofdwegennet? 

• Welke impact hebben deze verschuivingen op de 
robuustheid van het hoofdwegennet en met name voor 
de R1? 

• In welke mate neemt door het infrastructuuralternatief 
de congestie en de reistijd op het hoofdwegennet af? 
En in welke mate verbetert het infrastructuuralternatief 
de verkeersafwikkeling ter hoogte van de 
aansluitpunten van het hoofdwegennet met het 
onderliggend wegennet?

• Welke impact heeft het infrastructuuralternatief op het 
aandeel van de auto in de gemaakte verplaatsingen in 
de regio?

• Op welke manier draagt de A102 bij tot het rondleiden 
van doorgaand verkeer rond de stad? Draagt de A102 
bij tot een verbeterde leefbaarheid?

• Op welke manier dragen de aanpassingen aan 
het hoofdwegennet bij tot het verbeteren van de 
bereikbaarheid van de Port of Antwerp-Bruges (voor 
werknemers en voor goederen)?

• Op welke manier dragen de aanpassingen aan het 
hoofdwegennet bij tot het faciliteren van vlot openbaar 
en/of collectief vervoer? 

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de 
voorop-gestelde ambities van het juiste verkeer op 
de juiste plaats bereiken?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke extra ingrepen op 
het hoofdwegennet nodig zijn om de ambities te bereiken rond 
het juiste verkeer op de juiste plaats. Belangrijke vragen zijn:

• Welke extra infrastructurele maatregelen op het 
hoofdwegennet zijn nodig om het doorgaand 
autoverkeer maximaal te sturen langs hoofdwegen en 
te weren van onderliggende wegen?

• Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat deze 
extra ingrepen er niet mogen toe leiden dat de auto 
aantrekkelijker wordt dan duurzame alternatieven voor 
het afleggen van verplaatsingen. 

Mogelijkheden hiertoe zijn (niet limitatief):

• Verbeter van de doorstroming op het hoofdwegennet, 
met name staduitwaarts

• Beperking van de capaciteit van de toeleidende 
wegen naar de R1, zodanig dat de R1 optimaal kan 
functioneren als verdeelschijf van het verkeer naar het 
stadscentrum en als alternatieve route in het geval van 
calamiteiten

• Optimalisatie van het aantal en de locatie van de 
aansluitingscomplexen

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

Onderzoeksvragen zijn:

• Welke invloed heeft de aanleg van de A102 op de 
verkeersstromen op de A12, het functioneren van de 
knopen met de E19 en de R2?

• Hoe kunnen de ASC’s op de A12 geoptimaliseerd 
worden in functie van doorstroming en 
verkeersveiligheid? 

• Hoe kan het verkeer uit het oosten op een leefbare 
manier worden afgewikkeld richting de A12?

• Is dit haalbaar via een optimalisatie van bestaande 
routes of is de bouw van de Nx nodig? Welke 
implicaties hebben de verschillende opties voor de 
omliggende ASC’s Stabroek, Smalle Weg, Dijkstraat en 
Leugenberg?

Deelgebied Centrum

Onderzoeksvragen zijn:

• Welke invloed heeft een eventueel ASC op de A102 
op het verkeersvolume op de A102 en de A12? Heeft 
dit een impact op het aantal rijstroken waarmee deze 
snelwegen gedimensioneerd worden?

Deelgebied Zuid

Onderzoeksvragen zijn:

• Welke invloed heeft de A102 op het verkeersvolume op 
de E313? Heeft dit een impact op het aantal rijstroken 
waarmee deze snelwegen gedimensioneerd worden?

• Op welke manier wordt de verkeersknoop A102 x E313 
best vormgegeven? Moet de beweging R1 <-> A102 
voorzien worden?

• Welke invloed heeft het verbinden van de R11 met de 
A102 op de verkeersstromen op deze wegen? Is deze 
invloed wenselijk?

Deelgebied Klimaatgordel
Niet van toepassing in onderzoeksaspecten binnen het thema 
‘Bereikbare Rand’. 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).  

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwantitatief onderzoek naar wijzigingen 
in:

• (doorgaande) verkeersstromen 
(intensiteiten) op het hoofdwegennet 

• congestie en reistijd op het 
hoofdwegennet 

• verkeersafwikkeling ter hoogte 
van de aansluitpunten van het 
hoofdwegennet met het onderliggend 
wegennet 

• het aandeel van de gemaakte 
verplaatsingen met de auto in de 
modal split van de regio

• Op basis van de wijzigingen in 
intensiteiten, kwalitatieve beoordeling 
van:

• de verbetering van de 
hoofdontsluiting van de Port 
of Antwerp-Bruges en de 
bereikbaarheid van de regio voor 
autoverkeer

• de mate waarin doorgaand verkeer 
meer op het hoofdwegennet rijdt 
en minder op het onderliggend 
wegennet

• Verder onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden (in eerste 
instantie kwalitatief) om:

• de hoofdontsluiting van de Port of 
Antwerp-Bruges te verbeteren en 
de bereikbaarheid van de regio voor 
autoverkeer te garanderen 

• het doorgaand autoverkeer maximaal 
te sturen langs hoofdwegen en te 
weren van onderliggende wegen

• de congestie en reistijd op het 
hoofdwegennet te doen afnemen 
de verkeersafwikkeling ter hoogte 
van de aansluitpunten van het 
hoofdwegennet met het onderliggend 
wegennet te verbeteren 

• onderzoek naar extra infrastructurele 
maatregelen op het hoofdwegennet 
om het verkeer meer naar het 
hoofdwegennet te leiden en te weren 
van het onderliggend wegennet

• Wijzigingen in verkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
onderliggend wegennet 
(zie OA bereikbaarheid en 
kwaliteit van het  onderliggend 
wegennet);

• Wijzigingen in vrachtstromen 
(intensiteiten) (zie OA 
bereikbaarheid en kwaliteit van 
het  vrachtroutenetwerk);

• Impact op de leefkwaliteit 
op lokaal niveau (zie OA’s 
wijzizing in geluidsklimaat, 
wijziging in luchtkwaliteit, 
impact op en kansen voor 
groene publieke ruimte, impact 
op en kansen voor wandel- 
en fietsvriendelijkheid, en 
gezondheidseffecten);

• Onderzoek naar optimalisaties 
op het onderliggend wegennet 
om het doorgaand autoverkeer 
maximaal te sturen langs 
hoofdwegen en te weren van 
onderliggende wegen (zie OA 
bereikbaarheid en kwaliteit van 
het onderliggend wegennet);

• Impact op en potenties voor 
versterking van het OV-
systeem, het fietsnetwerk, 
en hoppinpunten en 
deelsystemen (zie OA’s 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van het OV-systeem, 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van het fietsnetwerk, en 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van Hoppinpunten en 
deelsystemen);

• Onderzoek naar 
verkeersveiligheid 
(zie OA effecten t.a.v. 
verkeersveiligheid voor 
gemotoriseerd verkeer).

• Gewijzigde lokale 
bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van 
individuele woningen of 
bedrijven

• Beoordeling op 
kruispuntniveau

• Concrete inrichting en gebruik 
van nieuwe wegen, bruggen en 
kruispunten

• Mobiliteit tijdens de aanlegfase 
(omleidingen, werfroutes, …)
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De impact op het autoverkeer op het hoofdwegennet wordt 
kwantitatief en strategisch beoordeeld op basis van de 
resultaten van doorrekeningen met de laatst beschikbare 
versie van het multimodaal verkeersmodel van de Vlaamse 
Overheid (Regionaal Verkeersmodel Antwerpen) ten op-
zichte van het referentiejaar 2030, uitgevoerd door de Cel 
Verkeersmodelleringen van MOW, afdeling Beleid.

Voor de beschrijving van de referentietoestand wordt met 
overige geplande ontwikkelingen tegen het referentiejaar 
2030 rekening gehouden. De ontwikkelingen die 
meegenomen worden in het referentiescenario zijn 
afgestemd in de werkgroep verkeersmodellen, een 
onderdeel van de werkbank. In de rapportage over de 
modelresultaten zal een overzicht gegeven worden van welke 
ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersinfrastructuur in het 
referentiescenario zijn opgenomen en op welke manier dat is 
gebeurd. 

De verkeersmodelgegevens worden aangevuld met 
beschikbare specifieke data over verkeer (b.v. verkeerstellingen 
ter validatie van het model, ongevallenstatistieken, …) 
aangeleverd door de wegbeheerder en het Vlaams 
Verkeerscentrum. Er worden geen eigen verkeersonderzoeken 
(tellingen) op het terrein voorzien.

Bij de berekening, meer bepaald bij de bepaling van 
de vervoerswijze, wordt rekening gehouden met de 
keuze van infrastructuur voor openbaar vervoer, fiets en 
voetgangers. Wordt op een bepaalde relatie de busverbinding 
geoptimaliseerd, dan zal het auto-aandeel hier verminderen. 
Wordt daarentegen de capaciteit van het autonetwerk 
uitgebreid, dan zal het auto-aandeel toenemen. 

Een verkeersmodel vormt per definitie een vereenvoudiging 
van de complexe verkeerssituatie in het studiegebied. 
Verkeerscijfers per individueel wegsegment zullen enkel 
gebruikt worden op niveau van het hoofdwegennet, haar 
uitwisselingscomplexen en de belangrijkste aan- en 
afvoerassen van deze complexen (+/- de gewestwegen). 
De rest van het onderliggend wegennet wordt niet op 
individuele basis beoordeeld, omdat in een strategisch 
verkeersmodel de verkeerscijfers van wegen van lagere orde 
te weinig betrouwbaar zijn1. Het is wel mogelijk om bepaalde 
indicatoren (voertuigkilometers, reistijden, …) te aggregeren 
in deelgebieden op een voldoende hoog geografisch niveau 
en per wegtype, waarvan de gecumuleerde verkeersgeneratie 
wel betrouwbaar is (cf. herkomstbestemmingsmatrix van het 
model).

De effectenbeoordeling gebeurt voor elk alternatief op 
basis van de verschillen met het referentiescenario 
op vlak van meerdere beoordelingscriteria. Voor de 
effectenbeoordelingen met betrekking tot mobiliteit 
wordt gewerkt met 5 mobiliteitsscenario’s en een 
referentiescenario.  Deze scenario’s zijn nodig om nuances te 
vatten zoals het aantal rijstroken of de locatie en inrichting van 
aansluitingscomplexen, een detailniveau dat de alternatieven 
overstijgt. Daarnaast combineren de mobiliteitsscenario’s 

bepaalde variabelen op zo’n manier dat de effecten van 
individuele variabelen maximaal kunnen worden afgeleid 
uit de verkeersmodelberekeningen. Ze zijn dus in de eerste 
plaats een onderzoeksmiddel en geen voorstellen tot 
concrete combinaties van variabelen. De methodologie en de 
concrete definiëring van de scenario’s vond plaats in overleg 
met de Werkgroep Mobiliteit. De Werkgroep Mobiliteit gaat, 
als onderdeel van de werkbank, dieper in op vraagstukken 
met betrekking tot mobiliteit en de verkeersmodelleringen 
hieromtrent. 

Het onderzoek brengt zo de mogelijke effecten van de 
wijzigingen ten opzichte van de bestaande verbindingen 
in beeld. Zo gaat het onderzoek na op welke manier deze 
verbindingen gewijzigd of aangepast kunnen worden in 
het kader van het project, en zal steeds de effecten die 
deze wijziging met zich meebrengt afwegen tegenover de 
referentiesituatie. Zo spitst het onderzoek zich toe op de 
mate waarin de gewijzigde ontsluiting problematisch kan 
zijn voor de bovenlokale en lokale bereikbaarheid of voor 
de leefbaarheid in de residentiele gebieden. Ook mogelijke 
oplossingen voor de knelpunten worden (minstens kwalitatief) 
verkend. 

In het regionaal verkeersmodel worden de relevante 
spitsperiodes gesimuleerd (ochtend- en avondspits tijdens 
weekdagen). Voor de evaluatie van de verschillende 
infrastructuuralternatieven worden hoofdzakelijk unimodale 
doorrekeningen uitgevoerd waarbij auto- en vrachtverkeer 
toegedeeld worden, alleen wanneer er in een scenario 
voldoende aanpassingen zijn aan het fiets- of openbaar 
vervoeraanbod zijn zullen multimodale doorrekeningen 
uitgevoerd worden. De resultaten van de kwantitatieve 
doorrekeningen worden weergegeven in de vorm van 
toedelingsfiguren, verschillenplots (verschil in intensiteiten 
van het gemotoriseerde verkeer met referentiesituatie 2030), 
selected link analyses en geaggregeerde kencijfers.

Op basis van de kwantitatieve resultaten (verschuivingen in 
intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer) gebeurt ook een 
kwalitatieve beoordeling van de bovenlokale bereikbaarheid in 
het studiegebied voor het gemotoriseerde verkeer. Daarnaast 
wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke wijzigingen in 
doorstroming op het hoofdwegennet en aan de mate waarin 
doorgaand autoverkeer maximaal langs hoofdwegen wordt 
gestuurd en van onderliggende wegen wordt geweerd. De 
Werkgroep Mobiliteit zal, als onderdeel van de werkbank, 
sterk betrokken worden in deze beoordeling.

Om de beoordeling over het juiste verkeer op de juiste plaats 
enerzijds zo objectief mogelijk te benaderen, maar tegelijk 
ook de verschillen over de gebieden kwalitatief heen te 
kunnen beschouwen, zal de beoordeling in twee stappen 
gebeuren. Er wordt een kwantitatieve beoordeling gemaakt 
op gebiedsniveau, gevolgd door een kwalitatieve beoordeling 
over de gebieden heen.

De schaal van dit gebied is afhankelijk van de te onderzoeken 
ingreep. Bij ingrepen op het hoofdwegennet geldt als gebied 

Methodiek en beoordelingskader

1 Zo zitten niet alle straten in het verkeersmodel, waardoor de verkeersgeneratie van een bepaald gebied volledig toegewezen wordt aan de ont-
sluitingswegen van dit gebied die wel in het model zitten, met een overschatting van de verkeersintensiteiten tot gevolg. Voorts is het model vrij 
gevoelig voor congestie, waardoor beperkte verschillen in verzadigingsgraad in (aanzienlijke) verkeersverschuivingen op het onderliggend we-
gennet kunnen leiden.

de deelgemeente, bij ingrepen op het dragend of lokaal 
wegennet de statistische sector.

In de eerste stap wordt een achterliggende analyse gemaakt 
van de evolutie van het aantal gereden voertuigkilometers 
op het lokale en dragend wegennet per gebied. De 
voertuigkilometers op het hoofdwegennet worden hier uit 
gefilterd. Het aantal voertuigkilometers is hier het meest 
relevant en houdt bovendien ook rekening met het omrijden 
van (sluip)verkeer.

In de tweede stap wordt kwalitatief beoordeeld hoe de toe- of 
afname van het autoverkeer op het onderliggend wegennet 
over de gebieden heen is verdeeld. 

De beoordeling over de impact op de modal split van de regio 
gebeurt op niveau van de vervoerregio Antwerpen. Op deze 
manier wordt maximaal het kader van MOW gevolgd welke 
verplaatsingen wel of niet duurzaam zijn. 

De beoordeling van de impact op de doorstroming op het 
hoofdwegennet gebeurt eveneens in twee stappen: een 
kwantitatieve beoordeling per stuk hoofdweg gevolgd door 
een kwalitatieve beoordeling over het ganse hoofdwegennet 
heen. Per stuk hoofdweg wordt gekeken naar een segment 
tussen twee aansluitingscomplexen of verkeerswisselaars.

Als uit deze doorrekeningen een aanzienlijke negatieve 
impact zou blijken op de bereikbaarheid en/of de kwaliteit 
van het wegennet voor gemotoriseerd verkeer, worden 
optimalisatiemogelijkheden onderzocht. Ook mogelijkheden 
om het doorgaand autoverkeer meer te sturen langs 
hoofdwegen en te weren van onderliggende wegen worden 
onderzocht. De optimalisatiemogelijkheden worden in eerste 
instantie kwalitatief onderzocht, indien nodig kunnen deze 
ook kwantitatief worden doorgerekend in het strategisch 
verkeersmodel of meer gedetailleerd in het macroscopisch 
dynamisch verkeersmodel of een microsimulatie.
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IMPACT OP HET JUISTE VERKEER OP DE JUISTE PLAATS - AUTOVERKEER
KWALITATIEVE BEOORDELING PER GEBIED

SIGNIFICANTIE

Daling van het aantal gereden voertuigkilometers van meer dan 20% +++

Daling van het aantal gereden voertuigkilometers tussen 10% en 20% ++

Daling van het aantal gereden voertuigkilometers tussen 5% en 10% +

Daling of stijging van het aantal gereden voertuigkilometers van minder dan 5% 0

Stijging van het aantal gereden voertuigkilometers tussen 5% en 10% -

Stijging van het aantal gereden voertuigkilometers tussen 10% en 20% --

Stijging van het aantal gereden voertuigkilometers van meer dan 20% ---

IMPACT OP HET AANDEEL VAN DE GEMAAKTE VERPLAATSINGEN MET DE AUTO IN DE MODAL 
SPLIT VAN DE REGIO

SIGNIFICANTIE

Daling in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met de auto in de modal split van de 
vervoerregio met meer dan 2%-punt.

+++

Daling in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met de auto in de modal split van de 
vervoerregio tussen 1%-punt en 2%-punt.

++

Daling in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met de auto in de modal split van de 
vervoerregio tussen 0,5%-punt en 1%-punt.

+

Daling of stijging in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met de auto in de modal split 
van de vervoerregio van minder dan 0,5%-punt.

0

Stijging in het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met de auto in de modal split van de 
vervoerregio met meer dan 0,5%-punt.

-

IMPACT OP DE DOORSTROMING OP HET HOOFDWEGENNET
KWANTITATIEVE BEOORDELING OVER DE HOOFDWEGEN HEEN

SIGNIFICANTIE

Zeer significante (+++)  of significante daling (++) van de verzadigingsgraad op een groot 
aantal hoofdwegen, met slechts beperkte stijging (-) van de verzadigingsgraad op een beperkt 
aantal hoofdwegen.

+++

Zeer significante (+++) of significante daling (++) van de verzadigingsgraad op een beperkt 
aantal hoofdwegen met slechts beperkte stijging (-) van de verzadigingsgraad op een beperkt 
aantal hoofdwegen, of beperkte daling (+) van de verzadigingsgraad op een groot aantal 
hoofdwegen.

++

Beperkte daling (+) van de verzadigingsgraad op een groot aantal hoofdwegen, maar ook 
beperkte stijging (-) van de verzadigingsgraad op een beperkt aantal hoofdwegen.

+

Geen of verwaarloosbare wijziging van de verzadigingsgraad op de hoofdwegen. 0

Beperkte daling (+) van de verzadigingsgraad op een aantal hoofdwegen, maar ook beperkte 
stijging (-) van de verzadigingsgraad op een vergelijkbaar of groter aantal hoofdwegen.

-

Zeer significante (---) of significante stijging (--) van de verzadigingsgraad op een beperkt aantal 
hoofdwegen of beperkte stijging (-) van de verzadigingsgraad op een groot aantal hoofdwegen, 
ongeacht de daling op de andere hoofdwegen.

--

Zeer significante (---) of significante stijging (--)  van de verzadigingsgraad op een groot aantal 
hoofdwegen, ongeacht de daling op de andere hoofdwegen.

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden 
voor de effectenbeoordeling op vlak van het hoofdwegennet. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen t.g.v. voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader

IMPACT OP HET JUISTE VERKEER OP DE JUISTE PLAATS - AUTOVERKEER
KWALITATIEVE BEOORDELING OVER DE GEBIEDEN HEEN

SIGNIFICANTIE

Zeer significante (+++) of significante afname (++) van het autoverkeer op het onderliggend 
wegennet in een groot aantal delen van het studiegebied, met slechts beperkte toename (-) van 
het autoverkeer op het onderliggend wegennet in een beperkt aantal gebieden.

+++

Zeer significante (+++) of significante afname (++) van het autoverkeer op het onderliggend 
wegennet in een beperkt aantal gebieden met slechts beperkte toename (-) van het autoverkeer 
op het onderliggend wegennet in een beperkt aantal gebieden, of beperkte afname (+) van het 
autoverkeer op het onderliggend wegennet in een groot aantal gebieden. 

++

Beperkte afname (+) van het autoverkeer op het onderliggend wegennet in een groot aantal 
gebieden, maar ook beperkte toename (-) van het autoverkeer op het onderliggend wegennet in 
een beperkt aantal gebieden.

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in het autoverkeer op het onderliggend wegennet. 0

Beperkte afname (+) van het autoverkeer op het onderliggend wegennet in een aantal 
gebieden, maar ook beperkte toename (-) van het autoverkeer op het onderliggend wegennet in 
een vergelijkbaar of groter aantal gebieden.

-

Zeer significante (---)  of significante toename (--) van het autoverkeer op het onderliggend 
wegennet in een beperkt aantal gebieden of beperkte toename (-) van het autoverkeer op 
het onderliggend wegennet in een groot aantal gebieden, ongeacht de afname in de andere 
gebieden.

--

Zeer significante (---) of significante toename (--) van het autoverkeer op het onderliggend 
wegennet in een groot aantal delen van het studiegebied, ongeacht de afname in de andere 
gebieden.

---

IMPACT OP DE DOORSTROMING OP HET HOOFDWEGENNET
KWANLITATIEVE BEOORDELING PER HOOFDWEG - NIEUWE HOOFDWEGEN

VERZADIGINGSGRAAD GEPLANDE SITUATIE BEOORDELING

> 100% - 3

90 - 100% - 2

80 - 90% - 1 

< 80% 0

IMPACT OP DE DOORSTROMING OP HET HOOFDWEGENNET
KWANLITATIEVE BEOORDELING PER HOOFDWEG - BESTAANDE HOOFDWEGEN

VERZADIGINGSGRAAD 
REFERENTIESITUATIE

EVOLUTIE VERZADIGINGSGRAAD TOEKOMSTIGE SITUATIE (IN PROCENTPUNT)

TOENAME VERZADIGINGSGRAAD AFNAME VERZADIGINGSGRAAD

>50 
%-punt

 20 à 50 
%-punt

10 à 20 
%-punt

5 à 10%-
punt

Verschil 
<5%-punt

5 à 10%-
punt

10 à 20 
%-punt

 20 à 50 
%-punt

>50 
%-punt

> 100 % --- --- --- --- 0 0 + ++ +++

90 - 100 % --- --- --- -- 0 + + ++ +++

80 - 90 % --- --- -- -- 0 + ++ ++ +++

< 80 % --- -- -- - 0 + ++ +++ +++



B1 - 62Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe RandB1 - 61

OA 14. Bereikbaarheid en kwali-
teit van het vrachtroutenetwerk
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infrastruc- 
tuuralternatief ten aanzien van het vrachtroute-
netwerk en het vrachtverkeer op dit netwerk?
De realisatie van het oostelijk Haventracé kan betekenen 
dat extra wegenis wordt aangelegd of dat bestaande 
weginfrastructuur wordt aangepast dan wel uitgebreid. 
Het geheel van aanpassingen kan zo invloed hebben op 
de structuur en werking van het vrachtroutenetwerk en 
in welke mate het vrachtverkeer gebruik maakt van dit 
vrachtroutenetwerk. Binnen deze eerste vraag worden deze 
effecten in beeld gebracht. Belangrijke vragen zijn:

• Welke verschuivingen in vrachtverkeer veroorzaakt het 
infrastructuuralternatief op het vrachtroutenetwerk? 
In welke mate zorgt het alternatief ervoor dat doorgaand 
vrachtverkeer om de stad geleid wordt? En in welke 
mate zorgt het alternatief ervoor dat doorgaand 
vrachtverkeer meer op het vrachtroutenetwerk rijdt en 
minder op het onderliggend wegennet?

• In welke mate zorgt het infrastructuuralternatief ervoor 
dat ADR-transport en uitzonderlijk vervoer meer op 
daartoe aangeduide routes rijden en minder op andere 
wegen? Op welke manier kan het project het risico op 
en de impact van incidenten met ADR-transporten 
verminderen? 

• Welke impact heeft het infrastructuuralternatief op het 
aantal gereden voertuigkilometers met de vrachtwagen 
en op de modal split voor vrachtvervoer in de regio?

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de 
vooropgestelde ambities van het juiste verkeer op 
de juiste plaats bereiken?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke extra ingrepen op 
het vrachtroutenetwerk nodig zijn om de ambities te bereiken 
rond het juiste verkeer op de juiste plaats. Belangrijke vragen 
zijn:

• Welke extra infrastructurele maatregelen op het 
vrachtroutenetwerk zijn nodig om het doorgaand 
vrachtverkeer maximaal te sturen langs vrachtroutes en 
te weren van onderliggende wegen?

• Welke extra infrastructurele maatregelen zijn nodig om 
ADR-transport en uitzonderlijk vervoer maximaal te 
sturen langs daartoe aangeduide routes en te weren 
van andere wegen?

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat deze extra 
ingrepen er niet mogen toe leiden dat de vrachtwagen 
aantrekkelijker wordt dan duurzame alternatieven voor het 
verplaatsen van goederen. Een bijkomende vraag in dit 
verband is:

• Welke kansen ontstaan er om ter hoogte van 
logistieke knooppunten langs het vrachtroutenetwerk 
vrachtstromen meer te bundelen en al dan niet 

bijkomend over te slaan naar meer duurzame modi 
(spoor, binnenvaart, stadsdistributievoertuigen, …)?

Mogelijkheden hiertoe zijn:

• Verbetering doorstroming op hoofdwegen

• Circulatiemaatregelen

• Locatie aansluitingscomplexen

• Ontsluitingswegen economische clusters en regionale 
bedrijventerreinen

• ADR-routes en uitzonderlijk vervoerroutes 
optimaliseren

• Regionale logistieke hubs

• Stadsdistributieknooppunten

• Spoortoegang

• Leidingstraat

• Financiële incentives

• …

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

In het deelgebied noord ligt de focus op de multimodale 
ontsluiting van het Logistiek Park Schijns en op de mogelijke 
invloed van de aanleg van de Nx op de verkeersstromen 
op het onderliggend wegennet. Ook de ontsluiting van 
het havengebied naar de A12 wordt meegenomen in het 
onderzoek. In hoeverre zijn alle aansluitingscomplexen op 
de A12 nodig in de toekomst en wat is hun functie dan? Zo is 
het momenteel onderaan de afrit Berendrecht verboden voor 
verkeer +3,5 ton om de Steenovenstraat op te draaien. 

Onderzoeksvragen zijn:

• Welke invloed heeft de aanleg van de Nx op de 
verkeersstromen op het onderliggend wegennet en wat 
is de impact van de aansluiting van de Nx op de A12?

• Zijn alle aansluitingscomplexen op de A12 nog relevant 
en wat is de invloed op het onderliggend wegennet bij 
afsluiting van een ASC?

• Heeft de aanleg van de Nx invloed op het netwerk voor 
uitzonderlijk vervoer?

Deelgebied Centrum

De focus ligt hier op het al dan niet aanleggen van een 
aansluitingscomplex op de A102, en wat dit betekent 
voor de ontsluiting van de industriële zones langs de 
Bisschoppenhoflaan en kanaal te Schoten (bv. bedrijvenzone 
Kanaalkant), en voor de ontsluiting van Wijnegem Shopping 
Center. 

Een bijkomend element is of de A102 zal gebruikt worden als 
onderdeel van het ADR – netwerk. Voor de bereikbaarheid 
van de Port of Antwerp-Bruges voor ADR – verkeer van 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

categorie A is het essentieel dat ofwel de A102 ofwel de E313 
+ de noordelijke ring toegankelijk zijn voor dit soort verkeer. 
Voor tunnels betekent dit dat zij aan specifieke voorwaarden 
moeten voldoen. 

Onderzoeksvragen zijn:

• Welke invloed heeft een eventueel ASC op de A102 op 
de verkeersstromen op het onderliggende wegennet in 
de omgeving?

• Wordt de A102 opgenomen in het ADR – netwerk 
categorie A of dient dit afgezwakt te worden?

Deelgebied Zuid

In het deelgebied zuid ligt de focus op de ontsluiting van de 
zoekzone Lage Keer en de bestaande bedrijfszone Ter Straten. 
Er wordt enkel rekening gehouden met een gesloten systeem, 
gezien de verwevenheid met bewoning in de bestaande 
bedrijfszone. We bekijken wat de optimale locatie is voor de 
ontsluiting van het gesloten systeem. Een leidingstraat naast 
de E313 biedt de mogelijkheid om bepaalde producten op 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

een meer ecologisch verantwoorde manier te transporteren 
dan met de vrachtwagen. 

Onderzoeksvragen zijn:

• Is er een mogelijkheid om nieuwe technologieën voor 
de verduurzaming van het vrachtverkeer in het project 
mee te nemen?

• Kunnen andere lopende planprocessen (bv. 
Leidingstraat, tweede spoortoegang, …) zorgen voor 
een afname van het aantal vrachtwagens op de E313?

• Hoe kan binnen het project bijgedragen worden aan een 
verschuiving van vrachtverkeer naar de binnenvaart 
over het Albertkanaal?

• Indien de E313 ondertunneld wordt: wordt deze 
opgenomen in het ADR-netwerk categorie A of dient dit 
afgezwakt te worden?

Deelgebied Klimaatgordel
Niet van toepassing voor dit aspect.

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwantitatief onderzoek naar wijzigingen 
in:

• (doorgaande) verkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
vrachtroutenetwerk

• het aantal gereden 
voertuigkilometers met de 
vrachtwagen en de modal split voor 
vrachtvervoer in de regio

• Op basis van de wijzigingen in 
intensiteiten, kwalitatieve beoordeling 
van:

• de verbetering van de 
hoofdontsluiting van de Port 
of Antwerp-Bruges en de 
bereikbaarheid van economische 
clusters in de regio voor 
vrachtverkeer

• de mate waarin doorgaand 
vrachtverkeer meer op het 
vrachtroutenetwerk rijdt en minder op 
het onderliggend wegennet

• de mate waarin ADR-transport en 
uitzonderlijk vervoer meer op daartoe 
aangeduide routes rijden en minder 
op andere wegen

• Wijzigingen in 
autoverkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
hoofdwegennet en 
onderliggend wegennet 
(zie OA’s bereikbaarheid 
en kwalitiet van het 
hoofdwegennet en 
bereikbaarheid en kwaliteit van 
het onderliggend wegennet)

• Wijzigingen in 
vrachtverkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
onderliggend wegenet (zie OA 
bereikbaarheid en kwaliteit van 
het onderliggend wegennet)

• Wijzigingen in congestie en 
reistijd op het hoofdwegennet 
(zie bereikbaarheid en kwaliteit 
van het OA hoofdwegennet)

• Wijzigingen in 
verkeersafwikkeling ter hoogte 
van de aansluitpunten van 
het hoofdwegennet met het 
onderliggend wegennet (zie 
OA bereikbaarheid en kwaliteit 
van het hoofdwegennet)

• Gewijzigde lokale 
bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van 
individuele bedrijven

• Beoordeling op 
kruispuntniveau

• Concrete inrichting en gebruik 
van nieuwe wegen, bruggen en 
kruispunten

• Mobiliteit tijdens de aanlegfase 
(omleidingen, werfroutes, …)
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• Verder onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden (in eerste 
instantie kwalitatief) om:

• de hoofdontsluiting van de Port of 
Antwerp-Bruges te verbeteren en de 
bereikbaarheid van economische 
clusters in de regio voor 
vrachtverkeer te garanderen 

• het doorgaand vrachtverkeer 
maximaal te sturen langs 
vrachtroutes en te weren van 
onderliggende wegen

• ADR-transport en uitzonderlijk 
vervoer maximaal te sturen langs 
daartoe aangeduide routes en te 
weren van andere wegen

• vrachtstromen ter hoogte van 
logistieke knooppunten langs het 
vrachtroutenetwerk meer te bundelen 
en al dan niet bijkomend over te slaan 
naar meer duurzame modi?

• Wijzigingen in de 
hoofdontsluiting van de Port 
of Antwerp-Bruges en de 
bereikbaarheid van de regio 
voor autoverkeer (zie OA 
bereikbaarheid en kwaliteit van 
het hoofdwegennet)

• Impact op de leefkwaliteit 
op lokaal niveau (zie OA’s 
wijziging in geluidsklimaat, 
wijziging in luchtkwaliteit, 
impact op en kansen voor 
groene publieke ruimte,impact 
op en kansen voor- wandel- 
en fietsvriendelijkheid, en 
gezondheidseffecten)

De impact op het autoverkeer op het hoofdwegennet wordt 
kwantitatief en strategisch beoordeeld op basis van de 
resultaten van doorrekeningen met de laatst beschikbare 
versie van het multimodaal verkeersmodel van de Vlaamse 
Overheid (Regionaal Verkeersmodel Antwerpen) ten op-
zichte van het referentiejaar 2030, uitgevoerd door de Cel 
Verkeersmodelleringen van MOW, afdeling Beleid.

Voor de beschrijving van de referentietoestand wordt met 
overige geplande ontwikkelingen tegen het referentiejaar 
2030 rekening gehouden. De ontwikkelingen die 
meegenomen worden in het referentiescenario zijn 
afgestemd in de werkgroep verkeersmodellen, een 
onderdeel van de werkbank. In de rapportage over de 
modelresultaten zal een overzicht gegeven worden van welke 
ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersinfrastructuur in het 
referentiescenario zijn opgenomen en op welke manier dat is 
gebeurd. 

De verkeersmodelgegevens worden aangevuld met beschik-
bare specifieke data over verkeer (b.v. verkeerstellingen 
ter validatie van het model, ongevallenstatistieken, 
…) aangeleverd door de wegbeheerder en het Vlaams 
Verkeerscentrum. Er worden geen verkeersonderzoeken op 
het terrein voorzien.

In eerste instantie worden de alternatieven alleen geëvalueerd 
met het regionaal verkeersmodel Antwerpen. Dit model 
gebruikt de herkomst-bestemmingsmatrix voor vrachtwagens 
uit het strategisch vrachtmodel Vlaanderen, de modal split 
tussen wegtransport, binnenvaart en spoorvervoer wordt dus 
niet per alternatief opnieuw berekend. Alleen als er redelijk 
verondersteld kan worden dat een alternatief een significante 
invloed op de modal split van het goederenvervoer heeft 
zal een bijkomende doorrekening met het strategisch 
vrachtmodel Vlaanderen gebeuren. 

Een verkeersmodel vormt per definitie een vereenvoudiging 
van de complexe verkeerssituatie in het studiegebied. 
Verkeerscijfers per individueel wegsegment zullen enkel 
gebruikt worden op niveau van het hoofdwegennet, haar 
uitwisselingscomplexen en de belangrijkste aan- en 
afvoerassen van deze complexen (+/- de gewestwegen). 
De rest van het onderliggend wegennet wordt niet op 
individuele basis beoordeeld, omdat in een strategisch 
verkeersmodel de verkeerscijfers van wegen van lagere orde 
te weinig betrouwbaar zijn. Het is wel mogelijk om bepaalde 
indicatoren (voertuigkilometers, reistijden, …) te aggregeren 
in deelgebieden op een voldoende hoog geografisch niveau 
en per wegtype, waarvan de gecumuleerde verkeersgeneratie 
wel betrouwbaar is (cf. herkomstbestemmingsmatrix van het 
model).

De effectenbeoordeling gebeurt voor elk infrastructuur-
alternatief op basis van de verschillen tussen de scenario’s 

van de geplande situatie en het referentiescenario op vlak 
van meerdere beoordelingscriteria. Het onderzoek brengt zo 
de mogelijke effecten van de wijzigingen ten opzichte van de 
bestaande verbindingen in beeld. Zo gaat het onderzoek na 
op welke manier deze verbindingen gewijzigd of aangepast 
kunnen worden in het kader van het project, en zal steeds 
de effecten die deze wijziging met zich meebrengt afwegen 
tegenover de referentiesituatie. Zo spitst het onderzoek zich 
toe op de mate waarin de gewijzigde ontsluiting problematisch 
kan zijn voor de bovenlokale en lokale bereikbaarheid. Ook 
mogelijke oplossingen voor de knelpunten worden (minstens 
kwalitatief) verkend. Uitgangshouding is om een kwalitatief 
en robuust netwerk uit te bouwen, wat betekent dat nieuwe 
verbindingen kunnen ontstaan, bestaande verbindingen 
kunnen worden verbroken, aangepast of geoptimaliseerd.

In het regionaal verkeersmodel worden de relevante 
spitsperiodes gesimuleerd (ochtend- en avondspits tijdens 
weekdagen). Voor de evaluatie van de verschillende 
infrastructuuralternatieven worden hoofdzakelijk unimodale 
doorrekeningen uitgevoerd waarbij auto- en vrachtverkeer 
toegedeeld worden, alleen wanneer er in een scenario 
voldoende aanpassingen zijn aan het fiets- of openbaar 
vervoeraanbod zijn zullen multimodale doorrekeningen 
uitgevoerd worden. De resultaten van de kwantitatieve 
doorrekeningen worden weergegeven in de vorm van 
toedelingsfiguren, verschillenplots (verschil in intensiteiten 
van het gemotoriseerde verkeer met referentiesituatie 2030), 
selected link analyses en geaggregeerde kencijfers.

Op basis van de kwantitatieve resultaten (verschuivingen in 
intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer) gebeurt ook een 
kwalitatieve beoordeling van de bovenlokale bereikbaarheid 
van de economische clusters in het studiegebied voor het 
vrachtverkeer. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan 
de mate waarin doorgaand vrachtverkeer maximaal langs 
vrachtroutes wordt gestuurd en van onderliggende wegen 
wordt geweerd en aan de mate waarin ADR-transport en 
uitzonderlijk vervoer meer op daartoe aangeduide routes 
rijden en minder op andere wegen.

Als uit deze doorrekeningen een aanzienlijke negatieve 
impact zou blijken op de bereikbaarheid en/of de kwaliteit 
van het vrachtroutenetwerk voor vrachtverkeer, worden 
optimalisatiemogelijkheden onderzocht. Ook mogelijkheden 
om het doorgaand vrachtverkeer meer te sturen langs 
vrachtroutes en te weren van onderliggende wegen worden 
onderzocht, net als mogelijkheden om ADR-transport en 
uitzonderlijk vervoer te sturen langs daartoe aangeduide 
routes en mogelijkheden om vrachtstromen ter hoogte van 
logistieke knooppunten te bundelen en al dan niet over te 
slaan naar duurzame modi. De optimalisatiemogelijkheden 
worden in eerste instantie kwalitatief onderzocht, indien nodig 
kunnen deze ook kwantitatief worden doorgerekend in het 
verkeersmodel.

Methodiek en beoordelingskader
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IMPACT OP HET JUISTE VERKEER OP DE JUISTE PLAATS – VRACHTVERKEER EN  
ADR-TRANSPORT/ UITZONDERLIJK VERVOER

SIGNIFICANTIE

Vrachtverkeer en ADR-transport/uitzonderlijk vervoer bevindt zich aanzienlijk meer op de 
daartoe voorziene (vracht)routes en niet op het onderliggend wegennet

+++

Vrachtverkeer en ADR-transport/uitzonderlijk vervoer bevindt zich meer op de daartoe 
voorziene (vracht)routes en niet op het onderliggend wegennet

++

Vrachtverkeer en ADR-transport/uitzonderlijk vervoer bevindt zich beperkt meer op de daartoe 
voorziene (vracht)routes en niet op het onderliggend wegennet

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in het aandeel vrachtverkeer en ADR-transport/uitzonderlijk 
vervoer op de daartoe voorziene (vracht)routes en het onderliggend wegennet

0

Beperkte toename van het aandeel vrachtverkeer en ADR-transport/uitzonderlijk vervoer op 
het onderliggend wegennet en niet op de daartoe voorziene (vracht)routes

-

Toename van het aandeel vrachtverkeer en ADR-transport/uitzonderlijk vervoer op het 
onderliggend wegennet en niet op de daartoe voorziene (vracht)routes

--

Aanzienlijke toename van het aandeel vrachtverkeer en ADR-transport/uitzonderlijk vervoer op 
het onderliggend wegennet en niet op de daartoe voorziene (vracht)routes

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectenbeoordeling op vlak van het vrachtroutenetwerk. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen t.g.v. voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader

IMPACT OP DE DOORSTROMING OP HET HOOFDWEGENNET SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke verbetering van de doorstroming voor het vrachtverkeer op het hoofdwegennet +++

Verbetering van de doorstroming voor het vrachtverkeer op het hoofdwegennet ++

Beperkte verbetering van de doorstroming voor het vrachtverkeer op het hoofdwegennet +

Geen of verwaarloosbare wijziging in de doorstroming voor het vrachtverkeer op het 
hoofdwegennet

0

Beperkte aantasting van de doorstroming voor het vrachtverkeer op het hoofdwegennet -

Aantasting van de doorstroming voor het vrachtverkeer op het hoofdwegennet --

Sterke en globale aantasting van de doorstroming voor het vrachtverkeer op het hoofdwegennet ---
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OA 15. Bereikbaarheid en kwa-
liteit van het onderliggend  
wegennet
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infra-
structuuralternatief ten aanzien van het onder-
liggend wegennet en het auto- en vrachtverkeer op 
dit onderliggend wegennet?
De realisatie van het oostelijk Haventracé kan betekenen 
dat extra wegenis wordt aangelegd of dat bestaande 
weginfrastructuur wordt aangepast dan wel uitgebreid. Het 
geheel van aanpassingen kan zo invloed hebben op de 
structuur en werking van het onderliggend wegennet, dat 
bestaat uit het dragend wegennet (regionale en interlokale 
wegen) en het lokaal wegennet (lokale wegen), en in welke 
mate het auto- en vrachtverkeer gebruik maakt van dit 
onderliggend wegennet. Binnen deze eerste vraag worden 
deze effecten in beeld gebracht. Belangrijke vragen zijn:

• Welke verschuivingen in auto- en vrachtverkeer 
veroorzaakt het infrastructuuralternatief op het 
onderliggend wegennet? En in welke mate zorgt het 
infrastructuuralternatief ervoor dat doorgaand verkeer 
meer op het hoofdwegennet en op hoofdvrachtroutes 
rijdt en minder op het onderliggend wegennet?

• In welke mate doet het infrastructuuralternatief het 
verkeersvolume en het aandeel vrachtverkeer afnemen 
in de woonkernen en draagt het bij aan het verbeteren 
van de verkeersleefbaarheid hier?

• In welke mate verbetert het infrastructuuralternatief 
de lokale bereikbaarheid van de woonkernen en 
attractiepolen voor auto- en vrachtverkeer in de regio?

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de 
voorop-gestelde ambities van het juiste verkeer op 
de juiste plaats bereiken?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke extra ingrepen 
op het onderliggend wegennet nodig zijn om de ambities te 
bereiken rond het juiste verkeer op de juiste plaats. Belangrijke 
vragen zijn:

• Welke extra maatregelen op het lokaal wegennet zijn 
nodig om het internationaal, interregionaal en regionaal 
doorgaand auto- en vrachtverkeer maximaal te sturen 
langs hoofdwegen en regionale en interlokale wegen en 
langs hoofdvrachtroutes en regionale vrachtroutes en 
te weren van lokale wegen?

• Welke kansen ontstaan er om het onderliggend 
wegennet in de woonkernen verkeersluwer te maken 
als gevolg van de verschillende alternatieven? Welke 
extra maatregelen op het onderliggend wegennet 
zijn nodig om het verkeersvolume en het aandeel 
vrachtverkeer in de woonkernen te doen afnemen en de 

verkeersleefbaarheid hier te verbeteren?

• Welke extra maatregelen op het onderliggend wegennet 
zijn nodig om de lokale bereikbaarheid van de 
woonkernen en attractiepolen in de regio voor auto- en 
vrachtverkeer te garanderen?

• Welke extra maatregelen op het onderliggend 
wegennet zijn nodig om het aandeel van de gemaakte 
verplaatsingen met de auto in de modal split van de 
regio te doen dalen?

Mogelijkheden hiertoe zijn:

• Snelheidsmilderende maatregelen

• Circulatiemaatregelen

• Vrachtmilderende maatregelen

• Vrachtwerende maatregelen

• Prioriteren van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer 
of specifieke wegsegmenten op lichtengeregelde 
kruispunten

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De belangrijke focus in dit deelgebied wordt gevormd door 
de Nx en de verschuivingen in het verkeersnetwerk die 
hierdoor veroorzaakt kunnen worden. Zal de Nx zorgen 
voor een afname van sluipverkeer doorheen de omliggende 
woonkernen?

Deelgebied Centrum

De belangrijkste focus is deelgebied centrum is de rol van 
de A102 en eventuele verschuivingen op het onderliggend 
wegennet wanneer deze aangesloten wordt op het 
onderliggend wegennet. Daarnaast wordt ook gekeken naar 
de locatie van dit eventuele aansluitingscomplex: zorgt een 
wijziging van de locatie voor een wijziging in verkeersstromen 
op het onderliggend wegennet?

Deelgebied Zuid

De focus in het deelgebied zuid ligt op de effecten van 
aanpassingen aan de E313 op het onderliggend wegennet.

Deelgebied Klimaatgordel
Niet van toepassing binnen het thema ‘Bereikbare Rand’.

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwantitatief onderzoek naar 
wijzigingen in (doorgaande) 
verkeersstromen (intensiteiten) op 
het onderliggend wegennet voor elk 
infrastructuuralternatief

• Kwantitatief onderzoek naar de modal 
split voor elk infrastructuuralternatief

• Op basis van de wijzigingen in 
intensiteiten, kwalitatieve beoordeling 
van de mate waarin 

• doorgaand verkeer meer op het 
hoofdwegennet rijdt en minder op het 
onderliggend wegennet

• het verkeersvolume en het 
aandeel vrachtverkeer afneemt 
in de woonkernen en de 
verkeersleefbaarheid hier verbetert

• de lokale bereikbaarheid van de 
woonkernen en attractiepolen in de 
regio verbetert

• Verder onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden op het 
dragend en lokaal wegennet om het 
doorgaand verkeer maximaal te sturen 
langs hoofdwegen (in eerste instantie 
kwalitatief)

• Verder onderzoek naar 
optimalisatiemogelijkheden (in eerste 
instantie kwalitatief) op het onderliggend 
wegennet om

• het verkeersvolume en het 
aandeel vrachtverkeer te doen 
afnemen in de woonkernen en 
de verkeersleefbaarheid hier te 
verbeteren 

• de lokale bereikbaarheid van de 
woonkernen en attractiepolen in de 
regio te garanderen 

• het aandeel van de gemaakte 
verplaatsingen met de auto in de 
modal split van de regio te doen 
dalen 

• Wijzigingen in verkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
hoofdwegennet en 
vrachtroutenetwerk (zie OA’s 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van het hoofdwegennet en 
bereikbaarheid en kwaliteit van 
het vrachtroutenetwerk);

• Wijzigingen in 
verkeersafwikkeling ter hoogte 
van de aansluitpunten van 
het hoofdwegennet met het 
onderliggend wegennet (zie 
OA bereikbaarheid en kwaliteit 
van het hoofdwegennet);

• Wijzigingen in de ontsluiting 
van de Port of Antwerp-
Bruges en de bereikbaarheid 
van de regio voor auto- en 
vrachtverkeer (zie OA’s 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van het hoofdwegennet en 
bereikbaarheid en kwaliteit van 
het vrachtroutenetwerk);

• Impact op de leefkwaliteit 
op lokaal niveau (zie OA’s 
wijziging in geluidsklimaat, 
wijziging in luchtkwaliteit, 
impact op en kansen voor 
groene publieke ruimte, impact 
op en kansen voor wandel- 
en fietsvriendelijkheid, en 
gezondheidseffecten);

• Ingrepen op het 
hoofdwegennet om het 
doorgaand verkeer maximaal 
te sturen langs hoofdwegen 
en te weren van onderliggende 
wegen (zie OA bereikbaarheid 
en kwaliteit van het 
hoofdwegennet);

• Gewijzigde lokale 
bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van 
individuele woningen of 
bedrijven

• Beoordeling op 
kruispuntniveau

• Concrete inrichting en gebruik 
van nieuwe wegen, bruggen en 
kruispunten

• Mobiliteit tijdens de aanlegfase 
(omleidingen, werfroutes, …)



B1 - 70Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe RandB1 - 69

De impact op het autoverkeer op het hoofdwegennet wordt 
kwantitatief en strategisch beoordeeld op basis van de 
resultaten van doorrekeningen met de laatst beschikbare 
versie van het multimodaal verkeersmodel van de Vlaamse 
Overheid (Regionaal Verkeersmodel Antwerpen) ten 
opzichte van het referentiejaar 2030, uitgevoerd door de Cel 
Verkeersmodelleringen van MOW, afdeling Beleid.

Voor de beschrijving van de referentietoestand wordt met 
overige geplande ontwikkelingen tegen het referentiejaar 
2030 rekening gehouden. De ontwikkelingen die 
meegenomen worden in het referentiescenario zijn afgestemd 
in de werkgroep Mobiliteit, een onderdeel van de werkbank. 
In de rapportage over de modelresultaten zal een overzicht 
gegeven worden van welke ruimtelijke ontwikkelingen 
en verkeersinfrastructuur in het referentiescenario zijn 
opgenomen en op welke manier dat is gebeurd. 

De verkeersmodelgegevens worden aangevuld met beschik-
bare specifieke data over verkeer (b.v. verkeerstellingen 
ter validatie van het model, ongevallenstatistieken, …) 
aangeleverd door de wegbeheerder en het Vlaams 
Verkeerscentrum. Er worden geen verkeersonderzoeken op 
het terrein voorzien.

Bij de berekening, meer bepaald bij de bepaling van 
de vervoerswijze, wordt rekening gehouden met de 
keuze van infrastructuur voor openbaar vervoer, fiets en 
voetgangers. Wordt op een bepaalde relatie de busverbinding 
geoptimaliseerd, dan zal het auto-aandeel hier verminderen. 
Wordt daarentegen de capaciteit van het autonetwerk 
uitgebreid, dan zal het auto-aandeel toenemen. 

Een verkeersmodel vormt per definitie een vereenvoudiging 
van de complexe verkeerssituatie in het studiegebied. 
Verkeerscijfers per individueel wegsegment zullen enkel 
gebruikt worden op niveau van het hoofdwegennet, haar 
uitwisselingscomplexen en de belangrijkste aan- en 
afvoerassen van deze complexen (+/- de gewestwegen). 
De rest van het onderliggend wegennet wordt niet op 
individuele basis beoordeeld, omdat in een strategisch 
verkeersmodel de verkeerscijfers van wegen van lagere orde 
te weinig betrouwbaar zijn1. Het is wel mogelijk om bepaalde 
indicatoren (voertuigkilometers, reistijden, …) te aggregeren 
in deelgebieden op een voldoende hoog geografisch niveau 
en per wegtype, waarvan de gecumuleerde verkeersgeneratie 
wel betrouwbaar is (cf. herkomstbestemmingsmatrix van het 
model).

De effectenbeoordeling gebeurt voor elk infrastructuur-
alternatief op basis van de verschillen tussen de scenario’s 
van de geplande situatie en het referentiescenario op vlak 
van meerdere beoordelingscriteria. Het onderzoek brengt zo 
de mogelijke effecten van de wijzigingen ten opzichte van de 
bestaande verbindingen in beeld. Zo gaat het onderzoek na 
op welke manier deze verbindingen gewijzigd of aangepast 
kunnen worden in het kader van het project, en zal steeds 
de effecten die deze wijziging met zich meebrengt afwegen 
tegenover de referentiesituatie. Zo spitst het onderzoek zich 
toe op de mate waarin de gewijzigde ontsluiting problematisch 
kan zijn voor de bovenlokale en lokale bereikbaarheid of voor 
de leefbaarheid in de residentiele gebieden. Ook mogelijke 
oplossingen voor de knelpunten worden (minstens kwalitatief) 
verkend. 

Methodiek en beoordelingskader

1Zo zitten niet alle straten in het verkeersmodel, waardoor de verkeersgeneratie van een bepaald gebied volledig toegewezen wordt aan de ont-
sluitingswegen van dit gebied die wel in het model zitten, met een overschatting van de verkeersintensiteiten tot gevolg. Voorts is het model vrij 
gevoelig voor congestie, waardoor beperkte verschillen in verzadigingsgraad in (aanzienlijke) verkeersverschuivingen op het onderliggend we-
gennet kunnen leiden.

IMPACT OP DE VERKEERSLEEFBAARHEID IN DE WOONKERNEN SIGNIFICANTIE

Aanzienlijke afname van het verkeersvolume en het aandeel vrachtverkeer in de woonkernen +++

Afname van het verkeersvolume en het aandeel vrachtverkeer in de woonkernen ++

Beperkte afname van het verkeersvolume en het aandeel vrachtverkeer in de woonkernen +

Geen of verwaarloosbare wijziging in het verkeersvolume en het aandeel vrachtverkeer in de 
woonkernen

0

Beperkte toename van het verkeersvolume en het aandeel vrachtverkeer in de woonkernen -

Toename van het verkeersvolume en het aandeel vrachtverkeer in de woonkernen --

Aanzienlijke toename van het verkeersvolume en het aandeel vrachtverkeer in de woonkernen ---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden 
voor de effectenbeoordeling op vlak van het onderliggend 
wegennet. Dit beoordelingskader kan in de loop van het 

geïntegreerde onderzoek nog wijzigen t.g.v. voortschrijdend 
inzicht.

Beoordelingskader

• Infrastructurele ingrepen 
in het OV-systeem, in 
het fietsnetwerk, en 
in hoppinpunten en 
deelsystemen (zie OA’s 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van het OV-systeem, 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van het fietsnetwerk, en 
bereikbaarheid en kwaliteit 
van Hoppinpunten en 
deelsystemen);

• Niet-infrastructurele (gedrags)
maatregelen (zie OA 
onderzoek naar invloed van 
onzekerheden);

• Verkeersveiligheid 
(zie OA effecten t.a.v. 
verkeersveiligheid voor 
gemotoriseerd verkeer).

In het regionaal verkeersmodel worden de relevante spits-
periodes gesimuleerd (ochtend- en avondspits tijdens 
weekdagen). Voor de evaluatie van de verschillende 
infrastructuuralternatieven worden hoofdzakelijk unimodale 
doorrekeningen uitgevoerd waarbij auto- en vrachtverkeer 
toegedeeld worden, alleen wanneer er in een scenario 
voldoende aanpassingen zijn aan het fiets- of openbaar 
vervoeraanbod zijn zullen multimodale doorrekeningen 
uitgevoerd worden. De resultaten van de kwantitatieve 
doorrekeningen worden weergegeven in de vorm van 
toedelingsfiguren, verschillenplots (verschil in intensiteiten 
van het gemotoriseerde verkeer met referentiesituatie 2030), 
selected link analyses en geaggregeerde kencijfers.

Op basis van de kwantitatieve resultaten (verschuivingen in 
intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer) gebeurt ook een 
kwalitatieve beoordeling van de bovenlokale bereikbaarheid in 
het studiegebied voor het gemotoriseerde verkeer. Daarnaast 
wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke wijzigingen in 

doorstroming op het hoofdwegennet en aan de mate waarin 
doorgaand autoverkeer maximaal langs hoofdwegen wordt 
gestuurd en van onderliggende wegen wordt geweerd.

Als uit deze doorrekeningen een aanzienlijke negatieve 
impact zou blijken op de bereikbaarheid en/of de kwaliteit 
van het wegennet voor gemotoriseerd verkeer, worden 
optimalisatiemogelijkheden onderzocht. Ook mogelijkheden 
om het doorgaand autoverkeer meer te sturen langs 
hoofdwegen en te weren van onderliggende wegen worden 
onderzocht. De optimalisatiemogelijkheden worden in eerste 
instantie kwalitatief onderzocht, indien nodig kunnen deze 
ook kwantitatief worden doorgerekend in het strategisch 
verkeersmodel of meer gedetailleerd in het macroscopisch 
dynamisch verkeersmodel of een microsimulatie.
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OA 16. Effecten t.a.v. verkeers-
veiligheid voor gemotoriseerd 
verkeer
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infrastruc-
tuuralternatief ten aanzien van verkeersveiligheid?
De combinatie van grote, samengestelde verkeersstromen en 
een infrastructuur met veel (al dan niet kort op elkaar gelegen) 
op- en afritten zorgt voor een opeenvolging van complexe 
weefzones. Deze weefzones zorgen voor verkeersonveilige 
situaties, zoals ook blijkt uit ongevallengegevens. De grootste 
concentraties aan ongevallen zijn immers te linken aan die 
zones waar veel weefbewegingen plaatsvinden. Daarnaast 
zorgt het vollopen van het hoofdwegennet voor bijkomend 
sluipverkeer op het onderliggend wegennet, waardoor de 
verkeersveiligheid hier in het gedrang kan komen. 

Tot slot vormt ook tunnelveiligheid een belangrijk aspect van 
de verkeersveiligheid. Indien de A102 aangelegd wordt, zal 
deze aangelegd worden in een tunnel. Het KB van 6 november 
2007 stelt eisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet 
(waartoe de A102 behoort). De alternatieven met tunnels 
worden getoetst aan het KB. 

In deze eerste vraag wordt nagegaan wat het effect van ieder 
alternatief is ten aanzien van de verkeersveiligheid, zowel op 
het hoofdwegennet (VVEB ) en onderliggend wegennet als 
naar tunnelveiligheid toe. Voor het hoofdwegennet wordt de 
focus gelegd op de wegen die deel uitmaken van het TEN-T 
netwerk (nl. de A12, E313 en A102), voor het onderliggend 
wegennet wordt in eerste instantie de focus gelegd op 
verkeersonveilige situaties in de doortochten en belangrijke 
invalswegen richting de woonkernen. Indien zou blijken dat 
een wijziging aan het hoofdwegennet leidt tot een bijkomende 
verkeersonveilige situatie op het onderliggend wegennet, 
wordt deze mee in beschouwing genomen. Belangrijke criteria 
voor verkeersveiligheid op het hoofdwegennet zijn onder 
meer het aantal rijstrookwissels, discontinuïteiten, intensiteit 
vs. capaciteit, leesbaarheid, turbulentie, conformiteit 
aan richtlijnen. Criteria voor het onderliggend wegennet 
zijn bijvoorbeeld drukte op het wegennet in bebouwde 
deelgebieden, sluipverkeer.

VRAAG 2:  Op welke manier biedt het alternatief 
een verbetering van de verkeersveiligheid van 
infrastructuren (voor de verschillende wegge-
bruikers)?
In deze tweede vraag wordt onderzocht op welke manier een 
alternatief mogelijkheden biedt om de verkeersveiligheid te 
verhogen. Belangrijke vragen hierbij zijn:

• Op welke wijze kan het oostelijk Haventracé bijdragen 
aan de verkeersveiligheid ?

• Op welke wijze kan het oostelijk Haventracé zelf zo 
verkeersveilig mogelijk ingericht worden?

• In welke mate draagt een optimalisatie van 
verschillende aansluitingscomplexen bij tot een 
verbeterde leesbaarheid en verkeersveiligheid van de 
infrastructuur?

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

In het noordelijk deelgebied wordt de focus gevormd door de 
infrastructuur van de A12 en de doortocht van verschillende 
kernen gelegen langsheen de A12 (Stabroek, Bezali, 
Hoevenen, Kapellen en Ekeren). Op de A12 worden een 
aantal op- en afrittencomplexen gedetecteerd die aanleiding 
geven tot verkeersonveilige situaties. Ter hoogte van Bezali 
bevindt zich een onvolledig op- en afrittencomplex, wat leidt 
tot een minder leesbare situatie. Ter hoogte van de op- en 
afritten van Stabroek ontstaat een verkeersonveilige situatie 
voor fietsers op de N111. Ter hoogte van Hoevenen zijn er 
twee eerder atypische aansluitingen op de A12 (Smalleweg 
en Dijkstraat). Het op- en afrittencomplex te Ekeren is een 
beperkt leesbare infrastructuur, wat leidt tot een verminderde 
verkeersveiligheid. Onderzoeksvragen zijn:

• Kan een extra oprit uit Zandvliet naar Antwerpen 
aan het complex toegevoegd worden?  Kan de 
totale configuratie en leesbaarheid van het complex 
vereenvoudigd worden? 

• Kan de situatie voor fietsers verbeterd worden ter 
hoogte van de op- en afritten van Stabroek? 

• Kunnen de atypische aansluitingen op de A12 in 
Hoevenen worden opgeheven of al dan niet worden 
vervangen door verkeersveilige aansluitingen?

• Kan de configuratie en leesbaarheid van het complex in 
Ekeren vereenvoudigd worden?

Hierbij zal steeds onderzocht worden welke effecten op 
het onderliggend wegennet deze aanpassingen met zich 
meebrengen. 

Deelgebied Centrum

In het centrale deelgebied wordt rekening gehouden 
met de verkeersveiligheid van de A102. Dit omvat zowel 
de tunnelveiligheid als de verkeersveiligheid van het 
infrastructurele ontwerp. Daarnaast wordt ook rekening 
gehouden met de verkeersveiligheid van het onderliggend 
wegennet, met name de doortocht in kernen gelegen 
langsheen de reservatiestrook (Schoten, Deurne, Wijnegem). 

Deelgebied Zuid

In het zuidelijk deelgebied wordt de focus gevormd door de 
infrastructuur van de E313 en de doortocht van verschillende 
kernen gelegen langsheen de E313 (Wommelgem, Oelegem, 
Ranst, Deurne, Borgerhout). De E313 kent een hoge 
verzadigingsgraad, met veel structurele file. Deze file zorgt 
voor een terugslag op overige verkeersstructuren zoals 
de R10, wat een impact heeft op de verkeersveiligheid. 
Voornamelijk tussen het aansluitingscomplex van 
Massenhoven en Wommelgem alsook tussen Wommelgem 
en de R1 ontstaat structurele file. Ook ter hoogte van Ranst 
wordt een bottleneck opgemerkt: de E313 en E34 komen 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

samen, wat aanleiding geeft tot veel turbulentie. Ook ter 
hoogte van E313-West wordt een bottleneck opgemerkt 
omwille van de overgang tussen de E313 en de knoop 
Antwerpen Oost. Bovendien is dit knooppunt onvolledig, wat 
leidt tot een verhoogde verkeersdruk in omliggende kernen en 
een verminderde leesbaarheid. Onderzoeksvragen zijn:

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

• Wat is de impact op verkeersveiligheid wanneer op 
een plaats met veel structurele file de ontwerpsnelheid 
overgaat van 100 of zelfs 120 km/u op de E313 naar 70 
km/u in de knoop Antwerpen Oost?

Deelgebied Klimaatgordel
Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect.

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwantitatieve beoordeling van 
de impact van ieder alternatief 
op verkeersveiligheid van 
het hoofdwegennet (aantal 
rijstrookwissels, turbulentie, 
I/C-verhouding, …)

• Kwalitatieve beoordeling van 
de impact van ieder alternatief 
op verkeersveiligheid van 
het onderliggend wegennet 
(sluipverkeer, …)

• Mogelijkheden ter verbetering 
van de verkeersveiligheid, 
bijvoorbeeld door ingrepen 
aan op- en afrittencomplexen, 
aansluitingscomplexen, 
vormgeving van 
verkeerswisselaars, …

• Kwantitatief onderzoek naar 
wijzigingen in verkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
hoofdwegennet (zie OA 
bereikbaarheid en kwaliteit van het 
hoofdwegennet);

• Kwantitatief onderzoek naar 
wijzigingen in verkeersstromen 
(intensiteiten) op het onderliggend 
wegennet (zie OA bereikbaarheid 
en kwaliteit van het onderliggend 
wegennet) ;

• Impact op veiligheid van fietsers 
(zie OA bereikbaarheid en kwaliteit 
van het fietsnetwerk);

• Potenties ter verbetering van 
fietsstructuren (zie OA impact 
op en kansen voor wandel- en 
fietsvriendelijkheid en OA 
bereikbaarheid en kwaliteit van het 
fietsnetwerk).

• Verdere detaillering (niveau (voor)
ontwerp) van infrastructuur;

In kader van dit onderzoeksaspect wordt een verkeers-
veiligheidseffectbeoordeling (VVEB) uitgevoerd. De VVEB 
zal input geven aan de mate waarin het hoofdwegennet 
verkeersveilig is. 

Een VVEB is van toepassing op wegen die deel uitmaken van 
het trans-Europese transport wegennet (TEN-T), waaronder 
de A12, E313 en de mogelijke A102, en hierdoor ook onder 
de Europese wetgeving vallen, namelijk richtlijn 2008/96/
EG van het Europees Parlement en de raad op 19 november 
2008 betreffende veiligheidsbeheer van wegeninfrastructuur. 
Hierin wordt “verkeersveiligheidseffectbeoordeling van 
een weg” gedefinieerd als: een strategische vergelijkende 
beoordeling van het effect dat een nieuwe weg of een 
grondige wijziging van het bestaande wegennet hebben op 

het verkeersveiligheidsniveau van het wegennet. 

Volgende elementen maken deel uit van een VVEB:

• Definitie van het probleem; 

• Huidige situatie en “niets doen”-scenario; 

• Verkeersveiligheidsdoelstellingen; 

• Beoordeling van de gevolgen voor de verkeersveiligheid 
van de voorgestelde alternatieven; 

• Vergelijking van de alternatieven; 

• Presentatie van de reeks van mogelijke oplossingen en 
gemotiveerde keuze. 

Methodiek en beoordelingskader
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Volgende elementen dienen ook meegenomen te worden in 
de beoordeling:

• (Dodelijke) ongevallen; 

• verminderingsdoelstellingen tegenover “niets doen”-
scenario; 

• Routekeuze en verkeerspatronen; 

• Mogelijke gevolgen voor het bestaande wegennet (bv. 
afritten, kruispunten, overwegen); 

• Weggebruikers, met inbegrip van kwetsbare 
weggebruikers (bv. voetgangers, fietsers, motorrijders); 

• Verkeer (bv. verkeersvolumes, onderverdeling per 
vervoerstype) 

• Seizoen- en weersomstandigheden; 

• Aanwezigheid van een voldoende aantal veilige 
parkeerterreinen; 

• Seismische activiteit. 

Deze onderdelen/ onderwerpen zullen voor de alternatieven 
geanalyseerd en besproken worden. 

De resultaten van de VVEB worden gebruikt om een uitspraak 
te doen over de volgende criteria:

• I/C-verhouding: Hoe de verkeersvolumes (= 
intensiteiten) op de wegsegmenten (pae/u) zich 
verhouden tot de beschikbare wegcapaciteit, wordt 
de I/C-verhouding of ook wel de verzadigingsgraad 
genoemd. Deze verhouding vormt een indicator 
voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling van een 
wegsegment.

• Discontinuïteiten: Discontinuïteiten in het 
wegontwerp zijn locaties waarbij een overgang tussen 
twee verschillende wegvakken plaatsvindt. Een 
discontinuïteit kan een convergentie- of divergentiepunt 
(respectievelijk samenkomen- of uit elkaar gaan) 
zijn. Wanneer verkeersstromen convergeren en 
divergeren met elkaar ontstaan er potentieel gevaarlijke 
situaties. Het is daarom van groot belang dat deze 
discontinuïteiten zo worden vormgegeven dat de 
nadelige gevolgen voor de doorstroming en de 
verkeersveiligheid beperkt blijven.

• Turbulentiezones: Turbulentie ontstaat doordat 
regionaal verkeer slechts over korte afstand gebruik 
maakt van het hoofdwegennet. Veel regionaal 
verkeer leidt tot veel in- en uitvoegend verkeer tussen 
aansluitingscomplexen en dus tot rijstrookwisselingen 
en turbulentie in de verkeersstroom. Deze uitwisseling 
van verkeer met het onderliggend wegennet leidt tot 
turbulentie.

• Bewegwijzeringssytemen (leesbaarheid): Het 
wegbeeld van De Nieuwe Rand moet voor alle 
weggebruikers herkenbaar en begrijpelijk zijn.

• Rijstrookwissels: Wanneer een bestuurder zich op 
de doorgaande structuur bevindt verwacht deze niet 

dat ze verschillende rijstrookwissels moeten maken 
om op de “doorgaande” structuur te blijven. Bepaalde 
discontinuïteiten kunnen ervoor zorgen dat bestuurders 
gedwongen worden om een rijstrookwissel uit te voeren 
om toch op de doorgaande structuur te blijven. Dit is zo 
bij een splitsing, samenvoeging en een asymmetrisch 
weefvak. Dit zijn bijkomende manoeuvres waar 
voornamelijk vrachtverkeer de grootste impact van 
ondervindt.

Voor de verkeersveiligheid van het onderliggend wegennet 
wordt rekening gehouden met criteria zoals:

• Oversteekbaarheid voor kwetsbare weggebruikers/
herkenbaarheid van oversteekvoorzieningen;

• Zijn de markeringen (zebrapad, 
fietslogoverbindingsmarkering,…) correct 
aangebracht, in lijn met de vigerende richtlijnen?

• Wegbeeld:

• Dimensionering van de verschillende elementen 
(rijbaan, fietspaden, voetpaden…)

• Zijn ze conform de vigerende richtlijnen 
gedimensioneerd?

• Zijn de noodzakelijke elementen aanwezig indien 
voorgeschreven door de richtlijnen (bv. middeneiland)?

• Toetsing van de weg aan de functie van de weg 
(categorisering)

• Is de voorrangsregeling op kruispunten duidelijk en 
logisch?

• Zijn er duidelijke zichtbaarheidsproblemen door beperkt 
oprijzicht t.h.v. de kruispunten?

• Zijn er snelheidsremmende maatregelen voorzien?

• Verkeersborden:

• Zijn de verkeersborden correct geplaatst, conform 
het Verkeersreglement?

• Zijn de verkeersborden voldoende zichtbaar/
leesbaar? 

• Zijn rotondes juist gedimensioneerd? Hoe zijn 
verkeerslichten geregeld (conflictvrij?)?

Het KB van 6 november 2007 stelt eisen voor tunnels in het 
trans-Europese wegennet. Dit is van toepassing op de A12, 
E312 en mogelijk ook de A102. De alternatieven met tunnels 
worden getoetst aan het KB. Het KB is de omzetting van 
Europese richtlijn 2004/54/EC omtrent tunnelveiligheid.

IMPACT OP VERKEERSVEILIGHEID SIGNIFICANTIE

Significante afname van het risico op ongevallen door het netwerk op een groot aantal locaties 
meer leesbaar, functioneel of  logisch in te richten

+++

Afname van het risico op ongevallen door het netwerk op diverse locaties meer leesbaar, 
functioneel of  logisch in te richten

++

Beperkte afname van het risico op ongevallen door het netwerk op een beperkt aantal locaties 
meer leesbaar, functioneel of  logisch in te richten

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen 0

Beperkte toename van het risico op ongevallen op een beperkt aantal locaties -

Significante toename van het risico op ongevallen op een beperkt aantal locaties of beperkte 
toename van het risico op ongevallen op diverse locaties

--

Zeer significante toename van het risico op ongevallen op een beperkt aantal locaties of 
significante toename van het risico op ongevallen op diverse locaties

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden 
voor de effectbeoordeling op vlak van verkeersveiligheid. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader
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OA 17. Impact op en kansen voor 
klimaatmitigatie
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat is de CO2-uitstoot van het infra-
structuuralternatief?
In een eerste stap wordt nagegaan wat de CO2-uitstoot is van 
ieder infrastructuuralternatief. De aanleg van nieuwe wegenis 
gaat gepaard met de uitstoot van CO2, afkomstig van 
verschillende bronnen. Deze uitstoot wordt in kaart gebracht 
voor de verschillende infrastructuur alternatieven, zodat per 
alternatief een grootteorde van uitstoot kan ingeschat worden.

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities met betrekking tot het tegen-
gaan van CO2-emissies bereiken?
In een tweede stap wordt nagegaan hoe de vooropgestelde 
ambities met betrekking tot klimaatmitigatie gerealiseerd 
kunnen worden. Dit betreft de opslag van de CO2-
uitstoot die gepaard gaat met de aanleg en het gebruik 
van een infrastructuur alternatief, onder andere door 
opslagmogelijkheden voor CO2 te voorzien in het openruimte 
netwerk. In dit kader vormt LULUCF een aparte pijler van 
het klimaatbeleid van de Europese Unie.  LULUCF is de 
afkorting van “Land Use, Land Use Change and Forestry” 
en omvat het uitstoten en opvangen van koolstof in en uit 
de atmosfeer door het gebruik van bodem, bossen, planten, 
biomassa en hout. De LULUCF verordening werd door 
de EU aangenomen op 14 juli 2021 en gaat verder op de 
eerdere overeenkomst uit oktober 2014 om alle sectoren 
te laten bijdragen aan de CO2 -reductiedoelstellingen van 
2030. De manier waarop landgebruik georganiseerd wordt, 
heeft een rechtstreekse invloed op de atmosferische CO2-
concentraties. De atmosferische CO2 die vastgelegd is in 
bodems en (langlevende) biomassa draagt immers niet bij 
aan de klimaatverandering. Bijkomend is de fotosynthese van 
planten (door hun omvang in het bijzonder bomen in bossen) 
momenteel de meest krachtige ‘machines’ om CO2 uit de 
atmosfeer af te vangen en in bodem en vegetatie op te slaan.  
Een beter landgebruik en -beheer kan klimaatverandering 
afremmen, terwijl een onzorgvuldig landgebruik net voor een 
versterkte klimaatverandering kan zorgen. 

Mogelijkheden voor koolstofopslag in het openruimte netwerk 
door landgebruikswijziging binnen dit project worden gezien 
in bijkomende bebossing, bosuitbreiding, versterken van 
bestaande bossen, bijkomende natte natuur (wetlands 
en natte bossen), behoud en extensief beheer van kleine 
landschapselementen (bomenrijen en houtkanten) en 
graslanden in zowel tuinen als landbouw…

Verder wordt onderzocht hoe het project kan bijdragen tot een 
netto reductie van broeikasgasemissies. Volgende potenties 
worden hierbij in beeld gebracht:

• Potenties voor hernieuwbare energie (zon, wind);

• Potenties voor de aanleg van warmtenetten;

• Investeringen in infrastructuur die de modal shift 
bevordert;

• Mogelijkheden om de energievraag van de 
infrastructuur zelf (pompen en luchtcirculatie tunnels,..) 
op te vangen met hernieuwbare energieproductie 
binnen het project.

Er wordt ook rekening gehouden met extra 
voertuigbewegingen. Deze zullen getoetst worden aan de 
doelstellingen uit het Vlaams Energie-en Klimaatplan en het 
Vlaams Luchtbeleidsplan.

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in dit deelgebied wordt gevormd door ingrepen 
aan de A12 en de Nx. Deze ingrepen kunnen bestaan uit de 
uitbreiding van het aantal rijstroken op de A12, wijzigingen 
aan de op- en afrittencomplexen, mogelijkheden om de A12 
plaatselijk te overkappen/te ondertunnelen, de aanleg van 
de Nx en aankoppeling met de A12. Mogelijkheden voor 
koolstofcaptatie in zowel het ecologisch netwerk als de 
landbouw worden in dit deelgebied onderzocht.

Deelgebied Centrum

Binnen het deelgebied Centrum wordt de CO2-uitstoot voor 
de aanleg van de A102 berekend. Hierbij wordt eveneens 
rekening gehouden met mogelijke verschillen in CO2-uitstoot 
naargelang de uitvoeringswijze: cut & cover dan wel geboord. 
Immers, bij varianten in tunnel wordt een aanzienlijk grotere 
uitstoot door materialengebruik (beton) verwacht, deze 
neemt mogelijk nog toe bij een geboorde tunnel. Inzake 
koolstofcaptatie worden mogelijkheden binnen landbouw 
(beperkter) en het ecologisch netwerk onderzocht. Hierbij zijn 
in dit deelgebied zeker de woonparken relevant.

Deelgebied Zuid

De focus in dit deelgebied wordt gevormd door ingrepen aan 
de E313. Deze ingrepen kunnen bestaan uit de verbreding van 
de E313 met een (aantal) extra rijvak(ken) en een busbaan, 
mogelijkheden om de E313 te overkappen/te ondertunnelen, 
aanpassingen aan de aansluitingscomplexen, …. Inzake 
koolstofcaptatie worden mogelijkheden binnen landbouw 
(beperkter) en het ecologisch netwerk onderzocht. Hierbij zijn 
in dit deelgebied ook de woonparken relevant.

Deelgebied Klimaatgordel
Niet van toepassing voor vraag 1. Binnen vraag 2 wordt in dit 
ruime gebied gezocht naar potenties voor de mitigatie in de 
vorm van inrichtingen in het landschap.

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzocht in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Berekening van de te 
verwachten bijkomende CO2-
uitstoot per alternatief 

• Potenties voor CO2 captatie 
door bodem en vegetatie in 
het openruimte netwerk

• Potenties voor reductie van 
broeikasgasemissies door 
verkeer en materialengebruik

• Natuurinrichtingen in functie van 
versterking ecologisch netwerk 
(OA20) en compensatie of herstel 
van geïmpacteerde vegetaties en 
leefgebieden (OA21)

• Onderzoek naar technologie 
geëlektrificeerde bovenleiding 
voor trucks met pantograaf wordt 
in ondervangen in OA 31.

• Kwantitatieve bepaling van de 
impact van de inrichtingen in het 
openruimtenetwerk zélf op de 
koolstofbalans (bosomvorming, 
gewijzigde ecohydrologie…)

In het ruime studiegebied zijn verschillende activiteiten of 
types bodemgebruik aanwezig die in meer of mindere mate 
leiden tot een toename (sources) of afname (sinks) van de 
concentraties broeikasgassen in de atmosfeer.

Bij de alternatieven die bijkomende infrastructuur voorzien 
wordt een toename van de uitstoot van broeikasgassen ver-
wacht. Deze wordt in kaart gebracht. Typisch (bijvoorbeeld in 
klimaatmitigatieplannen) wordt bij emissiebepalingen een onder-
scheid gemaakt tussen verschillende ‘scopes’ aan emissies:

• Scope 1 emissies: directe emissies van eigen 
bronnen: door transport, uitstoot van gebouwen en 
faciliteiten, gewijzigd bodemgebruik...

• Scope 2 emissies: indirecte emissies: de emissies 
benodigd bij de opwek van de aangekochte/benodigde 
elektriciteit, warmte

• Scope 3 emissies: indirecte emissies van gebruik en 
aanvoer van materialen, werftransporten, …

Uitstoot van broeikasgassen is een globaal gegeven dat 
wordt aangepakt in de doelstellingen van het Parijsakkoord, 
doorvertaald naar de Vlaamse en provinciale klimaatplannen. 
Het is niet de ambitie van De Nieuwe Rand bijkomende (sub)
doelstellingen te formuleren aan het vigerende Vlaamse 
klimaatplan.  Het is in deze fase van het onderzoek vooral de 
betrachting onderscheidende effecten tussen de varianten 
in kaart te brengen, en na te gaan of de projectdoelstellingen 
inzake koolstofcaptatie in eigen regio realistisch zijn. 
Bijkomend kan per alternatief worden nagegaan in hoeverre 
deze uitstoot compatibel is met de doelstellingen in het 
Vlaams klimaatplan. Dit houdt in dat dit onderzoek kwantitatief 
vooral focust op de bijkomende emissies gerealiseerd door 
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het plan, niet op een berekening van totale emissies vanuit 
alle bronnen (energieverbruik gezinnen en bedrijven, Port 
of Antwerp-Bruges, …) noch de totale captatie van alle 
koolstofsinks (huidig open ruimte netwerk) in de gehele regio. 
Emissies gelinkt aan de nodige energie (aanlegfase, scope 

Het bepalen van de omvang van de broeikasgasemissies 
(omgezet naar CO2 equivalent per jaar) op basis van deze drie 
bronnen moet leiden tot een totaalemissie per infrastructuur 
alternatief.

Vervolgens worden binnen dit onderzoek aspect de 
mogelijkheden onderzocht om deze uitstoot te reduceren. 
Welke materiaalkeuzes zijn mogelijk met een reductie 
in uitstoot? Welke uitvoerswijzen van tunnels hebben 
de grootste impact op de totaaluitstoot? Hier vormt het 
onderzoeksaspect een beeld rond.

Tot slot  wordt in kaart gebracht hoeveel oppervlakte van 
bijkomende inrichtingen in de open ruimte (bos, wetland..) 
nodig zijn om de CO2-uitstoot veroorzaakt door het project 
te kunnen opvangen en opslaan tegen de tijdshorizont 2050: 
de tijdshorizont van de Parijsakkoorden. Met een GIS analyse 
aan de hand van kengetallen (NIR Vlaanderen, INBO, VITO, 
Universiteiten Antwerpen en Gent) wordt onderzocht wat de 
koolstofcaptatie is voor verschillende ecologische structuren 

2 emissies in het algemeen) worden evenmin meegenomen. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van die emissies die 
wél per alternatief worden berekend, en de aanpak rond deze 
berekening.

(bos, grasland, wetland, beboste tuinen …), en waar er 
potenties liggen om bijkomende inrichtingen in het landschap 
te realiseren. Deze potenties vertrekken deels van en zijn 
in kruisbestuiving met de onderzoeksaspecten landbouw, 
ecotoopcreatie en ecologisch netwerk.  

Bijkomend worden overige potenties voor de globale 
energietransitie en Vlaamse klimaatdoelstellingen 
in kaart gebracht. Hierbij wordt gedacht aan 
mogelijkheden rond hernieuwbare energie, (wind, PV, 
waterbatterijen) in en rond de nieuwe infrastructuur, het 
inrichten van de infrastructuur om elektrificatie van 
het wegtransport te bevorderen, inrichtingen voor  
uitstootreducties in de logistiek… De toepasbaarheid van 
deze ingrepen en hun potentieel binnen de projectcontour 
wordt onderzocht, om zo na te gaan hoe het uiteindelijke 
project kan bijdragen tot de doelstellingen in de vigerende 
Provinciale en Vlaamse Klimaatplannen en -doelstellingen in 
de regio.

Verkeersemissies (scope 1)

Uit de mobiliteitsmodellen kunnen voertuigflows worden 
ge-haald voor verschillende verkeersmodi (licht en zwaar 
verkeer) met telkens hun gereden kilometers en gemiddelde 
snelheden. Hier kan de uitstoot van broeikasgassen uit 
worden berekend, omgezet naar CO2 equivalent per jaar

Er wordt niet verder gerekend met de totaaluitstoot van het 
wegverkeer uit de verkeersmodellen. Wel wordt het verschil 
in de CO2 uitstoot van gereden voertuigkilometers tussen 
het referentiescenario  (routeplan 2030) en het beschouwde 
alternatief beschouwd als de verkeersemissies van dat 
alternatief. 

Het aantal gereden voertuigkilometers zal ook getoetst worden 
aan de doelstellingen uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan.  

Gewijzigd landgebruik (scope 1)

De verschillende alternatieven hebben een zekere ruimte 
inname tot gevolg. Bij het vergraven van bodem en/of het 
rooien van vegetatie is er sprake van vrijgave van koolstof 
die in de bodem en vegetatie opgeslagen zit. Deze wordt 
op basis van het ruimtebeslag van elk alternatief bepaald. 
En omgezet naar CO2 equivalenten op basis van de 
LULUCF-methodologie. De koolstof opgeslagen in vegetatie 
wordt in kaart gebracht aan de hand van kencijfers uit het 
National greenhouse gas inventory (NIR, 2021). Voor de 
koolstof opgeslagen in de bodem wordt vertrokken van de 
gebiedsdekkende bodemkoolstofkaart (GSOC map, 2017).

Emissies van materialengebruik en werftransport 

(scope 3)

Voor elk alternatief is een zeker materialengebruik 
noodzakelijk. De productie en de aanvoer hiervan kent 
een uitstoot van broeikasgassen die vooral inzake beton 
aanzienlijk kan zijn. Op basis van de werkvoorbeelden voor elk 
alternatief en kencijfers voor materialengebruik gelinkt aan de 
infra wordt een inschatting gemaakt van deze uitstoot. Deze 
modelmatige benadering (adhv de Simapro tool) maakt een 
onderscheid op basis van tunneltype, aantal op- en afritten, 
aantal rijstroken…

Voor dit onderzoeksaspect wordt geen beoordelingskader 
opgesteld. Wel wordt voor ieder alternatief een grootteorde 
van CO2-uitstoot ingeschat, net zoals een grootteorde van 
benodigde oppervlakte voor bijkomende inrichtingen in het 
openruimte netwerk noodzakelijk om deze uitstoot tegen 
2050 terug in bodem en vegetatie op te kunnen slaan. Dit laat 

tevens toe een kwantitatieve vergelijking te maken tussen 
de alternatieven. Op kwalitatieve wijze wordt vervolgens 
nagegaan hoe haalbaar het per alternatief is om de 
projectdoelstelling tot compensatie via koolstofopslag binnen 
het studiegebied zelf te realiseren.

Beoordelingskader
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OA 18. Wijzigingen op vlak van 
oppervlaktewaterkwantiteit en- 
kwaliteit
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infrastruc- 
tuuralternatief ten aanzien van het oppervlakte-
waternetwerk en waterlopen in de omgeving?
De realisatie van het oostelijk Haventracé zorgt mogelijk voor 
bijkomende verharding en infrastructurele aanpassingen of 
nieuwe wegenis. Deze ingrepen kunnen een effect hebben 
ten aanzien van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld daar 
waar infrastructuur een waterloop kruist of waar bijkomende 
verharding wordt voorzien. Binnen deze eerste vraag worden 
deze effecten in beeld gebracht. 

Er wordt eveneens verkend of er een impact op de 
waterkwaliteit verwacht kan worden. Immers, wijzigingen 
aan waterlopen kunnen een impact hebben op de 
structuurkwaliteit en bijgevolg op de waterkwaliteit. 
Afstromend water van wegenisinfrastructuur bevat vaak 
verontreinigende stoffen zoals PAK’s, zware metalen, …. 
Deze stoffen kunnen een impact hebben op de waterkwaliteit.

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we het water-
bergend vermogen in de regio verhogen en meer 
ruimte voor water creëren?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke ingrepen nodig zijn 
om de ambities rond adaptatie te bereiken, hoe er met andere 
woorden meer ruimte voor waterberging ontstaat die als 
buffer bij hevige regenval kan dienen. Hierbij wordt er op zoek 
gegaan naar mogelijkheden om het oppervlaktewaternetwerk 
te versterken en waterbergingsgebieden te creëren of te 
versterken. Deze mogelijkheden bestaan onder andere uit:

• Voldoende ruimte voorzien voor waterlopen onder 
infrastructuur;

• Benutten van kansen om ingebuisde waterlopen open 
te leggen;

• Aangepaste grachten: ondiep, breed en 
gecompartimenteerd waar nodig;

VRAAG 3:  Hoe wordt de afstroming van wegwater 
geïncorporeerd in het oppervlaktewaternetwerk 
zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak?
Dit onderdeel van het onderzoeksaspect water zal focussen op 
de afwatering van de wegenis. Voor bovengrondse verharding 
zal de ladder van Lansink als leidraad dienen bij het ontwerp: 
afstroom vermijden door enkel de hoogst nodige verharding 
te voorzien, (collectief) hergebruiken van het afstromend 
hemelwater waar mogelijk, maximaal bovengronds infiltreren 
en bufferen (wadi’s, waterpleinen en grachtjes) en pas als 
laatste lozen op het oppervlaktewaterstelsel. De impact 
van het project zal worden nagegaan voor een bui T100 
(voor wegenis op maaiveld of brug) of T200 (voor tunnels 

voor gemotoriseerd vervoer) bij de huidige en toekomstige 
klimaatscenario’s. Bovendien wordt ook aandacht besteed 
aan de waterkwaliteit van het afstromend wegwater, waarbij 
maximaal bovengrondse infiltratiestructuren zullen worden 
aangewend als voorzuivering voor het wegwater alvorens het 
kan lozen op oppervlaktewater. 

Voor ondergrondse verharding geldt uiteraard een ander 
afwateringsprincipe. In het ontwerp worden in de tunnels 
pompstations voorzien die het instromend wegwater en 
lekdebiet wegpompen. Hierbij worden voldoende grote 
ondergrondse bufferbekkens ontworpen om (1) bij pompuitval 
drie uur te kunnen bufferen alvorens wateroverlast optreedt, 
(2) blusvolume voor de brandweer te voorzien en (3) ADR
bekken voor calamiteiten (olie). Alvorens het water vanuit
de pompstations te lozen op oppervlaktewater, zullen de
nodige zuivering- en bufferstappen ondernomen worden 
bovengronds. Ook hier wordt maximaal via infiltratiestructuren 
zo low-tech mogelijk gezuiverd. 

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

• Hoe kan er op gepaste plaatsen ruimte gemaakt worden
voor vernatting en waterberging om overstromingen
tegen te gaan?

• Waar kan infiltratieoppervlakte en buffervolume voorzien 
worden dewelke noodzakelijk zijn ter opvang van 
afstromend wegwater?

• In welke mate en hoe kan het afstromend wegwater
voorgezuiverd worden alvorens het wordt geloosd op de
waterlopen?

• Hoe bouwen we een robuust watersysteem uit met extra 
ruimte voor natte natuur?

• Hoe of met welke randmaatregelen moet nieuwe
infrastructuur aangelegd worden in een van nature
natte omgeving opdat het waterbergingsvermogen niet
aangetast wordt?

• Hoe of met welke randmaatregelen moet nieuwe
infrastructuur aangelegd worden opdat het geen negatief
effect heeft op de inname voor pluviale en fluviale 
overstromingen?

• Waar kan ingezet worden op waterhergebruik door het
wateroverschot te koppelen aan watervragers?

• Welk zuiveringsprincipe voor afstromend wegwater is
noodzakelijk om het oppervlaktewater zo min mogelijk 
negatief te belasten?

• Waar kunnen meekoppelkansen met de landbouw
gedefinieerd worden?

• Daarnaast dient aandacht uit te gaan naar waterlopen in
het oppervlaktewaternetwerk, in het bijzonder waterlopen 
in de nabijheid van of kruisend aan de infrastructuur.

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
valleigebieden rond de A12 en in de zoekzone van de Nx. Er 
wordt onderzocht hoe en in welke mate het project interfereert 
met de aanwezige structuren en in welke mate het project 
kansen biedt om deze structuren te versterken. Het gaat 
hierbij om gebieden zoals de Opstalvallei, Het Rood, de 
Polder van Stabroek, het valleigebied van de Kaartse Beek, 
domein Eikelenberg en domein De Oude Gracht. Belangrijke 
waterlopen om rekening mee te houden zijn onder andere de 
Antitankgracht, de Voorgracht en Hoofdgracht (waterlopen 
eerste categorie) en enkele kruisende waterlopen waaronder 
de St. Jacobsloop en de Rode Beek. Overige waterlopen in 
de zoekzone van de Nx zijn onder meer de ’S Hertogendijkse 
Beek, de Parijse Beek, de Ettenhovense Beek.

Een groot deel van het noordelijk deelgebied ligt bovendien 
in effectief en mogelijk overstromingsgevoelig gebied, onder 
andere de A12 en haar aansluitingscomplexen alsook de 
zoekzone van de Nx. Deze zijn dus op vlak van waterberging 
belangrijke aandachtspunten bij het onderzoeken van de 
impact van infrastructuurwijzigingen en bij het zoeken naar 
maatregelen om lokale waterberging (bv. in bestaande 
natuurgebieden zoals de Opstalvallei, het valleigebied van 
de Kaartse Beek, de Meeuwenbroedplaats, …) en vertraagde 
afvoer van hemelwater te promoten.

Deelgebied Centrum

De focus in het centrale deelgebied ligt op de reservatiestrook 
van de A102 en de zone hierrond. Belangrijke valleigebieden 
zijn onder meer de Laarse beek, vallei van de Eethuisbeek, 
vallei Klein Schijn en vallei Groot Schijn. Belangrijke 
waterlopen in deze omgeving zijn het Albertkanaal, de 
Eethuisbeek, Braambeek, Calixbersebeek en het Klein 
en Groot Schijn. Daarnaast zijn ook de waterstructuren 
en de ringgrachten van de kasteeldomeinen Calixberg, 
Deurnevoetweg 10, het fort van Merksem en het park van 
Schoten belangrijke oppervlaktewaterelementen.

Een belangrijke onderzoekszone in dit gebied is de passage 
van de Laarse beek onder de verkeerswisselaar in Merksem, 
waar mogelijks potenties ontstaan voor het versterken en 
openleggen van ingebuisde delen van de waterloop. Ook de 
impact van de A102 op de Vallei van het Groot Schijn zal in dit 
deelgebied een belangrijk onderzoek zijn.

Deelgebied Zuid

In het zuidelijke deelgebied wordt de focus gevormd door 
de E313 en de omgeving hierrond. De vallei Groot Schijn 
vormt hier een belangrijk valleigebied om rekening mee te 
houden. Het Groot Schijn vormt een belangrijke parallelle 
waterloop, kruisende waterlopen zijn onder meer de Fortloop, 
de Dorpsloop, de Diepe en Koude Beek. Overige relevante 
waterlopen zijn onder meer de Tappelbeek, Moerbeek, 
Grote Merriebeek, en kruisende waterlopen t.h.v. de 
verkeerswisselaar E313xE34 (o.a. Creuteldonckbeek, Kleine 
Merriebeek, Scheidingsloop), ….

Deelgebied Klimaatgordel
In het deelgebied van de klimaatgordel wordt geen impact 
verwacht door infrastructurele ingrepen. Wel vormt dit 
gebied een zone waar zich mogelijkheden situeren om een 
klimaatrobuuste regio uit te bouwen en ruimte voor water te 
creëren. Er zijn drie dragende structuren: de ringparken, de 
kleine fortengordel en de Antitankgracht. De laatste vormt 
de grootste en belangrijkste dragende structuur binnen deze 
regio en voor deze onderzoeksvraag. 

De waterlopen en enkele permanent natte zones zijn 
gebieden in de klimaatgordel om te versterken door hun 
van nature natte aard. Deze gebieden kennen daardoor een 
groot potentieel voor het bergen van water in natte periodes. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Vallei Groot Schijn

• Vallei Klein Schijn

• Vallei Laarse Beek

• Kaartse Beek

• Opstalvallei

• Grote delen van Merksem

• Gebied Hoekakker – Oude Landen

• Polder van Stabroek

• Het Rood

• Havenrand Berendrecht-Zandvliet-Lillo  en Nieuw-
Noordlandpolder
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OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Zeer significante afname van het risico op wateroverlast door op een beperkt aantal locaties 
het waterbergend vermogen te verhogen of bijkomend waterbergend vermogen te creëren of 
significante afname van het risico op wateroverlast door op diverse locaties het waterbergend 
vermogen te verhogen of bijkomend waterbergend vermogen te creëren en waarbij structureel  
meekoppelkansen ontstaan om wateraspecten te verbeteren en zo bij te dragen aan een 
robuuster watersysteem (met positieve effecten op structuur- en waterkwaliteit)

+++

Significante afname van het risico op wateroverlast door op een beperkt aantal locaties het 
waterbergend vermogen te verhogen of bijkomend waterbergend vermogen te creëren of 
beperkte afname van het risico op wateroverlast door op diverse locaties het waterbergend 
vermogen te verhogen of bijkomend waterbergend vermogen te creëren en waarbij 
lokaal (punctueel) meekoppelkansen ontstaan om andere wateraspecten (structuur- en 
waterkwaliteit) te verbeteren.

++

Beperkte afname van het risico op wateroverlast door op een beperkt aantal locaties het 
waterbergend vermogen te verhogen of bijkomend waterbergend vermogen te creëren 
en waarbij geen meekoppelkansen ontstaan om andere wateraspecten (structuur- en 
waterkwaliteit) te verbeteren.

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op wateroverlast 0

Beperkte toename van het risico op wateroverlast op een beperkt aantal locaties -

Significante toename van het risico op wateroverlast op een beperkt aantal locaties of beperkte 
toename van het risico op wateroverlast op diverse locaties

--

Zeer significante toename van het risico op wateroverlast op een beperkt aantal locaties of 
significante toename van het risico op wateroverlast op diverse locaties

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van het oppervlaktewaternetwerk. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzocht in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Inschatting van de benodigde 
infiltratieoppervlakte en 
buffervolumes die nodig zijn 
voor de afwatering van de 
infrastructuur;

• Visie op hemelwaterafvoer, 
-buffering en -infiltratie 
in afstemming met de 
hemelwaterplannen 

• Conceptueel voorstel van 
zuivering wegwater

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op het 
oppervlaktewaternetwerk;

• Kansen voor het 
versterken van het 
oppervlaktewaternetwerk.

• Kwalitatieve evaluatie van 
de impact van het project 
op het grondwatersysteem 
(zie OA wijzigingen in het 
grondwatersysteem);

• Kansen voor het verhogen van 
infiltratiemogelijkheden (zie OA 
wijzigingen grondwatersysteem);

• Onderzoek naar de 
verhardingsgraad van het project 
en kansen voor ontharding 
(zie OA wijzigingen in het 
grondwatersysteem).

• Uitgebreide hydraulische 
modellering in Sirio of Infoworks 
ICM;

• Dimensionering van 
zuiveringsstructuren

Methodiek en beoordelingskader

Aan de hand van beschikbare bronnen wordt het bestaande 
oppervlaktewaternetwerk in kaart gebracht (Geopunt, 
watersysteemkaart). Er wordt kwalitatief nagegaan waar 
infrastructurele ingrepen een impact kunnen hebben op 
waterstructuren. Hierbij wordt rekening gehouden met:

• Wijzigingen in afwateringsstructuur: bestaande 
afwatering kan verstoord worden door de infrastructurele
ingrepen, zoals aanleg van wegenis in sleuf. Aan de hand 
van richtlijnen m.b.t. gewenste afwateringsstructuur 
wordt nagegaan in welke mate afwatering wordt
verstoord. 

• Wijziging in piekdebieten t.g.v. afstroom hemelwater 
en kleinere infiltratieoppervlakte: op basis van de 
verhardingsgraad kan nagegaan worden of het
overstromingsrisico al dan niet toeneemt. 

• Verstoring van overstromingsgebied.

• Structuurkwaliteit van waterlopen.

Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht en in kaart 
gebracht om het watersysteem te versterken.

Voor de oppervlaktewaterkwaliteit wordt kwalitatief 
verkend of er een impact te verwachten is. De huidige 
oppervlaktewaterkwaliteit wordt in beeld gebracht. 
Mogelijke effecten op de waterkwaliteit ontstaan wanneer 
verontreiniging ontstaat of verwacht wordt, of indien de 
structuur van de waterlopen wijzigt. Indien er uit deze 
verkenning blijkt dat er mogelijk een impact te verwachten 
valt, zal een beoordelingskader worden opgesteld om deze 
impact te beoordelen. 
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OA 19. Wijzigingen in het grond- 
watersysteem
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infrastruc-
tuuralternatief ten aanzien van grondwater en 
mogelijkheden voor waterinfiltratie?
De realisatie van het oostelijk Haventracé zorgt mogelijk voor 
bijkomende verharding en infrastructurele aanpassingen of 
nieuwe wegenis. Deze ingrepen kunnen een effect hebben 
ten aanzien van de grondwaterkwantiteit, met name in 
zones waar onderzocht wordt of ondertunneling mogelijk 
is. Binnen deze eerste vraag worden deze effecten in beeld 
gebracht. Er wordt eveneens verkend of er een impact op 
de grondwaterkwaliteit verwacht kan worden, op basis van 
gekende verontreinigingen. 

De ingrepen kunnen eveneens zorgen voor bijkomende 
verharding. Het Vlaams ruimtelijk beleid streeft echter 
naar het beperken van ruimtebeslag, en bijgevolg ook 
naar het beperken van bijkomende verharding. Binnen dit 
onderzoeksaspect wordt voor ieder alternatief het effect op de 
verhardingsgraad in beeld gebracht.

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we meer 
mogelijkheden voor waterinfiltratie creëren in de 
regio en zodoende meer ruimte voor water maken?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke ingrepen nodig zijn 
om de ambities rond adaptatie te bereiken, hoe er met andere 
woorden meer ruimte voor water ontstaat. Hierbij wordt er op 
zoek gegaan naar mogelijkheden om het grondwaternetwerk 
te versterken door het zoeken naar mogelijkheden voor 
infiltratie. Deze mogelijkheden bestaan onder andere uit:

• Inzetten op ontharding;

• Bodemcompactatie in landbouw tegengaan;

• Afvoer regenwater afkoppelen en laten infiltreren;

• Bosomvorming van naald- naar loofbos.

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

• Welke locaties zijn cruciaal in het watersysteem? 
Kan de verhardingsgraad gereduceerd worden?

• Op welke plaatsen is ontharding mogelijk, ter 
bevordering van infiltratie? 

• Waar kan er verharding weggenomen worden ter 
compensatie van de bijkomende nieuwe verharding?

• Op welke wijze kunnen de principes van de bouwshift 
versterkend werken?

• Waar zijn er onthardingsmogelijkheden die gekoppeld 
kunnen worden aan de alternatieven?

• Hoe kan de infrastructuur zo ontworpen worden dat er 
een minimale nood is aan reële infrastructuur en dat de 
footprint/verharding minimaal is?

• Is het, daar waar (bijkomende) verharding onvermijdelijk 
is, mogelijk andere groenblauwe infrastructuur te 
voorzien om het water in de nabije omgeving te laten 
infiltreren en dus niet af te voeren?

De voornaamste structuren om te versterken zijn onder 
andere ruggen tussen valleigebieden en de Heuvelrug van de 
Noorderkempen. 

Focus per deelgebied

De focus per deelgebied wordt beschreven aan de hand van 
de bodemkaart en de infiltratiegevoeligheid in de regio.

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op de bodemstructuur 
in de directe omgeving van de A12 en in de zoekzone van de 
Nx. Ook de Antitankgracht speelt een belangrijke rol in het 
watersysteem van dit gebied. Immers, de bodemstructuur 
bepaalt in belangrijke mate de infiltratiegevoeligheid. De 
bodemstructuur wordt in het noorden en noordoosten 
gevormd door zandgronden. Deze zijn uitermate geschikt 
voor infiltratie van water. Richting de Schelde komen eerder 
bodemtypes als zandleem en natte klei voor, dewelke minder 
geschikt zijn voor infiltratie. 

Deelgebied Centrum

De focus in het centrale deelgebied ligt op de reservatiestrook 
van de A102 en de zone hierrond. De bodemstructuur bestaat 
hier uit vochtig zand antropogeen, en leemcomplexen, met 
belangrijke infiltratiegevoelige zone’s rond het Fort van 
Merksem, de kern van Schoten, Ertbrugge en de omgeving 
van de begraafplaats Ruggeveld en de Makro van Deurne. 
Specifiek in deze zone gaat aandacht uit naar de impact 
van een tunnel voor de A102 op grondwaterstroming en de 
grondwaterstand. In de zoekzone van de A102 zijn bovendien 
enkele onthardingspotenties in infiltratiegevoelig gebied, 
o.a. ter hoogte van de parking van de Makro in Deurne,
en ter hoogte van parkings langsheen de Bredabaan te
Merksem/Schoten, die mee in het onderzoek kunnen worden
opgenomen.

Deelgebied Zuid

De focus in dit deelgebied wordt gevormd door ingrepen aan 
de E313. Deze ingrepen kunnen bestaan uit de verbreding van 
de E313 met een (aantal) extra rijvak(ken) en een busbaan, 
mogelijkheden om de E313 te overkappen/te ondertunnelen, 
aanpassingen aan de aansluitingscomplexen, …. Inzake 
koolstofcaptatie worden mogelijkheden binnen landbouw 
(beperkter) en het ecologisch netwerk onderzocht. Hierbij zijn 
in dit deelgebied ook de woonparken relevant.

Deelgebied Klimaatgordel
In het deelgebied van de klimaatgordel wordt geen impact 
verwacht door infrastructurele ingrepen. Wel vormt dit 
gebied een zone waar zich mogelijkheden situeren om een 
klimaatrobuuste regio uit te bouwen en ruimte voor water te 
creëren. De Antitankgracht vormt een dragende structuur 
binnen deze regio. Binnen deze zone zal dus worden 
onderzocht waar de infiltratiegevoelige gebieden gelegen zijn 
en zal worden gezocht naar kansen voor het optimaliseren 
van het landgebruik ten voordele van waterinfiltratie.

fig 2:  Bodemkaart voor het studiegebied

fig 3:  Infiltratiegevoeligheid in het studiegebied
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Om een goed beeld te krijgen van het grondwater wordt 
gebruik gemaakt van de hydrogeologische opbouw van de 
bodem, ter beschrijving van de grondwatervoerende laag. 
Er wordt informatie gebruikt beschikbaar via de grond-
waterkwetsbaarheidskaart en van de Databank Ondergrond 
Vlaanderen (dov.vlaanderen.be). De diepte van de grond-
watertafel en de richting van de grondwaterstroming worden 
op basis van bestaande bronnen in kaart gebracht. Aan de 
hand van deze gegevens wordt kwalitatief nagegaan wat de 
impact van het project is op grondwater en welke maatregelen 

noodzakelijk zijn om de grondwaterstroming niet te verstoren. 
Aan de hand van inzichten in het bodem- en watersysteem 
wordt onderzocht waar potentiële gebieden gesitueerd zijn 
om infiltratie toe te laten. 

Voor de grondwaterkwaliteit wordt kwalitatief verkend of 
er een impact te verwachten is. Mogelijke effecten op de 
grondwaterkwaliteit ontstaan wanneer verontreiniging 
ontstaat of verwacht wordt, of indien terreinen met bestaande 
verontreiniging een gewijzigde invulling krijgen.

Methodiek en beoordelingskader

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op 
grondwaterkwantiteit

• Kwantitatieve evaluatie van de 
impact van het project op de 
verhardingsgraad

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op 
grondwaterkwaliteit

• Kansen voor het verhogen van 
infiltratiemogelijkheden

• Kwalitatieve evaluatie van de 
impact van het project op het 
oppervlaktewaternetwerk (zie 
OA wijzigingen op vlak van 
oppervlaktewaterkwantiteit en 
-kwaliteit)

• Kwantitatief onderzoek naar de 
impact op grondwater aan de hand 
van een grondwatermodel

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Zeer significante afname van het risico op droogte door op een beperkt aantal locaties 
waterinfiltratie te bevorderen of bijkomende mogelijkheden voor waterinfiltratie te creëren, 
of significante afname van het risico op droogte door op diverse locaties waterinfiltratie te 
bevorderen of bijkomend mogelijkheden voor waterinfiltratie te creëren

+++

Significante afname van het risico op droogte door op een beperkt aantal locaties waterinfiltratie 
te bevorderen of bijkomende mogelijkheden voor waterinfiltratie te creëren, of beperkte afname 
van het risico op droogte door op diverse locaties waterinfiltratie te bevorderen of bijkomend 
mogelijkheden voor waterinfiltratie te creëren

++

Beperkte afname van het risico op droogte door op een beperkt aantal locaties waterinfiltratie te 
bevorderen of bijkomende mogelijkheden voor waterinfiltratie te creëren

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in grondwaterkwantiteit 0

Beperkte toename van het risico op droogte op een beperkt aantal locaties -

Significante toename van het risico op droogte op een beperkt aantal locaties of beperkte 
toename van het risico op droogte op diverse locaties

--

Zeer significante toename van het risico op droogte op een beperkt aantal locaties of 
significante toename van het risico op droogte op diverse locaties

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden 
voor de effectbeoordeling op vlak van grondwaterkwantiteit. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader
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OA 20. Biodiversiteit: wijzigin-
gen in ecologische structuren 
en relaties
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infrastruc-
tuuralternatief ten aanzien van het ecologisch 
netwerk?
De realisatie van het oostelijk Haventracé kan betekenen 
dat extra wegenis wordt aangelegd of dat bestaande 
weginfrastructuur wordt aangepast dan wel uitgebreid. 
Het geheel van aanpassingen kan invloed hebben op de 
structuur en relaties van het ecologisch netwerk bijvoorbeeld 
door inname of versnippering van ecologisch waardevolle 
gebieden. Binnen deze eerste vraag wordt dit effect in beeld 
gebracht.

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities van het openruimte netwerk 
bereiken?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke ingrepen nodig 
zijn om de ambities rond het openruimte netwerk te bereiken. 
Hierbij wordt er op zoek gegaan naar mogelijkheden om 
geïmpacteerde zones te herstellen en wordt gezocht naar 
knelpunten en opportuniteiten om deze weg te werken. 
Daarnaast wordt onderzocht of bestaande structuren in de 
zone van het oostelijk Haventracé versterkt dan wel uitgebreid 
kunnen worden. Belangrijke vragen zijn:

• Wat zijn de belangrijkste structuren in het netwerk? Hoe 
kunnen deze worden versterkt?

• Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de nieuwe 
infrastructuur tegelijk een verbetering inhoudt voor 
ecologische verbindingen (bv. door langse en dwarse 
ecologische verbindingen, extra ruimtecreatie langs de 
infrastructuur, ecopassages, …)?

• Hoe versterken we het in het landschap van de 
klimaatgordel de verwevenheid tussen de zachte en de 
harde functies?

Mogelijkheden hiertoe zijn (niet-limitatief):

• Inrichten van missing links in het openruimtenetwerk: 
versterken en uitbreiden bos en heideverbindingen

• Wegwerken migratieknelpunten door 
ontsnipperingsmaatregelen ter hoogte van 
infrastructuur (faunapassages, diervriendelijke 
omheiningen, ecopassages, ecoducten, vistrappen, 
weg-weg projecten,…)

• … 

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
ecologische structuren rond de A12 en in de zoekzone 
van de Nx. Er wordt onderzocht hoe en in welke mate 
het project interfereert met de aanwezige ecologische 

structuren en in welke mate het project kansen biedt om 
deze structuren te versterken. Het gaat hierbij om gebieden 
met grote ecologische en/of landschappelijke waarde zoals 
(niet limitatief) de Kabeljauwpolder, Opstalvallei, de Polder 
van Stabroek, Het Rood, de Oude Landen, Ruige Heide,  
de Kuifeend, het complex Ekers Moeras/Bospolder,… 
Allen zijn dit elementen die kaderen binnen openruimte 
verbindingen rondom de A12 of de overgang Scheldepolder-
Noorderkempen. 

Deelgebied Centrum

De focus in het centrale deelgebied wordt in de eerste plaats 
gevormd door de ecologische structuren die kruisen met 
de reservatiestrook van de A102 of in de nabije omgeving 
liggen. Er wordt onderzocht wat de impact is van een 
mogelijke A102 en op welke wijze deze impact verschilt 
naargelang de uitvoeringswijze (cut and cover vs. geboorde 
tunnel). Tegelijkertijd wordt onderzocht op welke manier 
het ecologisch netwerk in het centrale deelgebied verder 
versterkt kan worden. Hierbij wordt gefocust op openruimte 
verbindingen waaronder het Kanaal Dessel Schoten, de 
Vallei Klein Schijn, Vallei Groot Schijn en Vallei Zwanebeek. 
In het deelgebied centrum fungeren de ringparken als ‘eerste’ 
klimaatgordel. Deels is er overlap met de tweede gordel die 
zich ook in deelgebied zuid bevindt. De tweede gordel komt 
overeen met de kleine fortengordel. Beide gordels vormen 
een ruggengraat voor de uitwerking van het ecologisch 
netwerk.

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijke deelgebied wordt gevormd door 
de ecologische structuren langsheen de E313. Er wordt 
onderzocht op welke manier ingrepen aan de E313 een 
impact hebben op deze structuren en welke ingrepen kunnen 
worden voorzien ter versterking van deze structuren. De 
focus ligt hierbij op de ecologische stapstenen binnen de 
openruimte verbindingen langs de vallei van het Groot 
Schijn en de  groenpool. Belangrijke componenten van het 
openruimtenetwerk hier zijn de vallei van het Groot Schijn 
(inclusief Rivierenhof), het Zevenbergenbos, het Muizenbos, 
de vallei van de Tappelbeek en het Vrieselhof en omgeving.

Deelgebied Klimaatgordel
Het deelgebied van de klimaatgordel brengt de ruime regio 
in beeld waarbinnen ingrepen ter mitigatie van de CO2-
uitstoot kunnen gerealiseerd worden. De Antitankgracht 
vormt de centrale dragende structuur van dit deelgebied; én 
de derde gordel rond de stad Antwerpen die als referentie 
wordt gebruikt. Langs de Antitankgracht zijn meerdere bos 
en heidegebieden gelegen, onder meer het Ertbrand- en 
Mastenbos. De Antitankgracht vormt zo een belangrijke 
verbindende structuur voor heel wat soorten tussen grote 
(beboste) openruimtegebieden. Binnen dit deelgebied wordt 
geen impact van nieuwe infrastructuur verwacht. Wel wordt 
onderzocht op welke manier het openruimtenetwerk er kan 
versterkt worden, bijvoorbeeld door nieuwe inrichtingen of 
het opheffen van bestaande migratieknelpunten. Hiervoor 
wordt ook gekeken naar lopende projecten of programma’s 
in de regio. Deze worden maximaal gekoppeld aan de 
doelstellingen en ambities rond de klimaatgordel.

Zowel rondom het oostelijk Haventracé als in de klimaatgordel, 
zijn verschillende ecologische structuren te herkennen. Het 
gebied vormt een sterk openruimte netwerk waarvan ook 
de wegenis een onderdeel is (bv. de bermen langsheen de 
A12). In de omgeving van het oostelijk Haventracé liggen 
verschillende ecologisch waardevolle gebieden, waarvan een 
aantal een beschermd statuut hebben als VEN-gebied, SBZ, 
erkend natuurreservaat. Deze ecologische infrastructuur 
wordt met zijn sterktes en zwaktes verfijnd in kaart gebracht. 
Binnen dit onderzoeksaspect wordt de focus gelegd op de 
ecologische structuren en relaties. Landschappelijke en 
landbouwstructuren worden beschreven in andere onder-
zoeksaspecten (zie OA 25 en 23).

Rekening houdend met de grootteordes van ecotoopinname 
(zie onderzoeksaspect 21), de ecologische relaties en 
kenmerken, en het belang van de wegenis binnen een groter 
ecologisch netwerk wordt kwalitatief nagegaan in hoeverre de 
infrastructurele ingrepen een barrière creëren of versterken 
voor soorten en vegetatietypes . Naast barrièrewerking kan 
ruimte-inname ook tot versnippering van natuurwaarden 

leiden, en kunnen randeffecten in grotere mate optreden, met 
repercussies voor habitatkwaliteit en -gebruik. Daarnaast 
bepaalt ook de wijze waarop de infrastructuur (landschappelijk 
en ecologisch) wordt ingericht en de kans op herstel de 
effectbeoordeling op een positieve manier. 

Het is niet de opzet van het onderzoek om een methodiek 
voor de beoordeling van de lokale zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid uit te werken. Zeldzaamheid en kwetsbaarheid 
van voorkomende dier- en plantensoorten wordt begroot 
op basis van hun status op de Vlaamse Rode lijst. Ook het 
mogelijke voorkomen van populatiedoelstellingen volgens de 
Habitatrichtlijn wordt nagegaan. 

Daarnaast gaat dit onderzoek na welke nieuwe verbindingen 
noodzakelijk zijn, en hoe bestaande verbindingen kunnen 
worden versterkt. Hiertoe zal gewerkt worden met een 
aantal aandachtsoorten die kenmerkend zijn voor het type 
verbinding, zoals de otter, de boommarter en de bever. Dit 
teneinde ecologische structuren niet enkel in oppervlakte, 
maar ook in functionaliteit en kwaliteit te kunnen bekijken.

Methodiek en beoordelingskader

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op 
de ecologische structuur en 
op ecologisch waardevolle 
gebieden;

• Onderzoek naar en evaluatie 
van kansen voor het 
versterken van de ecologische 
structuur en connectiviteit.

• Ecotoopinname in grootteorde (zie 
OA biodiversiteit: ecotoopinname 
en -creatie);

• Onderzoek naar het mogelijk 
optreden van betekenisvolle 
aantasting van de natuurwaarden 
en doelstellingen voor Speciale 
beschermingszones (zie OA 
biodiversiteit: ecotoopinname en 
-creatie)

• Ruimte-inname in grootteorde (zie 
OA ruimte-inname wijziging van de 
stedelijke structuur en relaties);

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op 
de landbouwstructuur en 
landbouwgebieden (zie OA impact 
op en kansen voor landbouw);

• Kansen voor het versterken van de 
landbouwstructuur (zie OA impact 
op en kansen voor landbouw);

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op de 
landschappelijke structuur en 
relaties (zie OA ruimte-inname 
en wijziging van de stedelijke 
structuur en relaties).

• Inrichtingsalternatieven voor 
potenties
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OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Zeer aanzienlijke versterking van het ecologisch netwerk door het wegwerken van missing links 
of het creëren van (netto) bijkomende schakels op meerdere locaties.

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle gebieden of relaties, creëren van nieuwe 
gebieden/relaties, creatie van meer aaneengesloten natuurgebieden op globale schaal.

+++

Aanzienlijke versterking van het ecologisch netwerk door het wegwerken van missing links of 
het creëren van (netto) bijkomende schakels op een beperkt aantal locaties.

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle gebieden of relaties, of globaal herstel 
of opwaardering minder waardevolle structuren of relaties, lokaal meer aangesloten 
natuurgebieden.

++

Beperkte versterking van het ecologisch netwerk door het wegwerken van een beperkt aantal 
missing links of het creëren van een beperkt aantal (netto) bijkomende schakels op een beperkt 
aantal locaties.

Lokale verbetering of opwaardering van waardevolle gebieden of relaties, lokaal meer 
aangesloten natuurgebieden.

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in samenhang van het ecologisch netwerk 0

Vrij beperkte, lokale verstoring of versnippering van gebieden en relaties of beperkte verstoring 
van reeds aangetaste gebieden of relaties. 

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op migratie, tijdelijke 
barrière of barrièrewerking reeds aanwezig. Versnippering en bijkomende randeffecten zijn 
beperkt. 

-

Beperkte verstoring of versnippering van waardevolle gebieden of relaties of een sterke, globale 
verstoring van reeds aangetaste gebieden of relaties.

De ecologische structuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde barrières 
worden gecreëerd of versterkt, samenhang wordt lokaal significant verstoord. Bestaande 
natuurwaarden worden gevoelig versnipperd met sterke uitbreiding randeffecten.

--

Verstoring of versnippering van waardevolle gebieden of relaties. 

De ecologische structuur wordt doorsneden met nieuwe harde barrières voor belangrijke 
soorten, samenhang wordt op grote schaal significant verstoord. Bestaande natuurwaarden 
worden gevoelig versnipperd met sterke uitbreiding randeffecten op meerdere locaties.

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van het ecologisch netwerk. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader



B1 - 92Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe RandB1 - 91

OA 21. Biodiversiteit:  
ecotoopinname en -creatie
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infrastruc-
tuuralternatief ten aanzien van het ecotopen 
(inname dan wel creatie)?
De ecotoopinname van het project wordt kwantitatief 
onderzocht. Hierbij worden de zones aangeduid waar de 
Nieuwe Rand direct of indirect kan leiden tot inname van 
waardevolle ecotopen en worden grootteordes van inname 
per vegetatietype berekend. Op basis van deze informatie 
wordt kwantitatief nagegaan welke verschillen in inname er 
zijn tussen de verschillende infrastructuuralternatieven, en 
wordt kwalitatief onderzocht welke invloed deze inname heeft 
op de robuustheid en het functioneren van het ecologisch 
netwerk. Tegelijk wordt ook onderzocht waar en hoe De 
Nieuwe Rand ecotoopcreatie kan of moet realiseren, zowel 
in functie van het versterken van het openruimtenetwerk 
langsheen de infrastructuur, of compensatie van ingenomen 
vegetatie in het bijzonder.

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:

• Welke ecotoopwaarde is er in en rond de 
projectgebied(en)?

• Wat is de impact van de infrastructuuraanleg op de 
aanwezige natuurwaarden?

• Zijn er mogelijkheden of verplichtingen rond herstel of 
compensatie van getroffen habitat?

Het mogelijk optreden van betekenisvolle aantasting 
van de natuurwaarden en doelstellingen voor Speciale 
beschermingszones (gebieden van de Habitat- en 
Vogelrichtlijn) wordt specifiek onderzocht in een Passende 
Beoordeling met als voornaamste onderzoeksvragen:

• Is er sprake van directe inname van Natura 2000 habitat 
of zoekzone binnen SBZ?

• Is er sprake van betekenisvolle aantasting van de 
populaties en doelstellingen voor aangemelde soorten?

• Is er sprake van een betekenisvolle toename van 
verzurende en of vermestende deposities ter 
hoogte van SBZ vanuit door het project gewijzigde 
verkeersemissies? Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van het vigerende beoordelingskader voor emissies uit 
verkeer en industrie.

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities van het openruimte netwerk 
bereiken?
Binnen deze vraag wordt nagegaan welke ingrepen nodig 
zijn om de ambities rond het openruimte netwerk te bereiken. 
Hierbij wordt er op zoek gegaan naar mogelijkheden om 
ecotoopcreatie te initiëren en wordt gezocht naar knelpunten 
en opportuniteiten om deze weg te werken. Daarnaast 
wordt onderzocht of bestaande structuren versterkt dan wel 
uitgebreid kunnen worden. Belangrijke onderzoeksvragen 
zijn:

• Welke mogelijkheden zijn er rond ecotoopcreatie 
binnen de regio? Wordt taakstelling inzake natuur- en 
boscompensatie hierbij gehaald?

• Welke ecologische functie kan er gegeven worden aan 
de niet door infrastructuur gevulde ruimtes?

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in dit deelgebied wordt gevormd door ecotopen 
langsheen de A12 en de Nx. De belangrijkste natuurwaarden 
situeren zich rond de Antitankgracht en de Opstalvallei (d.i. 
de volledige zone tussen Kanaaldok en A12), het deelgebied 
bevat openruimteverbindingen richting het Grenspark 
Kalmthoutse heide.

Deelgebied Centrum

De focus in dit deelgebied wordt gevormd door ecotopen 
langsheen de A102. Hier zijn waardevolle bos- en 
parkhabitats gelegen, onder meer het Fort van Merksem en 
het bos van Ertbrugge. Er wordt onderzocht wat de impact 
is van een mogelijke A102 en op welke wijze deze impact 
verschilt naargelang de uitvoeringswijze (cut and cover vs. 
geboorde tunnel). In het bijzonder relevant zijn de Laarse 
Beek met Oude landen en de vallei van het Groot Schijn aan 
de uiteindes van de reservatiestrook.

Deelgebied Zuid

De focus in dit deelgebied wordt gevormd door ecotopen 
langsheen de E313. Belangrijke componenten van het 
openruimtenetwerk waar inname mogelijk is zijn de vallei van 
het Groot Schijn (inclusief Rivierenhof), en de bossen rond 
het aansluitingscomplex met de E34: het Zevenbergenbos, 
het Muizenbos, en omgeving.

Deelgebied Klimaatgordel
De focus in dit deelgebied wordt gevormd door ecotopen 
langsheen de Antitankgracht en de ruime regio hierrond. 
De Antitankgracht is de centrale dragende structuur 
waarlangs meerdere bos- en heidegebieden zijn gelegen. De 
Antitankgracht vormt zo een belangrijke verbindende structuur 
voor heel wat soorten van bos- en heidehabitats. Binnen dit 
deelgebied wordt geen impact van nieuwe infrastructuur 
verwacht. Wel wordt onderzocht op welke manier het 
openruimtenetwerk er kan versterkt worden, bijvoorbeeld 
door nieuwe inrichtingen, bosuitbreiding, bosomvorming, 
bijkomende natte natuur,..  Hiervoor wordt ook gekeken naar 
lopende projecten of programma’s in de regio. Deze worden 
maximaal gekoppeld aan de doelstellingen en ambities rond 
de klimaatgordel.

Het onderzoek vertrekt van de breed beschikbare data 
omtrent de aanwezige natuurwaarden in, langs en nabij 
de infrastructuur van De Nieuwe Rand: de biologische 
waarderingskaart (versie 2), databank waarnemingen (incl 
achterliggende data). Deze informatie wordt aangevuld met 
informatie uit gesprekken met (lokale) natuurverenigingen en 
terreinbezoeken. Op deze manier wordt een projectspecifieke 
databank/kaart samengesteld met actuele gegevens over 
ecologische waarden in het studiegebied. Vervolgens worden 
de ecologisch waardevolle gebieden in beeld gebracht waar 
de infrastructurele ingrepen (in)direct kunnen leiden tot 
ecotoopinname: 

• Direct als gevolg van het aanpassen van de 
infrastructuur of de aanleg van nieuwe infrastructuur; 

• Indirect als gevolg van omgevingsaanleg.

Omdat de precieze afmetingen van de infrastructuur en 
omgevingsaanleg nog voorwerp zijn van verder onderzoek 
worden hierbij drie categorieën onderscheiden: 

• Ecologisch waardevolle gebieden waar geen inname 
wordt verwacht; 

• Ecologisch waardevolle gebieden waar mogelijks 
inname wordt verwacht; 

• Ecologisch waardevolle gebieden waar inname wordt 
verwacht. 

Voor de gebieden waar (mogelijks) inname wordt verwacht, 
wordt per vegetatietype een grootteorde van inname per 
vegetatietype berekend. Op basis van deze informatie wordt: 

• Kwalitatief beoordeeld welke invloed de ecotoopinname 
heeft op de ecologische structuur en inname van 
leefgebied voor soorten;

• Een grootteorde van behoefte aan natuur- en 
boscompensatie begroot en worden potentiële locaties 
voor compensatie gescreend en kwalitatief geëvalueerd 
aan de hand van volgende criteria:

• mate van inpassing in/meerwaarde voor de 
ecologische structuur in de omgeving met toets 
aan beleidsvisies natuur, zoals het GNOP; 

• beschikbaarheid van het terrein (huidig gebruik, 
eigendomssituatie, bestemming, toekomstige 
visie/geplande ontwikkelingen); 

• ecologisch potentieel (omgevingskenmerken, 
welke ingrepen nodig).

Methodiek en beoordelingskader

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Grootteorde aan en 
kwalitatieve evaluatie van 
potentiële locaties voor 
natuur- en boscompensatie

• Aanduiden zones waar 
ingrepen (in)direct leiden of 
kunnen leiden tot inname 
van waardevolle ecotopen, 
met grootteorde van inname 
per vegetatietype (bron: 
raadpleegbare inventarisaties 
en gesprekken met lokale 
natuurverenigingen, 
terreinbezoeken, BWK, …)

• Beoordeling obv wijzigingen 
die inname betekenen voor de 
ecologische structuur

• Onderzoek naar 
mogelijkheden voor 
ecotoopcreatie en versterken 
van de ecologische 
structuur (inclusief toets aan 
beleidsvisies natuur, zoals het 
GNOP, …)

• Mogelijkheden voor 
het versterken van de 
ecologische, landschappelijke 
of landbouwstructuur (zie 
respectievelijk OA biodiversiteit: 
wijzigingen in ecologische 
structuren en relaties, OA 
wijzigingen van landschappelijke 
structuur en relaties en OA impact 
op en kansen voor landbouw)

• Concrete uitwerking eventuele 
natuur- en boscompensatie 

• Inrichtingsalternatieven van 
potenties voor ecotoopcreatie 
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OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Een belangrijke bijkomende oppervlakte van een waardevol ecotoop ontstaat met een toename 
van  leefgebied voor verschillende voor meerdere waardevolle soorten

+++

Belangrijke oppervlaktetoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal 
binnen het studiegebied of belangrijke toename van een habitat van een belangrijke soort

++

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

+

(Nagenoeg) geen inname of inname van minder waardevolle ecotopen/habitats 0

Inname van een beperkte oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die 
geen deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde; weinig impact op het 
areaal van dit ecotoop/habitat of hoogstens beperkt areaalverlies voor getroffen kwetsbare 
soorten in de regio

-

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats 
die geen deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde; impact op het 
globale areaal van dit ecotoop/habitat en areaalverlies voor getroffen kwetsbare soorten in de 
regio

--

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats 
die deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde en/of inname van een 
belangrijke oppervlakte beschermde natuur ; significant areaalverlies voor getroffen kwetsbare 
soorten in de regio met mogelijk betekenisvolle populatieafname tot gevolg

---

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van ecotoopinname en -creatie. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader
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OA 22. Verstoring t.a.v. 
biodiversiteit
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de verstorende effecten van 
ieder alternatief?
De focus van dit onderzoeksaspect voor de eerste vraag ligt 
op de verstorende effecten die het project kan veroorzaken op 
het functioneren van het openruimtenetwerk en de ecologie, 
vegetaties en soorten die daarbinnen voorkomen. Deze 
verstorende effecten omvatten:

• Verstoring ten gevolge van geluidshinder.

• Dynamische verstoring (betreding, toename van 
menselijke activiteit)

• Verstoring door bijkomende verlichting

• Verstoring door wijzigingen in het watersysteem 
(waterkwantiteit en -kwaliteit). 

• Verstoring door wijziging in stikstofdepositie. 

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voor-
opgestelde ambities met betrekking tot het open-
ruimte netwerk bereiken?

In een tweede stap wordt nagegaan hoe de vooropgestelde 
ambities met betrekking tot het openruimte netwerk 
gerealiseerd kunnen worden. Hierbij wordt nagegaan op 
welke manier de verstoring ten aanzien van vegetaties en 
soorten tot een minimum beperkt kan worden.

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord

De focus in het noordelijk deelgebied ligt op de belangrijke 
ecologische structuren rond de A12 en in de zoekzone 
van de Nx. Hier komt mogelijk nieuwe infrastructuur 
doorheen open ruimte gebied, met een mogelijk relevante 
verschuiving in verstoringscontouren tot gevolg. Verder 
van belang is het vermijden en terugdringen van verlichting 
ter hoogte van belangrijke verbindingen van het open 
ruimtenetwerk. Aandacht zones hier zijn o.a. de kruising van 
de Antitankgracht met de A12, de zone rond de Oude Landen, 
het complex Ekers Moeras, Bospolder en Muisbroekbosjes, 
de Nx, en eventuele bijkomende fietsinfrastructuur.

Deelgebied Centrum

De focus in het centrale deelgebied wordt in de eerste plaats 
gevormd door de ecologische structuren die kruisen met 
de reservatiestrook van de A102 of in de nabije omgeving 
liggen. Er wordt onderzocht in welke mate de verstoring 
toeneemt bij een mogelijke A102 en op welke wijze deze 
impact verschilt naargelang de uitvoeringswijze (cut and 
cover vs. geboorde tunnel). Ook hier worden de effecten 
van bijkomende verstoring door toegankelijkheid, dynamiek 
en verlichting nagegaan, met een focus op Ertbrugge 
de omgeving van het Fort van Merksem en de kruisende 
beekvalleien van de Laarse beek en het Klein Schijn. Hierbij 
is er ook aandacht voor grondwaterafhankelijke vegetaties 
en wordt op kwalitatieve wijze nagegaan of er verstoring van 
de grondwaterhuishouding mogelijk is, gebaseerd op de 
onderzoeksaspecten rond grondwater. 

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijke deelgebied wordt gevormd 
door de ecologische structuren langsheen de E313, 
deze bestaan vooral uit de vallei van het Groot Schijn, de 
groenpool en de open ruimtecorridor ten zuiden van de 
E313. Ook mogelijke wijzigingen in verstoring ter hoogte 
van het aansluitingscomplex E313-E34 zijn hier relevant. 
Mogelijke wijzigingen op verstoringscontouren van licht en 
geluid worden onderzocht. Hierbij is er ook aandacht voor 
grondwaterafhankelijke vegetaties en wordt op kwalitatieve 
wijze nagegaan of er verstoring van de grondwaterhuishouding 
mogelijk is, gebaseerd op de onderzoeksaspecten rond 
grondwater. 

Deelgebied Klimaatgordel
De Antitankgracht vormt de centrale dragende structuur 
waarlangs meerdere bos- en heidegebieden zijn gelegen. 
Op de hierboven besproken overlap met de infrastruc-
tuurbundel na wordt er geen rechtstreekse bijkomende 
verstoring verwacht langs de klimaatgordel. Wel zijn er 
meerdere structuren aanwezig die kwetsbaar zijn voor 
bijkomende verstoring, bijvoorbeeld de Antitankgracht zelf, 
die van groot belang is als foerageer en koloniegebied voor 
vleermuizen, soorten zeer kwetsbaar voor verstoring door 
licht en betreding. Deze worden in het onderzoek verder in 
kaart gebracht, randvoorwaarden voor verstoring worden 
betrokken. 

Bij het beschrijven van de referentiesituatie voor dit 
Onderzoeksaspect wordt gefocust op het voorkomen van 
soorten en vegetaties langsheen de te wijzigen infrastructuur 
die mogelijk gevoelig zijn aan (bijkomende) verstoring 
veroorzaakt door het project. Hierbij wordt gefocust op de 
natuurwaarden (soorten en vegetaties) die rechtstreeks 
ter hoogte van deze infrastructuren liggen .Voor een meer 
uitgebreide beschrijving van de aanwezige natuurwaarden en 
de ecologische structuur op mesoschaal wordt verwezen naar 
OA20 en OA21. Voor het inventariseren van voor verstoring 
kwetsbare soorten wordt gebruik gemaakt van volgende 
basisgegevens: 

• Wetenschappelijke kennisbasis rond verstoring door 
geluid op fauna, in het bijzonder avifauna 

• Wetenschappelijke kennisbasis rond verstoring door 
verlichting op fauna, in het bijzonder vleermuizen

• De risico-atlas windturbines met belangrijke vliegroutes 
en slaap- en pleistergebieden voor avifauna 

• De BWK 

• Databanken broedvogels 

Wijzigingen in de verkeerssituatie (door aanpassingen aan 
bestaande wegenis dan wel door nieuwe wegenis) zullen het 
geluidsklimaat beïnvloeden. Dit effect wordt in beeld gebracht 
binnen het onderzoeksaspect ‘geluidsklimaat’. Het aspect 
verstoring wordt kwalitatief besproken, rekening houdend met 
de geluidscontourkaarten (discipline geluid), de aanwezigheid 
van kwetsbare gebieden die binnen deze geluidscontouren 
vallen alsook rekening houdend met de aard, het tijdstip en de 

duur van de verstoring, van de afstand tot de verstoringsbron 
en de gevoeligheid van de fauna.

Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat in bosrijke 
gebieden de afname van habitatkwaliteit door lawaai 
vermoedelijk de belangrijkste oorzaak is van lagere broed-
densiteiten van vogels nabij drukke wegen. De kritische 
geluidswaarden variëren tussen ongeveer 40 en 50 dB(A) 
(Reijnen et al. 1997) met een drempelwaarde van ongeveer 
42 dB(A) voor bosvogels en 47 dB(A) voor weidevogels. Voor 
watervogels zijn geen echte drempelwaarden gekend. Voor 
deze groep kan wel gesteld worden dat ze toleranter zijn. 

De toetsing van geluidseffecten dient vervolgens met 
genuanceerde beoordelingscriteria te gebeuren, namelijk: 

1. Is het gebied aangewezen voor geluidgevoelige soorten 
(cfr. SBZ-V en/of soortenbeschermingsprogramma’s) 
? Zo nee, dan zijn effecten van verkeersgeluid niet 
relevant. 
Ligt de voor het gebied en de aanwezig soorten 
relevante geluidscontour (42 dB(A), of 47 dB(A) op 
basis van de worst case aannames) binnen het gebied? 

• Zo nee, dan zijn effecten van verkeersgeluid niet 
relevant. 

• Zo ja, dan wordt mede op basis van uitgevoerde 
onderzoeken (o.m. Bureau Waardenburg, 2008; 
Alterra-Sovon, 2006) beoordeeld of negatieve, 
significante gevolgen zijn uit te sluiten.

Daarnaast gaat dit onderzoeksaspect ook na in welke mate de 
gewijzigde verkeerssituatie zorgt voor dynamische verstoring 

Methodiek en beoordelingskader

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve evaluatie risico 
op verstoring agv gewijzigd 
verkeer (geluidsverstoring, 
impact op fauna).

• Kwalitatieve inschatting 
van mogelijk bijkomende 
verstoring door verlichting

• Kwalitatieve evaluatie van 
het risico op verstoring als 
gevolg van wijzigingen in 
waterhuishouding

• Kwalitatieve evaluatie van 
het risico op verstoring t.g.v. 
gewijzigde stikstofdeposities.

•  Impact op verspreiding 
van soorten (versnippering 
en ontsnippering) (zie OA 
biodiversiteit: wijzigingen in 
ecologische structuren en relaties 
(OA20) en OA biodiversiteit: 
ecotoopinname en -creatie 
(OA21))

•  Onderzoek naar het mogelijk 
optreden van betekenisvolle 
aantasting van de natuurwaarden 
en doelstellingen voor Speciale 
beschermingszones (zie OA 
biodiversiteit: ecotoopinname en 
-creatie)

• Verstoring tijdens de aanlegfase
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Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden voor 
de effectbeoordeling op vlak van het ecologisch netwerk. 

Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht.

Beoordelingskader

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

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

+++

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring van kwetsbare gebieden/soorten of 
beperkte verbetering op diverse locaties

++

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring +

Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring 0

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

-

Tijdelijke bijkomende verstoring van verstoringgevoelige gebieden of soorten; Vrij beperkte, 
permanente bijkomende verstoring van verstoringgevoelige gebieden of soorten

--

Permanente verstoring van verstoringsgevoelige, waardevolle gebieden of soorten ---

van fauna. Meer verkeer zorgt niet enkel voor een ander 
geluidsklimaat, maar heeft ook invloed op visuele verstoring 
en leidt tot een gewijzigde dynamiek. Ook wordt nagegaan of 
er door eventuele bijkomende randinfra en fietsinfrastructuur 
kwetsbare gebieden bijkomend toegankelijk zijn en wat de 
impact kan zijn op gevoelige soorten. Naast dynamische 
verstoring is ook verstoring van nachtactieve fauna door 
verlichting relevant. Mogelijke effecten van bijkomende 
verlichting of fauna worden kwalitatief besproken, ook wordt 
per alternatief nagegaan waar er bijkomende verlichting 

te verwachten is, en of hier aanwezigheid is van voor 
verlichting gevoelige soorten. Tot slot zal ook nagegaan 
worden in welke mate een verandering in stikstofdepositie 
ten gevolge van de gewijzigde verkeerssituatie een invloed 
heeft op aanwezige fauna en flora ter hoogte van SBZ. De 
beoordeling van de effecten van stikstofdepositie zullen 
niet enkel binnen de passende beoordeling gebeuren maar 
ook binnen de verscherpte natuurtoets, voor de zones die 
respectievelijk tot SBZ en/of VEN-gebied behoren. 
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OA 23. Impact op en kansen 
voor landbouw
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van ieder alternatief 
ten aanzien van landbouw?
De realisatie van het oostelijk Haventracé kan betekenen 
dat extra wegenis wordt aangelegd of dat bestaande 
weginfrastructuur wordt aangepast dan wel uitgebreid. 
Het geheel van aanpassingen kan invloed hebben op de 
structuur en relaties van het landbouwnetwerk, bijvoorbeeld 
door directe effecten zoals de inname en versnippering van 
landbouwgebieden (zowel door infrastructurele ingrepen 
als door ingrepen inzake omgevingsaanleg, …), alsook de 
wijziging in bereikbaarheid van landbouwpercelen. Daarnaast 
kunnen indirect effecten optreden op de landbouwstructuur, 
zoals bijvoorbeeld door wijzigingen in de grondwaterstand. 
Binnen deze eerste vraag worden deze effecten in beeld 
gebracht. De belangrijkste landbouwstructuren worden in 
beeld gebracht aan de hand van bronnen waaronder de 
landbouwtyperingskaart, HAG’s, landbouwgebruikskaart, 
AGNAS, landbouwimpactstudies …. Belangrijke vragen zijn:

• Wat is de impact van de nieuwe infrastructuur op 
bestaande landbouwactiviteiten?

• In welke mate draagt elk alternatief bij aan een leefbare, 
rendabele en klimaatrobuuste landbouw binnen de 
regio? Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een ander 
gebruik van mest, koppeling van warmtevragen aan 
warmtebronnen (vanuit mitigatie), waterbuffering, 
aanleg van bassins voor periodes van droogte (vanuit 
adaptatie), …

• Wat is de impact op landbouw ten gevolge van andere 
ingrepen voor de realisatie van de klimaatgordel?

• Wat zijn de huidige problematieken waar landbouw in 
dit gebied mee geconfronteerd wordt?

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de 
vooropgestelde ambities met betrekking tot het 
openruimte netwerk bereiken?
In een tweede stap wordt nagegaan hoe de vooropgestelde 
ambities met betrekking tot het openruimte netwerk 
gerealiseerd kunnen worden. Hierbij wordt er op zoek gegaan 
naar mogelijkheden om geïmpacteerde zones te herstellen 
en wordt gezocht naar knelpunten en opportuniteiten om 
deze weg te werken. Daarnaast wordt onderzocht welke 
bedreigingen klimaatverandering voor de landbouw stelt. 
Op basis hiervan wordt onderzocht of bestaande structuren 
versterkt kunnen worden en welke mogelijkheden er bestaan 
om landbouw meer klimaatrobuust uit te bouwen. Belangrijke 
vragen zijn:

• Wat zijn bedreigingen voor de landbouw i.k.v. 
klimaatverandering?

• Wat is de (historische) rol en waarde van de landbouw 
binnen de openruimte structuur?

• Hoe kan CO2 captatie in landbouw worden bevorderd? 
Waar liggen nieuwe potenties?

• Hoe kunnen meekoppelkansen voor landbouw 
ontstaan?

Mogelijkheden hiertoe zijn:

• Gestapelde landbouw (bv verkenning van dit concept 
in de opmaak van de geïntegreerde gebiedsvisie per 
deelgebied)

• Ruilverkaveling

• Innovatieve landbouwteelt 

• Watertechnische ingrepen (bv peilgestuurde drainage)

• Gemeenschappelijke waterbuffers

• Agroforestry of meerjarige teelten

• …

Focus per deelgebied

Er worden vier deelzones inzake landbouw gedetecteerd. 
De deelzones zijn afgebakend op basis van de geografische 
indeling van de Vlaamse landbouwstreken, de aanwezige 
landbouwgebruikspercelen en het onderliggend wegennet.

• De Polders

• De Kempen

• De A102 (als centrum)

• De Zandstreek

Deelgebied Noord  –  De Polders

In het noordelijk deelgebied vormen de Polders de 
belangrijkste deelzone voor landbouw. De Polders wordt 
vanaf het noorden afgebakend door de Belgisch-Nederlandse 
grens, in het westen overwegend via de oostzijde van de A12 
en in het oosten door de N11 (via Kapellen en Putte). 

Het deelgebied Noord bestaat grotendeels uit akkerbouw 
en wordt Naast graslanden is er een hoge aanwezigheid 
vangekenmerkt door verschillende vormen akkerbouwteelten, 
waaronder maïs het meest prominent vertegenwoordigd 
is. Naast maïs zijn de akkers gelijkmatig verdeelt onder 
voedergewassen, suikerbiet, groetenteelt, graan en 
aardappelen. Verder omvat het gebied in mindere mate 
graslanden.

Hoewel de verhouding van alle voorkomende teelten gelijk 
blijft, is er wel een sterke daling waar te nemen tussen de 
periode van 2008 en 2021. Deze daling is in totaal 450 
hectare oftewel 16% van het landbouwareaal van 2008 in de 
Polders. Verschillende nieuwe ruimte-claims vanuit de Port 
of Antwerp-Bruges, uitbreiding van de polderdorpen, nieuwe 
infrastructuurwerken en natuurgebieden vormen de mogelijke 
oorzaak van deze krimp aan landbouwareaal.

Deelgebied Centrum  –  Landbouwclusters rondom 
reservatiestrook A102

In het centrale deelgebied rondom de A102 zijn eveneens 
een aantal landbouwclusters gesitueerd. Deze voornaamste 
clusters zijn als volgt: Oude Landen, Het Laaglandpark, het 
volkstuinencomplex langsheen de reservatiestrook en de 
graslanden van Ertbrugge en park Groot Schijn. In de zone 
van Ertbrugge betreft het voornamelijk graslanden, in de 

noordelijke zone zijn er hoofdzakelijk maïsakkers afgewisseld 
met graslanden. Het landbouwareaal in de centrumzone daalt 
eveneens gestaag, waarbij het opvalt dat de teelt van maïs 
stagneert en andere teelten in opmars komen.

Deelgebied Zuid  –  De Zandstreek

De Zandstreek is het meest zuidelijke deelgebied voor 
landbouw en start vanaf de vallei Groot Schijn en volgt hierbij 
het Albertkanaal. De zuidelijke begrenzing start vanaf de N14 
in Zandhoven-Ranst waarbij het zuidelijk begrensd wordt door 
de N10 in Lier en vervolgens via Boechout en Mortsel aansluit 
tot de R1. 

In de zandstreek zijn de graslanden het meest voorkomend 
qua landbouwteelt. In vergelijking met de Kempen en Polders 
is er een lagere verhouding aan akkerbouw en een veel 
grotere aanwezigheid van serreteelten.

De Zandstreek vertoont zich sterk verschillend ten opzichte 
van de andere deelzones. Het is opvallend dat er zelfs sprake 
is van een schaalvergroting en dat het landbouwareaal 
ook effectief uitbreidt doorheen de periode van 2008 

tot 2021. Naar teelten is er ook een opmars naar meer 
verschillende vormen serreteelt aanwezig. Desondanks de 
schaalvergroting zijn er verschillende lopende planprocessen 
(Lage Keer, Groenpool…)    die een (cumulatief) effect op het 
landbouwareaal in het deelgebied zuid kunnen hebben.

Deelgebied Klimaatgordel  –  De Kempen
De Kempen als deelzone is opgebouwd op basis van de 
openruime fragmenten langsheen de Antitankgracht, startend 
vanaf het Fort van Ertbrand met het Albertkanaal als zuidelijke 
grens. Binnen de Kempische deelzone vormen graslanden 
de meest aanzienlijke teeltsoort, met in veel lagere mate 
akkerbouw (van verschillende gewassen zoals maïs, graan, 
aardappelen, …).  

Over de periode van 2008 tot 2021 is er geen noemenswaardig 
verschil op te merken aan de landbouwteelt of teeltrotatie 
binnen de Kempische deelzone. De stabiliteit van het land-
bouwareaal binnen de Kempen heeft ook te maken dat binnen 
deze zone er minder harde ruimte-claims worden geopperd 
ten opzichte van het landbouwgebied.  
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Zowel rondom het oostelijk Haventracé als in de ruimere regio, 
zijn verschillende landbouwstructuren te herkennen. In de 
omgeving van het oostelijk Haventracé liggen verschillende 
landbouwzones, waaronder ook Herbevestigde Agrarische 
Gebieden. 

Rekening houdend met de grootteordes van ruimte-inname 
(zie onderzoeksaspect 9) wordt kwantitatief en kwalitatief 
nagegaan in hoeverre de ingrepen aan de infrastructuur de 
landbouwstructuur aantasten en waar mogelijkheden zijn 
om deze structuur en relaties te versterken. Hierbij gaat de 
aandacht zowel naar inname, versnippering en bereikbaarheid 
van de landbouwpercelen (strategisch niveau) als gevolg van 
aanpassingen aan de infrastructuur als eventuele inname 
als gevolg van bijkomende ingrepen ter realisatie van de 
vooropgestelde ambities. 

In kader van dit onderzoeksaspect wordt voor ieder 
deelgebied een landbouwimpactstudie (LIS) opgemaakt. 
De LIS zal zo een beeld geven van het landbouwgebruik, 
landbouwstructuur, landbouwwaarde en landbouwkader 
en geeft zo een antwoord op vragen zoals: hoeveel actieve 
landbouwers telt het gebied, hoeveel landbouwers hebben 
er hun bedrijfszetel, …. De resultaten van de LIS zullen 
gebruikt worden binnen dit onderzoeksaspect om de impact 

en kansen voor landbouw in beeld te brengen. Daarnaast 
wordt kwalitatief onderzocht in welke mate wijzigingen in de 
grondwaterhuishouding een effect kunnen hebben op de 
landbouwstructuur. 

Verder kijken we naar mogelijke bedreigingen voor 
de landbouw binnen het gebied ten gevolge van 
klimaatverandering. Er wordt onderzocht hoe de landbouw 
binnen de verschillende gebieden meer klimaatbestendig 
gemaakt kan worden en welke kansen er voor landbouw 
ontstaan om de landbouwfunctie verder te versterken. Zo kan 
bijvoorbeeld nagegaan worden of de claim van 100 hectare 
bebossing via het AGNAS-proces in het noordelijk deelgebied 
deels in andere deelgebieden van de klimaatgordel kan 
worden ingepast. Hierbij zal steeds rekening worden 
gehouden met potentiële negatieve effecten, ook ten aanzien 
van landbouw.

Ten slotte kijken we ook na wat de impact is op de landbouw 
ten gevolge van verschillende ingrepen voor realisatie van 
de klimaatgordel. Hierbij worden ook potentieel negatieve 
effecten ten aanzien van landbouw binnen de deelgebieden 
in beeld gebracht. Indien maatregelen gerealiseerd worden 
in deze zoekzone met een negatief effect op landbouw, zullen 
deze effecten ook gemilderd moeten worden. 

Methodiek en beoordelingskader

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op 
de landbouwstructuur en 
landbouwgebieden

• Kansen voor het versterken 
van de landbouwstructuur 
i.k.v. klimaatverandering, met 
specifieke aandacht voor het 
deelgebied noord – de Polders

•  Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op de 
ecologische structuur en op 
ecologisch waardevolle gebieden 
(zie OA biodiversiteit: wijzigingen 
in ecologische structuren en 
relaties en OA biodiversiteit: 
ecotoopinname en -creatie)

•  Kansen voor het versterken 
van de ecologische structuur (zie 
OA biodiversiteit: wijzigingen in 
ecologische structuren en relaties)

• Evaluatie van financiële 
instrumenten om klimaatrobuust 
beheer en inrichting te stimuleren

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden 
voor de effectbeoordeling op vlak van de landbouwstructuur 
en relaties. Dit beoordelingskader kan in de loop van het 

geïntegreerde onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend 
inzicht.

Beoordelingskader

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle landbouwstructuren of -relaties, creëren 
van robuuste nieuwe structuren/relaties en globale verbetering van de bereikbaarheid van 
landbouwgebieden

Wijziging waterhuishouding leidt tot permanente positieve wijzigingen in 
standplaatskarakteristieken binnen een grote oppervlakte

+++

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle landbouwstructuren of -relaties en lokale 
verbetering van de bereikbaarheid van waardevolle landbouwgebieden of globaal herstel of 
opwaardering minder waardevolle landbouwstructuren of -relaties en globale verbetering van 
de bereikbaarheid van minder waardevolle landbouwgebieden

Wijziging waterhuishouding leidt tot permanente positieve wijzigingen in 
standplaatskarakteristieken binnen een beperkte oppervlakte

++

Lokaal herstel, opwaardering of versterking van landbouwstructuur en -relaties en lokale 
verbetering van de bereikbaarheid van landbouwgebieden

Wijziging waterhuishouding leidt tot tijdelijke positieve wijzigingen in standplaatskarakteristieken

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid van landbouwgebieden of samenhang 
van de landbouwstructuur

-nagenoeg- geen wijziging in hydrologie ter hoogte van landbouwgebieden te verwachten

0

Vrij beperkte, lokale verstoring of versnippering van structuur en relaties of beperkte verstoring 
van reeds aangetaste structuren of relaties en lokaal afname van de bereikbaarheid van 
landbouwgebieden

Wijziging waterhuishouding leidt tot tijdelijke negatieve wijzigingen in standplaatskarakteristieken

-

Beperkte verstoring of versnippering van waardevolle landbouwstructuren of -relaties en lokaal 
afname van de bereikbaarheid van waardevolle landbouwgebieden of een sterke, globale 
verstoring van reeds aangetaste landbouwstructuren of relaties en globaal afname van de 
bereikbaarheid van minder waardevolle landbouwgebieden

Wijziging waterhuishouding leidt tot permanente negatieve wijzigingen in 
standplaatskarakteristieken binnen een beperkte oppervlakte

--

Verstoring of versnippering van waardevolle landbouwstructuren of -relaties en globale afname 
van de bereikbaarheid van landbouwgebieden

Wijziging waterhuishouding leidt tot permanente negatieve wijzigingen in 
standplaatskarakteristieken binnen een grote oppervlakte

---
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OA 24. Wijziging erfgoedwaarde 
en archeologie
Focus van de aanpak

Het onderzoek naar de effecten ten aanzien van 
erfgoedwaarden en archeologie wordt gestart met een 
analyse van de cultuurhistorische ontwikkelingen (evolutie 
van het landschap en cultuurhistorische context) in het 
studiegebied. Waarna de bestaande, gekende en potentiële 
erfgoedwaarden worden geïnventariseerd en geanalyseerd, 
om vervolgens na te gaan in welke mate bestaande en 
potentiële kwaliteiten al dan niet worden aangetast, 
gerespecteerd of versterkt.  Het onderzoek naar de potentiële 
effecten wordt opgebouwd aan de hand van twee concrete 
vragen.

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van ieder alternatief 
ten aanzien van erfgoedwaarden en archeologie?
Voor elk alternatief wordt de impact op erfgoedelementen 
(zowel bouwkundig als landschappelijk als cultuurhistorisch) 
kwalitatief in beeld gebracht. Naast effecten (aantasting of 
inname, maar ook opwaardering of herstel) ten aanzien van 
het erfgoed zelf wordt eveneens onderzocht welke ingrepen 
de context- en ensemblewaarde van het erfgoed kunnen 
beïnvloeden. Zowel de directe effecten als de indirecte 
effecten en de negatieve als positieve effecten komen hierbij 
aan bod. 

Daarnaast wordt de potentiële impact op archeologie onder-
zocht. Hierbij gaat aandacht uit naar gekend archeologisch 
erfgoed, maar nog meer naar het potentieel voorkomen van 
ongekend archeologisch erfgoed en de mogelijke aantasting 
ervan. 

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop- 
gestelde ambities met betrekking tot het open-
ruimte netwerk bereiken?
In deze tweede vraag wordt nagegaan welke potenties 
het complex project biedt ter versterking, opwaardering 
of herstel van de erfgoedwaarde. Er wordt immers niet 
enkel getracht de mogelijke impact zoveel als mogelijk te 
beperken of te herstellen, maar er wordt eveneens nagegaan 
op welke manier de erfgoedwaarde(n) verder versterkt of 
opgewaardeerd kunnen worden. Hierbij wordt gezocht 
naar functies of ingrepen die kunnen worden gerealiseerd 
zonder afbreuk te doen aan de aanwezige erfgoedwaarden. 
Zijn er nieuwe functies mogelijk die de authenticiteit van 
het onroerend erfgoed respecteren en die de waarde van 
het erfgoed mee kunnen versterken of opwaarderen? Hoe 
kunnen deze nieuwe functies geïntegreerd worden binnen de 
publieke ruimte? Op welke manier kunnen erfgoedelementen 
door een dynamisch gebruik verder evolueren? In welke mate 
behoudt het erfgoed haar waarde of krijgt het erfgoed een 
nieuwe waarde?

Het studiegebied ten noordoosten van Antwerpen wordt 
gekenmerkt door een zeer waardevol cultuurhistorisch 
landschap, met onder andere de Antitankgracht, bunkers 

en loopgraven, de fortengordel en kasteeldomeinen en hun 
omgeving. 

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord
Centraal door het deelgebied loopt van oost naar west de 
Antitankgracht (beschermd erfgoed) die het fort van Stabroek 
in het noorden en het fort van Oelegem in het zuiden verbindt. 
Het Fort van Stabroek, Fort van Ertbrand en enkele Duitse 
bunkers en loopgraven maken onder andere deel uit van deze 
bescherming. Ten noorden van de Antitankgracht situeert 
zich militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar 
Kempen.

De polders van Stabroek vormen een erfgoedlandschap, 
grenzend aan het zeehavengebied van Antwerpen. Het 
betreft een open agrarisch landschap dat gekenmerkt wordt 
met nog aanwezige erfgoedelementen zoals dijken en lineaire 
ontginningspatronen. Het fungeert als landschappelijke 
overgang tussen de Scheldepolders in het westen en het 
zandgebied van de Kempen in het oosten. De structuren van 
het historisch landschap zijn in dit gebied bijzonder goed 
bewaard gebleven. Het betreft onder andere De “Rode hoeve” 
en “het Rood en omgeving”. Daarnaast zijn nog enkele 
typerende waardevolle landhuizen en kasteelparken als 
beschermd landschappelijke gehelen aanwezig in het gebied.  

Deelgebied Centrum
Het deelgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
kasteelparken en domeinen als beschermd dorpsgezicht of 
beschermd landschap aanwezig in het deelgebied: kasteel 
van Schoten, Bouckenborgh, Vrieselhof, Wijngemhof, 
Ertbrugge, … Het Peerdsbos, beschermd landschap, 
vormt in het noorden van het deelgebied een complex 
van structuurrijke loofbossen met verspreid voorkomende 
naaldhoutaanplanten.  

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijke deelgebied wordt gevormd De In 
het zuidelijk deelgebied, in de onmiddellijke omgeving van 
de E313 vormen de kasteeldomeinen en hun omgeving 
(Zevenbergen, Bossenstein, Selsaete, hofke Moons, 
Ertbrugge – Zwarte Arend, Rivierenhof, Sterckshof, Kasteel 
Boterlaerhof,…) als beschermd dorpsgezichten zeer 
waardevolle erfgoedelementen. In het deelgebied zijn enkele 
grootschalige beschermd cultuurhistorische landschappen 
aanwezig. Het betreft onder meer het landschap van het 
Binnenbos en omgeving te Zandhoven, het Bos van Ranst, …

Deelgebied Klimaatgordel 
In het centrale deelgebied loopt de Antitankgracht van 
noord naar zuid tussen het Fort van Schoten en het fort van 

Oelegem met onder andere Fort-2 en 3 gelegen binnen het 
studiegebied. 

Ten oosten van de stad Antwerpen is heel wat militair erfgoed 
gevestigd, dat zich kenmerkt als (on)zichtbare lijnstructuren 
in het landschap. De meest opvallende structuren zijn de 
Antitankgracht die loopt tussen het Fort van Schoten en het 
Fort van Oelegem, gebouwd voor WO II. Daarnaast vormt de 
Duitse bunkerlinie Nordabschnitt waardevol oorlogserfgoed 
in het studiegebied. De Antitankgracht is aangeduid als een 
beschermd cultuurhistorisch landschap, de bunkerlinie 
is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Naast 
lijnstructuren is een groot gebied afgebakend als vastgesteld 
landschapsatlasrelict: Militair erfgoed op de overgang van 
Scheldepolders naar Kempen. Een aantal forten van de 

buitenste fortengordel bevinden zich eveneens binnen dit 
deelgebied: het fort van Stabroek, Kapellen, Brasschaat 
en Ertbrand (vastgesteld bouwkundig erfgoed). Andere 
beeldbepalende erfgoedelementen zijn onder meer het 
Peerdsbos (beschermd cultuurhistorisch landschap) als 
overblijfsel van het grotere domein Bremdonk, het park van 
Brasschaat (landschapsatlasrelict) en de vallei van het Groot 
Schijn (beschermd cultuurhistorisch landschap). 

Op vlak van archeologie zijn zeer beperkt enkele kleinere 
zones aanwezig waar geen archeologische verwacht wordt 
aanwezig. De “loopgraven en bunkers in het Mastenbos” 
zijn aangeduid als archeologisch geheel. Gezien de 
cultuurhistorische context wordt de kans op aanwezigheid 
van ongekend archeologisch materiaal als reëel ingeschat.

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Beschrijving en 
kwalitatieve analyse van 
de cultuurhistorische 
ontwikkeling van de omgeving

• Inventarisatie van de 
bestaande, gekende en 
potentiële erfgoedwaarden in 
het gebied

• Beschrijving inname, 
aantasting of vernietiging van 
het beschermde en overig 
erfgoed ten gevolge van 
infrastructurele ingrepen;

• Beschrijving wijziging 
in context- en/of 
ensemblewaarde ten gevolge 
van infrastructurele ingrepen;

• Kwalitatieve beoordeling op 
hoofdlijnen van mogelijke 
aantasting/vernietiging van 
archeologisch erfgoed.

• Kwalitatieve analyse van 
functies/ingrepen die 
potenties bieden inzake 
opwaardering/bieden nieuwe 
dynamiek erfgoedelementen

• Beoordeling impact op 
perceptieve kenmerken 
(zie OA 8 wijziging van de
bBelevingswaarde)

• Beoordeling impact op 
landschappelijke structuren en 
relaties (zie OA 25 wijziging van6 
landschappelijke structuren en 
relaties)

• Uitwerking mogelijke maatregelen 
voor erfgoed;

• Concrete ontwikkelings- en 
beheervisie voor het erfgoed 

• Meer gedetailleerde evaluatie 
obv aanvullend archeologisch 
vooronderzoek.
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Wijziging erfgoedwaarde

WIJZIGING ERFGOED-
WAARDE

WEINIG  
ERFGOEDWAARDE

(structureel aangetast, 
nieuw landschap)

MATIGE  
ERFGOEDWAARDE

(beperkt aangetast matig 
kenmerkend, streekeigen 

landschapselement/
landschap)

HOGE   
ERFGOEDWAARDE

(landschapsatlasrelict, 
beperkt aangetast 

bijzonder landschap, 
streekeigen landschap, 
inventaris bouwkundig 

erfgoed)

ZEER HOGE 
ERFGOEDWAARDE

(beschermd, 
erfgoedlandschappen, 

gaaf, streekeigen, 
bijzonder landschap)

Vernielen=vernietiging 
(afbraak of volledige 
inname)

Sterke schade aan 
betekenisvolle elementen 
(direct of indirect)

Structurele aantasting/
versterking context/en-
semblewaarde

Volledig herstel erfgoed-
waarden

-/0 --/+ ---/++ ---/+++

Aantasting (=gedeeltelijke 
inname) 

Beperkte schade aan be-
tekenisvolle elementen

Beperkte aantasting / 
gedeeltelijke versterking 
context/ensemblewaarde

Gedeeltelijk herstel

0 -/+ --/++ ---/+++

Gedeeltelijk verdwijnen/
aantasten 

Behoud van betekenisvol-
le elementen

Beïnvloeding of minimale 
aantasting ensemble-
waarde en/of context-
waarde

Tijdelijke impact

0 0 -/+ --/+

Archeologische impact

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Geen ingreep (compactie, vergraving, bemaling) in de bodem, geen wijziging in 
grondwaterstand of ingrepen in bodem zonder potentie voor archeologische en historische 
waarden

0

Mogelijke fysieke aantasting (door vergraving, bodemtechnische ingrepen of verandering 
van de grondwaterstand). Beperkte grondwerkzaamheden of andere ingrepen (compactie of 
bemaling) in verstoorde en vergraven bodem. Lage tot matige potentie voor archeologische en 
historische waarden. Of aantasting archeologisch erfgoed met documentering ervan

-

Grondwerkzaamheden of wijziging grondwaterstand in beperkt verstoorde en/of vergraven 
bodem. Matig tot hoge potentie voor archeologische en historische waarden

--

Grondwerkzaamheden of wijziging grondwaterstand in onverstoorde bodem. Hoge potentie 
voor archeologische en historische waarden

---

Binnen het onderzoeksaspect “Erfgoed en archeologie” 
wordt gestart met een kwalitatieve analyse en beschrijving 
van de historische ontwikkeling en erfgoedwaarden in het 
studiegebied. Doormiddel van een korte cultuurhistorische 
beschrijving van het gebied wordt inzicht verworven in 
de oorspronkelijke context van een relict. De bestaande, 
gekende en potentiële erfgoedwaarden worden 
geïnventariseerd en geplaatst binnen de cultuurhistorische 
evolutie van het gebied. Vervolgens wordt de impact van het 
project op de erfgoedwaarden in het studiegebied op een 
kwalitatieve wijze beoordeeld. De effecten ten aanzien van 
erfgoedwaarde worden beoordeeld op de aanwezige (al dan 
niet) vastgestelde landschapsatlasrelicten, beschermingen, 
bouwkundige relicten, erfgoedlandschappen, op het 
landschap als historisch erfgoed en op het aanwezige 
archeologisch erfgoed. Daarnaast gaat eveneens aandacht 
uit naar de mogelijke aantasting van de context of de 
ensemblewaarde van het erfgoed. 

De significantie van de effecten wordt bepaald door de 
criteria ‘waarde van het erfgoed’ en ‘de grootteorde van 
de ingreep’ te confronteren met elkaar. De waarde van 
het erfgoed wordt bepaald op basis oa. volgende criteria: 
beschermingsstatus, bijzonder landschap, graad van huidige 
aantasting, historische waarde van het landschap/erfgoed, 
… Daarnaast bepalen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid 
of een combinatie van de hierboven geformuleerde criteria 
eveneens de waarde van het erfgoed. 

Om de grootteorde en de graad van de ingreep te bepalen 
worden criteria zoals de graad van aantasting en schade, 
eventuele restauratie/renovatie van de erfgoedelementen 
zelf, maar ook de beïnvloeding van de context- en/of 
ensemblewaarde van het erfgoed gehanteerd.   

De effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed 
kunnen beoordeeld worden aan de hand van volgende 
criteria:

• al dan niet aanwezig zijn van gekend archeologisch 
materiaal;

• aard van de verstoring;

• graad van de verstoring van oppervlakkige bodem;

• bodemkenmerken zelf;

• aard (bodemcompactie, grondwaterpeilwijziging, 

vergravingen, …), duur en omvang van de ingreep.

De aanwezigheid van gekend archeologisch materiaal is 
echter een dubieuze factor. Het gekende archeologische 
erfgoed is immers slechts een fractie van het gehele 
archeologische erfgoed. De hoeveelheid ongekend erfgoed is 
vele malen groter. 

Verharde, bebouwde, geërodeerde of vergraven bodems zijn 
verstoorde bodems. Voor dit type bodems zijn de effecten 
ten aanzien van het archeologisch erfgoed algemeen als 
te verwaarlozen of matig negatief te beschouwen. Echter 
verstoorde bodems kunnen ook een oudere antropogene en 
dus archeologisch belangrijke oorsprong hebben. De effecten 
zijn dus afhankelijk van het type verstoring. Algemeen 
gesteld zal de impact groter zijn bij effectieve vergraving in 
de bodem, gezien het potentiële archeologische erfgoed 
hierbij direct en fysiek wordt aangetast. Bij bodemcompactie 
en grondwaterpeilwijziging is de impact eerder indirect met 
mogelijke degradatie of deformatie tot gevolg. 

Vanwege de locatiegebondenheid van erfgoed en archeologie 
wordt getracht eventuele milderende maatregelen zoveel als 
mogelijk te voorzien in de nabijheid van het desbetreffende 
erfgoed- of archeologie element. 

Onderstaand beoordelingskader zal gehanteerd worden 
voor de effectbeoordeling op vlak van het erfgoedwaarde. 
Dit beoordelingskader kan in de loop van het geïntegreerde 
onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend inzicht. Het 
betreft geen absoluut beoordelingskader en vormt louter een 
leidraad voor de beoordeling. 

Methodiek en beoordelingskader
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OA 25. Wijziging van landschap-
pelijke structuur en relaties
Focus van de aanpak

Het onderzoek naar de effecten ten aanzien van land-
schappelijke structuur en relaties wordt gestart met een 
analyse van de landschappelijke structuren en relaties die 
het studiegebied op vandaag kenmerken. Deze analyse gaat 
dieper in op de verschillende landschappelijke eenheden 
binnen het studiegebied, de structurerende elementen die het 
landschap vormgeven, de huidige knelpunten en barrières 
op vlak van landschap. Vervolgens wordt nagegaan in welke 
mate bestaande en potentiële kwaliteiten al dan niet worden 
aangetast, gerespecteerd of versterkt.  

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van ieder alternatief 
ten aanzien van de landschappelijke structuur en 
relaties?
Het projectgebied van De Nieuwe Rand doorkruist verschil-
lende landschappelijke eenheden met elk hun kenmerkende 
landschappelijke structuur en relaties. Binnen deze eerste 
vraag wordt onderzocht op welke manier ieder alternatief een 
impact kan hebben op de samenhang van deze waardevolle 
landschappelijke structuren en relaties. De realisatie van 
nieuwe infrastructuur kan immers leiden tot een versnippering 
van waardevolle landschappelijke eenheden en structuren. 
Hierbij gaat aandacht uit naar de graad van verandering, de 
mate van de huidige samenhang/versnippering en de impact 
van de nieuwe infrastructuur hierop. 

Onderzoeksvragen zijn:

• Welke landschappelijke elementen kenmerken de 
regio?

• Welke landschappelijke structuren worden 
gedetecteerd? 

• Welke knelpunten of barrières zijn aanwezig? 

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop- 
gestelde ambities met betrekking tot het open-
ruimte netwerk bereiken?
In deze tweede vraag wordt nagegaan welke potenties het 
complex project biedt om waardevolle landschappelijke 
structuren en eenheden te herstellen of versterken. Er wordt 
immers niet enkel getracht de mogelijke impact zoveel als 
mogelijk te beperken of te herstellen, maar er wordt eveneens 
nagegaan op welke manier de alternatieven een hefboom 
kunnen vormen ten aanzien van de versterking of het herstel 
van waardevolle landschappelijke structuren en relaties. 
Concreet betekent dat gezocht wordt naar hoe de nieuwe 
infrastructuur een versterking kan betekenen ten aanzien van 
waardevolle landschappelijke eenheden. Op welke manier 
kan de nieuwe infrastructuur verstoorde landschappelijke 
relaties herstellen of opwaarderen? Op welke manier kan het 
alternatief een hefboom vormen om bestaande knelpunten 
weg te werken? 

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord
Het noordelijk deelgebied betreft landschappelijk gezien 
de overgang tussen de Scheldepolders in het westen 
en het zandgebied van de Kempen in het oosten. Het 
behoort tot het traditionele landschap “Scheldepolders ten 
oosten van de Schelde”. De landschappelijke structuur en 
landschapsopbouw is in dit deelgebied relatief goed bewaard 
gebleven, ondanks de verstedelijking die de omgeving 
ondergaat met de realisatie van de Port of Antwerp-Bruges, 
de woonkernen van Stabroek, Kapellen en de realisatie van 
de grootschalige lijninfrastructuren de A12, E34 en N11. 

Het westelijk deel, de polder, wordt gekenmerkt door een open 
landschap met langgerekte percelen, waarbij houtkanten en 
bomenrijen hoofdzakelijk zijn verdwenen. Enkele dreven en 
bomenrijen getuigen nog van het vroegere landschapsbeeld, 
dat eerder gekenmerkt werd door een gesloten landschap. 
Ze zijn nog getuige van voormalige perceelsgrenzen.  

Het oostelijke deel van Deelgebied Noord wordt land-
schappelijk gekenmerkt door een reeks aaneengesloten 
kasteelparken en tuinen. Het landschap wordt hier getypeerd 
door een eerder gesloten karakter. Ten zuiden van de Rode 
Beek, dat een belangrijk lineair landschapselement vormt, 
is het landschap geëvolueerd tot een halfopen landschap. 
De loofbossen wisselen er af met kleinschalige, extensief 
beheerde weilanden met houtkanten en bomenrijen. De grote 
en kleine dreven die het landschap doorkruisen getuigen van 
de vroegere kasteelparkfunctie van het gebied. 

In deelgebied Noord wordt een contrast gevormd tussen 
een landelijk open traditioneel landschap en een nieuw 
havenlandschap met industrieel karakter. De nieuwe 
landschapselementen bepalen er eveneens de verticale 
landschappelijke structuur. Het nieuwe landschap met de 
kenmerkende haveninfrastructuur staat er in groot contrast 
met de vlakke traditionele polderstructuur. 

Deelgebied Centrum
Het deelgebied Centrum is gelegen in de traditionele 
landschappen “Heide- en bosgebied van Kalmthout” en “Land 
van Zoersel en Wijnegem”. Het landschap wordt er enerzijds 
gekenmerkt door het nieuwe landschap met de stedelijke 
agglomeratie van Antwerpen in het oosten en anderzijds 
de traditionele landschappen in het westen. De traditionele 
landschappen worden gekenmerkt door een vlakke en 
golvende topografie met een duidelijke gerichtheid van 
valleien, ruggen en bewoning. Het reliëf bepaalt er samen met 
de bossen en bebouwing de compartimentenlandschappen.  
Het Albertkanaal vormt een belangrijke antropogene 
lijninfrastructuur die afwijkt van het natuurlijke reliëf. Het 
Albertkanaal doorsnijdt het landschap van oost naar west. 
Tussen de valleien begeeft het Albertkanaal zich lager dan zijn 
omgeving, in de valleien situeert het zich hoger. 

Deelgebied Zuid

Het deelgebied betreft de ruime omgeving rond de E313 
tussen Antwerpen en Oelegem. Dit deelgebied bestaat uit het 
traditionele landschap Land van Zoersel Wijnegem enerzijds, 
met een karakteristieke reliëfstructuur van afwisselend 
valleien en langsliggende ruggen, en het traditionele 
landschap van Land van Kontich-Ranst anderzijds, met 
een vlakke topografie waarin verstedelijkt weefsel sterk 
structuurbepalend is. De grote dichtheid van serres is 
beeldbepalend in het landschap. In het algemeen wordt het 
landschap sterk versnipperd en zijn onregelmatig kleine open 
ruimten aanwezig.  Het landschap wordt er bepaald door een 
complexe verweving van agro-industrie, bebouwing en open 
ruimte. 

Deelgebied Klimaatgordel 
Binnen dit deelgebied worden verschillende (traditionele) 
landschappen doorkruist, waaronder de Scheldepolders 
ten oosten van de Schelde, het heide- en bosgebied van 
Kalmthout, het Land van Brecht, het Land van Zoersel-
Wijnegem en het Land van Kontich-Ranst. In dit deelgebied 
bevindt zich een groene lob om en rond Brasschaat, 
doorkruist door de E19, net zoals de groene structuren van 
de Schietvelden en de aaneengesloten groene as van de 
Antitankgracht. Ten noorden van de E19 bevindt zich het 
Peerdsbos, met orthogonale drevenstructuren, en ten zuiden 
van de E19 bevindt zich het domein van Vordenstein met een 
stervormige drevenstructuur en het latere fort van Schoten. 
Het deelgebied wordt in het westen landschappelijk begrensd 
door de stedelijke en haveninfrastructuur van Antwerpen, 
in het oosten wordt het deelgebied begrensd door de 
lijnstructuur van de Antitankgracht (cfr. erfgoed).

Binnen de verschillende deelgebieden liggen aaneengesloten 
landschappelijke eenheden. Binnen dit onderzoeksaspect 
wordt onderzocht in welke mate de ingrepen rond De 
Nieuwe Rand de samenhang van waardevolle structuren 
en relaties aantast. Er wordt eveneens onderzocht waar en 
welke mogelijkheden er zijn om deze samenhang en relaties 
te versterken. De effecten worden kwalitatief bepaald op 
basis van onder andere de graad (omvang en duurtijd) van 
verandering, de mate van samenhang (relatie met de context) 
en mate van versnippering. Belangrijke elementen hierin zijn 
de geomorfologische eenheden, landschapselementen en 
landschapsecologische relaties. Hierbij kunnen effecten op 

niveau van een groter landschappelijk geheel (mesoniveau) 
worden onderzocht, maar eveneens de effecten op kleinere 
schaal (bijvoorbeeld op niveau van een samenhangend 
herkenbaar deel van de polder, een kasteeldomein/park, …)

Methodiek en beoordelingskader

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve evaluatie van 
impact van het project op de 
landschappelijke structuur en 
relaties

• Potenties voor het 
versterken/herstel van de 
landschappelijke structuur en 
relaties

• Algemene perceptieve kenmerken 
(zie OA wijziging van de 
belevingswaarde);

• Ruimtelijke functionele structuur 
(zie OA ruimte-inname en wijziging 
van de stedelijke structuur en 
relaties ).
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Onderstaand beoordelingskader wordt voorgesteld voor de 
effectbeoordeling op vlak van landschappelijke structuren 
en relaties. Dit beoordelingskader kan in de loop van het 

geïntegreerde onderzoek nog wijzigen tgv voortschrijdend 
inzicht.

Beoordelingskader

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle landschappelijke structuren of relaties +++

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties (vb. kasteeldomein, een 
samenhangend deel van de polder) of globaal herstel of opwaardering minder waardevolle 
structuren of relaties

++

Lokale verbetering of opwaardering van waardevolle gebieden of relaties, lokaal meer 
landschappelijke gehelen

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in samenhang van de landschappelijke structuur en relaties 0

Vrij beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschappelijke eenheden en relaties of 
beperkte verstoring van reeds aangetaste landschappelijke eenheden of relaties

-

Beperkte verstoring of versnippering van waardevolle landschappelijke eenheden of relaties of 
een sterke, globale verstoring van reeds aangetaste gebieden of relaties

--

Verstoring of versnippering van waardevolle landschappelijke eenheden of relaties ---
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OA 26. Investerings- en onder-
houdskosten
Focus van de aanpak

Het onderzoek naar de effecten ten aanzien van erf-
goedwaarden en archeologie wordt gestart met een analyse 
van de cultuurhistorische ontwikkelingen (evolutie van het 
landschap en cultuurhistorische context) in het studiegebied. 
Vervolgens wordt nagegaan in welke mate bestaande 
en potentiële kwaliteiten al dan niet worden aangetast, 
gerespecteerd of versterkt.  Het onderzoek naar de potentiële 
effecten wordt opgebouwd aan de hand van twee concrete 
vragen.

VRAAG 1: Wat zijn de investerings- en 
onderhoudskosten van ieder samengesteld 
alternatief?
Binnen deze vraag worden de investerings-, beheers- 
en onderhoudskosten voor het volledige project van De 
Nieuwe Rand begroot. Dit wil zeggen, zowel investerings- 
en onderhoudskosten voor infrastructurele ingrepen, maar 
evenzeer investerings- en onderhoudskosten voor andere 
projectingrepen in kader van leefkwaliteit, duurzame mobiliteit 
en klimaatrobuuste regio horende bij ieder alternatief. 
Het helder krijgen van de verschillende investerings-, 
beheers- en onderhoudskosten is onder meer noodzakelijk 
als input om de mogelijke financieringsopties tegen elkaar af 
te wegen. Het ramen van de onderhoudskosten wordt gedaan 
vanuit een ‘life cycle costing’ insteek, zodat er ook expliciet 
aandacht wordt besteed aan beheers- en onderhoudskosten 
en dus ook met mogelijke besparingen in deze specifieke 
kosten door bijvoorbeeld initieel te investeren in meer 
duurzame materialen. Behalve een raming van de totale 
investerings-, beheers- en onderhoudskosten worden ook 
de specifieke investerings-, beheers en onderhoudskosten 
van de projectonderdelen (op hoofdlijnen) en hoe deze 
projectonderdelen zich onderling verhouden in beeld 
gebracht. Ook de onderhouds- en exploitatiekosten van 
de bestaande infrastructuur worden in beeld gebracht. Dit 
om een beeld te krijgen van de kosten verbonden aan het 
nulalternatief. 

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities bereiken?

Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect.

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord
In het noordelijk deelgebied ligt de focus op investerings- 
en onderhoudskosten gekoppeld aan de infrastructuur van 
de A12 en Nx.  Daarnaast worden ook voor bouwstenen in 
kader van de thema’s Levendige Rand, Bereikbare Rand en 
Klimaatrobuuste Rand binnen dit deelgebied investerings- en 
onderhoudskosten bepaald.

Deelgebied Centrum
De focus in het centrale deelgebied wordt gevormd door 
investerings- en onderhoudskosten die gepaard gaan met 
de aanleg van de A102. Speciale aandacht gaat hierbij uit 
naar de verschillende mogelijkheden voor de tunnel, nl. 
een cut en cover, of een geboorde tunnel. Verschillen in 
investerings- en onderhoudskosten zullen in beeld gebracht 
worden. Daarnaast worden ook voor bouwstenen in kader 
van de thema’s Levendige Rand, Bereikbare Rand en 
Klimaatrobuuste Rand binnen dit deelgebied investerings- en 
onderhoudskosten bepaald.

Deelgebied Zuid

De focus in het zuidelijke deelgebied wordt gevormd door 
investerings- en onderhoudskosten van de E313. Daarnaast 
worden ook voor bouwstenen in kader van de thema’s 
Levendige Rand, Bereikbare Rand en Klimaatrobuuste Rand 
binnen dit deelgebied investerings- en onderhoudskosten 
bepaald.

Deelgebied Klimaatgordel 
In het deelgebied van de klimaatgordel worden geen 
infrastructurele ingrepen voorzien. Investerings- en 
onderhoudskosten in dit deelgebied zullen in beeld gebracht 
worden voor de ingrepen die hier voorzien worden in kader 
van de klimaatdoelstelling en bouwstenen in kader van 
het thema . Daarnaast worden ook voor bouwstenen in 
kader van de thema’s Levendige Rand, Bereikbare Rand en 
Klimaatrobuuste Rand.

Raming investerings-, beheers- en onderhoudskosten 
samen-gestelde alternatieven De Nieuwe Rand

Binnen dit onderzoeksaspect wordt een raming opgesteld, 
voor het volledige traject van ieder samengesteld alternatief. 
De raming houdt rekening met volgende aspecten:

• Het project wordt opgedeeld in verschillende 
projectonderdelen (kostenposten). Vertrekbasis 
voor het ramen van de investerings-, beheers- en 
onderhoudskosten zijn enerzijds de plannen die 
als werkvoorbeeld worden opgesteld waaruit 
hoeveelheden worden afgeleid (grootteorde) en 
anderzijds eenheidsprijzen voor de verschillende 
kostenposten. Deze eenheidsprijzen worden 
afgeleid uit ‘best practices’ en de mediaan uit de 
prijzendatabank van het Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken en getoetst aan recente, 
vergelijkbare projecten die werden of worden 
uitgevoerd. Belangrijk om op te merken is dat de raming 
op strategisch niveau wordt uitgewerkt, en de afgeleide 
hoeveelheden en kosten steeds als grootteorde 
moeten worden geïnterpreteerd. Om de onzekerheid, 
zowel op vlak van hoeveelheden als eenheidsprijzen, 
te ondervangen, wordt de raming aangevuld met 
een risicoanalyse en risico-allocatie matrix voor de 
verschillende alternatieven. Dit laat toe om aspecten 
als bouwrisico’s, risico op aanwezigheid van (bodem)
verontreiniging (gekende verontreinigingen obv 
databank OVAM en risico op ongekende verontreiniging 
obv een analyse van historische activiteiten), … mee 
op te nemen in de kostenraming. Finaal zal dit leiden 
tot een sensitiviteitsanalyse van de grootteorde 
van de verschillende investerings-, beheers- en 
onderhoudskosten voor elk van de alternatieven.

• De investerings- beheers- en onderhoudskosten 
worden gesitueerd op een tijdsschaal en alle 
investerings-, beheers- en onderhoudskosten worden 
uitgedrukt als een kostprijs in het referentiejaar 2030 
(verdisconteren). Dit wordt expliciet uitgewerkt vanuit 
‘life cycling costing’ benadering en hierbij zal ook 
de nodige aandacht worden besteed aan mogelijke 
restwaarden van de infrastructuur na 2030. 

Vergelijking en beoordeling

De raming voor het volledige traject wordt vergeleken met 
raming van het nulalternatief. Het nulalternatief houdt in dat 
de bestaande wegenis blijft behouden en wordt onderhouden 
zoals voorzien, maar ook het verder exploiteren van de 
bestaande infrastructuur vraagt investerings- beheers-, en 
onderhoudskosten. 

Binnen dit onderzoeksaspect zal een MKBA opgemaakt 
worden, ter ondersteuning van het onderzoek. Deze zal 
tevens beschikbaar zijn als apart rapport. De gedachte 
achter een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
is dat daarin alle welvaartseffecten (kosten en baten) die 
worden veroorzaakt door de uitvoering van het project 
in kaart worden gebracht. Deze behelzen niet alleen de 
effecten die invloed hebben op de economie maar ook die 
effecten die invloed hebben op het welzijn van de bevolking 
(milieu, verkeersveiligheid, landschap, etc.). Voor een deel 
zijn dit effecten die in geld zijn uitgedrukt (vervoerskosten, 
investeringskosten, etc.). Voor een deel zijn het echter ook 
effecten waarvoor geen marktprijs bestaat (milieu, landschap, 
reistijd etc.), maar die omwille van de vergelijkbaarheid in geld 
gewaardeerd (kunnen) worden. De MKBA betreft dus niet 
uitsluitend de financieel-economische effecten. 

De MKBA bepaalt dus de waarde van het project voor de 
gehele maatschappij, waarbij deze het saldo vormt van 

Methodiek en beoordelingskader

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Grootteorde van 
investerings-, beheers- en 
onderhoudskosten voor de 
verschillende alternatieven 
van De Nieuwe Rand

• Grootteorde van investerings- 
en onderhoudskosten voor 
ingrepen ter realisatie van de 
geformuleerde ambities van 
het project

• Onderlinge vergelijking adhv 
scenario’s (raming, tijdsschaal 
van investerings-, beheers- en 
onderhoudskosten) afgezet 
tov investeringen, beheers- 
en onderhoudskosten in het 
nulalternatief (geen investeringen 
en continuering van het 
huidige besliste beleid) (zie OA 
financieringsmogelijkheden)

• Meer gedetailleerde 
kostenramingen voor binnen het 
voorkeursalternatief obv 

• (voor)ontwerp

• Detaillering onteigeningskost
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alle maatschappelijke baten en kosten. De resultaten van 
de MKBA laten enerzijds toe het maatschappelijk beste 
alternatief te selecteren (d.w.z. het alternatief met de hoogste 
maatschappelijke waarde), en anderzijds te beoordelen of het 
project maatschappelijk zinvol is (d.w.z. de maatschappelijke 
waarde van het beste alternatief moet positief zijn).

De MKBA staat niet op zich. De definitie van de referentie-
situatie en de alternatieven is het startpunt van de MKBA. 
Belangrijke input komt daarnaast uit de technische 
onderdelen en milieuonderdelen (MER) van de studie. Daarbij 
vormen ook de verkeerssimulaties met de modellen van het 
Departement MOW en een voldoende accurate kostenraming 
een zeer belangrijke input. 

De MKBA wordt uitgevoerd voor het volledige studiegebied. 
Dit omvat het gebied waarin zich significante effecten 
voordoen op mobiliteit en milieu (net zoals de MER). 

De MKBA wordt uitgewerkt op basis van de richtlijnen en de 
stappen zoals voorzien in de Standaardmethodiek voor MKBA 

van transport-infrastructuurwerken – Algemene leidraad, 
de Aanvulling: Infrastructuurprojecten voor vrachtvervoer 
over land (weg, spoor en binnenvaart) en het bijhorende 
Kengetallenboek. De Vlaamse Standaardmethodiek wordt 
dus als algemene leidraad gebruikt, maar waar nodig zullen 
er aanpassingen zijn. Deze aanpassingen worden ingegeven 
door bijvoorbeeld

• Beschikbaarheid van updates van bestaande 
gegevens. 

• Toevoeging van ontbrekende informatie (bv waardering 
baten actieve modi)

• Verhoging van de consistentie met de richtlijnen voor 
MKBA van DG Regio.

Het algemene uitgangspunt is echter het stappenplan van 
de Standaardmethodiek. De Standaardmethodiek omvat 11 
stappen, zoals weergegeven in de volgende figuur. 

Er wordt geen beoordelingskader opgesteld voor dit 
onderzoeksaspect. Ieder alternatief wordt geraamd en 

vergeleken, zowel onderling als ten opzichte van het 
nulalternatief. 

Beoordelingskader

fig 4:  Stappen in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (Gauderis, 2013)

De MKBA wordt uitgevoerd voor het volledige studiegebied. Dit omvat het gebied waarin zich significante effecten voordoen
op mobiliteit en milieu (net zoals de MER).

De MKBA wordt uitgewerkt op basis van de richtlijnen en de stappen zoals voorzien in de Standaardmethodiek voor MKBA
van transport-infrastructuurwerken – Algemene leidraad, de Aanvulling: Infrastructuurprojecten voor vrachtvervoer over
land (weg, spoor en binnenvaart) en het bijhorende Kengetallenboek. De Vlaamse Standaardmethodiek wordt dus als
algemene leidraad gebruikt, maar waar nodig zullen er aanpassingen zijn. Deze aanpassingen worden ingegeven door
bijvoorbeeld

⋅ Beschikbaarheid van updates van bestaande gegevens.
⋅ Toevoeging van ontbrekende informatie (bv waardering baten actieve modi)
⋅ Verhoging van de consistentie met de richtlijnen voor MKBA van DG Regio.

Het algemene uitgangspunt is echter het stappenplan van de Standaardmethodiek. De Standaardmethodiek omvat 11
stappen, zoals weergegeven in de volgende figuur.

Figuur 1: Stappen in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (Gauderis, 2013)

Beoordelingskader
Er wordt geen beoordelingskader opgesteld voor dit onderzoeksaspect. Ieder alternatief wordt geraamd en vergeleken,
zowel onderling als ten opzichte van het nulalternatief.
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OA 27. Financierings- 
                mogelijkheden
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de financieringsmogelijkheden 
van ieder samengesteld alternatief?
Rekening houdend met de investerings-, beheers-, en 
onderhoudskosten van het project wordt voor het volledige 
traject een overzicht gegeven van de financierings- en 
bekostigingsopties. Het is belangrijk om goed het verschil 
tussen financiering (= eenmalig ter beschikking stellen van 
financiële middelen voor de mogelijke investeringsuitgaven) 
en bekostiging (= periodieke betalingen om de lopende kosten 
van onderhoud en exploitatie en de financieringskosten 
(aflossing + interest) te dekken) te begrijpen. Hieruit kan 
dan gekeken worden wat de publieke en/of private rol wordt, 
rekening houdend met de wensen en verwachtingen van het 
Agentschap Wegen & Verkeer en Departement Omgeving, en 
bij uitbreiding de Vlaamse overheid. 

De verschillende financierings- en bekostigingsvormen 
worden in eerste plaats kwalitatief ten opzichte van elkaar 
geëvalueerd, onder andere op vlak van de mate waarin ze een 
gefaseerde aanpak van het project mogelijk maken of vereisen, 
in welke mate debudgettering noodzakelijk is voor het 
Agentschap Wegen & Verkeer en de Vlaamse overheid en de 
mate waarin ze de scope van het project kunnen beïnvloeden. 
Zoals reeds vermeld, gaan naast de klassieke financierings- 
en bekostigingsvormen ook expliciet de aandacht uit naar 

publiek-private samenwerkingsmogelijkheden, subsidie- en 
ondersteuningsmogelijkheden vanuit Europa, mogelijke 
verschillen in subsidiemogelijkheden voor elk van de 
alternatieven, leningsmogelijkheden vanuit de Europese 
Investeringsbank (EIB),…

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities bereiken?
Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect.

Wisselwerking met andere onder-
zoeksaspecten

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 
(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Opgave van financierings- en 
bekostigingsmogelijkheden;

• Onderscheid tussen de 
alternatieven obv kwalitatieve 
evaluatie (expert judgement)

• Onderzoek en inschatting 
van alternatieve 
financieringsmogelijkheden, 
waaronder PPS;

• Onderzoek en inschatting 
van de kansrijkheid tot 
Europese subsidie- en 
ondersteuningsmaatregelen. 

• Onderlinge vergelijking adhv 
scenario’s (raming, tijdsschaal 
van investerings-, beheers- en 
onderhoudskosten) afgezet 
tov investeringen, beheers- 
en onderhoudskosten in 
het nulalternatief (geen 
investeringen en continuering 
van het huidige besliste 
beleid)

• Investerings-, beheers- en 
onderhoudskosten van de 
verschillende alternatieven 
(zie OA investerings- en 
onderhoudskosten)

• Gedetailleerde en 
kwantitatieve uitwerking van de 
verschillende financierings- en 
bekostigingsmogelijkheden en 
bijhorende financierings- en 
bekostigingsplannen;

• Opmaak van gedetailleerde 
financiële business case.

Rekening houdend met de investerings-, beheers- en 
onderhoudskosten wordt een overzicht gegeven van de 
bekostigings- en financieringsmogelijkheden. Behalve 
klassieke financieringsvormen gaat ook aandacht uit naar 
publiek-private samenwerkingsmogelijkheden, Europese 
subsidiemogelijkheden, … Aan de hand van onderstaande 
matrix kunnen de verschillende vormen voor de verschillende 
alternatieven overzichtelijk worden uitgewerkt.

De verschillende financierings- en bekostigingsvormen 
worden kwalitatief geëvalueerd en dit op vlak van: 

• de mogelijkheden en de mate waarin het 
project kan worden opgevat als een integrale 
gebiedsontwikkelingsproject;

• de mate waarin ze een gefaseerde aanpak van het 
project mogelijk maken of vereisen;

• de mate waarin er door het project en de projectscope 
bijkomende maatschappelijke ontwikkelingen worden 
gerealiseerd (creëren van bijkomende ruimte voor 
groenruimtes, publieke ruimte, enz.);

• de mate waarin debudgettering wenselijk is, zowel 
vanuit het Agentschap Wegen & verkeer als de Vlaamse 
overheid;

• de mate waarin Europese ondersteunings- en 
subsidiemogelijkheden aan de orde zijn.

Methodiek

FINANCIEREN

Publiek Privaat

B
EK

O
ST

IG
EN

Pu
bl

ie
k

Door overheid gefinancierde 
en geëxploiteerde 

infrastructuur, gratis ter 
beschikking van de gebruikers 

gesteld (bijvoorbeeld de 
autosnelwegen in Vlaanderen)

DBFM(O) op basis van 
beschikbaarheidsvergoeding 

(bijvoorbeeld PPS 
scholenbouw in Vlaanderen 
en wegenprojecten van Via-
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(bijvoorbeeld een; 
domeinconcessie)

Commerciële goederen en 
diensten

DBFM in combinatie met 
gebruikersvergoeding
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OA 28. Bouwrisico’s en 
                  hinderaspecten
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de bouwrisico’s en hinder-
aspecten van ieder samengesteld alternatief?
In dit onderzoeksaspect wordt gefocust op 2 aspecten, 
namelijk bouwrisico’s en hinderaspecten. 

Hinderaspecten tijdens de aanlegfase die toch een 
aanzienlijke tijd kunnen duren, zoals het bouwen van een 
nieuwe tunnel voor de A102,… worden niet als tijdelijke 
effecten beschouwd en worden bijgevolg wel in beschouwing 
genomen. Bouwrisico’s (stabiliteit van bebouwing, risico 
op bodemzetting agv wijzigingen in het grondwaterregime) 
kunnen leiden tot permanente effecten en/of ingrijpende 
maatregelen vragen (bv. uitvoeringstechniek resulterend in 
trillinghinder of ondergrondse inname) en zo sturend zijn voor 
de besluitvorming op strategisch niveau. Er wordt onderzocht 
welke de belangrijkste bouwrisico’s en hinderaspecten zijn 
tijdens de aanlegfase en hoe mogelijke risico’s beperkt 
kunnen worden. De focus ligt hierbij op:

• Het risico op zettingen en daaruit volgend het risico op 
schade;

• Mogelijkheden/beperkingen van uitvoeringstechnieken 
en het risico op schade in relatie tot de afstand 
van de werken tot omliggende bebouwing en 
bebouwingsdichtheid;

• Kenmerken van de omgeving in functie van de 
mogelijke hinder tijdens de aanlegfase;

• Faseringsmogelijkheden tijdens de aanlegfase (o.a. 
om impact op mobiliteit tijdens de werken in beeld te 
brengen);

• Impact grondwaterhuishouding op stabiliteit van 
bebouwing (o.a. wooneenheden);

• Het risico omwille van grondverzet;

• Bodemverdichting en -verharding.

Hierbij wordt telkens nagegaan of er een onderscheidend 
effect is tussen de verschillende alternatieven. 

Binnen dit onderzoeksaspect wordt tevens in beeld gebracht 
in welke mate ieder alternatief gefaseerd kan worden 
aangelegd en in welke mate een alternatief bijgevolg leidt 
tot omleidingen van het verkeer of tijdelijke maatregelen. 
Daarnaast zal onderzocht worden wat de impact op 
technische uitvoerbaarheid is indien de Leidingstraat 
en tweede spoortoegang samen met A102 binnen de 
reservatiestrook worden aangelegd.  

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities bereiken?
Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect.

Wisselwerking met andere onder-
zoeksaspecten

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 
(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve evaluatie van de 
gevoeligheid van de omgeving 
voor hinder agv langdurige 
werken;

• Kwalitatieve evaluatie van de 
bouwrisico’s (stabiliteit van 
bebouwing).

• Kwalitatieve evaluatie van 
mogelijkheden/beperkingen 
van uitvoeringstechnieken per 
alternatief

• Kwalitatieve evaluatie van de 
faseringsmogelijkheden van 
ieder alternatief

• Impact op technische 
uitvoerbaarheid indien 
Leidingstraat en Tweede 
Spoortoegang samen met 
de A102 worden aangelegd 
binnen de reservatiestrook

• Financiële impact van 
bouwrisico’s (zie OA investerings- 
en onderhoudskosten)

• Overige effecten tijdens de 
aanlegfase;

• Aanduiden van concrete locaties 
voor werfzones.

Hinderaspecten

Hinderaspecten tijdens de aanlegfase omvat onder andere 
effecten op vlak van tijdelijke geluids-, lucht en stofhinder, 
trillingen, hinder op vlak van bereikbaarheid, rustverstoring, 
visuele hinder, etc. Op basis van expert judgement en 
vakliteratuur (bv. kengetallen m.b.t. emissies) worden de 
belangrijkste hinderaspecten opgelijst en omschreven. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de mate waarin de 
hinderaspecten al dan niet eenvoudig kunnen worden 
vermeden/beheerst. Op strategisch niveau wordt de 
gevoeligheid van de omgeving voor hinder tijdens de 
aanlegfase beschreven en de aard van de hinder en dit aan de 
hand van volgende parameters:

• gevoeligheid omgeving: bebouwingstypologie en 
-dichtheid, gebruiksfuncties (wonen, bedrijvigheid, 
recreatie, groen, …), grootteorde van afstand tot de 
werken;

• aard (grootte) van hinder: aard en duur van de hinder.

Op basis van deze kenmerken wordt kwalitatief beschreven in 
welke mate de omgeving gevoelig is voor hinderaspecten. 

Bouwrisico’s

Op vlak van bouwrisico’s wordt het risico op zettingen, trillingen 
en het afgeleide risico op schade aan bebouwing geëvalueerd. 
Voor wat betreft het risico op zettingen wordt vertrokken 
van de resultaten van het onderzoek naar grondwater (zie 
OA19). Er wordt uitgegaan van beschikbare gegevens over 
de hydrogeologische opbouw, aangevuld met onderzoek naar 
de hydraulische parameters en grondwaterstijghoogtes. Deze 
onderzoeksresultaten worden gebruikt om de impact op de 
grondwaterhuishouding te beschrijven en de zones in kaart te 
brengen waar de infrastructurele ingrepen kunnen resulteren 
in een wijziging van de grondwaterstand. Op basis van deze 
onderzoeksresultaten, samen met een eerste screening van 
de stabiliteit van de aanwezige infrastructuur en bebouwing in 
deze zones, wordt een inschatting gemaakt van: 

• de kans op het optreden van zettingen (laag, matig, 
hoog);

• de gevolgen van de zettingen (omvang zone met 
(indicatief) grootteorde van aantal getroffen woningen, 
bedrijfsgebouwen, erfgoed, infrastructuren, …).

Deze onderzoeksresultaten worden gebruikt om het 
bouwrisico (zettingsrisico) te beoordelen.

Methodiek en beoordelingskader

Omvang/risico Laag Matig Hoog

Grote, grotendeels bebouwde 
oppervlakte

- -- ---

Grote, grotendeels 
onbebouwde oppervlakte of 
kleine, grotendeels bebouwde 
oppervlakte

0 - --

Kleine, grotendeels 
onbebouwde oppervlakte

0 0 -

Gevoeligheid/grootte Laag Matig Hoog

Laag 0 0 -

Matig 0 - --

Hoog - -- ---

Op basis van de evaluatie van de hinderaspecten en 
bouwrisico’s wordt een gezamenlijke beoordeling uitgewerkt, 

rekening houdend met de mate waarin de bouwrisico’s en het 
risico op hinder beheersbaar is.

Beoordelingskader

OMSCHRIJVING SIGNIFICANTIE

Bouwrisico’s en hinderaspecten zijn verwaarloosbaar 0

Bouwrisico’s en hinderaspecten treden op, maar blijven beperkt of zijn goed beheersbaar -

Bouwrisico’s en hinderaspecten treden op, ook na het nemen van beheersmaatregelen --

Hoog bouwrisico en/of hoge graad aan hinder, ook na het nemen van beheersmaatregelen ---
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OA 29. Relatie met en afhanke-
lijkheid van overige planproces-
sen en -initatieven
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Wat zijn de effecten van het infra-
structuuralternatief ten aanzien van lopende plan-
processen en -initiatieven?
Binnen dit onderzoeksaspect wordt onderzocht welke 
planprocessen, -initiatieven en projecten interfereren, 
zowel inhoudelijk als qua proces, met het project van De 
Nieuwe Rand. Deze interferentie kan op verschillende 
aspecten invloed hebben, waardoor afstemming mogelijk 
vereist is. Binnen dit onderzoek wordt in beeld gebracht 
voor welke projecten afstemming vereist is en op welk 
vlak deze afstemming van toepassing is (bv. studie, 
procedure, uitvoerbaarheid, cumulatieve impact, …). Waar 
relevant worden de onderscheidende effecten tussen 
de samengestelde alternatieven nagegaan. Belangrijke 
projecten en processen omvatten onder meer (niet-limitatief) 
de Leidingstraat, knoop Oost, het Logistiek Park Schijns, de 
tweede spoortoegang (waaronder de tweede spoortoegang 
zelf en de ongelijkgrondse vertakking Oude Landen), het 
complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA), 
overige deelprojecten van het Haventracé (E34, R2, tweede 
Tijsmanstunnel); ENA-projecten, … . Deze projecten werden 
reeds verkend en verzameld binnen de ambitiefase van De 
Nieuwe Rand.

In de Antwerpse regio loopt een gehele reeks andere 
processen. Binnen dit onderzoeksaspect worden deze in 
kaart gebracht, zodat kan nagegaan worden in welke mate 
afstemming vereist is. Om er zorg voor te dragen dat er 
geen hypotheken worden gelegd op de realisatie en om 
ruimtebesparende potenties (door bv. gezamenlijke aanleg) 
in beeld te brengen, worden voor bepaalde planprocessen 
ontwikkelingsscenario’s geformuleerd. Er zal tevens rekening 
worden gehouden met cumulatieve effecten binnen het MER. 

Voor overige projecten en processen wordt geen apart 
ontwikkelingsscenario opgemaakt en worden geen cumula-
tieve effecten beoordeeld.

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities bereiken?
Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect.

Focus per deelgebied

Deelgebied Noord
Specifiek voor het deelgebied Noord wordt nagegaan 
welke lopende planprocessen en -initiatieven gesitueerd 
zijn in de omgeving van de A12 en de zoekzone van de Nx. 
Voorbeelden hiervan zijn het Logistiek Park Schijns, het 
complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen, de 
verbetering van het fietspad op de Transcontinentaalbrug, het 
ringfietspad te Ekeren, de P&R Noorderlaan, Tijsmanstunnel, 
ingrepen uit het Routeplan 2030 binnen dit deelgebied, RUP 
dorpskernversterking Berendrecht-Zandvliet, masterplan 
Ekeren centrum, ontwikkeling van de Opstalvallei volgens 
het GRUP Afbakening Zeehavengebied, Groenplan Stad 
Antwerpen, Waterplan Stad Antwerpen, Klimaatplan Stad 
Antwerpen…

Deelgebied Centrum
In het centrale deelgebied wordt nagegaan welke lopende 
planprocessen en -initiatieven er gesitueerd zijn in de 
omgeving van de reservatiestrook van de A102. Voorbeelden 
hiervan zijn de Hoogmolenbrug, de fortvlakte te Wijnegem, 
landschapspark Laagland, ingrepen uit het Routeplan 2030 
binnen dit deelgebied … . Specifiek voor de Leidingstraat en 
de tweede spoortoegang wordt in beeld gebracht in welke 
mate deze projecten al dan niet samen met de aanleg van de 
A102 worden/kunnen worden aangepakt (voor de relevante 
samengestelde alternatieven).

Deelgebied Zuid

Voor het deelgebied zuid worden lopende planprocessen en 
-initiatieven in de omgeving van de E313 in beeld gebracht.
Hierbij wordt gedacht aan de Maasweg, GRUP Groenpool, 
Bouwmeester Scan Wommelgem, heraanleg (of tijdelijke 
renovatie) van kunstwerken aan de Cornelissenlaan en
Sterkshoflei, gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst, 
bedrijventerrein Lage Keer, ingrepen uit het Routeplan 2030 
binnen dit deelgebied … 

Deelgebied Klimaatgordel 
Het deelgebied van de klimaatgordel brengt de ruime regio 
in beeld waarbinnen ingrepen ter mitigatie van de CO2-
uitstoot kunnen gerealiseerd worden. De centrale drager 
binnen dit deelgebied wordt gevormd door de Antitankgracht. 
Binnen dit deelgebied wordt geen interferentie verwacht met 
de samengestelde alternatieven, maar mogelijks wel met 
geplande ingrepen in kader van de doelstellingen rond de 
klimaatgordel. Bijgevolg worden ook relevante processen 
binnen dit deelgebied in kaart gebracht. 

Binnen dit onderzoeksaspect worden de relevante 
planprocessen en -initiatieven opgelijst en wordt voor elk 
initiatief onderzocht in welke mate een interferentie met het 
project van De Nieuwe Rand kan optreden, zowel positief als 
negatief: De Nieuwe Rand kan een stimulans, een hefboom 
zijn of kan een hypotheek leggen op (een deel van) het 
initiatief. Hierbij gaat aandacht naar interferentie op vlak van 

inhoudelijke elementen alsook op vlak van tijdsaspecten 
(procedureel, fasering, …). 

Meer concreet wordt de relatie onderzocht met de initiatieven 
zoals opgelijst in tabel 1. Mochten in de loop van het 
geïntegreerd onderzoek overige initiatieven relevant blijken, 
dan worden deze toegevoegd aan het onderzoek.

Methodiek en beoordelingskader

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 

(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Beschrijving en kwalitatieve 
evaluatie van de interferentie 
met lopende planprocessen 
en -initiatieven

• Impact op technische 
uitvoerbaarheid indien 
Leidingstraat en tweede 
spoortoegang samen met A102 
binnen de reservatiestrook worden 
aangelegd (zie OA bouwrisico’s en 
hinderaspecten)

• Concrete uitwerking van 
raakvlakken tussen het project 
De Nieuwe Rand en overige 
initiatieven

Er wordt geen beoordeling toegepast op de projecten, enkel 
de interferentie en mogelijke raakvlakken worden geduid. 
Op deze manier wordt een overzicht gegeven van de risico’s 
die De Nieuwe Rand met zich meebrengt voor projecten 
en processen in de ruime omgeving van het studiegebied, 
maar wordt eveneens weergegeven waar er synergiën en 

raakvlakken aanwezig zijn en waar De Nieuwe Rand net 
ondersteunend kan werken voor projecten/processen. Zo 
kunnen risico’s maximaal beheerst en/of vermeden worden 
en kan een mogelijk ondersteunende werking maximaal 
gerealiseerd worden.

Beoordelingskader
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Nummer Lopend planproces/initiatief/project

1 Haventracé

1.1 Nieuwe Maasweg

1.2 Tweede Tijsmanstunnel (incl fietsverbinding) en andere onderdelen van het westelijk Haventracé.

2 Oosterweelverbinding

3 Overkapping van de ring (R1)

3.1 Herinrichting zuidelijke Ring

3.2 Knoop Oost

4 GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

5 Tweede Spoortoegang

5.1 Fase 1: ongelijkgrondse vertakking Oude Landen

5.2 Fase 2: tweede spoortoegang

6 Gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst

6.1 Lage Keer

6.2 Spaarbekken thv zwaaikom te Ranst en ecologische verbinding ten oosten

6.3 Ontwikkelingen inzake Hoge Keer en Jacobsveld

6.4 Dienstenzone

6.5 Fietssnelweg

6.6 Groenpool

6.7 Brug van Wijnegemsteenweg

7 Studie Noorderkempen

7.1 Corridorstudie Antwerpen-Turnhout

7.2 HOV-as langsheen E313

7.3 Tramverlenging Bisschoppenhoflaan en infrastructuur voor HOV-as door Wijnegem en Schilde

7.4 Uitbreiding stelplaats De Lijn aan de Houtlaan, in combinatie met een P&R

7.5 Herinrichting N12 Schilde

8 Logistiek Park Schijns

9 Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA)

10 Gebiedsprogramma Groen Kruis

10.1 Masterplan Kaartse Beek (Puyhoek)

10.2 Ontwerpend onderzoek naar ecologische verbinding tussen Bospolder en Oude landen met potentiële fietsconnectie op 
Transcontinentaalbrug

10.3 Uitbreiding spoor thv domein Infrabel naast Oude Landen

10.4 Ecologische verbinding langsheen de Hoogmolenbrug

10.5 Fietsbrug aan de Bisschoppenhoflaan (Merksemsebaan/Deurnesteenweg)

10.6 Ecologische verbinding langs fietsbrug over Bisschoppenhoflaan (Merksemsebaan/Deurnesteenweg)

10.7 Fortvlakte Wijnegem

10.8 Park Groot Schijn

10.9 Integraal Project Groot Schijn 

10.10 Bermbrug aan de Peerdsbosbaan

10.11 E10-plas Schoten

10.12 Ferdinant Verbiststraat

10.13 Park IJsvogelstraat 

11 Routeplan 2030

11.1 Nieuw OV- plan incl. VOM

12 Nieuwe wegencategorisering

13 Prioriteitenlijst modal shift (team intendant) 

14 Mobiliteitsstudie Middenkempen 

15 Districtentram  

16 Versterken van de spoorverbinding naar de Noorderkempen 

17 Doortrekken goederenspoorlijn 11 

18 Snelbus Genk/Hasselt - Antwerpen 

19 Busbaan A12 tussen R2 en Leugenberg 

20 Snelbus A12 

21 P&R Noorderlaan 

22 P&R Keizershoek

23 P&R Stabroek 

24 Fietsbrug aan Bisschoppenhoflaan (Merksemsebaan/Deurnsesteenweg) 

25 Aanleg fietspaden langs N111 te Kapellen en Kalmthout

26 Op- en afrittencomplex Kloosterstraat

26.1 Ringfietspad Ekeren 

27 Fietspad over sporen aan Argentiniëlaan vanaf Salaadweg

28 Heraanleg N11 te Ekeren/ Brasschaat 

29 Heraanleg N114 tussen Leugenberg en Hoevenen  

30 Heraanleg bruggen E313  

30.1 Brug Vaartstraat E313 

30.2 Heraanleg kunstwerk (onderdoorgang) aan Cornelissenlaan incl geluidsscherm

30.3 Heraanleg kunstwerk (onderdoorgang) aan Sterkshoflei incl geluidsscherm

31 Kaderplan Albertkanaal Antwerpen Schoten Wijnegem 

31.1 Verhogen Hoogmolenbrug

31.2 Nieuwe brug over Albertkanaal te Wijnegem 

32 Wachtdok thv Noordlandbrug 

33 Warmtenet Fluvius in het noorden 

34 Bestaande gasvoerinstallaties (Fluxys) 

35 Bestaande hoogspanningslijnen, hoogspannings -en signalisatiekabels en hoogspanningsstations (Elia)

36 Uitbreidingsplannen Main Hub Lineas 

37 Doortrekken goederenspoorlijn 11 

38 Project Delta Corridor ‘connecting industries’ 

39 Plaatsing windturbines Kabeljauwpolder

40 Masterplan Water Oude Landen

41 Groenplan Stad Antwerpen 

42 Waterplan Stad Antwerpen

43 Klimaatplan Stad Antwerpen

44 Gemeentelijke Hemelwaterplannen 

45 Provinciaal klimaatplan 'Plan Vandaag' 

46 Natuurplan Schilde 

47 Studie Bas Smets landschapspark  Laaglandpark   

47.1 Ecologische brug over E19 tussen Oude Landen en Laaglandpark

48 Vergroening Fort van ’s Gravenwezel

49 Masterplan Grenspark Kalmthoutse Heide

50 PDPO project: “Onze (antitank)gracht”

51 GRUP afbakening Zeehavengebied Antwerpen

51.1 Ontwikkeling Opstalvallei
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Lijst van lopende planprocessen en -initiatieven

52 Provinciaal Ruimtelijk beleidsplan Antwerpen

53 Uitbreiding Wijnegem Shopping Centrum

54 Duurzame ontwikkeling van de luchthaven in Antwerpen

55 Structuurschets Berendrecht-Zandvliet-Lillo

56 Nieuwe RUPs van gemeenten in het gebied

56.1 RUP Bellenhof (Brasschaat)

56.2 RUP Withof (Brasschaat)

56.3 RUP Woonparken (Brasschaat)

56.4 RUP Kernversterking, detailhandel en wonen (Brasschaat) 

56.5 RUP KMO (Brecht)

56.6 RUP Woonparken (Brecht)

56.7 RUP Centrum (Schoten)

56.8 RUP Tappelbeek (Ranst)

57 Woonproject Kwade Velden (Merksem)

58 Woonprojecten (Wommelgem) 

59 Woonproject kasteel Wijnegemhof

60 Woonproject Silsburg Gardens

61 Woonproject Ertbrugge

62 Herbestemming KMO-zone Wijnegemsesteenweg

Nummer Lopend planproces/initiatief/project
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OA 30. Onderzoek naar in te 
zetten instrumentarium
Focus van de aanpak

In het project van De Nieuwe Rand kunnen we reeds, los van 
het uiteindelijke projectbesluit, deelprojecten verwezenlijken. 
Deze deelprojecten verlopen parallel aan het proces van het 
complexe project waardoor tijdswinst geboekt kan worden.

Om reeds te anticiperen, te sturen of in te grijpen in de huidige 
situatie met het oog op het latere project, verschillende 
deelprojecten af te romen, of al flankerende maatregelen op te 
starten kunnen verschillende instrumenten gebruikt worden. 
Het instrumentarium dat we hiervoor kunnen gebruiken en 
verder zullen onderzoeken in de OA wordt hier opgesomd.

Focus per deelgebied

Niet van toepassing voor deze fiche.

Wisselwerking met andere onder-
zoeksaspecten

Niet van toepassing voor deze fiche.

Methodiek

Volgende instrumenten kunnen helpen bij de realisatie van 
het uiteindelijke voorkeursbesluit of bepaalde quick wins en 
hefboomprojecten:

• Ruimtelijk beleidsplan

• Beleidsmatige gewenste ontwikkeling

• Vergunningsvoorwaarden

• Stedenbouwkundige lasten (in natura)

• Lastenbesluit in een stedenbouwkundige verordening

• Ruimtelijk gedifferentieerde heffingen

• Stedenbouwkundige verordeningen

• Thematisch RUP

• RUP verkorte procedure

• Gedetailleerd RUP

• Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil 
(HVKPR)

• Omzendbrief ruimtelijke transformatiebeleid

• Beeldkwaliteitsplan

• Visie erfgoed

• Minnelijke verwerving

• Voorkooprecht

• Groenplan

• Lokale grondenbank

• Strategisch woonontwikkelingsplan

• Kwaliteitskamer

• Aankoopplicht

• Onteigening

• (beheer-overeenkomsten

• Brownfieldconvenanten

• Wijkstructuurschetsen

• Klimaatplan

• Weerbaar Waterland

• Stroomgebiedbeheerplan Benedenscheldebekken

In de OA zal onderzocht worden welke instrumenten ingezet 
kunnen worden in kader van De Nieuwe Rand, wanneer in het 
proces dergelijke opportuniteiten zich voordoen en hoe een 
dergelijke afsplitsing in zijn werk kan gaan.

Beoordelingskader

Niet van toepassing voor deze fiche.
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OA 31. Onderzoek naar invloed 
van onzekerheden
Focus van de aanpak

VRAAG 1: Hoe robuust is ieder alternatief ten aan-
zien van onzekerheden en toekomstige trends?
De Nieuwe Rand is een onderdeel van het Haventracé, als 
noordelijk alternatief rond de stad. De ingrepen in kader van 
dit project situeren zich op grote schaal in een vaak complexe 
omgeving en zullen pas gerealiseerd worden over een aantal 
jaar. Complexe infrastructuurprojecten worden gekenmerkt 
door (onoplosbare) onzekerheden die een invloed hebben 
op de planning, besluitvorming, uitvoering, kosten en timing, 
de impact en het gebruik van projecten.  Meer en meer groeit 
immers het besef dat belangrijke infrastructuur voor een lange 
periode de maatschappij moet dienen waardoor ook een meer 
duurzame samenleving ontstaat. Vandaar dat ontwerpers, 
bouwers, beheerders en exploitanten mogelijke toekomstige 
uitdagingen voor hun infrastructuurprojecten mee in 
overweging moeten nemen bij de planning en het ontwerp van 
infrastructuren. 

In dit onderzoeksaspect wordt onderzocht hoe robuust ieder 
alternatief is ten aanzien van toekomstige trends. Hierbij wordt 
de focus gelegd op de onderscheidende effecten tussen de 
alternatieven. Belangrijke vragen hierbij zijn:

• In welke mate is het ene alternatief meer robuust ten
aanzien van onzekerheden dan een ander?

• In welke mate is het ene alternatief meer compatibel met
bepaalde trends dan het andere?

De belangrijkste onzekerheden waarmee rekening wordt 
gehouden binnen dit project, zijn onzekerheden rond de 
realisatie van de modal shift,  en rond gedrag sturende 
maatregelen en rond de effectiviteit en effectieve realisatie 
van andere grote projecten in de regio. Onderzoeksvragen 
hieromtrent zijn:

• Wat is de impact van tolheffing op het mobiliteitssysteem? 
In welke mate zorgt rekeningrijden voor een daling van 
het aandeel personenvervoer?

• In welke mate wordt De Nieuwe Rand dan nog gebruikt?

• Werkt De Nieuwe Rand indien de doelstelling rond modal 

shift niet behaald wordt?

• Wat zou het betekenen als de aannames met
betrekking tot de effecten van de Oosterweelverbinding 
op de verkeersstromen na realisatie niet correct
blijken? Wat betekent dit voor de conclusies voor de 
infrastructuuronderdelen van De Nieuwe Rand?

• Wat als de Oosterweelverbinding niet zou gerealiseerd
worden. Wat betekent dit voor de conclusies voor de
infrastructuuronderdelen van De Nieuwe Rand?

Ook kan binnen dit onderzoeksaspect in beeld gebracht 
worden welke innovatieve technologieën potenties bieden 
om transport via de weg te verduurzamen. Zo wordt de 
invloed van nieuwe technologieën zoals de geëlektrificeerde 
bovenleiding voor trucks met pantograaf verkend. kunnen 
vrachtwagenstromen verduurzaamd worden via nieuwe 
technologieën zoals een pantograaf. Gezien het aandeel 
vrachtwagens op de E313 is dit de meest optimale plaats in 
het project om dergelijke technologieën uit te testen.  Ook 
technologieën zoals een Underground Container Mover of 
een ondergrondse pijpleiding (loop) kunnen potenties bieden. 
Hier zal het onderzoeksaspect bekijken of de beslissingen 
uit een voorkeursbesluit nog steeds de juiste zouden zijn 
indien bepaalde technologieën op een zeker ogenblik zijn 
doorgebroken.

VRAAG 2:  Op welke manier kunnen we de voorop-
gestelde ambities bereiken?
Niet van toepassing voor dit onderzoeksaspect.

Wisselwerking met andere onder-
zoeksaspecten

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten 
binnen dit onderzoeksaspect (HIER) worden onderzocht, 
welke elementen in een ander onderzoeksaspect binnen 
voorliggend geïntegreerde onderzoek worden onderzocht 
(ELDERS) en welke aspecten niet binnen voorliggend 
geïntegreerd onderzoek worden onderzocht, maar die wel 
worden onderzoek in een volgende fase (NIET NU).

HIER

Binnen dit onderzoeksaspect

ELDERS

Onderzocht binnen een ander 
onderzoeksaspect

NIET NU

Niet onderzocht binnen het geïntegreerd 
onderzoek, wel in de uitwerkingsfase

• Kwalitatieve evaluatie van 
de robuustheid van ieder 
alternatief ten aanzien van 
ontwikkelingsscenario’s

• Kwantitatief onderzoek naar 
wijzigingen in verkeersstromen 
(intensiteiten) op het 
hoofdwegennet (zie OA 
bereikbaarheid en kwaliteit van het 
hoofwegennet)

• Kwantitatief onderzoek naar 
wijzigingen in verkeersstromen 
(intensiteiten) op het onderliggend 
wegennet (zie OA bereikbaarheid 
en kwaliteit van het onderliggend 
wegennet)

• Onderzoek naar tunnel- en 
verkeersveiligheid wordt 
ondervangen in OA 16 effecten 
t.a.v. verkeersveiligheid voor 
gemotoriseerd verkeer

Een future-proofverkenning steunt op een confrontatie 
tussen de gekend eigenschappen van een plan of een project 
versus de onzekere evoluties van de omgeving of de context. 
Onzekere evoluties of onzekerheden zijn een gebrek aan 
kennis, een gebrek aan duidelijkheid, of ambiguïteit die het 
niet mogelijk maken om een exacte inschatting te maken van 
de toekomst. Onzekerheden bestaan uit drie onderdelen: (1) 
parameters zijn onzekere factoren die de (2) uitkomst van een 
onzekerheid bepalen, die uitkomst heeft vervolgens een (3) 
impact op het project:

1. Parameters (drivers) zijn de onzekere factoren die 
de uitkomst van een onzekerheid zullen bepalen. 
De evolutie van het verkeer op de Antwerpse ring is 
bijvoorbeeld een onzekerheid die bepaald wordt door 
factoren zoals bevolkingsgroei, economische groei, 
ruimtegebruik (waar mensen wonen en werken), de 
kost van vervoer (bv brandstofprijzen) …

2. De uitkomst van een onzekerheid is het scenario dat 
zich uiteindelijk voordoet op basis van de paramaters of 
factoren van de onzekerheid. Het toekomstscenario dat 
optreedt is bijgevolg een uitkomst op basis de evoluties 
van de parameters van meerdere onzekerheden.

3. De uitkomst van een onzekerheid kan een impact 
hebben op het project. Dit kan gaan om een positieve of 
negatieve impact op onder meer de kostprijs, de timing, 
de gevolgen van het project voor de omgeving, de 
doelstellingen van het project…

Het vertrekpunt van dit onderzoeksaspect is eerst 
onderzoeken voor welke onzekerheden we het project 
flexibel en robuust moeten maken. Daarom vertrekken we 
van de vraag wat de belangrijkste onzekerheden en hun 
mogelijke gevolgen kunnen zijn. We stellen een prioriteitenlijst 
van onzekerheden op, om vervolgens te onderzoeken 
wat de mogelijke uitkomsten (toekomstscenario’s) 
van deze onzekerheden kunnen zijn. Op basis van de 
toekomstscenario’s kan een inschatting worden gemaakt 
over de verwachte impact van de onzekerheden op het project 
en/of een specifiek alternatief.

Vervolgens wordt kwalitatief verkend in welke mate een 
alternatief aan de doelstellingen en ambities blijft voldoen, 
ongeacht welk toekomstscenario zich zal voordoen. Een 
alternatief dat aan de doelstellingen en ambities blijft voldoen 
in elk toekomstscenario, is een robuust alternatief. 

Methodiek en beoordelingskader

Er wordt geen beoordelingskader opgesteld voor dit onder-
zoeksaspect. Er wordt enkel een kwalitatieve vergelijking 
gemaakt tussen de toekomstvastheid van de alternatieven.

Beoordelingskader
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Referentiesituatie
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1. Referentiesituatie
en effectenbeoordeling
1.1  Referentiesituatie

Het geïntegreerd onderzoek betreft een strategisch onderzoek dat er in de eerste 
plaats op gericht is een afweging te kunnen maken tussen de verschillende te 
bestuderen alternatieven en haar varianten. Het geïntegreerd onderzoek vergelijkt 
echter niet enkel de verschillende alternatieven onderling (bv. op ruimtelijke 
haalbaarheid en technische realisatie), maar gaat tevens welbepaalde relevante 
effecten van de verschillende alternatieven na ten opzichte van een referentiesituatie. 

De referentiesituatie wordt gevormd door de som van de huidige situatie, de 
beleidsmatige gewenste ontwikkelingen en autonome trends/externe veranderingen. 
In dit onderzoek betreffen de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen het regionaal 
mobiliteitsplan van de Vervoerregio Antwerpen, Routeplan 2030. Hierbij wordt 
ook rekening gehouden met andere beleidsmatige ontwikkelingen en met de 
verwachtingen rond externe veranderingen (bv. elektrificatie van personenwagens). 
Ook voor deze ontwikkelingen wordt het referentiejaar 2030 aangenomen. 

In het kader van het s-MER wordt het project getoetst aan een referentiesituatie. 
Hierbij wordt het referentiejaar 2030 vooropgesteld. De referentiesituatie 2030 omvat 
een situatie waarin geplande ontwikkelingen en initiatieven werden gerealiseerd, zie 
ook bijlage 2: referentiesituatie. Daarnaast wordt ook een doorkijk gemaakt naar het 
referentiejaar 2050 waarin bepaalde elementen als ontwikkelingsscenario worden 
meegenomen. Deze doorkijk laat toe om niet alleen af te toetsen hoe het project 
scoort ten opzichte van een referentiesituatie in 2030, maar hoe het project past in 
een omgeving die verder blijft evolueren. Deze doorkijk vormt geen basis voor de 
afweging, maar biedt louter de mogelijkheid om rekening te houden met toekomstige 
trends die op stapel staan met een langer tijdspad dan 2030. Als referentiejaar 
wordt hierbij gekozen voor 2050, in lijn met doelstellingen zoals bepaald voor 
klimaat, biodiversiteit, …. Elementen waarmee rekening zal worden gehouden 
omvatten alvast de klimaatdoelstellingen van de EU tegen 2050 (klimaatneutrale 
economie), realisatie van de doelstellingen van het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 
(nl. WGO-advieswaarden en kritische lasten voor vermesting en verzuring worden 
gerespecteerd), de biodiversiteitsstrategie van de EU (ecosystemen in de wereld 
voor 2050 te herstellen, veerkrachtig te maken en naar behoren te beschermen). Zo 
kan bijvoorbeeld in de doorkijk 2050 beschreven worden dat bepaalde maatregelen 
ter verbetering van de luchtkwaliteit een positief effect hebben in 2030, maar op 
langere termijn hun doel verliezen omdat de luchtkwaliteitsdoelstellingen behaald 
zijn en deze maatregelen niet langer nodig zijn. 

Concreet omvat de referentiesituatie op deze wijze volgende elementen :

• De verwachte socio-economische groei tegen 2030;

• De maatregelen uit het Routeplan 2030 modelscenario (zoals gebruikt in het 
regionaal strategisch verkeersmodel) en de ambitieuze modal split die hiervan 
een gevolg is:

• Inclusief de maatregelen uit het Toekomstverbond zoals de 
Oosterweeltunnel, de 2de Tijsmanstunnel, de knoop E34xR2 en de 
optimalisatie van de tol in de Scheldetunnels;

• Exclusief de elementen die onderdeel zijn van het Complex project De 
Nieuwe Rand, met name: de A102 en de Nx;

• Een aantal projecten die op stapel zijn in de regio Antwerpen, zoals:

• een busbaan op de A12 vanaf de R2 tot aan Leugenberg;

• het Logistiek Park Schijns met aansluiting via een nieuw, volwaardig 
aansluitingscomplex op de A12 ter hoogte van het bestaande halve 
complex aan de Dijkstraat;

• onderzoek naar het project SRW-DRW (ontdubbeling van de zuidelijke 
ring met aparte wegvakken voor doorgaand en stedelijk verkeer), met 
bijbehorende knoop Oost;

• bedrijventerrein Lage Keer via een gesloten systeem ontsloten naar een 
aansluitingscomplex op de E313;

• Een aantal projecten in de ruimere omgeving, zoals de herinrichting van 
de R0, werken aan de R4, enz. Een overzicht van deze projecten (zowel 
infrastructurele als ruimtelijke projecten) is terug te vinden op de webpagina 
van de strategische verkeersmodellen (https://analytics.omnitransnext.dat.
nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1). Binnen het projectgebied van het 
Complex project De Nieuwe Rand kan de referentiesituatie afwijken van de 
informatie op deze site (zo zal bijvoorbeeld de A102 geen onderdeel van onze 
referentiesituatie zijn). 

1.2  Effectenbeoordeling

Om de effecten van elk alternatief inzake de verschillende onderzoeksaspecten 
binnen het projectgebied te beschrijven in het geïntegreerd onderzoek, zal een 
afweging worden gemaakt tegenover de referentiesituatie. Daarnaast worden de 
alternatieven ook afgewogen ten opzichte van het gewenste ambitieniveau. Er wordt 
nagegaan of in het voorgestelde alternatief nog bijkomende maatregelen of ingrepen 
nodig zijn om te beantwoorden aan deze ambities.

Het spreekt voor zich dat bij de beschrijving van de effecten bepaalde bijkomende 
aannames zullen worden gemaakt in de modellen, berekeningen of uitwerkingen 
(bv. bij het kwantificeren van klimaatdoelstellingen, evolutie van luchtemissies, …). 
Deze verfijning op de onderzoeksmethodiek zal steeds gekaderd worden binnen de 
onderzoeksnota. 

De beoordeling op niveau van de onderzoeksaspecten wordt gehanteerd ten 
opzichte van de referentiesituatie 2030 maar eveneens wordt er een doorkijk 
gegeven naar de situatie in 2050. 
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2. Afbakening studie-
gebied
In principe is de afbakening van het studiegebied voor elk onderzoeksaspect van de 
thema’s (Levendige Rand, Bereikbare Rand en Klimaatrobuuste Rand) verschillend. 
Het omvat minstens het projectgebied van het complex project zelf, nl. de zone 
gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de infrastructuur (infrastructuurstrook), 
en de zone of het gebied tot waar de significante effecten van elk alternatief (en 
varianten) reiken op het niveau van elk onderzoeksaspect. Het is namelijk niet zo dat 
er louter een studiegebied wordt afgebakend waarbinnen vervolgens de significante 
effecten op niveau van de onderzoeksaspecten bestudeerd worden. Het is wel zo dat 
de (voorspelde) significante effecten mee de contour van het studiegebied kunnen 
bepalen. 

Voor het onderzoek op niveau van de onderzoeksaspecten rond het thema klimaat 
geldt op de regionale schaal een ruimere zone dan voor deze die deel uitmaken van 
de thema’s duurzame mobiliteit en leefkwaliteit. Dit omdat de klimaatingrepen in 
het kader van het project zich ook buiten de nabije omgeving van de infrastructuur 
bevinden. Als studiegebied wordt de regio vanaf de R1 tot voorbij de Antitankgracht 
als vertrekbasis genomen. Ook de bespreking van de referentiesituatie op vlak van 
fysische en klimaataspecten gaat uit van dit gebied.

Voor de onderzoeksaspecten die verband houden met het thema mobiliteit kijken we 
hoofdzakelijk naar de impact binnen de vervoerregio Antwerpen, maar ook naar de 
impact op enkele hoofdwegen buiten de regio (bv. de R4 te Gent).

Voor het onderzoek op niveau van de onderzoeksaspecten rond het thema 
leefkwaliteit wordt gekeken naar de woonkernen die impact hebben van de 
infrastructurele ingrepen. Deze woonkernen vormen bijgevolg het studiegebied voor 
deze onderzoeksaspecten. 

De beschrijving van het studiegebied werd reeds opgenomen in de 
beoordelingsfiches in bijlage 1. Het studiegebied voor elk onderzoeksaspect zal 
verder worden uitgewerkt in functie van de effectenbeschrijving en -beoordeling 
in het geïntegreerd onderzoek en op dusdanige wijze beschreven worden in de 
onderzoeksnota’s.

In wat volgt wordt een beknopte omschrijving gegeven van de belangrijkste 
kenmerken van het studiegebied van De Nieuwe Rand en de klimaatgordel. Deze 
beschrijving zal verder worden uitgewerkt in functie van de effectenbeschrijving- 
en beoordeling in het geïntegreerd onderzoek en zal worden uitgebreid over het 
volledige van toepassing zijnde studiegebied. 

3. Kenmerken van het
studiegebied
3.1  Fysische systemen, klimaataspecten en land-
bouw

3.1.1  Bodem en grondwater

Grote delen van het projectgebied worden gekenmerkt door het voorkomen van 
zandgronden. Enkel in het noordelijke deelgebied van de A12 en Nx zijn kleigronden 
aanwezig in de nabije omgeving van de Schelde. Verder naar het Oosten van 
de Schelde kan een gradiënt naar zandleem en tenslotte de zandgronden van 
de Kempen waargenomen worden. Klei en zandleemgronden komen verder 
sporadisch voor in de kleinere valleien, zoals de vallei van het Groot en Klein Schijn, 
de Zwanebeek en de Laarse beek. Ten Zuiden van de E313 zijn zandleemgronden 
dominant. De stedelijke omgeving van Antwerpen en delen van de haven kenmerken 
zich door het voorkomen van antropogene bodem. 

De gradiënten in bodemtypes in het studiegebied gaan gepaard met een 
reliëfgradient. Op de digitale hoogtekaart is duidelijk de lage positie van de polders, 
nauwelijks boven het zeeniveau, en de valleigebieden leesbaar. De zandige 
Noorderkempen zijn dan weer een 25-tal meter hoger gelegen. De cuestarug van de 
Noorderkempen vormt de scheiding tussen het Schelde- en Maasbekken.

In het studiegebied zit heel wat koolstof opgeslagen in de bodem. De grootste 
koolstofvoorraden per oppervlakte-eenheid zijn terug te vinden onder natte 
natuurgebieden, zoals de valleien van Groot en Klein Schijn, de Laarse beek, Oude 
Landen en de Bospolder. Hier zit op verschillende plaatsen tot 320 ton koolstof per 
hectare in de bodem opgeslagen. Ook onder de bosgebieden rond de antitankgracht 
zit een groot ko olstofreservoir in de bodem. Hier gaat het om omvangrijke 
gebieden waar tot 100 ton per hectare koolstof opgeslagen zit in de bodem. Ook in 
landbouwgronden wordt koolstof opgeslagen in de bodem. De hoeveelheden zijn 
hier over het algemeen lager, maar toch zit er op bepaalde locaties tot 70 ton koolstof 
per hectare in de bodem opgeslagen, onder andere in de landbouwgronden in de 
polders (kleigronden).

fig 3-1:  Bodemtyperingskaart (2017)

Schelde- en Polderklei

Zandgronden en Noorderkempen

Zandleemstreek

Valleigronden

←
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fig 3-2:  Digitaal hoogtemodel Vlaanderen

fig 3-4:  Hydrogeologische opbouw on-
dergrond van het tracé (eerste 200 m) 
(Bron: DOV Vlaanderen) 

fig 3-3:  Koolstofvoorraad in bodem 
(0-30 cm, 2017)      

fig 3-5:  Bodemdossiers OVAM (2022)

De hydrogeologische opbouw van de ondergrond in het projectgebied is van 
belang wanneer er infrastructuren onder het maaiveld worden aangelegd (in 
open sleuf dan wel in geboorde tunnel). Onderstaande figuur (figuur 3-4) geeft 
schematisch de hydrogeologische opbouw van de ondergrond weer. Hieruit blijkt 
dat waterdoorlatende lagen (zand tot kleiig zand) zich uitstrekken tot vrij grote diepte 
(ongeveer -60 mTAW). Pas vanaf die diepte situeert zich een ondoorlatende kleilaag 
(Formatie van Boom). De diepte van de laag varieert licht langsheen het tracé maar 
zal omwille van de grote diepte allicht niet tot significante verschillen op vlak van 
grondwater zorgen in het projectgebied.

Doorheen het hele projectgebied komen gronden voor die gekend zijn bij OVAM, 
hetzij omdat er onderzoeken naar bodemverontreiniging lopende zijn of omdat er 
saneringsprojecten lopende zijn. De grootste concentratie aan percelen met een 
dossier bij OVAM komen voor in de haven en op de bedrijvenzones langsheen het 
Albertkanaal. Ook in en rond de woongebieden komen verspreid bodems voor waar 
bodemonderzoeken of saneringsprojecten lopende zijn.

3.1.2  Oppervlaktewater 

Het projectgebied wordt gekenmerkt door een uitgebreid oppervlaktewaternetwerk, 
dat nagenoeg volledig gelegen is in het bekken van de Benedenschelde. De 
natuurlijke waterstructuur van het gebied bestaat uit de vallei van de Schelde die 
gevoed wordt door talloze oost-west georiënteerde waterlopen, waaronder de 
Kaartse Beek, Laarse Beek, het Klein en Groot Schijn en de Zwanebeek. De kleine 
waterlopen monden echter niet natuurlijk uit in de Schelde, maar worden ingebuisd 
doorheen de Stad en de haven richting de Schelde geloodst. De Schelde vormt 
tevens de westelijke grens van het studiegebied.

Het Albertkanaal, het kanaal Dessel-Schoten en de verscheidene havendokken 
zijn, naast de Schelde, bevaarbare waterlopen in het studiegebied. Naast de 
natuurlijke waterlopen zijn dit structurerende waterelementen die door de mens 
zijn aangelegd. Het Albertkanaal speelt een belangrijke rol in de ontsluiting van het 
Economisch Netwerk Albertkanaal en is van belang voor de drinkwatervoorziening 
van Antwerpen. Het kanaal Dessel-Schoten heeft naast een transportfunctie ook een 
relevante recreatieve functie. 

Een andere belangrijke waterstructuur is de Antitankgracht, die de oostelijke 
begrenzing van het studiegebied vormt. De Antitankgracht wordt hoofdzakelijk 
gevoed door het Kanaal Dessel-Schoten, maar ook door kwel en de verschillende 
van nature aanwezige waterlopen. Tot slot zijn er voornamelijk in het noordelijke 

Waterdoorlatende lagen (zand - kleiig zand): aquifer

Waterondoorlatende lagen (klei): aquitard

←

←

←

←
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deel van het studiegebied, dat omwille van de lage ligging en de kleigronden vaak 
nat is, heel wat afwateringsgrachten aanwezig. Langsheen de infrastructuur van de 
A12 bevinden zich de Voorgracht en Hoofdgracht, volgend op de Afwateringsgracht, 
dewelke eveneens belangrijke noord-zuid waterlopen vormen. 

De Watertoetskaart leert dat het gebied gekenmerkt wordt door verschillende zones 
van effectief overstromingsgevoelige gebieden (onder meer t.h.v. de Polder van 
Stabroek, de Oude Landen, het Rivierenhof, …) en mogelijk overstromingsgevoelige 
gebieden (onder meer t.h.v. de Kabeljauwpolder, langsheen het Groot Schijn, t.h.v. 
de polder van Stabroek, …). Ook enkele bebouwde delen van Merksem en Ekeren 
zijn gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. Daarnaast komen de valleien 
van het Groot en Klein Schijn, de Zwanebeek, de Laarse beek en de Kaartse Beek 
naar voren als mogelijk en (deels) effectief overstromingsgevoelig gebied.

3.1.3  Natuur

Het natuurlijk systeem in de regio is opgebouwd uit enkele grotere, waardevolle 
natuurkernen. Vele hiervan zijn ook beschermd als vogel- en/of habitatrichtlijngebied 
of onder het VEN. In de meeste gevallen staan deze natuurkernen niet op zich, maar 
worden ze via ecologische dragers of corridors aan elkaar verbonden tot een min of 
meer robuuste ecologische structuur.

In het noorden van het projectgebied komen enkele natte gebieden voor, gelinkt aan 
de kleigronden rond de Schelde. Enerzijds is de Polder van Stabroek, beschermd als 
vogelrichtlijngebied Schorren en Polders van de Beneden-Schelde, een belangrijke 
habitat voor vogels. De natuurwaarde van het gebied is verder beperkt. Anderzijds 
zijn er vier natte natuurkernen met een hoge ecologische waarde:

• De opstalvallei is een ecologisch waardevolle wetland. Het gebied bestaat 
uit enkele plassen, bossen en ruigtes en is een belangrijke broedplaats voor 
verschillende water- en rietvogels. De opstalvallei maakt deel uit van het VEN.

• De Kuifeend en Blokkersdijk zijn ecologisch waardevolle natuurgebieden die 
deel uitmaken van de ecologische infrastructuur van de haven. Het gebied 
is deels benoemd als vogelrichtlijngebied en deels aangeduid als VEN. Het 
gebied bestaat uit waterplassen, plas-drasgebieden, uitgestrekte rietvelden en 
gevarieerde graslanden met een grote habitatwaarde voor vogels.

• De Bospolder is een gevarieerd natuurgebied in Ekeren, met graslanden, 
ruigten, bos en moeras, afgewisseld met ondiepe plassen. Het gebied maakt 
deel uit van het VEN.

• Oude Landen is een stedelijk natuurgebied in Ekeren. Het is een nat gebied 
dat bestaat uit de omgeving van de Oudelandse beek omgeven door 
rietvelden, graslanden en wilgenbosjes. Oude Landen maakt deel uit van het 
VEN.

Op de overgang van het poldergebied naar de Noorderkempen is Het Rood gelegen. 
Dit is een ecologisch en landschappelijk waardevol gebied dat gedeeltelijk beheerd 
wordt door Natuurpunt en beschermd is als cultuurhistorisch landschap. 

fig 3-6:  Aanduiding van de belangrijkste 
waterlopen in het studiegebied

fig 3-7:  Mogelijk en effectief overstro-
mingsgevoelige gebieden (Bron: Water-
toets, 2017)
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Op de zandgronden van de Noorderkempen komen enkele ecologisch waardevolle 
bos- en heidegebieden voor. Het Mastenbos en het Ertbrandbos zijn twee vrij tot 
zeer ecologisch waardevolle bosclusters in de gemeente Kapellen. Deze bestaan 
voornamelijk uit ecologisch waardevol naaldbos. De bosclusters grenzen in het 
noorden aan het grenspark Kalmthoutse Heide, een gebied met hoge ecologische 
waarde dat beschermd is als vogel- en habitatrichtlijngebied en deel uitmaakt van 
het VEN. Naar het oosten toe staan deze bossen in verbinding met twee grote 
heideclusters: Groot en Klein Schietveld, die ook beiden beschermd zijn als vogel- 
en habitatrichtlijngebied. Naast deze belangrijke ecologische kerngebieden komen 
er nog tal van andere waardevolle bosgebieden in de regio voor. Daarnaast zijn er 
ook heel wat woonparken aanwezig, die ecologisch minder waardevol zijn maar wel 
bijdragen aan het bosrijke karakter van de regio. 

De overgebleven waardevolle natuurgebieden in de regio komen voor in de valleien 
van de verschillende waterlopen, met name de vallei van de Laarse Beek, de vallei 
van Klein en Groot Schijn en de Zwanebeek. Vooral delen van de Schijnvallei 
ter hoogte van het Vrieselhof en het Peerdsbos, in de vallei van de Laarse beek, 
zijn erg waardevol. Beide zijn beschermd onder het Habitatrichtlijngebied “Bos- 
en heidegebieden ten oosten van Antwerpen”. De Schijnvallei is met name een 
belangrijk structurerend element in het zuidelijk deelgebied en is ook opgenomen 
in het VEN. De rivier heeft een zeer goede structuurkwaliteit, en verbindt parknatuur 
(Rivierenhof, sportparken) stroomafwaarts met de Antwerpse Groenpool en natte 
moerasbossen (Schildehof, Vrieselhof) bovenstrooms. Het bekensysteem van 
het Schijn kent (samen met de Zwanebeek, Tappelbeek en het Klein Schijn) ook 
doelstellingen voor vissoorten van de Habitatrichtlijn, zoals Kleine modderkruiper en 
Rivierdonderpad. De verschillende valleistructuren zijn echter niet overal duidelijk 
leesbaar in het landschap en de ecologische structuur. Wanneer ze door woonparken 
en kernen stromen krijgen ze slechts weinig ruimte en zijn de oevers niet ecologisch 
ingericht. 

De Antitankgracht kan beschouwd worden als drager van de hierboven beschreven 
bos- en heidestructuur voor vrijwel de volledige regio. Naast een belangrijke 
bosverbinding vormt de Antitankgracht ook een verbindende structuur voor de natte 
natuur. De Antitankgracht kruist meerdere beekvalleien en eindigt in waardevolle 
wetlands zoals de Opstalvallei in de Antwerpse Haven in het noorden. Zuidwaarts 
sluit de Antitankgracht aan op het Albertkanaal ter hoogte van de zeer waardevolle 
Tappelbeekvallei. Door deze verbindende functie en het goede visbestand heeft de 
gracht een groot potentieel als leefgebied en verbindingsgebied voor de Europese 
otter, een bijzondere toppredator die recent opnieuw Vlaanderen koloniseert. De 
fortengordel langs de gracht is van internationaal belang als leefgebied voor diverse 
soorten vleermuizen en in die zin beschermd als Habitatrichtlijngebied (enkel de 
forten) en cultuurhistorisch landschap. 

Naast de boven beschreven ecologische structuur komen er ook nog enkele 
kasteelparken en domeinen voor die een grote ecologische waarde hebben. Zo is 
er onder meer het Riverenhof, Ertbrugge, Park Vordenstein en het Vrieselhof. Deze 
parken zijn allen ingebed in de rijke bosstructuur van de regio.

fig 3-8:  Natuurlijke structuur in het studiegebied

←



Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe RandB2 - 11 B2 - 12

fig 3-9:  Habitat- (groen) en Vogelricht-
lijngebieden (blauw) in het studiegebied  
(Bron: Geopunt)

3.1.4  Landbouw

In de regio zijn nog enkele grote landbouwcomplexen (binnen en buiten Herbevestigd 
Agrarisch Gebied (HAG)) aanwezig, sommige met een grote historische en 
landschappelijke waarde. Deze kunnen ruwweg onderverdeeld worden in vier 
deelzones. De deelzones zijn afgebakend op basis van de geografische indeling 
van de Vlaamse landbouwstreken, de aanwezige landbouwgebruikspercelen en het 
onderliggend wegennet.

De polders 

De polders komen voor in het noordelijk deelgebied op de kleigronden van de 
Schelde en Polders. De belangrijkste landbouwgebieden bestaan uit polders, 
zoals de Kabeljauwpolder, het Leeghlandt van Stabroeck en Ettenhovense Polder. 
Rond Stabroek en Hoevenen is de grootste landbouwcluster aanwezig, met de 
kenmerkende polderstructuur van langgerekte percelen omgeven door dijken en 
grachten. Het is een open landschap met mooie vergezichten. Meer ten oosten 
zijn er ook bomenrijen en houtkanten, die de overgang maken naar het bosrijker 
landschap richting de Antitankgracht. Deze polders vormen een laatste restant van 
wat ooit één groot poldergebied langs de Schelde vormde. In het poldergebied komt 
een mix van akkerbouw en grasland voor. In deze zone komen ook nog een aantal 
grote stukken aaneengesloten HAG voor, met name rond de kernen van Hoevenen, 
Stabroek en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De Polder van Stabroek zelf, die vandaag 
in landbouwgebruik is maar ook beschermd wordt als vogelrichtlijngebied, is niet 
meer opgenomen als Herbevestigd Agrarisch Gebied. Ook de opstalpolder is niet 
opgenomen in het HAG en dient volgens het GRUP afbakening zeehavengebied 
Antwerpen een natuurlijke invulling te krijgen als compensatie van de uitbreiding van 
activiteiten in de haven.

De Kempen

De Kempen als deelzone is opgebouwd op basis van de open ruimte clusters 
langsheen de Antitankgracht startend vanaf het Fort van Ertbrand waarbij een 
strook van 3,5 kilometer het kanaal volgt via Brasschaat en Schilde tot aan de E34 
in Ranst en het Albertkanaal als zuidelijke grens van de Kempense landbouwstreek. 
Landbouw is in deze zone zeker geen dominant landgebruik, en komt dus eerder 
verspreid voor. Er is in deze zone nagenoeg geen HAG aanwezig.

Reservatiestrook A102

De A102 als centrumzone omvat de landbouwclusters die gelegen zijn nabij de 
reservatiestrook van de A102. Startend vanaf het noorden zijn de voornaamste 
clusters als volgt: Oude Landen, Het Laaglandpark, het volkstuinencomplex 
langsheen de reservatiestrook tot aan de graslanden van Ertbrugge en park Groot 
Schijn. Er is in deze zone nagenoeg geen HAG aanwezig.

De Zandstreek

De Zandstreek is het meest zuidelijke deelgebied en start vanaf de vallei van het Groot 
Schijn en volgt hierbij het Albertkanaal alsook de geografische scheiding tussen de 
landbouwstreek van De Kempen en de Zandstreek tot aan de N14 in Zandhoven en 
Ranst. Zuidelijk wordt het begrensd door de N10 in Lier en sluit het vervolgens via 
Boechout en Mortsel aansluit tot de R1. Hier domineert de landbouwfunctie het open 
ruimtelandschap, met verschillende clusters glastuinbouw. In deze zone komen ook 
nog een aantal grote stukken aaneengesloten HAG voor, met name rond de kernen 
van Wommelgem en Ranst.

fig 3-10:  Landbouwstructuur in het studiegebied
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3.1.5  Landschap

Het projectgebied doorkruist verschillende landschapstypes en beschermde 
landschappen. Het noordelijke deel van de A12 loopt door de polders en langs 
de polderdorpen Zandvliet en Berendrecht. Vervolgens vormt ze de grens 
tussen het havenlandschap en de polders van Stabroek, die vastgesteld zijn als 
erfgoedlandschap. De polders van Stabroek zijn eveneens gelegen in de zoekzone 
van de Nx. Vanaf Ekeren doorkruist de A12 een meer stedelijk landschap. 

De zoekzone van de A102 raakt aan enkele landschappelijk waardevolle entiteiten, 
zoals het fort van Merksem, en doorkruist het Domein Ertbrugge, dat beschermd 
is als cultuurhistorisch landschap. Vervolgens doorkruist het tracé de vallei van 
het Groot Schijn, die landschappelijk structurerend is. De E313 raakt tot slot het 
Rivierenhof, erkend als landschappelijk geheel, en de Herentalse Vaart met brug, 
een beschermd cultuurhistorisch landschap. Meer naar het oosten doorkruist de 
E313 het Bos van Ranst, dat beschermd is als cultuurhistorisch landschap.

De algemene landschapsopbouw van de rest van de regio is erg divers. Langs de 
Schelde en de havens is polderklei aanwezig, vanaf waar het landschap oploopt 
richting de Kempen met droge zandgronden en een zeer bosrijke omgeving (met 
talrijke ingebedde woonparken). Deze bodemgradiënt gaat gepaard met een 
overgang tussen open polders, kleinschalig landbouwlandschap en tot slot bos- en 
heidegebieden. In het overgangslandschap tussen de polders en de Noorderkempen 
ligt onder andere het beschermde cultuurhistorisch landschap van Het Rood en 
omgeving.

Zoals eerder vermeld is de Antitankgracht de voornaamste landschappelijke 
drager van de bosstructuur in dit landschap. Hij is bovendien zelf beschermd als 
cultuurhistorisch landschap. De Antitankgracht rijgt bovendien verschillende 
erfgoedwaardige landschappen, domeinen en monumenten aaneen. Zo zijn 
kasteelparken en andere cultuurhistorische landschappen eraan geschakeld (o.a. 
Domein Vrieselhof, Domein Catershof, Domein De Mik). Ook de forten en schansen 
van de fortengordels zijn als monumenten beschermd. Rond het Mastenbos en het 
overgangslandschap tussen de Scheldepolders en de Kempen is bovendien heel wat 
militair erfgoed aanwezig, dat vastgesteld is als landschapsrelict en deels (bunkers 
en loopgraven van de Nordabschnitt bij het Mastenbos: westelijk deel) beschermd 
als monument.

Tot slot zijn er ook in de zone tussen het infrastructuurtracé en de Antitankgracht 
een aantal waardevolle landschappen gelegen. Het gaat onder andere om 
natuurgebieden, zoals Oude Landen en Peerdsbos (beiden cultuurhistorisch 
landschap), en forten en kasteeldomeinen.

fig 3-11:  Beschermde en ge-
inventariseerde landschappen 
(Bron: onroerenderfgoed.be)

3.1.6  Gestuurde en autonome ontwikkelingen

3.1.6.1  Klimaatrisico’s

Bepaalde risico’s ten gevolge van de klimaatverandering zullen ervoor zorgen dat 
wat hierboven beschreven staat, met name op vlak van waterhuishouding, zal 
veranderen voor de referentiejaren 2030 en 2050. Overstromingsgevoelige gebieden 
zullen aangroeien en droogte brengt risico’s voor ecosystemen en landbouw met 
zich mee. Ook hittestress is een risico dat zal toenemen en een impact zal hebben op 
de leefkwaliteit in de regio. Omwille van het gebrek aan gemodelleerde gegevens is 
het niet mogelijk de situatie voor referentiejaar 2030 te beschrijven. Gemodelleerde 
gegevens zijn via het klimaatportaal van de VMM beschikbaar voor het jaar 2050, wat 
dus hier gebruikt zal worden als referentiejaar.

Aangroei overstromingsgevoelig gebied

Door toenemend voorkomen van hevige regenbuien zal, wanneer we ons 
waterbeheer niet aanpassen, het overstromingsgevoelig gebied sterk toenemen 
tegen 2050. Zowel overstromingen die rechtstreeks veroorzaakt worden door 
hevige neerslag als overstromingen uit de rivieren zullen bijgevolg op meer plekken 
plaatsvinden en grotere schade kunnen aanrichten. Het overstroombaar gebied zal 
zich in eerste instantie uitbreiden op plaatsen die vandaag al overstromingsgevoelig 
zijn. Het gaat om de polders rond Stabroek, de omgeving van Oude Landen en 
Hoekakker, de Opstalvallei, de valleien van de Kaartse beek, Laarse beek, Klein 
Schijn, Zwanebeek en Groot Schijn en om enkele woon- en industriegebieden in 
Merksem.

Pluviale overstromingen, rechtstreeks veroorzaakt door afstromend regenwater, 
zullen in de meeste dorpskernen frequenter voorkomen op verharde en/of 
laaggelegen plaatsen, zoals pleinen en straten. 

Droogte

Droge periodes hebben een grote impact op de waterdebieten in de waterlopen 
in het studiegebied en kunnen nefast zijn voor waterafhankelijke natuur. In 
het bijzonder komen in het Schijnbekken droogtegevoelige populaties van de 
Rivierdonderpad en de Kleine modderkruiper voor, en is het bekken opgenomen 
in het soortenbeschermingsprogramma voor deze soorten. In de stroomgebieden 
van het Groot Schijn, de Zwanebeek, het Klein Schijn en de Laarse beek komen 
bovendien een aantal ecotopen voor die bijzonder kwetsbaar zijn voor droogte (zie 
kaart ecotoopkwetsbaarheid door verdroging). Het gaat onder andere om het VEN-
gebied Schijnvallei tussen Schilde en Oelegem, verschillende natuurclusters rond 

fig 3-12:  Landschappelijke structuur van 
het projectgebied
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de Zwanebeek en het Wijtshot in de vallei van het Klein Schijn. Dat het droogterisico 
voor de ecosystemen van de kruisende waterlopen erg actueel is kan worden 
bevestigd door de watercaptatieverboden die de laatste jaren geregeld uitgevaardigd 
werden bij kritisch lage waterstanden. Ondertussen geldt er zelfs een permanent 
captatieverbod voor de valleien van de Zwanebeek, het Klein Schijn en de Laarse 
beek (Gouverneur Provincie Antwerpen, december 2021). Analyses van de VMM 
tonen aan dat deze problematiek door klimaatverandering alleen maar zal verergeren 
(klimaatportaal VMM). 

Ook voor de landbouw zullen droogterisico’s toenemen in de toekomst. Tegen 
2050 zullen er heel wat landbouwpercelen blootgesteld worden aan significante 
droogtestress. Dit zowel in de Kempen en Zandstreek, die van nature gevoeliger 
zijn aan droogte, als in de van nature natte poldergebieden. De duurtijd van extreme 
agrarische droogte zal bovendien in de hele regio toenemen. De grootste toenames 
worden verwacht op de zandgronden in het noordelijk en centraal deelgebied. Zeker 
in de meest bebouwde gebieden neemt de duur van droogteperiodes fors toe.

Hitte

Door de klimaatverandering zullen hete dagen vaker voorvallen, en worden mensen 
vaker en langer blootgesteld aan hittestress. Klimaatprognoses geven aan dat 
het aantal hittegolfdagen in de volledige regio fors zal toenemen tegen 2050. 
De toename is merkelijk het grootst in dichtbebouwde gebieden. Woonkernen 
zullen dus de grootste toename van het aantal hittegolfdagen kennen. In de stad 
Antwerpen zal het gemiddeld aantal hittegolfdagen per jaar bijvoorbeeld toenemen 
van 5 naar 20 tussen nu en 2050. In een meer landelijke gemeente zoals Stabroek zal 
een gemiddelde stijging van 5 naar 19 plaatsvinden. In een verstedelijkte gemeente 
zonder grote watervlakken of bossen stijgt het aantal hittegolfdagen tegen 2050 van 
5 naar 22.

De publiek beschikbare data op vlak van hitte laat geen detailanalyses van bepaalde 
omgevingen toe. Waar dit relevant is voor het onderzoek zal de bestaande en 
toekomstige hitteproblematiek in meer detail in kaart gebracht worden, om zo een 
duidelijker beeld te krijgen van de impact van het project op hittes tress.

3.1.6.2  Beleidsgestuurde ontwikkelingen

Verschillende ontwikkelingen gestuurd door bestaand beleid zullen ervoor zorgen 
dat de referentiesituatie in 2030 er niet volledig hetzelfde uitziet als de situatie 
vandaag, dit voornamelijk op vlak van ecologische structuur. Sommige plannen zijn 
al erg concreet, zoals aanduiding van de opstalvallei als natuurcompensatiegebied 
van de PoAB volgens het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen. Daarnaast 
zijn er onder andere ontwerpoefeningen gaande ter hoogte van het Laaglanddpark 
en de Antwerpse groenpool. In kader van Bluedeal projecten worden ook concrete 
ingrepen voorgesteld, en soortenbeschermingsprogramma’s voor verschillende 
doelsoorten zullen in de toekomst leiden tot een versterking van de ecologische 
structuur en de habitatwaarde van bestaande natuurgebieden.

Daarnaast is er ook heel wat richtinggevend gemeentelijk en provinciaal beleid, 
onder andere in de vorm van Ruimtelijke Beleidsplannen, Groenplannen en 
Klimaatplannen die mogelijk richting operationalisering gaan in 2030. Tijdens het 
geïntegreerd onderzoek zullen de relevante inzichten uit concrete projecten en 
richtinggevend beleid verder worden onderzocht en in kaart gebracht om te kijken 
hoe het project hiermee interfereert. 

fig 3-13:  Kwetsbare ecotopen en 
landbouwpercelen voor verdro-
ging in 2050 (links); Toename van 
de duur van agrarische en hydrolo-
gische droogte tegen 2050 (rechts) 
(Bron: Klimaatportaal VNM)

3.2  Mobiliteit

3.2.1  Hoofdwegennet, onderliggend weggennet, vrachtrouteverkeer

In de huidige situatie worden verschillende structurele files in de spits genoteerd: op 
de E313 tussen de R1 en de verkeerswisselaar van Ranst en verder op de E34 en 
E313 naar het oosten en op de E19 en A12 vanaf de R1 richting het noorden. Beide 
files ontstaan op de R1, en dan voornamelijk ter hoogte van de weefzone tussen ASC 
Borgerhout en de knoop met de E313. Bij de E313 speelt bijkomend ASC 13 aan 
Wommelgem een rol én de samenvoeging van E34 en E313.

Op microschaal kunnen volgende knelpunten benoemd worden: de configuratie 
van het aansluitingscomplex met rondpunt te Wommelgem, de bochtstraal van het 
wegsegment aan Rivierenhof die enkel voldoet voor een ontwerpsnelheid van 70km/
uur, en op de A12 de moeilijk leesbare configuratie van ASC’s 11, 16, de aansluitingen 
aan Dijkstraat en Smalle Weg, en de onvolledige aansluiting aan ASC 11 (geen 
connectie richting Antwerpen) en ASC 15 (geen aansluiting vanaf het noorden).

3.2.1.1  Duurzame logistiek

Ongeveer 5% van het totale verkeer op de Antwerpse Ring is havengerelateerd. 
Voor het vrachtwagenverkeer loopt het aandeel havengerelateerd verkeer op tot 
bijna een kwart. Door de bijna constante filevorming op de ring zoeken verladers 
naar alternatieven, waarbij de nachtlogistiek aan terrein wint. Containers worden 
verzameld op een plek buiten de filegevoelige gebieden en ’s nachts naar de haven 
gebracht. Dit is echter geen verduurzaming van het vrachttransport, enkel een time 
shift. 

Binnen het vrachtwagennetwerk vormen de ADR-routes een speciale categorie. 
De haven moet bereikbaar zijn met minstens één route van de categorie A, waar elk 
transport met gevaarlijke goederen toegelaten is. Momenteel zijn de Kennedytunnel, 
de Beverentunnel en de Waaslandtunnel niet geschikt voor categorie A. Ter hoogte 
van de Beverentunnel is er bovengronds een alternatief via de Kallosluis. In de 
huidige situatie is de haven voor de gevaarlijkste goederen dus enkel bereikbaar via 
de Liefkenshoektunnel. Dit is weinig robuust.

Ook het uitzonderlijk vervoer vormt een aparte categorie binnen het vrachtvervoer 
over de weg. Er zijn in Vlaanderen routes die uitzonderlijk vervoer verplicht 
moeten volgen. Alle snelwegen binnen het projectgebied maken deel uit van 
het autosnelwegennet voor uitzonderlijk vervoer. Daarnaast zijn er nog heel wat 
gewestwegen die deel uitmaken van de netwerken voor de klasse 90 (meest 
uitgebreid), de klasse 120 of kraan 108 ton.

fig 3-14:  Aantal vrachtwagens per 
dag op het hoofdwegennet in 2021 
(Bron: Vlaams Verkeerscentrum)
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fig 3-15:  Netwerk uitzonderlijk vervoer  
klasse 90 (Bron: wegenenverkeer.be)

fig 3-16:  Ligging logistiek Park Schijns 
(Bron: Eindrapport Strategisch Pro-
ject Logistiek Park Schijns, Port of Ant-
werp-Bruges)

In het kader van duurzaamheid willen we echter mikken op een modal shift in het 
vrachtverkeer en streven we naar een groeiend belang van de binnenvaart, het spoor 
en een leidingennetwerk in de aanvoer naar de haven. Daarom is het van wezenlijk 
belang om nieuwe logistieke ontwikkelingen minimum bimodaal en liefst trimodaal 
te ontsluiten.

Binnen het projectgebied bevinden zich twee grotere mogelijke nieuwe 
ontwikkelingen. Het Logistiek Park Schijns is gelegen tussen het rangeerstation 
noord en de A12. Een bimodale ontsluiting van deze zone is dan ook primordiaal. Het 
project staat lost van het CPOV, maar wordt wel mee opgevolgd.

Ter hoogte van Wommelgem-Ranst ligt de zoekzone Lage Keer tussen de E313 en 
het Albertkanaal. Een bimodale ontsluiting (binnenvaart en weg) van deze zone is 
dan ook primordiaal. Binnenvaart moet een belangrijk aspect zijn in de ontwikkeling 
van dit gebied, om de impact op de verkeersafwikkeling op de E313 en de omgeving 
zo beheersbaar mogelijk te houden. Het project staat los van het CPOV, maar wordt 
wel mee opgevolgd. In de bestaande industriezones naast de zoekzone bestaat er 
een verwevenheid tussen wonen en bedrijvigheid (impact van de bedrijvigheid op de 
leefkwaliteit in de woonzones), wat een belangrijk element is om mee te nemen in 
scenario’s rond de ontsluiting van nieuwe ontwikkelingen.

fig 3-17:  Ligging zoekzone Lage Keer 
(Bron: geovlaanderen.be)

De bestaande industriële zone tussen de Bisschoppenhoflaan en het Albertkanaal 
kent een eerder moeilijke ontsluiting naar het hogere wegennet door de 
verkeersdrukte op het onderliggende wegennet dat toegang geeft naar het 
hoofdwegennet. Het meest nabij gelegen aansluitingscomplex op de ring is Deurne, 
wat maar een half complex is. De Oosterweelwerken voorzien hier wel een volledig 
complex. 

Het spoornet kampt met enkele bottlenecks, zowel in de haven als erbuiten. 

Deze problematieken maken geen deel uit van het CPOV. Afstemming met het 
project van de tweede spoorontsluiting wordt wel voorzien en is noodzakelijk. 

De ambitie van de haven is om het spoorvervoer in het Antwerpse havengebied 
te verdubbelen tot 15% tegen 2030. Port of Antwerp-Bruges, Railport en Infrabel 
hebben hiervoor een spoorvisie ontwikkeld en een samenwerkingsakkoord 
ondertekend. Via zeven pijlers moet het spoor een aantrekkelijk alternatief worden, 
zeker voor de langere afstanden. 

De binnenvaart moet in 2030 42% van het totale containerverkeer in Antwerpen 
verladen tegenover 35% nu. De bruggen over het Albertkanaal werden / worden 
verhoogd zodat binnenschepen met 4 lagen containers eronderdoor kunnen varen. 
Voldoende en goed uitgeruste terminals langsheen het Albertkanaal zijn hierbij 
cruciaal. 

De Antwerpse haven kent een wijdvertakt intern systeem van pijpleidingen. Ook 
naar de haven van Rotterdam zijn er belangrijke verbindingen. Het is economisch 
belangrijk om de relatie richting Duitsland te versterken. 

fig 3-18:  Overzicht knelpunten spoornet 
haven van Antwerpen (bron: Optimisati-
on of rail management and infrastructure 
in the port of Antwerp-Bruges, Deloitte)
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3.2.2  Openbaar en collectief vervoer

3.2.2.1  Openbaar vervoer

Voor het openbaar vervoersnetwerk wordt uitgegaan van de visie uit het Routeplan 
2030 waarin sterk de nadruk wordt gelegd op structurerende assen van hoogwaardig 
openbaar vervoer (HOV) op regionaal niveau. In het gelaagde netwerk (zie figuur 
3-20) neemt het interregionaal treinnet de belangrijkste rol op. Voor gebieden die niet 
worden ontsloten door het spoor (zoals ten oosten van Antwerpen) wordt ingezet op
‘snelwegshuttles’, die zonder tussenstops regionale P&R’s verbinden met de urbane 
zone van Antwerpen via een eigen systeem van busbanen op de snelwegen. 

In de volgende laag bevindt zich het HOV-net of ‘A-net’ op assen en in gebieden 
met een grote verplaatsingsbehoefte, bestaande uit voorstadstreinen, sneltrams en 
HOV-bussen naargelang de ruimtelijke context en bestaande infrastructuur. Gezien 
het hoogwaardige karakter van deze verbindingen zijn een vlotte doorstroming en 
een hoge frequentie van cruciaal belang. Hieraan zijn kwaliteitseisen gekoppeld, 
zoals een minimale commerciële snelheid van 25 km/u en minstens 8 ritten/u in 
de spits en 4/u daarbuiten. Dit A-net is niet gebiedsdekkend. Om de kernen te 
ontsluiten die geen bediening van het A-net hebben, wordt naast combimobiliteit met 
bv. de fiets het net aangevuld met een onderliggende laag van feederbuslijnen en, 
in mindere mate, stadstrams. Deze voorzien een vlotte en betrouwbare verbinding 
richting knooppunten waar kan worden overgestapt op het A-net. Dit wordt in de 
meer landelijke gebieden aangevuld met oplossingen van Vervoer op Maat.

Deze visie is in zekere mate een indicatief voorstel, zeker voor de feederlijnen die 
enkel op netwerkniveau werden vastgelegd als verbinding tussen kernen. Tijdens 
de verkenningsfase kwamen bij de analyse van het netwerk reeds enkele zones naar 
voren waar het exacte traject van de geplande verbindingen nog verder onderzocht 
moet worden. 

3.2.2.2  Collectief vervoer van de Port of Antwerp-Bruges

Naast het reguliere openbaar vervoer bestaan in het havengebied verschillende 
aanvullende systemen van collectief vervoer die afgestemd zijn op specifieke noden 
van werknemers en bedrijven in de haven. Hoewel verschillende van deze systemen 
(en hun corresponderende budgetten) worden geïntegreerd in het systeem van 
Vervoer op Maat, wordt verondersteld dat deze als dusdanig blijven bestaan:

• De Pendelbus, een initiatief van de Haven van Antwerpen en de Maatschappij 
Linker-scheldeoever. Dit is een flexibel systeem van bussen en shuttles op 
reservatiebasis dat vooral bedrijven in de Waaslandhaven bedient met 7 
‘lijnen’, en in beperkte mate ook de rechteroever met 2 ‘lijnen’. Gezien de 
flexibele aard van het systeem zijn er geen vaste routes gekend. 

• I-BUS verzorgt het collectief vervoer voor verschillende bedrijfssites die 
voornamelijk rond Lillo gelegen zijn. Het netwerk wordt gevormd door 39 vaste 
routes, waarvan 27 routes voor dagdiensten en 12 voor ploegendiensten. 
Dit grote netwerk beslaat de ruime regio en is verknoopt aan de ‘HUB’ bij 
Tijsmanstunnel West, waar werknemers een gegarandeerde overstap kunnen 
maken naar de bussen die naar hun bedrijf rijden. 

• De Fietsbus maakt het mogelijk om de Schelde over te steken via de Tijsmans- 
en Liefkenshoektunnel die niet voor fietsers toegankelijk zijn. 
Dit bespaart fietsers in het havengebied een grote omweg langs het centrum 
van Antwerpen.

• De Waterbus bedient een belangrijk deel van het havengebied en heeft een 
dienstregeling die is afgestemd op de werkpatronen in de haven. 
Het meenemen van een fiets is gratis, wat het een interessante schakel maakt 
in een multimodale verplaatsing. De haltes in het havengebied liggen immers 
op een comfortabele fietsafstand van een groot deel van de havenbedrijven.

fig 3-20:  Het (H)OV netwerk ge-
baseerd op Routeplan 2030 voor 
het projectgebied van het CPOV 
(Bron: eigen bewerking op basis van 
data van Routeplan 2030 (Vervoerregio 
Antwerpen), DeWaterbus)

fig 3-19:  Netwerk van pijpleidingen 
(bron: portofantwerpbruges.com)

←

←
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3.2.3  Fietsnetwerk

Voor het bovenlokaal fietsnetwerk wordt vertrokken vanuit het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF) uit Routeplan 2030. Hierin zijn ook de verschillende 
fietssnelwegen opgenomen. Binnen het projectgebied zijn voornamelijk de F12, 
F14, F15, F5, F107 en de FR10 (ringfietspad) belangrijk. Deze fietsroutes vormen 
de ruggengraat van het netwerk waarbij de focus hier ligt op sneller fietsverkeer met 
een goede doorstroming. Bepaalde delen van deze routes zijn nog niet gerealiseerd 
en hun traject kan eventueel binnen dit project onderzocht worden. Het oostelijke 
deel van de F10-route langs de E313 tot en met Ranst, is hier het belangrijkste 
voorbeeld van. Naast de fietssnelwegen zijn ook de BFF-routes belangrijk voor het 
fietsnetwerk. In Routeplan 2030 werd nog een onderscheid gemaakt in gewone 
BFF-routes en A-netroutes. Deze onderverdeling werd meegenomen maar wordt in 
eerste instantie niet verder gebruikt in de analyse. Het netwerk wordt in zijn geheel 
bekeken waarbij de rol van de verschillende routes en de relatie met de lokale situatie 
wordt geanalyseerd. Op die manier kunnen ook missing links worden geïdentificeerd 
of routes waarvan de kwaliteit moet verhoogd worden. Een fietsroute langsheen het 
traject van de A102 maakt reeds deel uit van het geplande BFF. Veel van de BFF-
routes zijn fietspaden parallel aan een gewestweg. Door de aanwezigheid van veel 
autoverkeer op deze wegen maakt dit het realiseren van een optimale fietsroute niet 
makkelijk. 

De kwaliteit van een route wordt mede bepaald door de gemiddelde snelheid 
die men over een bepaald traject kan halen. Deze snelheid hangt niet enkel af 
van de fysieke kenmerken van de gebruiker maar ook van het comfort en kwaliteit 
van de infrastructuur. Een belangrijk element van comfort is het beperken van 
kruisende barrières. Dit is echter een moeilijke opgave in het projectgebied omdat 
er in Antwerpen heel veel verkeersinfrastructuur samenkomt. Het gaat hier over 
snelwegen, gewestwegen, spoorwegen en waterwegen. Het maximaal wegwerken 
van de barrièrewerking van deze infrastructuren kan een belangrijke kwaliteitssprong 
teweegbrengen in het netwerk. Deze barrières maken op die manier ook deel uit van 
de referentiesituatie van het fietsnetwerk. 

fig 3-21:  Systemen van collectief ver-
voer met gekende routes in de Haven  
(Bron: eigen bewerking op basis van data 
van I-BUS VZW, DeWaterbus, Port of Ant-
werp-Bruges)

3.2.4  Hoppin- en deelsystemen

De invloed van de Oostelijke Verbinding op de omliggende Hoppinpunten wordt 
onderzocht, op basis van de meest recente inventaris van (geplande) Hoppinpunten 
in de Vervoerregio Antwerpen. Door de komst van nieuwe infrastructuur of 
verbindingen kan het karakter van deze punten immers veranderen, of zijn er 
eventueel verplaatsingen nodig. Routeplan 2030 formuleert een aantal voorstellen 
voor Hoppinpunten in het studiegebied, bvb in de omgeving van Stabroek, bij 
het Logistiek Park Schijns, in de omgeving van de Houtlaan en langs de E313 
(Q8, de verkeerswisselaar E313/E34 of aan SASC Massenhoven). Deze worden 
meegenomen in het referentiescenario, waar nodig worden voorlopige aannames 
gedaan over de dimensionering en de precieze locatie.

fig 3-22:  Referentiesituatie van het 
fietsnetwerk (Bron: Routeplan 2030 (Ver-
voerregio Antwerpen))

fig 3-23:  Schema geplande en 
nog te onderzoeken hoppinpunten  
(Bron: eigen bewerking op basis van data 
van Vervoerregio Antwerpen, Departe-
ment Mobiliteit en Openbare Werken)
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3.3  Leefkwaliteit

3.3.1  Luchtkwaliteit 

De jaargemiddelde luchtkwaliteit kan worden afgeleid uit de jaargemiddelde 
concentraties voor vier luchtverontreinigende stoffen: fijn stof (PM10 en PM2,5), 
stikstofdioxide (NO2) en roet (black carbon). We maken hiervoor gebruik van 
gegevens uit het jaar 2019. Gegevens uit 2020 en 2021 zijn beschikbaar, maar 
worden niet gebruikt omdat deze minder representatief zijn omwille van de impact 
van corona op het verplaatsingsgedrag. Een toets van deze jaargemiddelde 
concentraties aan de luchtkwaliteitsnormen leidt tot volgende vaststellingen:

fig 3-24:  Fijn stof PM10 jaargemiddelde 
concentratie in referentiejaar 2019

fig 3-25:  Fijn stof PM2,5 jaargemiddelde 
concentratie in referentiejaar 2019

Tabel 1:  Toets jaargemiddelde concen-
traties luchtpollutie (2019) aan Europe-
se normen en normen WGO (voor black 
carbon zijn geen normen opgesteld)

←
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fig 3-26:  Stikstofdioxide jaargemiddelde 
concentratie in referentiejaar 2019

3.3.2  Geluidsklimaat

De strategische geluidsbelastingskaarten geven de gemiddelde geluidsbelasting 
voor dag- en nachtperiodes weer voor het wegverkeer , N115eer op de belangrijkste 
hoofd en aanvullende wegen (A12, E19, E313, E17, N11, N111, N11, N1, N120, 
N12, N112 en R11). Voor Lden wordt geluidsbelasting vanaf 55 dB weergegeven, 
voor Lnight 50 dB. Dit zijn geluidsniveaus waarbij significante negatieve 
gezondheidseffecten verwacht worden bij langdurige blootstelling. Op basis 
van deze gegevens wordt verwacht dat de geluidsbelasting door wegverkeer in 
woongebieden vooral groot is in de verstedelijkte omgeving van Antwerpen, met 
name in de nabije omgeving van het hoofdwegennet (A12, E19, E313).Vooral 
woongebieden in Ekeren, Merksem, Deurne en Wommelgem staan hierdoor onder 
druk. In de rest van het projectgebied is het geluidsklimaat beter, met uitzondering 
van de directe omgeving van de bovenvermelde verbindingswegen. 

Geluidsbelasting ontstaat ook door spoor- en luchtverkeer, alsook door industrie. 
Geluidsbelasting door industrie is volgens de geluidsbelastingskaarten in het 
projectgebied erg lokaal (PoaB, ENA) en heeft nauwelijks impact op woongebieden. 
De geluidsbelasting door de luchthaven van Deurne bevindt zich buiten het 
projectgebied. Geluidsbelasting door spoorverkeer treft vooral Merksem en Ekeren, 
en de directe omgeving van de spoorlijn tussen Antwerpen en Essen.

fig 3-27:  Black Carbon (roet) jaargemid-
delde concentratie in referentiejaar 2019

← ←
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3.3.3  Ruimtelijke structuur en relaties

3.3.3.1  Wonen

In het noordelijk deelgebied zijn een aantal woonkernen gesitueerd in de (ruime) 
omgeving van de A12. Het betreft de kernen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, 
Stabroek, Ekeren, Kapellen en Hoevenen. Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Stabroek, 
Kapellen en Hoevenen zijn eerder dorpskernen gelegen te midden van de open 
ruimte. Ze hebben een voorzieningenaanbod dat eerder lokaal gericht is en zijn 
volgens het kernenkompas vrij tot zeer goed met openbaar vervoer ontsloten richting 
Antwerpen. 

Ekeren maakt deel uit van de Stad Antwerpen en heeft ook een meer stedelijk 
karakter. In Ekeren liggen enkele woonwijken erg dicht tegen de A12. De wijk 
Leugenberg-Edisonlaan is zelfs volledig omsloten door de A12 en ASC15. 

In het centraal deelgebied zijn enkele woonkernen gesitueerd in de nabije omgeving 
van de reservatiestrook van de A102 en de ring van Antwerpen. Het gaat om 
Merksem, Schoten, Deurne-Noord en Wijnegem. Ook de kern van Schilde kan 
mogelijks een invloed ondervinden van de alternatieven in onderzoek. De kernen 
Merksem en Deurne-Noord maken deel uit van de stad Antwerpen en hebben een 
uitgesproken stedelijk karakter. In Merksem ligt de wijk Lambrechtshoeken erg dicht 
tegen de A12. Ook in Deurne strekt de bebouwing zich uit tot kort tegen de Antwerpse 
Ring. De kernen van Wijnegem en Schoten zijn grotendeels omgeven door groene 
open ruimte, maar zijn beiden ook dense woonkernen met veel voorzieningen. Ten 

oosten van de kern van Schoten liggen enkele woonparken. Deze behoren niet tot de 
kern. In Schilde is de bebouwing minder dens en meer gespreid, met verschillende 
woonparken rondom de kern. De voorzieningen zijn geclusterd rond de N12 en 
beperkt in het woonweefsel daarrond.

In het zuidelijk deelgebied liggen woongebieden in de invloedssfeer van de E313. 
Het gaat in eerste instantie om Deurne-Zuid en Borgerhout (extra muros), sterk 
verstedelijkte woongebieden die deel uitmaken van de stad Antwerpen. Hier ligt de 
woonwijk van de Weerstandlaan erg dicht tegen de infrastructuur en de Oostelijke 
knoop. Verder liggen de apartementscomplexen op de Wouter Haecklaan dicht 
tegen de E313. Ook de kernen van Wommelgem, Ranst en Oelegem worden in dit 
deelgebied onderzocht. Wommelgem is een vrij grote en dense kern met tamelijk 
wat voorzieningen op regionaal niveau. De kern wordt van de E313 gescheiden 
door bedrijventerrein Kapelleveld. Oelegem en Ranst zijn kleiner, minder dens en 
huisvesten voornamelijk lokale voorzieningen.

3.3.3.2  Industrie

In het studiegebied komen twee belangrijke industriezones voor. Ten eerste is er in 
het noordelijk deel van het studiegebied de PoAB. Dit gebied heeft een internationaal 
economisch belang en heeft dus ook een grote aantrekkingskracht, zowel voor 
vrachtverkeer als als plaats van tewerkstelling. 

Centraal gelegen in het studiegebied is het Albertkanaal. Van aan de ring tot 
aan de Brug van Wijnegem liggen aan beide zijden van het kanaal verschillende 
aaneengesloten bedrijventerreinen, die deel uitmaken van het economisch netwerk 
Albertkanaal. Het gaat onder andere om Merksem-Albertkanaal-Noord, Merksem-
Albertkanaal-Zuid, Krabbershoek, Kanaal Marsstraat en kanaal Liebiglaan. Het 
bedrijventerrein Kanaal Liebiglaan en Merksem-Albertkanaal-Zuid worden doorkruist 
door de zoekzone voor de A102 en ook Den Hoek ligt vlak bij het Tracé. Verder naar 
het oosten liggen de bedrijventerreinen Hoge Keer en Oelegem Ter Straten. 

Tot slot liggen er in Wommelgem nog enkele grote bedrijventerreinen langs de E313, 
namelijk Doornaard en Kapelleveld.

3.3.3.3  Groene publieke ruimte en recreatie

Op vlak van recreatie zijn er in het noordelijk deelgebied enkele belangrijke 
recreatiepolen gelegen. Vooral het Grenspark Kalmthoutse heide is een grote 
regionale aantrekkingspool. De Opstalvallei, ’t Rood en de Bospolder en Oude 
Landen zijn dan weer natuurparels met een (boven)lokale aantrekkingskracht. De 
Polder van Stabroek is tot slot ene open ruimtegebied dat met wandelinfrastructuur 
(wandelpaden en knooppunten) ontsloten is voor lokale recreanten.

Enkele open ruimtegebieden in het centraal deelgebied hebben belangrijke 
recreatieve waarde. In deze zone bevinden zich verschillende Kasteelparken, 
forten en parken, zoals het fort van Merksem, het gemeentepark van Schoten, 
de Bremweide, Ertbruggebos, de Fortvlakte aan Wijnegem, Park Groot Schijn, 
Boterlaar Park en het Fort van Wommelgem. Ze vormen een snoer van verborgen 
parels in een gebied dat niet zozeer gekend is voor deze groene kwaliteit. Er zijn 
recent behoorlijk wat initiatieven genomen om landschapsprojecten te maken, zoals 
Park Groot Schijn, Boterlaar park. Het ontwerp van de Fortvlakte staat in de steigers 
en er is reeds ontwerpend onderzoek gebeurd ter hoogte van het Laaglandpark. De 
verschillende recreatiegebieden zijn slechts gedeeltelijk aaneengesloten via trage 
wegen en open ruimteverbindingen.

Langs de E313 liggen verschillende mooie parkruimtes zoals het Rivierenhof, Park 
Groot Schijn, Boterlaar Park, het gemeentepark van Wommelgem, de fortvlakte 
rond fort II in Wommelgem, Bos van Ranst, en een verscheidenheid aan recreatieve 
ruimtes zoals Ternesse Golf, Bossenstein Golf, de zeilclub aan het bufferbekken, etc. 
Al deze parken dragen vandaag bij aan de leefkwaliteit van de omgeving.

Naast de bovenvermelde grootschalige recreatiegebieden beschikken de 
woonkernen ook over kleinschalige groengebieden, buurtparken, speelter-
reinen, sportvelden etc. Deze worden tijdens het geïntegreerd onderzoek 
verder bestudeert wanneer het onderzoek aantoont dat ze door het project 
geïmpacteerd worden (vergroten, verkleinen, gewijzigde toegankelijkheid, 
gewijzigde omgevingskwaliteit…). Ook het fijnmazig recreatief netwerk van fiets- 
en wandelverbindingen wordt, daar waar er knelpunten ontstaan of verdwijnen 
bestudeerd tijdens het geïntegreerd onderzoek.

fig 3-28:  Strategische geluidsbelasting 
voor belangrijke en aanvullende wegen, 
referentiejaar 2016 (Lden)

fig 3-29:  Strategische geluidsbelasting 
voor belangrijke en aanvullende wegen, 
referentiejaar 2016 (Lnight)
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3.3.4  Gestuurde en autonome ontwikkelingen

3.3.4.1  Impact van Routeplan 2030

De acties die getroffen worden in kader van routeplan zullen tegen 2030 een 
modal shift teweegbrengen. Dit heeft ook gevolgen voor de leefkwaliteit. Lagere 
verkeersdruktes op autostrades en hoofdwegen zullen dorpskernen verkeersluwer 
maken, zorgen voor minder luchtvervuiling en een beter geluidsklimaat in 
woonkernen die vandaag sterk getroffen worden. De exacte impact van de ingrepen 
in kader van Routeplan 2030 worden tijdens het geïntegreerd onderzoek bepaald om 
een goed beeld te krijgen van de situatie in 2030.

3.3.4.2  Impact van andere beleidsplannen en projecten

Verschillende projecten zullen in het studiegebied zorgen voor wijzigingen aan de 
ruimtelijke structuur. Het gaat onder andere om uitbreidingen herstructurering van 
industrie, ter hoogte van de Lage Keer, Logistiek park Schijns en het projectgebied 
van Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA). Daarnaast loopt er ook op 
recreatief vlak onderzoek naar nieuwe recreatiegebieden zoals de Antwerpse 
Groenpool. Tevens wordt rekening gehouden met de planologische herbestemming 
van de KMO-zone aan de Wijnegemsesteenweg 110. Waar relevant zullen tijdens 
het geïntegreerd onderzoek de voldoende concrete projecten worden bestudeerd en 
meegenomen in de referentiesituatie 2030. 
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1. Technisch ruimtelijk

onderzoek bouwste-

nen infrastructuur

1.1  Ontwerpprincipes

Bij het onderzoek van de bouwstenen infrastructuur wordt vertrokken van volgende 

ontwerpprincipes:

• Voldoen aan de richtlijnen & verkeersveiligheid:

• Vademecum weginfrastructuur VWI deel autosnelwegen (AWV)

• Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten (AWV)

• Vademecum fietsvoorzieningen (AWV)

• Vademecum vergevingsgezinde wegen (VVW) deel gemotoriseerd 

verkeer (AWV)

• Vademecum vergevingsgezinde wegen (VVW) deel kwetsbare 

weggebruiker (AWV)

• Basisprincipes inrichting robuust wegennet (AWV)

• De relevante dienstorders van AWV (een hele waslijst)

• Het standaardbestek 250

• Ontwerpwijzer Hoppinpunten (AWV)  https://wegenenverkeer.be/zakelijk/

documenten/ontwerprichtlijnen/hoppinpunten

In geval van hiaten aangevuld met:

• Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2019 (Rijkswaterstaat NL)

• Publicaties CROW (NL)

• ROA Veilige Inrichting van Bermen (Rijkswaterstaat NL)

• Compactheid (ifv ruimtegebruik)

• Minimale verharding

• Hergebruik van materialen

• Leesbaarheid

• Tunnelveiligheid

• Functionaliteit van het systeem

• Logische hiërarchie van het wegennet

• Synergiën met andere infrastructuren

• Integratie in de context  & zoeken naar meerwaarden voor een Levendige & 

Klimaatrobuuste Rand

• Ruimtelijke kwaliteit



B3 - 3 B3 - 4Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand

1.2  Deelgebied noord (A12/Nx)

1.2.1  Overzicht

↑ fig 1:  A12 bestaande toestand ↑ fig 2:  A12 ALTI. Oostelijk Traject van het Haventracé
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1.2.2  Profiel van de A12 

Het huidige profiel op de A12 heeft 2 baanvakken in iedere richting (2x2) en een 
pechstrook. Indien de A102 wordt aangelegd is er bijkomende wegcapaciteit 
noodzakelijk en wordt uitgegaan van 3 baanvakken in beide richtingen (2x3) én een 
bijkomende busbaan in beide richtingen. Het alternatief Oostelijk Traject van het 
Haventracé Light voorziet een bijkomende busbaan naast de 2x2 in beide richtingen.

Ingrepen aan de A12 moeten steeds afgestemd worden relevante planprocessen 
in de omgeving (zoals onder andere het GRUP Leidingstraat, het Logistiek Park 
Schijns, …). Een belangrijk aandachtspunt is of de afwatering van de Verlegde 
Schijns volstaat, mogelijk moet een nieuwe afwateringsgracht worden aangelegd 
aan de zijde van de polder. Verder wordt rekening gehouden met de een bovenlokaal 
fietspad langs de A12, zoals voorzien in Routeplan 2030.

↑ fig 3:  Technisch profiel A12 bestaande 
toestand

↑ fig 6:  ALT 2. technisch profiel A12, 2x2 + 
busbaan ontworpen toestand

↑ fig 7:  ALT 2. dwarssnede A12, 2x2 + 
busbaan + indicatie leidingstraat & polder-
gracht ontworpen toestand

↑ fig 4:  ALT 1. technisch profiel A12, 2x3 + 
busbaan ontworpen toestand

↑ fig 5:  ALT 1. Dwarssnede A12, 2x3 + bus-
baan ontworpen toestand
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1.2.3  Uitvoeringsvariant vertunneling

A12 t.h.v. Ekeren: in tunnel

De bouwsteen voorziet de A12 in maximaal in tunnel, ter mildering van de impact op 

de leefkwaliteit De tunnel start in het noorden, ter hoogte van aansluitingscomplex 

15 (Leugenberg) en stopt net voor de afritten van het landschappelijk kruis 

(verkeerswisselaar A12 – A102). De A12 wordt hier maximaal in tunnel gelegd en 

omvat twee Hollandse Complexen (aansluitingscomplex 15 en 16). Een geboorde 

tunnel is in deze bouwsteen niet mogelijk. Enkel een cut & cover behoort tot de 

mogelijkheden. Zie verder voor meer uitleg inzake geboorde tunnel en cut & cover 

(uitvoeringswijze: cut & cover of geboord). Mogelijk zijn er andere maatregelen om 

de leefkwaliteit te verbeteren denkbaar.  

A12 t.h.v. Ekeren: gedeeltelijk in tunnel

Op de onderstaande figuur wordt de A12 gedeeltelijk in tunnel voorzien, specifiek 
waar de relatie tussen Ekeren en de Bospolder effectief versterkt kan worden. 
Het deel tussen het aansluitingscomplex 15, ter hoogte van Leugenberg, en de 

Transcontinentaalweg wordt dan in tunnel uitgevoerd. De tunnel start van voor het 

Hollands Complex tot achter de Transcontinentaalweg. Op die manier wordt er 

een optimale verbinding gecreëerd tussen de woonwijk ten oosten van de A12 en 

het recreatiegebied ten westen van de A12. Deze tunnel biedt een opportuniteit 

om het recreatiegebied uit te breiden. Een geboorde tunnel is in deze bouwsteen 

niet mogelijk. Enkel een cut & cover behoort tot de mogelijkheden. Zie verder voor 

meer uitleg inzake geboorde tunnel en cut & cover (uitvoeringswijze: cut & cover of 

geboord).

↑ fig 8:  A12 in tunnel ↑ fig 9:  A12 half in tunnel
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A12 thv Ekeren: met overkapping

Een andere mogelijkheid is een beperkte overkapping ter hoogte van de bestaande 

voetgangersbrug in het verlengde van de Vier Kerkenstraat. Deze overkapping maakt 

dan een toegankelijke verbinding tussen het recreatiedomein ten westen van de A12 

en het woonweefsel ten oosten van de A12.

↑ fig 10:  Uitvoeringsvariant A12 met 

overkapping

A12 thv Berendrecht-Zandvliet-Lillo: in tunnel

Een andere mogelijkheid is een ondertunneling die start ter hoogte van Berendrecht-

Zandvliet.

Steenovenstraat
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↑ fig 11:  Uitvoeringsvariant A12 met tunnel
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↑ fig 12:  Links: zonder Nx, rechts: 

overzichtskaart

1.2.4  Nx

Zonder Nx

Een eerste oplossingsrichting betreft het verminderen van het doorgaand verkeer 

doorheen de kernen van Stabroek, Hoevenen en Kapellen zonder de aanleg van 

een Nx. Dit kan eventueel bereikt worden door een verbeterde modal shift (inzet 

op minder verplaatsingen, betere fietsverbindingen (bv een nieuwe fietssnelweg), 
betere HOV-voorzieningen (bv een nieuwe busbaan, financiële instrumenten, …) 
of andere maatregelen zoals bijvoorbeeld ingrepen op het onderliggend wegennet. 

In de referentiesituatie wordt uitgegaan van een nieuwe aansluitingscomplex voor 

Logistiek Park Schijns. De halve verbinding met de Dijkstraat vervalt dan.

Noordelijk Nx tracé, tracé 1 (nr volgens vorige planMER)

Tracé 1 voorziet de Nx ten noorden van Stabroek, tussen de kern van Stabroek en de 

Antitankgracht, aansluitend op een nieuw te realiseren complex A12, ter hoogte van 

de Abtsdreef.

In verschillende inspraakreacties kwam de vraag waarom de noordelijke 

tracévarianten voor een Nx (waarbij de Nx ten noorden van de kern Stabroek komt te 

liggen) niet werden meegenomen. De mobiliteitsstudie uit het voormalige planMER 

gaf aan dat de noordelijke tracévarianten voor Nx enkel voor een ontlasting van de 

kern Stabroek zou zorgen en dus niet de kernen van Hoevenen en Kapellen zouden 

ontlasten. In die zin voldeden deze noordelijke tracévarianten niet aan de doelstelling. 

Echter, de mobiliteitsgegevens waarop deze conclusies waren gebaseerd, zijn 

intussen verouderd. Op basis daarvan kunnen de noordelijke tracévarianten dus 

niet worden geschrapt. Ze worden met andere woorden verder meegenomen in het 

onderzoek. Om nieuwe conclusies te kunnen bekomen over de effectiviteit van de 
noordelijke tracévarianten, is bijkomend mobiliteitsonderzoek nodig.

↑ fig 13:  Nx tracé 1
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Nx tracé 2 (nr volgens vorige planMER)

Tracé 2 heeft een S-vormige configuratie en  sluit ter hoogte van Dijkstraat aan op de 
A12, vanaf daar volgt het tracé de bestaande wegenis (2x1 baanvak) van Ettenhoven 

(N114), om dan parallel aan ’s Hertogendijk en Waterstraat op maaiveldniveau  met 

2x1 baanvak aan te knopen met de Kapelsestraat (N11). Ter hoogte van de Hoge 

Weg kan een kruispunt de Nx met de lokale wegenis verbinden. De stippenlijnen en 

arcering op het infraschema suggereren beperkte variabele optimalisaties.

Nx tracé 3 (nr volgens vorige planMER)

Tracé 3 maakt een lijnvormige verbinding met 2x1 baanvak op maaiveld tussen 

de A12 ter hoogte van Smalle weg en maakt de aansluiting via Rode Weg en 

Starrenhofweg met de Kapelsestraat (N11). De stippenlijnen op het infraschema 

suggereren beperkte variabele optimalisaties.

↑ fig 14:  Nx tracé 2 ↑ fig 15:  Nx tracé 3
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Nx tracé parallel aan A12, zijde polder, tracé 4

Een 4de tracé bundelt Nx en A12. Het tracé start bij een nieuw aansluitingscomplex 

aan de A12 met een parallelweg (van 2x1 baanvak) aan de zijde van de polder 

om dan af te draaien en parallel aan ’s Hertogendijk en Waterstraat aan te knopen 

de Kapelsestraat (N11). Dit segment kan in een sleuf of in cut & cover uitgevoerd 

worden. De parallelweg langs de A12 vormt tevens een nieuwe aansluiting met 

Ekeren. Het huidige ASC 15 kan daardoor vervallen, waardoor de woonwijk aan de 

Edisonlaan kan aansluiten bij de wijk Leugenberg.

Nx tracé parallel aan A12, zijde Port of Antwerp-Bruges, tracé 5 

Een 5de tracé bundelt weginfrastructuur en haveninfrastructuur. Het tracé start bij 

een nieuw aansluitingscomplex aan de A12 met een parallelweg (van 2x1 baanvak) 

aan de zijde van de Port of Antwerp-Bruges om dan af te draaien en parallel aan ’s 

Hertogendijk en Waterstraat aan te knopen de Kapelsestraat (N11). Dit segment 

kan in een sleuf of in cut & cover uitgevoerd worden. De parallelweg langs de A12 

vormt tevens een nieuwe aansluiting met Ekeren. Het huidige ASC 15 kan daardoor 

vervallen, waardoor de woonwijk aan de Edisonlaan kan aansluiten bij de wijk 

Leugenberg. Gezien de ligging aan de zijde van de Port of Antwerp-Bruges, is het 

een aandachtspunt om een route voor de Nx en de plannen voor het Logistiek Park 

Schijns te integreren.

↑ fig 16:  Nx tracé 4 ↑ fig 17:  Nx tracé 5
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Nx tracé met aansluiting ter hoogte van Berendrecht, tracé 6

Een zesde tracé volgt een aantal bestaande wegen. De Nx loopt via de N111 en volgt 

vervolgens de Danckerse Weg, Konijnendreef en Steenhovenstraat om aan te sluiten 

op de A12 ter hoogte van het aansluitingscomplex 12 te Berendrecht. 

Nx als ‘omleidingsweg’, tracé 7

In een zevende tracé fungeert de Nx als een omleidingsweg rond Stabroek. Het 

tracé sluit zo nauw mogelijk aan bij bestaande wegenis onder de kern van Stabroek 

(de Waterstraat) om het polderlandschap zoveel als mogelijk te behouden. In dit 

voorstel wordt ook een alternatieve aansluiting op de A12 meegenomen (indicatieve 

aanduiding op onderstaande figuur). Hoewel de aansluiting zoals ingesproken niet 
conform is met het RUP voor Logistiek Park Schijns, kan het tracé op zich wel worden 

meegenomen naar het verder onderzoek. Belangrijke onderzoeksvragen zullen 

onder andere zijn: de aansluiting op de A12, veiligheid voor fietsers, de rol van de Nx 
(welke functies wel/niet aansluiten).

↑ fig 18:  Nx tracé 6 ↑ fig 19:  Nx tracé 7
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Nx als tunnel onder Stabroek, tracé 8

Het principe van een tunnel onder Stabroek (ondertunneling van de N111) is naar 

uitvoerbaarheid erg complex. Op deze plek is enkel een uitvoering type cut&cover 

realiseerbaar. Een geboorde tunnel moet dieper onder het maaiveld zitten en kan 

nooit voldoende snel terug stijgen om aan te sluiten op de A12. Een cut&cover 

tunnel impliceert dat er gedurende een aantal jaren grote hinder zal zijn in de 

dorpskern van Stabroek. Om de tunnel aan te leggen, zal de weg volledig moeten 

opengebroken worden tussen de woningen door. Om diezelfde woningen zowel 

tijdens de werken als nadien bereikbaar te houden, zullen ventwegen noodzakelijk 

zijn. Ook deze ventwegen hebben een bepaald ruimtebeslag. In bepaalde zones 

zullen er onteigeningen nodig zijn, ook voor werfzones. Een eerste inschatting is dat 

er met deze variant veel hinder wordt gebracht in een zone waar we de leefkwaliteit 

net willen verbeteren.

Hoewel de quickscan heel wat argumenten aanlevert voor het niet verder meenemen 

van dit alternatief, kwam er vanuit de stakeholders veel vraag om dit grondiger te 

onderbouwen. Om die reden wordt dit tracé-alternatief wel behouden als alternatief 

en dus verder meegenomen in het onderzoek. 

↑ fig 20:  Nx tracé 8

1.2.5  Optimalisaties ASC 11, 15, 16

Een optimalisatie van aansluitingscomplexen is niet onderscheidend tussen de 

bouwstenen en zal in die zin niet bijdragen tot een keuze tussen de bouwstenen. 

Vanuit de gestelde ambities binnen de thema’s leefkwaliteit en duurzame mobiliteit 

kunnen ze echter wél een bijdrage leveren, waardoor ze reeds mee worden bekeken 

op strategisch niveau.

Aansluitingscomplex 11 (Zandvliet)

Het huidige ASC 11 heeft een ontdubbelde structuur én is niet optimaal leesbaar, 

waardoor vrachtwagens voor de Port of Antwerp-Bruges soms het dorpscentrum 

van Zandvliet binnenrijden. Daarnaast ontbreekt een oprit richting Antwerpen vanuit 

Zandvliet, waardoor er extra verkeer via het dorpscentrum passeert richting ASC 12.

Het is mogelijk de ontdubbelde structuur te vereenvoudigen tot een enkele 

configuratie, en de oprit richting Antwerpen te integreren. Het betreft een compactere 
configuratie waardoor minder ruimte wordt ingenomen door het ASC.

↑ fig 21:  Links: overzicht, rechts: ASC 11

(Zandvliet) ontworpen situatie
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Aansluitingscomplex 15 (Leugenberg)

Voor ASC 15 bestaat een nieuw project dat in realisatie gaat. De N114 wordt geknipt, 

en er komt een rechtstreeks aansluiting tussen Kloosterstraat en Oude Havenweg. 

Echter zou het interessant zijn om de Kloosterstraat direct aan te sluiten op de A12, 

waardoor een heldere configuratie kan ontstaan, én waardoor de woonwijk aan de 
Edisonlaan niet langer ingekapseld is tussen infrastructuur. Er kan verder onthard 

worden, en er ontstaan extra kansen voor groenblauwe verbindingen. 

Een variant op de rechtstreekse aansluiting tussen Kloosterstraat en A12, betreft 

de aanleg van een parallelweg langs de A12 richting het aansluitingscomplex aan 

Logistiek Park Schijns en Nx, zoals hierboven reeds vermeld.

↑ fig 22:  Links: rechtstreekse aansluiting

Kloosterstraat op A12, ASC 15 

(Leugenberg), ontworpen situatie, rechts: 

overzicht

Aansluitingscomplex 16 (Ekeren)

Het huidige ASC 16 heeft de typologie van een verkeerswisselaar. Het heeft een 

zeer groot ruimtebeslag en is niet bijzonder leesbaar. Bovendien is de aansluiting 

op de Noorderlaan niet bijzonder verkeersveilig georganiseerd. Het is denkbaar dit 

ASC sterk te vereenvoudigen, met een beperkte ruimte-impact en een verbeterde 

leesbaarheid.

↑ fig 23:  Links: overzicht, rechts:ASC 16

(Ekeren) bestaande toestand

↑ fig 24:  Vereenvoudigde configuratie ASC 
16 (Ekeren) ontworpen toestand
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↑ fig 25:  Bestaande toestand

1.3  Deelgebied centrum (A102)

1.3.1  Bestaande toestand

1.3.2  ALT I. Oostelijk Traject van het Haventracé (mét A102 als 

hoofdweg)

De A102 kan opgevat worden als een infrastructuur die enkel doorgaand verkeer 

faciliteert. De A102 maakt een rechtstreekse verbinding tussen de verkeerswisselaar 

A12-E19 en de E313. Er wordt (als starthypothese, gebaseerd op voorlopige 

resultaten van de verkeersmodellen) aangenomen dat een profiel van 2x1 
baanvakken kan volstaan.

↑ fig 26:  ALT 1. Oostelijk Traject van het

Haventracé met A102 als hoofdweg
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1.3.3  ALT I. netwerkvariant 01 (mét A102 als verzamelweg)

De A102 kan ook een verzamelende functie opnemen voor lokaal verkeer, indien er 

een aansluiting met het onderliggend wegennet wordt voorzien. Op deze wijze kan 

het onderliggend wegennet mogelijk ontlast worden ten voordele van de leefkwaliteit. 

In een eerste variant wordt een aansluitingscomplex voorzien ter hoogte van de 

Houtlaan. Dit ASC kan zowel de configuratie van een Hollands Complex hebben, als 
een miniturbine. Indien blijkt dat dit aansluitingscomplex niet voldoet aan de criteria, 

kan steeds een variante locatie aan de Bisschoppenhoflaan onderzocht worden. 
Verder kan een tweede aansluiting tussen A102 en R11 zuid bekeken worden.

↑ fig 27:  ALT 1. netwerkvariant 01 A102 als

verzamelweg met ASC Houtlaan

Verder kan een tweede aansluiting tussen A102 en R11 zuid bekeken worden 

(zie ook Figuur 49).

↑ fig 28:  ALT 1. netwerkvariant 01 aansluiting 

A102 op R11 zuid
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↑ fig 29:  Oostelijk Traject van het Haventracé 

Light (zonder A102)

1.3.4  ALT 2. Oostelijk Traject van het Haventracé Light (geen A102)

Zoals er nu geen infrastructuur in de reservatiestrook aanwezig is, is het denkbaar 

dat er géén bijkomende A102 moet worden aangelegd, maar dat er wordt ingezet op 

andere maatregelen om de projectdoelstellingen te behalen. In het centrumgebied 

moet weliswaar steeds rekening worden gehouden met de afstemming met de 

studietrajecten voor de Tweede Spoortoegang en de Leidingstraat. Hoewel deze 

ondergronds voorzien worden, kunnen deze wel tot een bovengrondse impact 

leiden indien ze worden aangelegd in de reservatiestrook (zoals bijvoorbeeld het 

lengteprofiel van de 2de spoorontsluiting tussen de E19 en de Bredabaan: de 
spoorweg loopt boven de E19 en gaat ondergronds onder de Bredabaan). 

1.3.5  Uitvoeringsvarianten: cut & cover of geboord

Als de A102 wordt aangelegd, dan is dat in een tunnel. Er zijn twee 

uitvoeringsvarianten. Een eerste is de cut & cover techniek, waarbij een open sleuf 

wordt uitgegraven, waar daarna een dakplaat en grondlaag wordt opgelegd. Een 

tweede techniek is de geboorde tunnel, waarbij de tunnel dieper wordt geboord 

met een boorkop en het maaiveld onaangeroerd blijft. Hieronder worden de 

varianten weergegeven met 2x1 rijstrook (+pechstrook / busbaan) of 2x2 rijstroken 
(+pechstrook / busbaan).

↑ fig 30:  Technisch profiel tunnel A102 cut & 
cover of geboord
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1.3.6  Profiel reservatiestrook A102

In de reservatiestrook zal de studie van het oostelijk traject afgestemd moeten 

worden met de andere lopende processen van de 2de spoorontsluiting (infrabel) 

en de leidingenstraat (departement omgeving). In principe zijn dit aparte 

planprocessen, die elkaar minimaal niet mogelijk hypothekeren, en waar mogelijk 

een verdere (ruimtelijke) integratie onderzocht kan worden, zoals is weergegeven bij 

de ontwerpverkenning van de A102 doorgaand (met de reflectie over metabolisme). 
Hieronder worden een aantal hypothetisch potentiële ruimtelijke combinaties van 

deze infrastructuren weergegeven.

A102 in cut & cover, horizontale schikking

De infrastructuurbundel wordt steeds in de reservatiestrook voorzien. Onderstaand 

profiel voorziet in een horizontale schikking waarbij de A102 als cut & cover 
wordt geplaatst, naast de Tweede Spoortoegang in een geboorde tunnel en de 

Leidingenstraat. De A102 beschikt over 2x1 of 2x2 baanvakken (+pechstrook / 
busstrook). In de snede zijn een aantal indicatieve maten weergegeven, die verder 

onderzocht zullen worden in het geïntegreerd onderzoek.  Een voordeel van deze 

schikking is dat alle infrastructuren onafhankelijk van elkaar kunnen worden gepland, 

en aangelegd.

A102 in geboorde tunnel, horizontale schikking

Dit profiel voorziet de A102 in een geboorde tunnel. De A102 beschikt in de geboorde 
variant over 2x1 of 2x2 baanvakken (+ pechstrook / busstrook). De rechterhelft wordt 
op dezelfde manier geschikt als het bovenstaande profiel, ‘A102 in cut & cover, 
horizontale schikking’. Ook hier zijn er indicatieve maten weergegeven, die verder 

onderzocht worden in het geïntegreerd onderzoek. Een voordeel van de geboorde 

tunnel, is dat het maaiveld onaangeroerd kan blijven.

↑ fig 31:  Technisch profiel A102 in cut & 
cover, horizontale schikking

↑ fig 32:  Technisch profiel A102 geboord, 
horizontale schikking

Zonder A102, horizontale schikking

Dit profiel gaat uit van een horizontale schikking zonder bijkomende A102 in 
de reservatiestrook. Er dient wel rekening gehouden te worden met de Tweede 

Spoortoegang en de Leidingstraat. Deze worden ondergronds voorzien in een 

geboorde tunnel voor de spoorweg met daarnaast, aan de rechterzijde, een 

leidingstraat van circa 40 m breed.

A102 in cut & cover, verticale schikking

Een verticale schikking van de infrastructurenbundel zorgt voor ruimtebesparing, 

waarbij de gehele bundel op een indicatieve breedte van 70 m kan voorzien worden. 
Deze verticale bundel kan geschoven worden binnen de reservatiestrook. De A102 

wordt in dit profiel op een diepte van 5 m (verder te onderzoeken) voorzien met boven 
de cut & cover de leidingstraat en aan de onderzijde de geboorde spoorwegtunnels. 

De totale diepte van deze verticale bundel bedraagt circa 25 m. Een nadeel is dat 

alle planprocessen dat mooi met elkaar uitgelijnd dienen te verlopen, wat minder 

realistisch is vanwege de verschillende projectcontouren.

↑ fig 33:  Technisch profiel zonder A102, 
horizontale schikking

↑ fig 34:  Technisch profiel A102 in cut & 
cover, verticale schikking
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A102 in geboorde tunnel, verticale schikking

De infrastructurenbundel met leidingstraat, A102 in geboorde tunnel en de geboorde 

spoorwegtunnels worden in dit profiel onder elkaar geschikt. De totale diepte van 
de infrastructurenbundel bedraagt hierdoor circa 44 m, omwille van de minimale 

tussenafstand van 10 m tussen de boortunnels.

Zonder A102, verticale schikking

Dit profiel gaat uit van een verticale schikking zonder bijkomende A102 in de 
reservatiestrook. Enkel een leidingstraat en twee geboorde spoortunnels worden 

onder elkaar geschikt. De totale diepte bedraagt hier circa 19 m.

Infrastructuurbundel

Het profiel houdt een bundeling van de nodige infrastructuur in. De A102, die zowel 
in cut & cover als geboord kan voorzien worden, de spoortunnels en de leidignstraat 

worden zo geschikt dat ze een infrastructuurbundel vormen. Een voordeel van 

deze efficiente bundeling is dat de ruimte, zowel bovengronds als ondergronds, 
zo weinig als mogelijk ingenomen wordt. Onderstaand technisch profiel is een 
voorbeeldweergave, de bundel kan ook op andere manieren geschikt worden door 

bijvoorbeeld de leidingstraat aan de linkerzijde te voorzien.

↑ fig 35:  Technisch profiel A102 geboord, 
verticale schikking

↑ fig 36:  Technisch profiel zonder A102, 
verticale schikking

↑ fig 37:  Technisch profiel: 
infrastructuurbundel

1.3.7  Aansluiting A102 met A12

Verkeerswisselaar A12-A102

Indien de A102 aansluit op de A12 is de hypothese dat het noodzakelijk is dat het 

profiel van de A12 wordt aangepast van 2x2 naar 2x3 baanvakken. Er zijn twee 
mogelijke varianten voor de configuratie van de verkeerswisselaar:

• Variant bestaande turbineknoop: ofwel wordt de A102 aangesloten op 

de bestaande turbineknoop. Uit een eerste verkenning kwamen geen 

uitgesproken knelpunten van de bestaande turbineknoop naar boven. 

Een voordeel kan bv zijn dat er minder materiaalverbruik is.

• Variant Sterknoop: ofwel wordt de verkeerswisselaar ontworpen als een 

stervormige verkeerswisselaar. Een stervormige verkeerswisselaar kan 

ruimtelijk meer compact vormgegeven worden, wat bv voordelig kan zijn 

voor de ambities Levendige Rand en Klimaatrobuuste Rand. In deze eerste 

oefening kan echter reeds opgemerkt worden dat de ruimtewinst beperkt is 

t.o.v. de turbinevormige verkeerswisselaar.

↑ fig 38:  A102 met A12 turbinevormige 

verkeerswisselaar

↑ fig 39:  A102 met A12 stervormige 

verkeerswisselaar
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1.3.8  Aansluiting A102 met E313

Waar de A102 aantakt op de E313, bevindt zich tevens het aansluitingscomplex 

dat de verbinding maakt tussen R11 en E313. In een eerste mogelijkheid bevindt 

de E313 zich op +1 zoals in de huidige situatie. In een tweede (uitvoerings-)variant 
ligt de E313 onder maaiveld. In een derde variant wordt de verkeerswisselaar minder 

compact ontworpen. In een vierde variant buigt de A102 asymmetrisch af naar het 

oosten.

↑ fig 40:  A102 met E313 bestaande toestand 

ASC 18 (E313) (Wommelgem)

↑ fig 41:  Compacte verkeerswisselaar 

A102-E313, met E313 op +1

↑ fig 42:  Compacte verkeerswisselaar 

A102-E313, met E313 op -1

↑ fig 43:  Niet-compacte verkeerswisselaar 

A102-E313, met E313 op -1
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↑ fig 44:  Asymmetrische verkeerswisselaar 

A102-E313, met E313 op +1

↑ fig 45:  A102 met E313 Hollands complex 

R11 – E313, Oostelijk Traject van het 

Haventracé Light (zonder A102)

1.3.9  ALT I. netwerkvariant 01 aansluiting A102 op lokaal netwerk

Aansluitingscomplex Houtlaan

Ter hoogte van de Houtlaan wordt een aansluitingscomplex voorzien. Er wordt 

onderzocht hoe de infrastructurele impact op Ertbruggebos tot een minimum te 

beperkt kan worden door ofwel een configuratie van een Hollands Complex, ofwel de 
configuratie van een mini-turbine (in de volksmond ajuin).

↑ fig 46:  Links: overzicht, rechts: aansluiting 

A102-Houtlaan, Hollands complex

↑ fig 47:  Aansluiting A102-Houtlaan, 

miniturbine ‘de ajuin’
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Aansluitingscomplex Bisschoppenhoflaan

Een aansluitingscomplex kan ook ingepland worden ter hoogte van de 

Bisschoppenhoflaan, i.p.v. aan de Houtlaan.

↑ fig 48:  Aansluiting A102-

Bisschoppenhoflaan, Hollands complex

Aansluiting A102 op R11 zuid

Naast een aansluiting van de A102 ter hoogte van Houtlaan (of als terugvalscenario 

de Bisschoppenhoflaan), is tevens een variant denkbaar waarbij de A102 een 
aansluiting krijgt op de R11 ten zuiden van de E313.

↑ fig 49:  Aansluiting A102-R11
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↑ fig 50:  E313 bestaande toestand

↑ fig 51:  ALT I. Oostelijk Traject van het 

Haventracé (met A102)

1.4  Deelgebied zuid (E313/E34)

1.4.1  Overzicht

De eerste figuur toont de bestaande toestand met daarop E313 en E34 en een aantal 
belangrijke verkeersassen zoals de R11. De figuur daaronder geeft het alternatief 
mét A102 weer, die dan aansluit ter hoogte van het rond punt van Wommelgem. Op  

deze figuur is tevens een nieuw aansluitingscomplex aan Q8 weergegeven, waarop 
het gesloten wegsysteem van de bedrijvenzone wordt aangesloten (indicatie in het 

paars).

↑ fig 52:  ALT 2: Oostelijk Traject van het 

Haventracé Light (zonder A102 )
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↑ fig 53:  Technisch profiel E313 west, 2x3 
en 2x4

↑ fig 54:  Profiel E313 +1 en cut & cover

1.4.2  E313 West

Profiel

Wat betreft het profiel wordt vertrokken van het huidige profiel (2x3 + busbaan 
(stadinwaarts) / spitsstrook (staduitwaarts)) én wordt ook een profiel met een extra 
baanvak onderzocht (2x4 + busbaan (stadinwaarts) / spitsstrook (staduitwaarts)). In 
de huidige situatie ligt de E313 op het talud op +1. Als uitvoeringsvariant wordt een 
tunnel onderzocht met de cut & cover techniek. Een geboorde tunnel in dit segment 

wordt als niet-redelijk beschouwd (zie bijlage 4: niet-redelijke infrastructurele 

bouwstenen).

Verkeerswisselaar R1-E313

Segment E313 West sluit aan op de ring R1 in de Knoop Oost. In het studietraject van 

de R1 worden verschillende varianten onderzocht voor deze knoop. Dit onderzoek 

gebeurt met andere woorden niet binnen complex project De Nieuwe Rand. Wél 

wordt het ontwerp van segment E313 west afgestemd met onderzoek naar Knoop 

Oost. De aansluiting (en dus het overgangsprofiel, snelheid, aantal rijstroken, lengte) 
tussen Knoop Oost en het segment E313 west zal afhangen van de verschillende 

varianten en complexiteit van de knoop.

↑ fig 55:  Links: overzicht, rechts: 

verkeerswisselaar R1-E313
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↑ fig 56:  Technisch profiel E313 oost, 2x3 / 
2x4 / 2x5

1.4.3  E313 Oost

Profiel

Wat betreft het profiel wordt vertrokken van het huidige profiel (2x4 + busbaan / 
spitsstrook) én wordt ook een profiel met een extra baanvak onderzocht (2x5 + 
busbaan). In de huidige situatie loopt de E313 af vanaf het talud aan het rond punt van 

Wommelgem tot op maaiveld. Als uitvoeringsvariant wordt een tunnel onderzocht 

met de cut & covertechniek tot aan de Q8.

Aansluitingscomplex Q8

De bedrijventerreinen van het gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst die via 

een gesloten systeem ontsloten zullen worden, kunnen worden aangesloten aan 

een nieuw op- en afrittencomplex ter hoogte van het tank- en laadstation Q8. Deze 
locatie kan tevens worden omgevormd tot een hoppinpunt. In dat geval wordt de 

tram doorgetrokken, en worden bijkomende parkeerplaatsen voorzien.

↑ fig 57:  Aansluitingscomplex Q8
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1.4.4  Verkeerswisselaar E313-E34

Asymmetrische verkeerswisselaar

De asymmetrische verkeerswisselaar betreft de bestaande toestand en heeft een 

asymmetrische configuratie waarbij de aansluitingen vanaf E313 oost richting E34 
en vanaf E34 richting E313 oost ontbreken. De verkeerswisselaar neemt hierbij heel 

wat ruimte in.

Symmetrische verkeerswisselaar

In de huidige situatie heeft de verkeerswisselaar E313-E34 een asymmetrische 

configuratie waarbij de aansluitingen ontbreken vanaf E313 oost richting E34, en 
vanaf E34 richting E313 oost. Het is mogelijk om deze aansluitingen toe te voegen 

met behoud van de huidige verkeerswisselaar. Tegelijkertijd is het denkbaar om de 

verkeerswisselaar compacter te ontwerpen.

↑ fig 58:  Asymmetrische verkeerswisselaar 

E313-E34

↑ fig 59:  Symmetrische verkeerswisselaar 

E313-E34, sterknoop

↑ fig 60:  Symmetrische verkeerswisselaar 

E313-E34, turbineknoop
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Multimodaal knooppunt

In de verkeerwisselaar kan een op- en afrittencomplex en hoppinpunt geïntegreerd 

worden. Vanuit dit complex kunnen de bedrijventerreinen van het gebiedsprogramma 

Wommelgem-Ranst ontsloten worden. I.f.v. het hoppinpunt wordt de tramlijn dan 

doorgetrokken, en wordt parking voorzien. Het hoppinpunt aan Q8 kan weliswaar 
behouden blijven.

↑ fig 61:  Verkeerswisselaar E313-E34, 

multimodaal knooppunt

Hoppinpunt Massenhoven

In plaats van de tramlijn door te trekken tot aan Q8, of VW E313-E34 kan de tramlijn 
ook doorgetrokken worden tot aan het aansluitingscomplex van Massenhoven. Ook 

in deze variant kan het hoppinpunt in Q8 behouden blijven.

↑ fig 62:  Hoppinpunt Massenhoven
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BIJLAGE 4 

Niet-redelijke infra- 
structurele bouwstenen
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1. Niet-redelijke infra-
structurele bouwste-
nen
1.1  Overzicht van niet-redelijke infrastructurele 
bouwstenen

In de voorliggende bijlage worden de niet-redelijke bouwstenen en andere concepten 
die niet-redelijk zijn opgesomd. Voor iedere niet-redelijk bouwsteen wordt beknopt 
uitgelegd hoe de bouwsteen er uit ziet en waarom de bouwsteen als niet-redelijk 
wordt beschouwd. Door enkele duidelijke criteria1 vast te leggen wordt bepaald of de 
bouwsteen redelijk is of niet-redelijk is. Indien de bouwsteen niet voldoet aan een of 
meerdere van de onderstaande criteria dan wordt het als niet-redelijk beschouwd en 
wordt het opgenomen in de voorliggende bijlage.

1. Realisme: de bouwsteen is niet onevenredig duur of technisch complex;

2. Doelmatig: de bouwsteen kan in voldoende mate aan de plandoelstellingen  
 voldoen;

3. Randvoorwaarden: de bouwsteen voldoet aan de vooropgestelde   
 randvoorwaarden: deze randvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld technisch of  
 juridische zijn;

4. Draagvlak: er moet voldoende draagvlak zijn om de bouwsteen te kunnen   
 realiseren;

5. Bevoegdheid: de bouwsteen past binnen de bevoegdheden of    
 actiemogelijkheden van de initiatiefnemer;

6. Beslist beleid: de bouwsteen is niet in tegenspraak met het beslist beleid;

7. Impact op milieu: voor de bouwsteen kan niet op voorhand geweten zijn dat  
	 het	zeer	zware	en	gekende	milieueffecten	tot	gevolg	zal	hebben.

1	 Deze	 criteria	 werden	 opgenomen	 in	 het	 “Richtlijnenboek	 Milieueffectenrapportage:	 algemene	 methodologische	 en	
procedurele aspecten oktober 2015”



B4 - 3 B4 - 4Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand

Rechtstreekse aantakking van het ASC Ekeren op knoop E19

De Noorderlaan takt via deze bouwsteen rechtstreeks aan op de knoop E19 
x A12/ A102. Door deze rechtstreekse aantakking is het aansluitingscomplex 
16 niet meer noodzakelijk en wordt de A12 ontsloten via de knoop E19. Deze 
bouwsteen omvat een zeer complexe knoop met veel op- en afritten waarbij de 
leesbaarheid niet optimaal is en er sprake is van een omrijfactor voor het verkeer. 
De nodige turbulentie- en weefafstanden kunnen niet worden gerespecteerd 
waardoor de verkeersveiligheid op de volledige knoop  in het gedrang komt. Het 
aansluitingscomplex en de verkeerswisselaar van elkaar gescheiden houden is een 
betere optie ifv verkeersveiligheid, leesbaarheid en belasting wegennet? dan de 
voorliggende bouwsteen. Het ASC11, het ASC13 en het ASC16 hebben een volledige 
functionaliteit nodig voor een goede werking. Door deze rechtstreekse aantakking toe 
te voegen wordt het gehele netwerk verstoord. Verder wordt er principieel vertrokken 
van een symmetrische knoop zodat een optimale functionaliteit gegarandeerd kan 
worden. Deze bouwsteen biedt geen bijkomende voordelen ten opzichte van andere 
bouwstenen en wordt omwille van de technische complexiteit, de leesbaarheid, de 
omrijfactor en de verkeersveiligheid als niet-redelijk beschouwd en voldoet niet aan 
het 1ste vastgelegde criteria (realisme).

Geboorde tunnel E313

Deze bouwsteen voorziet in een geboorde tunnel 2  vanaf verkeerswisselaar R1 – E313 
tot en met het aansluitingscomplex Q8. De tunnel loopt zo van het westen naar het 
oosten onder het Rivierenhof, het aansluitingscomplex 18 en de bedrijventerreinen 
Doornaard, Kapelleveld en Uilenbaan. Vanaf het aansluitingscomplex 18 volgt 
de tunnel het bestaande tracé van de E313 richting het oosten tot aan het 
aansluitingscomplex Q8. Een geboorde tunnel voor de E313 is technisch niet 
realiseerbaar. De diameter van de benodigde boorkoppen om een tunnel te boren 
is te beperkt voor de afmetingen van de wegsegmenten van de E313. Voor de E313 
wordt een geboorde tunnel bijgevolg als onredelijk beschouwd en wordt enkel een 
tunnel via cut & cover onderzocht.

↑	 fig	 1:	 Rechtstreekse	 aantakking	 van	 het	
ASC Ekeren op knoop E19

↑	fig	2:	Geboorde	tunnel	E313

2 Voor een tunnel zijn er twee uitvoeringswijzen. Een eerste is de cut & cover techniek, waarbij een open sleuf wordt gegraven, 
waar daarna een dakplaat en grondlaag wordt opgelegd. Een tweede techniek is de geboorde tunnel, waarbij de tunnel dieper wordt 
aangelegd en het maaiveld onaangeroerd blijft.
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A102 op maaiveld

De A102 wordt in deze bouwsteen op het maaiveld voorzien binnen de voorziene 
reservatiestrook, waar momenteel geen infrastructuur aanwezig is. Noordelijk 
wordt op de E19 aangesloten met een turbineknoop, zuidelijk op de E313 met een 
symmetrische verkeerswisselaar. In het centrumgebied moet weliswaar steeds 
rekening worden gehouden met de afstemming met de studietrajecten voor de 
Tweede Spoortoegang en de leidingstraat, deze zullen ondergronds worden voorzien 
in de reservatiestrook (tussen de E19 en de Bredabaan). Doordat de A102 op 
maaiveld voorzien wordt heeft deze een grote impact op de omgeving. Voornamelijk 
inzake	geluid	en	lucht	worden	sterk	negatieve	effecten	verwacht.	Het	geluidsniveau	
stijgt door de vele verkeersbewegingen en de luchtkwaliteit daalt in de onmiddellijk 
omgeving. De algemene levenskwaliteit nabij de A102 daalt.1 De A102 op maaiveld 
wordt als niet-redelijk beschouwd omwille van het doelmatig aspect en de impact op 
het milieu inzake het aspect geluid en lucht.

1 Tevens betekent een A102 op het maaiveld bijkomende verharding en ruimtebeslag van open ruimte. Dit strookt 
niet met de doelstellingen en ambities die worden gesteld binnen De Nieuwe Rand. Een A102 op maaiveld heeft een zwaardere 
impact op het milieu zonder dat er noemenswaardige voordelen tegenover staan. ↓	fig	3:	A102	op	maaiveld

↓	fig	4:	Geboorde	tunnel	ter	hoogte	van	
Ekeren

Geboorde tunnel ter hoogte van Ekeren

De bouwsteen voorziet de A12 maximaal in tunnel. De tunnel wordt vanaf het 
aansluitingscomplex 15 (Leugenberg) voorzien tot aan de verkeerswisselaar 
A12-A102. De A12 wordt hier voorzien van twee Hollandse Complexen (ASC 15 
en 16). Omdat een geboorde tunnel zich op een grotere diepte bevindt dan een 
cut & cover tunnel, gemiddeld 1,5 keer de diameter, wordt het aansluiten op de 
verkeerswisselaar A12-A102 zeer moeilijk. De geboorde tunnel zit te diep om 
een veilige en comfortabele aansluiting te kunnen verzekeren. Bovendien dient 
eveneens de R1/E19 en de spoorlijn en HSL lijn te worden gekruist en dienen in 
de wisselaar de nodige aansluitingen tussen E19 /R1 en A102 mogelijk te worden 
gemaakt. Hierbij dienen telkens niveauverschillen te worden gemaakt en zorgen de 
spoorlijnen voor randvoorwaarden hierbij. Dit maakt het technisch onmogelijk. In 
deze zone is het wel mogelijk om met een cut en cover tunnel te werken omdat je in 
de lijn zit van de bestaande weginfrastructuur en er daardoor geen extra ruimte wordt 
ingenomen met een cut en cover techniek. Technisch gezien is een geboorde tunnel 
hier dus niet mogelijk waardoor deze bouwsteen als niet-redelijk wordt beschouwd. 
De bouwsteen voldoet niet aan het 1ste vastgelegde criterium (realisme).
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A102 buiten de reservatiestrook

Deze bouwsteen voorziet de aanleg van de A102 buiten het tracé van de 
reservatiestrook, op een verdere afstand. De A102 sluit niet aan op de E313 ter 
hoogte van het rond punt in Wommelgem maar ter hoogte van het knooppunt 
E313xE34. Deze bouwsteen beantwoordt niet aan de doelstellingen zoals 
beschreven in de startbeslissing3  en wordt bijgevolg als niet-redelijk beschouwd. De 
bouwsteen voldoet niet aan het criterium van doelmatigheid.

Verbreding van de Waterstraat als alternatief tracé voor de Nx

Op	 basis	 van	 typeprofielen	 voor	 de	 Nx	 ter	 hoogte	 van	 de	 Waterstraat	 en	 ‘s	
Hertogendijk blijkt dat er een grote ruimtelijke impact kan worden verwacht: de 
knotbomen ter hoogte van de Waterstraat verdwijnen, de waterloop parallel aan de 
Waterstraat heeft geen ruimte meer, het voorplein ter hoogte van de Kapel verdwijnt 
alsook een aantal parkeerplaatsen en voortuinstroken. De Nx hoort een doorgaande 
weg zijn te zijn (met een wenssnelheid van 70 km/u) en zal verkeer genereren 
ter	 hoogte	 van	 wat	 vandaag	 woonstraten	 zijn	 (Waterstraat	 en	 ‘s	 Hertogendijk).	
Dit strookt niet met de doelstellingen rond leefkwaliteit in de kernen die dit project 
meeneemt. Om deze redenen wordt dit voorstel niet meegenomen als tracé-
alternatief voor de Nx, wél worden aanpassingen aan de Waterstraat meegenomen 
als	mogelijk	flankerend	beleid	in	een	NxPlus	alternatief	(zie	ook	hoofdstuk	2,	§2.3.5).	
Onderstaande	figuren	illustreren	deze	bevindingen.

3 Startbeslissing complex project De Nieuwe Rand (voorheen de Oostelijke Verbinding), 11-12-2020: Het onderzoek van het 
oostelijk Haventracé met betrekking tot de A102, in casu de ligging in de reservatiestrook tussen Ekeren en Ranst, zal nagaan 
hoe	de	A102,	de	Tweede	Spoortoegang	en	de	 leidingstraat	Antwerpen-Geleen,	 in	deze	zone	ruimtelijk	kunnen	 ‘samengaan’	
(verticaal en horizontaal).

↑	 fig	 5:	 Situering	 typeprofielen	 ter	 hoogte	
van	de	Waterstraat	en	’s	Hertogendijk

↑	 fig	 6:	 Profiel	 A-A:	 bomenrij	 en	waterloop	
dienen te verdwijnen, rakend aan 
landbouwpercelen
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↑	fig	8:	Profiel	C-C:	inname	van	een	waterloop	en	
voortuinstroken, zowel ten noorden als ten zuiden 
van	de	‘s	Hertogendijk

↑	 fig	 7:	 Profiel	 B-B:	 het	 voorplein	 van	 de	 kapel	
verdwijnt net zoals de parkeerplaatsen van het 
plein
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BIJLAGE 5

Juridische en beleids- 
matige context
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Decreet houdende 
algemene bepalingen 
in verband met 
milieubeleid (DABM)

- Decreet:  
5 april 1995

Creëert een algemeen 
juridisch kader voor 
het milieubeleid ter 
overkoepeling van de 
bestaande sectorale 
regelingen en omvat 
dus de doelstelling en 
de beginselen voor het 
milieubeleid in Vlaanderen.

J Algemeen van toepassing

Decreet Grond en 
Pandenbeleid

- Decreet:  
27 maart 2009

Het grond- en 
pandenbeleid is gericht 
op een maatschappelijk 
gewenst en kwaliteitsvol 
ruimtegebruik en kan 
worden verwezenlijkt via 
verschillende instrumenten 
waaronder: 
-Vlaamse voorkooprechten 
-Ruilverkaveling, kavelruil, 
herverkaveling en 
landinrichting 
-Natuurinrichting 
-Onteigening ten algemene 
nutte 
-Stedenbouwkundige 
voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften

J
Deze instrumenten kunnen 
ook relevant zijn in kader van 
voorliggend project.

Onteigeningsdecreet

- Decreet: 
24 februari 2017

- Besluit: 
27 oktober 2017

Op 24 februari 2017 
bekrachtigde de Vlaamse 
Regering het Vlaams 
Onteigeningsdecreet, dat 
eerder door het Vlaams 
Parlement unaniem werd 
goedgekeurd. Tot dan 
waren immers federale 
wetten over onteigening 
van toepassing waarvan 
sommigen nog stamden 
uit de vroege 19e eeuw. 
Aansluitend bij het 
Onteigeningsdecreet 
keurde de Vlaamse 
Regering op 27 oktober 
2017 het uitvoeringsbesluit 
goed dat een aantal 
praktische modaliteiten 
bij de werking van het 
Onteigeningsdecreet 
regelt. Bij publicatie in het 
Belgisch Staatsblad op 12 
januari 2018 werd zowel 
het onteigeningsdecreet 
als het uitvoeringsbesluit 
vanaf 1 januari 2018 van 
kracht.

J

Dit decreet zorgt voor een 
duidelijke overkoepelend 
onteigeningsprocedure 
voor alle onteigeningen 
binnen het Vlaams Gewest. 
Het decreet bevat een 
aanvaardbare doorlooptijd 
met strikte timing en mikt 
op een set van duidelijke 
bestuursdocumenten met 
een hoge kwaliteit. De 
ingrepen in het kader van 
voorliggend project kunnen 
onteigeningen met zich 
meebrengen.

Juridisch en 
beleidsmatig kader

Type / Data Inhoudelijke beschrijving

Relevantie 

-Juridisch (J) 

-Beleidsmatig 
(B) 

-Niet relevant 
(X)

Bespreking relevantie

ALGEMEEN

Decreet Complexe 
Projecten

- Decreet: 
25 april 2014 
-Uitvoeringsbesluit: 
12 december 2014

Het decreet maakt het 
mogelijk om via één 
geïntegreerd proces voor 
een complex project 
zowel de noodzakelijke 
bestemmingswijziging 
door te voeren als de 
benodigde vergunningen 
te verlenen.

J

De Vlaamse regering heeft 
op 11 december 2020 de 
startbeslissing goedgekeurd 
rond het complex project ‘De 
Nieuwe Rand’. Momenteel 
loopt de onderzoeksfase.

Stedenbouwkundige 
verordeningen

Stedenbouwkundige 
verordeningen zijn 
voorschriften die gelden op 
het hele grondgebied van 
de overheid die de

verordening afvaardigt. Dit 
kan het gewest zijn, een 
provincie of een gemeente.

J

Voorbeeld Is onder andere 
de gewestelijke

verordening m.b.t. 
hemelwater of de 
Antwerpse bouwcode. 
Ook de verschillende 
gemeenten hebben veelal 
een stedenbouwkundige 
verordening.

1. Juridische en be-
leidsmatige context
Onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de juridische en beleids-
matige randvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn bij de beoordeling van de 
milieueffecten binnen het studiegebied. Deze randvoorwaarden zullen, voor zover 
compatibel met het strategisch onderzoeksniveau meegenomen worden bij de 
effectbeoordeling. 

Opmerking: 
• Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar 

eventuele latere wijzigingen hieraan; 

• Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld 
een verwijzing in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.

1.1  Overzicht juridische en beleidsmatige  
randvoorwaarden
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Ruimtelijk 
Structuurplan 
Vlaanderen (RSV)

- Decreet: 
23 september 1997

Geeft een toekomstvisie 
over hoe we in Vlaanderen 
met onze schaarse ruimte 
moeten omgaan om een zo 
groot mogelijke ruimtelijke 
kwaliteit te krijgen 
(planhorizon loopt tot 
2007); Het RSV behandelt 
de structuurbepalende 
elementen op Vlaams 
niveau.

B

In de bijlage van de 
tweede herziening van het 
informatief gedeelte uit het 
RSV bespreekt men de vraag 
rond de randvoorwaarden 
bij de selectie van de 
aan te leggen A102 als 
hoofdweg. Er werden 
reeds randvoorwaarden 
opgenomen. Daar moet 
sinds de herziening niet 
meer voorafgaandelijk aan 
voldaan zijn.  

Verder wordt er voor 
de stedelijke gebieden, 
het buitengebied, 
de gebieden voor 
economische activiteiten 
en de lijninfrastructuur in 
de Antwerpse provincie 
een gewenste ruimtelijke 
structuur uitgewerkt waarop 
De Nieuwe Rand zich ent. 
Extra informatie hierover 
bevindt zich onderaan deze 
tabel.

Strategische visie 
Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV)

- 20 juli 2018

De strategische visie 
Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen omvat 
een toekomstbeeld 
en een overzicht van 
voorname beleidsopties 
op lange termijn, met 
name de strategische 
doelstellingen: 
-Terugdringen bijkomend 
Ruimtebeslag 
-Transformeren vanuit 
maatschappelijk ambitie 
-Geïntegreerde 
gebiedsontwikkeling als 
motor voor samenwerking. 

B

Voor het project wordt 
onderzocht hoe De 
Nieuwe Rand de regio 
op internationaal en 
economisch vlak kan 
versterken. De toekomstvisie 
die voor de as tussen 
de Antwerpse Haven en 
het Ruhrgebied wordt 
opgemaakt focust zich 
naast de infrastructurele 
mogelijkheden ook op 5 
hoofdthema’s namelijk 
klimaatrobuustheid, 
duurzame mobiliteit, 
leefkwaliteit, robuustheid en 
haalbaarheid. 

Het BRV stelt als ruimtelijk 
ontwikkelingsprincipe 
dat het bestaande 
ruimtebeslag beter benut 
moet worden. Daarbinnen 
wil men van Vlaanderen 
een internationaal sterke 
regio maken, waar het leven 
goed is, waar iedereen zich 
duurzaam kan verplaatsen, 
waar biodiversiteit en 
voedselproductie verzekerd 
zijn en waar de ruimte 
klimaatbestendig is 
ingericht. Op deze manier 
worden de Vlaamse 
ontwikkelingsprincipes 
voor het projectgebied 
van De Nieuwe Rand in de 
Antwerpse regio maximaal 
ondervangen.

Vlaamse codex 
Ruimtelijke Ordening

- Decreet: 
8 mei 2009

De Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (een 
coördinatie van het decreet 
ruimtelijke ordening) voert

vernieuwingen in op 
drie belangrijke punten: 
vergunningen, planologie 
en handhaving. Deze 
codex

regelt de organisatie van 
de ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen en vervangt 
hierbij het Decreet 
houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening 
en het Decreet betreffende 
de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 
oktober 1996.

Bestemmings- 
wijzigingen 
worden 
ondervangen 
via het decreet 
Complexe 
Projecten

Op figuur B.5.2 wordt de 
juridische context getoond 
met daarop de relevante 
RUP’s.

Gewestplan en 
herzieningen

- Koninklijk besluit: 
28 december 1972

Geeft de bestemming en 
het gebruik van de gronden 
in Vlaanderen weer. 
Gewestplanwijzigingen 
worden niet meer 
doorgevoerd. In het 
decreet van 18 mei 1999 
is immers vastgelegd 
dat in de toekomst 
bestemmingen vastgelegd 
worden in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 
(RUP’s).

J

Onderstaande 
gewestplannen en 
herzieningen zijn van 
toepassing: 
Antwerpen: 
-Het originele gewestplan 
Antwerpen van 3 oktober 
1979 
-Gedeeltelijke wijziging 
gewestplan 23 mei 1996: 
H.S.T. 
-Gedeeltelijke wijziging 
gewestplan 27 oktober 1998: 
Laguneringsveld 
-Gedeeltelijke wijziging 
gewestplan 27 oktober 1998: 
De Kleine Ring (Knoop Oost) 
-Gedeeltelijke wijziging 
gewestplan 28 oktober 1998: 
Algemeen 
- Gedeeltelijke wijziging 
gewestplan 7 juli 2000: 
Algemeen deel 2 
-Gedeeltelijke wijziging 
gewestplan 28 juli 1995: 
Golfterrein + Richtnota 
-Gedeeltelijke wijziging 
gewestplan 15 juni 2001: 
Verkeerswisselaar A12 
-Gedeeltelijke wijziging 
gewestplan 14 december 
2018: Opheffing van 
reservatiestroken die in 
overdruk zijn afgebakend in 
gewestplannen of algemene 
plannen van aanleg

Zie onderaan deze tabel 
voor een opsomming en 
situering op kaart voor een 
opsomming en situering op 
kaart van de relevante BPA’s, 
zie figuur B.5.1.
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‘Heuvelheide-Haveraard’ 
over te herbevestigen 
agrarische gebieden en 
zijn volgende acties over 
te voeren onderzoek 
voorafgaand aan de opmaak 
van een GRUP voor actie 12 
‘Het noordelijk bosgebied’, 
13 ‘Vallei van de Laarse 
en Kaartse Beek + kasteel 
Calesberg – Kasteel van 
Schoten’, actie 14 ‘Vallei 
Klein Schijn’, actie 15 
‘Bossen omgeving ’s 
Gravenwezel’, actie 16 
‘Bosgebieden omgeving Fort 
’s Gravenwezel en Moer’ en 
actie 17 ‘Vallei Groot Schijn, 
vallei van de Tappelbeek en 
omgeving’ te vermelden.

‘Land van Kontich en Ranst’: 
Een drietal ‘groene vingers’ 
(sterk gedifferentieerde 
stedelijke groengebieden) 
dringen diep het 
verstedelijkte weefsel 
binnen tot aan de ‘groene 
ring’ rond Antwerpen. Het te 
ontwikkelen stadsrandbos 
brengt een versterking van 
de lokale bosstructuren mee, 
echter wel in evenwicht met 
de aanwezige landbouw en 
bevordert de zachte, ‘groene‘ 
recreatie in de streek. Een 
drietal te ontwikkelen en te 
versterken natuurclusters 
zijn tevens van groot 
ruimtelijk belang. Het betreft 
het boscomplex de ‘Bossen 
van Ranst’ (te versterken), 
het ‘Bos van Moretus’ en 
nabijgelegen bossen (te 
versterken) en de vallei van 
de Boven- en Benedenvliet 
(verder te ontwikkelen). De 
valleien van het Groot Schijn, 
de Molenbeek, de Edegemse 
beek en de Benedenvliet 
lopen als groene linten door 
het landschap. 

De Antwerpse fortengordel is 
een markant landschappelijk 
gegeven en heeft een 
belangrijke erfgoedwaarde.

Verder zijn uit 
het operationeel 
uitvoeringsprogramma 
actie 20 ‘Landbouwgebied 
Moffenhoven (oosten 
van Fort 2)’, actie 21 
‘Landbouwgebied Schawijk’, 
actie 22 ‘Landbouwgebied 
Vremde-Broechem’, actie 
23 ‘Landbouwgebied 
Emblem-Molderveld’ over te 
herbevestigen agrarische

Afbakening van de 
gebieden van de 
natuurlijke en de 
agrarische structuur

- 31 maart 2006

In uitvoering van het 
Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen stelde de 
Vlaamse overheid in 2008 
een ruimtelijke visie op 
landbouw, natuur en bos op 
voor de regio ‘Antwerpse 
Gordel en Klein-Brabant’ 
en  ‘Noorderkempen’. Voor 
het project zijn volgende 
deelruimtes relevant:

-‘Haven en Polder’ 
-‘Verstedelijkt bosgebied 
ten Noordoosten van 
Antwerpen’ 
-‘Land van Kontich en 
Ranst’ 
-‘Bos en Heidegebied 
Kalmthoutse Heide – 
Schietvelden’

J

‘Haven en Polder’: 
De haven en polder 
wordt gekarakteriseerd 
door de Schelde en haar 
belangrijke slikken- en 
schorrengebieden, het open 
polderlandbouwlandschap 
van Stabroek, het 
uitgestrekte multifunctionele 
boscomplex (van de 
Brabantse wal – Elzenbos 
– Het Rood), een snoer 
van natuurclusters (o.a. 
Reigersbos (uit te breiden 
met het Opstalvalleigebied), 
Kuifeend, Bospolder en 
Oude Landen) dewelke deel 
uitmaken van de ecologische 
infrastructuur in en om het 
havengebied.

In uitvoering van de 
ruimtelijke visie wordt 
momenteel een GRUP 
opgemaakt in het kader van 
concept 10.3 ‘Fort van Lillo’. 
Daarnaast zijn ook actie 1, 
2, 3, 4 over te herbevestigen 
gebieden en actie 5 over 
de opmaak van een GRUP 
voor ‘complex Ruige Heide 
– Ravenhof – Elzenbos’ te 
vermelden. 

‘Verstedelijkt bosgebied 
ten Noordoosten van 
Antwerpen’:

Deze deelruimte 
wordt getypeerd door 
de afwisseling van 
multifunctionele bossen, 
waardevolle tot zeer

waardevolle natuurkernen 
en ‘woonbossen’. Het is 
een belangrijke groene 
boszone met veel 
‘cultuurlijke’ elementen 
waar binnen de groene 
zones een beleid rond 
openstelling voor zachte 
recreatie wordt gevoerd. 
De Antitankgracht wordt, 
evenals de verschillende 
parallel lopende valleien, 
als natte natuurverbinding 
verder uitgebouwd. Verdere 
verstedelijking in de groene 
zones moet tegengegaan 
worden. Lokale, kleine 
landbouwkernen zorgen 
voor een afwisselend 
landschappelijk 
beeld. Verder zijn 
uit het operationeel 
uitvoeringsprogramma actie 
10
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Decreet 
landinrichting

- Decreet:

28 maart 2014

De instrumenten kunnen 
ingeschakeld worden voor:

- De inrichting van gronden: 
inrichtingswerken, 
het vestigen van 
erfdienstbaarheden 
voor openbaar nut en 
vergoedingen voor 
waardeverlies van 
gronden.

- Het beheer van 
gronden: vrijwillige 
beheerovereenkomsten 
en verplichte 
dienstenvergoedingen.

Grondverwerving 
en -mobiliteit: naast 
grondverwerving zelf, 
staan instrumenten ter 
beschikking zoals het 
recht van voorkoop, 
vrijwillige herverkaveling 
en herverkaveling uit 
kracht van wet eventueel 
gecombineerd met 
planologische ruil.

J

De instrumenten kunnen 
toegepast worden om een 
landinrichtingsproject uit te 
voeren maar ook voor elk 
plan, project of programma 
dat goedgekeurd is door 
de Vlaamse Regering, 
het provincie- of het 
gemeentebestuur. De 
instrumenten kunnen 
bijgevolg ook in kader van 
voorliggend project worden 
toegepast.

PROJECTGEBONDEN

Regeerakkoord van 
de Vlaamse Regering 
2019-2024

- 30 september 
2019

Aan het begin van de 
zittingsperiode van 
de huidige Vlaamse 
Regering werd een tekst 
(regeerakkoord) opgesteld 
waarin de meerderheid 
haar voornemens voor die 
zittingsperiode uiteenzet. 
Enkele relevante secties 
waarbinnen De Nieuwe 
Rand opereert zijn:

-Vlaanderen schittert 
-Vlaanderen kijkt 
complexloos vooruit 
-Vlaanderen koestert onze 
natuur 
-Vlaanderen bestuurt en 
investeert zonder extra 
lasten

B

Meer specifiek geeft 
De Nieuwe Rand als 
gebiedsgericht project uiting 
aan onderstaande Vlaamse 
beleidsdoestellingen:

Vlaanderen bestuurt en 
investeert zonder extra 
lasten

Zo wil Vlaanderen binnen 
‘mobiliteit en openbare 
werken’ een mobiliteitsbeleid 
ontwikkelen dat gericht is op 
combimobiliteit. Daarnaast 
heeft men verhoogde 
investeringsambities voor de 
autosnel- en gewestwegen 
waar de fileproblematiek het 
hoogst is. De realisatie van 
de Ring rond Antwerpen 
(het Toekomstverbond: 
Oosterweel, Haventracé, 
overkappingen, modal 
shift, …) werd aangeduid 
als een belangrijk 
investeringsproject dat de 
economische motor van 
Vlaanderen moet versterken. 
Naast de infrastructurele 
realisatie ligt de focus ook 
op de modal shift. Hoe deze 
gerealiseerd kan worden 
wordt onderzocht binnen het 
thema ‘duurzame mobiliteit’ 
van De Nieuwe Rand. 
Daarnaast worden er binnen 
het project nog andere

gebieden te vermelden 
en is actie 29 ‘Bos van 
Moretus en Lachenenbos’ op 
korte termijn op te starten. 
Daarnaast selecteert men 
volgende acties waarvoor 
eerst specifiek onderzoek 
dient te gebeuren: actie 
30 ‘Bossen van Ranst + 
Bossenstein’, actie 32 
‘Molenbeekvallei’

Bos en Heidegebied 
Kalmthoutse Heide – 
Schietvelden:

Waardevolle grote 
natuurcomplexen met 
bos, heide en vennen 
vormen de basis van deze 
deelruimte. De heide en 
bosgebieden worden 
behouden en versterkt tot 
ecologisch zeer waardevolle 
natuurcomplexen. De 
kwetsbare kernen van de 
zeer waardevolle heide- 
en bosgebieden kunnen 
ruimtelijk gebufferd worden. 

Ten slotte zijn acties 1 
‘Kalmthoutse Heide’, 2 
‘Schietvelden,  geselecteerd 
waarvoor eerst specifiek 
onderzoek dient te gebeuren 
alvorens men over kan gaan 
op realisatie van de acties.

Herbevestige 
Agrarische Gebieden 
(HAG)

- 2009

De herbevestigde 
agrarische gebieden 
bevat de gebieden 
waarvoor de Vlaamse 
Regering (in 2009) de 
agrarische, natuur-, bos- 
en overige groengebieden 
van de bestaande 
geldende plannen van 
aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 
herbevestigde.

B

Binnen De Nieuwe Rand zijn 
herbevestigde agrarische 
gebieden gesitueerd. 
Hiermee wordt rekening 
gehouden.
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Toekomstverbond - 15 maart 2017

In 2017 ondertekenden 
de Vlaamse overheid, 
de stad Antwerpen, het 
Havenbedrijf

Antwerpen en 3 
burgerbewegingen 
(stRaten-generaal, 
Ademloos en Ringland) 
Het Toekomstverbond: dat 
is een akkoord dat bestaat 
uit 5 engagementen die de

bereikbaarheid en 
de leefbaarheid van 
de Antwerpse regio 
moeten verbeteren. Het 
Toekomstverbond: 1. 
De Oosterweelverbinding: 
de Antwerpse Ring langs 
de noordkant sluiten

1. 
De Oosterweelverbinding: 
de Antwerpse Ring langs 
de noordkant sluiten

2.  
De overkapping van de 
Antwerpse Ring

3.  
De modal shift: 
overschakelen 
op duurzame 
vervoersmiddelen tegen 
2030

4.  
Het Haventracé: een 
noordelijk alternatief voor 
de ring rond de stad

5.  
Verdere samenwerking 
tussen burgerbewegingen, 
experten, overheden en 
anderen.

B

De Nieuwe Rand is het 
project dat het oostelijk 
deel van het Haventracé 
moet realiseren. Het doel 
van De Nieuwe Rand is de 
bereikbaarheid van de haven 
verbeteren en het verkeer 
dat niet in het centrum van 
Antwerpen moet zijn om de 
stad leiden. Het oostelijk deel 
van het Haventracé bestaat 
uit drie delen:

-De A12-Noord en een 
mogelijke nieuwe weg (Nx), 
-Een mogelijke nieuwe 
verbindingsweg (A102) 
tussen de E313 en de knoop 
A12/E19, 
-De E313 tussen Ranst en 
Antwerpen-Oost (R1).

In totaal behoren 18 
gemeenten/districten van 
de stad Antwerpen tot het 
studiegebied van De Nieuwe 
Rand.

Economisch Netwerk 
Albertkanaal (ENA) - April 2004

Het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen 
schuift het Albertkanaal 
naar voor als een 
economisch netwerk 
met grote potenties. De 
ideale ligging, langs het 
Albertkanaal en de E313, 
maakt het wenselijk om 
langs deze infrastructuren 
enkele honderden 
hectaren aan bijkomende 
bedrijventerreinen te 
ontwikkelen. Tegelijk 
worden bestaande 
bedrijventerreinen 
geherstructureerd zodat 
de ingenomen ruimte 
optimaal benut wordt.

B

Voor De Nieuwe Rand is de 
ontwikkeling van een nieuw 
regionaal bedrijventerrein 
aan de noordzijde van de 
E313 te Wommelgem (Q8 
zone) van belang.

beleidsdoelstellingen 
meegenomen uit het 
regeerakkoord.

Vlaanderen schittert: 
Op vlak van ‘Landbouw 
en Visserij’ wil men 
‘ecosysteemdiensten 
benutten om 
klimaatverandering en 
milieu-uitdagingen aan te 
pakken’. Deze doelstelling 
werd opgenomen binnen 
het thema ‘klimaatrobuuste 
regio’.

Daarnaast wil men 
‘Aandacht geven aan welzijn, 
een leefbaar platteland en 
open ruimte’. Dit wordt in 
De Nieuwe Rand zowel 
behandeld binnen het thema 
‘klimaatrobuuste regio’ als 
‘leefkwaliteit’.

Vlaanderen kijkt 
complexloos vooruit:

Met behulp van Onroerend 
Erfgoed wil men ruimte 
creëren voor landschap in 
het omgevingsbeleid. Deze 
doelstelling komt in het 
thema ‘leefkwaliteit’ tot uiting 
binnen De Nieuwe Rand.

Vlaanderen koestert onze 
natuur:

Verder wil Vlaanderen 
investeren in het behoud 
van onze natuur door 
gerichte maatregelen in 
te zetten die betrekking 
hebben op ‘energie en 
klimaat’, onze ‘omgeving’ 
en ‘wonen’. Concreet gaat 
het over investeringen 
in het revitaliseren van 
oude gebouwen door ze 
energiezuiniger te maken, 
in industrie, transport 
en duurzame mobiliteit, 
landbouw, afval en circulaire 
economie en ten slotte in 
landgebruik. Daarnaast wil 
men de omgeving vrijwaren 
van bijkomend ruimtebeslag 
en de open ruimte 
koesteren. Biodiversiteit 
en het verbeteren van de 
omgevingskwaliteit krijgen 
extra aandacht maar 
ook op het gebied van 
kwaliteitsvol wonen worden 
er inspanningen gedaan. 
Al deze doelstellingen 
zitten in de 3 thematische 
focusgebieden omvat 
nl. ‘duurzame mobiliteit’, 
‘leefkwaliteit’ en 
‘klimaatrobuuste regio’. 
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Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan 
Antwerpen (PRSA)

- 25 januari 2001

Het RSV dient als kader 
voor de opmaak van het 
PRSA dat op provinciaal 
niveau uitwerking geeft 
aan de structuurbepalende 
elementen op Vlaams 
niveau. Het biedt een 
kader voor ontwikkeling 
en uitvoering naast 
een beperkt aantal 
(strategische) bindende 
bepalingen.  Het 
richtinggevend gedeelte 
is opgesplitst in 2 delen 
waarin men eerst een 
ruimtelijk concept voor 
de Provincie uitwerkt en 
vervolgens in het tweede 
deel gebiedsgericht gaat 
kijken naar de aanwezige 
structuren en fragmenten. 
Zo definieert men 4 
deelruimten:

- Omgaan met 
fragmentatie in de 
Antwerpse fragmenten

-Open ruimte beleid in de 
Noorderkempen

-Versterking en 
concentratie in de 
oostelijke netwerken

-Beheersing en 
bescherming van het 
Netegebied

En selecteert men 5 
thematische ontwikkelings- 
perspectieven voor de 
deelstructuren:  
-Gewenste ruimtelijke 
natuurlijke structuur

-Gewenste 
nederzettingsstructuur

-Gewenste ruimtelijk-
economische structuur

-Gewenste ruimtelijke 
verkeers- en 
vervoersstructuur

-Gewenste 
landschappelijke structuur

B

De Nieuwe Rand valt 
voornamelijk binnen twee 
van de gedefinieerde 
deelruimten nl. in de 
Antwerpse fragmenten 
en de Noorderkempen. 
Daarnaast zullen alle 
ontwikkelingsperspectieven 
opgevangen worden binnen 
de thema’s van De Nieuwe 
Rand nl. ‘klimaatrobuuste 
regio’, ‘leefkwaliteit’ en 
‘duurzame mobiliteit’. 

Strategisch Ruimtelijk 
Structuurplan 
Antwerpen

- 21 december 
2006

Het s-RSA, dat de titel 
‘Antwerpen Ontwerpen’ 
meekreeg, is een globale 
blauwdruk voor de 
ruimtelijke toekomst van de 
stad. Het bevat ruimtelijke 
richtlijnen in verband 
met wonen, groen, water, 
mobiliteit en publieke 
ruimte die van toepassing 
zijn op de hele stad, en 
het doet ook uitspraken 
over gebieden waarin de 
stad moet investeren om 
tot een samenhangende 
ruimtelijke structuur 
te komen. Het huidige 
strategisch ruimtelijk 
structuurplan Antwerpen, 
beantwoordt niet langer 
aan alle maatschappelijke 
uitdagingen van vandaag. 
Daarom werkt de stad aan 
een nieuwe ruimteplan 
voor Antwerpen (SRA).

B

In het s-RSA wordt de 
opdeling gemaakt tussen 
een generiek en actief 
beleid. Het generiek beleid 
behandelt de verschillende 
thema’s waarbinnen 
men Antwerpen wil zien 
evolueren. Deze thema’s zijn 
grotendeels ondervangen in 
de thema’s van De Nieuwe 
Rand. 

Het actief beleid 
is daarentegen 
gebiedsgericht. Zo heeft 
men verschillende gebieden 
of programma’s ingedeeld 
in diverse deelstructuren. 
Onderstaande gebieden 
of programma’s van De 
Nieuwe Rand vallen onder 
de deelstructuren van het 
s-RSA:

-Harde ruggengraat

o Noorderlaan

-Zachte ruggengraat

o Schijnvalleipark

o Noorderpark

o Havenpark

-Lager netwerk Stedelijke 
centra

o Parklaan

o Stedelijke en buurtcentra

o Deurne zuid

o Deurne noord

o Merksem

o Luchtbal noord

o Ekeren

o Lillo

o Berendrecht

o Zandvliet

-Groene singel

o Borgerhout

o Singel Noord

-Levendig kanaal

o Wonen aan een Levendig 
kanaal

o Merksem oever

o Deurne oever
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GRUP 
Oosterweel-
verbinding

- 16 juni 2006

Het project 
‘Oosterweelverbinding’ 
omvat het sluiten van 
de kleine ring R1 aan 
de noordzijde van de 
stad Antwerpen ter 
hoogte van Oosterweel 
d.m.v. een bijkomende 
tunnelverbinding tussen 
Linkerscheldeoever en 
Rechterscheldeoever.

De Nieuwe Rand kent een 
lange voorgeschiedenis 
en vindt zijn wortels in de 
Oosterweelverbinding, 
het daaruit voortvloeiende 
Toekomstverbond en 
uiteindelijk de studie naar 
een Haventracé waarvan 
De Nieuwe Rand onderdeel 
uitmaakt.

Afbakening 
grootstedelijk gebied 
Antwerpen (GRUP)

- 16 juni 2009

In uitvoering van de 
bindende bepalingen 
van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen 
(RSV) worden de stedelijke 
gebieden afgebakend 
om er ruimte te voorzien 
voor wonen, werken, 
groen, recreatie en andere 
stedelijke activiteiten. 
De algemene filosofie 
en de methodiek voor 
het voeren van een 
afbakeningsproces wordt 
in het richtinggevend 
deel van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen 
beschreven.

J

De Nieuwe Rand ligt 
gedeeltelijk binnen de 
afbakeningslijn van het 
grootstedelijk gebied 
Antwerpen.

GRUP Afbakening 
Zeehavengebied 
Antwerpen

- 30 april 2013

In uitvoering van het 
Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen en van het 
havendecreet werd een 
planningsproces opgestart, 
de opmaak van een 
strategisch plan voor de 
zeehaven van Antwerpen. 
In het Tussentijds 
Strategisch Plan voor de 
zeehaven van Antwerpen 
zijn een streefbeeld inzake 
economische ontwikkeling 
en ontwikkelingsconcepten 
aangereikt. Door 
de opmaak van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘afbakening van het 
zeehavengebied 
Antwerpen’ wil men 
dit streefbeeld en de 
ontwikkelingsconcepten 
realiseren.

B

Het plangebied van De 
Nieuwe Rand omvat 
de A12 en sluit zo aan 
bij het plangebied van 
het GRUP ‘Afbakening 
Zeehavengebied 
Antwerpen’. 

Overige relevante GRUP’s 
worden aangeduid op figuur 
B.5.2.

Gemeentelijke 
structuurplannen

De gemeentelijke 
structuurplannen 
bieden een kader voor 
ontwikkeling en uitvoering 
naast een beperkt aantal 
(strategische) bindende 
bepalingen.

B

Volgende gemeentelijke 
structuurplannen zijn van 
toepassing binnen De 
Nieuwe Rand: 
-Antwerpen 
-Zandhoven 
-Ranst 
-Wommelgem 
-Wijnegem 
-Schilde 
-Schoten 
-Brasschaat 
-Brecht 
-Kapellen 
-Stabroek 
-Kalmthout 
-Wuustwezel

Conceptnota 
Strategische visie 
en beleidskaders 
Provinciaal 
Beleidsplan 
Antwerpen

- 23 mei 2019

Het Provinciaal 
Beleidsplan Ruimte 
Antwerpen, kortweg 
PBRA, bevat de visie op de 
ruimtelijke ontwikkeling in 
de provincie Antwerpen tot 
2050. Het bestaat enerzijds 
uit de strategische visie 
voor de lange termijn en 
anderzijds uit een set 
van beleidskaders die op 
middellange termijn zorgen 
voor de uitvoering van die 
visie. Dit document is nog 
in opmaak. Zodra het klaar 
is, vervangt het PBRA het 
Ruimtelijk Structuurplan 
Provincie Antwerpen 
(RSPA).

In het richtinggevend 
gedeelte legt men 4 
ruimtelijke principes aan de 
basis nl.: 
-Zuinig ruimtegebruik 
-Veerkracht 
-Nabijheid en 
bereikbaarheid 
-Eigenheid

Dat moet zich vertalen in 7 
strategieën:

-Een offensieve open 
ruimte 
-Versterkte 
vervoerscorridors  
-Een sluitend locatiebeleid 
voor (hoog)dynamische 
functies 
-levendige kernen

-Een samenhangend 
ecologisch netwerk 
-Energie-efficiëntie 
-Een evolutie van 
versnippering naar 
bundeling. 

De strategische visie 
wordt gevisualiseerd in 3 
beleidskaders:

-Ruimtelijke vertaling van 
de strategische visie 
-Levendige kernen 
-Verdichten en ontdichten 
van de ruimte

B

Momenteel worden zowel 
de vier ruimtelijke principes, 
de zeven strategieën als 
de drie vooropgestelde 
beleidskaders gebundeld 
ondervangen binnen de 
thema’s van De Nieuwe 
Rand nl. ‘klimaatrobuuste 
regio’, ‘leefkwaliteit’ en 
‘duurzame mobiliteit’.

GRUP Leidingstraat 
Antwerpen - Ruhr

- Startnota 18 
december 2020

Dit GRUP heeft als doel 
een reservatiestrook 
vast te leggen voor 
een ondergrondse 
leidingstraat tussen de 
haven van Antwerpen, 
het Albertkanaal en 
het Ruhrgebied. Een 
leidingstraat is een zone 
waarin pijpleidingen 
gebundeld kunnen worden 
aangelegd.

B

De startnota bevatte 3 
mogelijke tracés voor 
de Leidingstraat. 2 van 
deze 2 tracéalternatieven 
doorkruisen het plangebied 
van De Nieuwe Rand, 
waardoor afstemming tussen 
beide projecten noodzakelijk 
is.
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ASPECT MOBILITEIT

Vlaamse 
mobiliteitsvisie 2040 - 9 juli 2021

De Vlaamse overheid 
wil dat mobiliteit en onze 
ruimtelijke organisatie een 
maximale verbondenheid 
en bereikbaarheid 
garanderen op een 
duurzame en veilige 
manier, én op maat van alle 
mensen en bedrijven. 
Volgende perspectieven 
worden daarbij 
vooropgesteld tegen 2050:  
-geen zware 
verkeersslachtoffers meer; 
-geen vervoersemissies 
meer;  
-een vlotte en naadloze 
mobiliteit; 

 
een vermindering van de 
materiaalvoetafdruk voor 
mobiliteit met 60%.

B

De Nieuwe Rand behandelt 
onderstaande perspectieven 
uit de Vlaamse 
mobiliteitsvisie 2040 binnen 
de thema’s ‘klimaatrobuuste 
regio’ en ‘duurzame 
mobiliteit’:

-geen zware 
verkeersslachtoffers meer; 
-geen vervoersemissies 
meer;

een vlotte en naadloze 
mobiliteit;

Decreet 
mobiliteitsbeleid - 20 april 2009

Het mobiliteitsbeleid is 
gericht op een duurzame 
mobiliteitsontwikkeling 
volgens volgende 
doelstellingen : 

1° de bereikbaarheid 
van de economische 
knooppunten en poorten 
op een selectieve wijze 
waarborgen; 
2° iedereen op een 
selectieve wijze de 
mogelijkheid bieden zich 
te verplaatsen, met het 
oog op de volwaardige 
deelname van eenieder 
aan het maatschappelijk 
leven; 
3° de verkeersonveiligheid 
terugdringen met het 
oog op een wezenlijke 
vermindering 
van het aantal 
verkeersslachtoffers; 
4° de verkeersleefbaarheid 
verhogen, onafhankelijk 
van de ontwikkeling van de 
mobiliteitsintensiteit; 
5° de schade aan milieu 
en natuur terugdringen 
onafhankelijk van de 
ontwikkeling van de 
mobiliteitsintensiteit.

Het mobiliteitsbeleid houdt 
hierbij rekening met het 
STOP-beginsel. 

J
Het project wordt getoetst 
aan de doelstellingen 
volgens het mobiliteitsbeleid.

Vlaams Energie- en 
Klimaatplan 2021-
2030

- 9 december 2019

Het Vlaams Energie- en 
Klimaatplan (VEKP) 2021-
2030  is een transversaal 
beleidsplan en vormt een 
belangrijke basis voor 
het Vlaams energie- en 
klimaatbeleid voor de 
periode 2021-2030.

B

Het plan bestaat uit 
verschillende relevante 
thema’s die ook 
ondervangen zijn in De 
Nieuwe Rand zoals:

-Transport 
-Gebouwen 
-Landbouw 
-Landgebruik en bosbouw 
(lulucf) 
-Hernieuwbare energie

Seveso richtlijnen 
en samenwerkings-
akkoord

- 1982

Europese Richtlijn, 
met betrekking tot de 
risico’s van industriële 
ongevallen. Deze richtlijn 
legt veiligheidsvereisten 
op, met nadruk op 
preventiemaatregelen, 
inspectieprogramma’s 
van de bedrijven en de 
ruimtelijke ordening 
van het gebied rond de 
hogedrempelbedrijven. De 
Richtlijn heeft een dubbele 
Doelstelling: 

-Ernstige ongevallen 
met gevaarlijke stoffen 
vermijden

De gevolgen van zulke 
ongevallen voor mens en 
milieu beperken

J

Seveso-lnrichtingen zijn 
bedrijven die hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen op 
hun terrein aanwezig 
hebben die vastgelegde 
drempelwaarden 
overschrijden.

Seveso-inrichtingen 
worden onderverdeeld in 
hogedrempelinrichtingen 
en lagedrempelinrichtingen. 
Dit gebeurt op basis van de 
aard en de hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen die in die 
inrichting aanwezig zijn. Men 
gaat er impliciet vanuit dat 
hogedrempelinrichtingen 
een groter gevaar vormen 
dan lagedrempelinrichtingen, 
De verplichtingen die de 
regelgeving oplegt aan 
hogedrempelinrichtingen 
zijn dan ook verregaander 
dan deze aan 
lagedrempelinrichtingen.
Tijdens het geïntegreerd 
onderzoek worden 
de mogelijkheden 
van de verschillende 
tracéalternatieven om 
economische ontwikkelingen 
te faciliteren, onderzocht. 
In de uitwerkingsfase wordt 
de eventuele ontwikkeling 
van specifieke economische 
zones geconcretiseerd. 
Op dat ogenblik wordt ook 
rekening gehouden met de 
Seveso richtlijnen. 
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Atlas Der Buurtwegen - Wet van 10 april 
1841

De Atlassen der 
Buurtwegen zijn 
Belgische atlassen die 
per gemeente de wegen, 
buurtwegen en kerkwegels 
aangeven. De wet van 
10 april 1841 verplichtte 
de gemeenten om een 
inventaris op te maken 
van alle buurtwegen op 
hun grondgebied. De Atlas 
der Buurtwegen is een 
juridisch document waar 
besturen, administraties 
en rechtbanken nog 
altijd gebruik van maken 
om rechten en plichten 
van grondeigenaars 
en weggebruikers vast 
te stellen. De atlas 
heeft ook historische 
waarde. Hij toont een 
momentopname van de 
gemeentelijke geografie, 
het lokale wegennet, 
het grondgebruik, de 
eigendomsstructuren 
en de plaatsnamen van 
halfweg de 19de eeuw.

J

Met het Decreet 
gemeentewegen van 3 
mei 2019 bekwam de 
gemeenteraad de exclusieve 
bevoegdheid voor de aanleg, 
wijziging, verplaatsing 
en opheffing van alle 
gemeentewegen, waartoe 
met dit decreet ook de trage 
wegen behoren. Gemeenten 
werken samen met onder 
meer het provinciebestuur, 
regionale landschappen en 
plaatselijke verenigingen 
om trage wegen weer 
toegankelijk te maken en 
opnieuw in te richten, vooral 
voor recreatie. Daar waar 
het project interfereert met 
buurtwegen, zal dit In de 
loop van het onderzoek 
(uitwerkingsfase) worden 
aangereikt.

ASPECT GELUID

Ontwerptekst 
verkeersgeluid - Ontwerp: 1998

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

B Dit wordt meegenomen 
binnen het aspect geluid

Besluit van de 
Vlaamse regering 
inzake de evaluatie 
en beheersing van 
omgevingslawaai 
(LNE)

- Besluit Vlaamse 
regering: 22 juli 
2005

In dit besluit worden de 
factoren Lden en Lnight 
als geluidsbelasting-
indicatoren naar voor 
geschoven. Daarnaast 
wordt een methodiek 
m.b.t. beheersing van 
het omgevingsgeluid 
vastgelegd (opstellen 
geluidsbelastingkaart, 
vaststellen knelpunten, 
voorlichting en opmaak 
actieplan).

J

Deze indicatoren 
worden meegenomen 
binnen het aspect 
geluid: de beschikbare 
geluidsbelastingskaarten 
worden geanalyseerd en 
verder aangevuld met 
ambulante metingen indien 
nodig.

Mobiliteitsplannen

In een gemeentelijk 
mobiliteitsplan worden 
alle ruimtelijke en 
verkeersontwikkelingen 
in kaart gebracht en 
worden samenhangende 
verkeersmaatregelen 
en ruimtelijke en 
ondersteunende 
maatregelen voorgesteld, 
die nadien in concrete 
acties worden omgezet.

B

De Nieuwe Rand 
houdt rekening met de 
mobiliteitsplannen van: 

-Zandhoven 
-Ranst 
-Wommelgem 
-Wijnegem 
-Schilde 
-Schoten 
-Brasschaat 
-Brecht 
-Kapellen 
-Stabroek 
-Kalmthout 
-Wuustwezel 
-Antwerpen

Routeplan 2030 
(Vervoerregio)

- 19 november 
2021

Met de inrichting 
van vervoerregio’s, 
vervoerregioraden 
en regionale 
mobiliteitsplannen hebben 
de gemeenten nu een 
kader waarbinnen ze 
kunnen samenwerken aan 
mobiliteitsuitdagingen. 
Elke vervoerregio heeft 
een vervoerregioraad 
die de invulling van 
basisbereikbaarheid 
bewaakt, stuurt 
en evalueert in die 
vervoerregio. Deze 
vervoerregioraad staat in 
voor de opmaak van een 
geïntegreerd regionaal 
mobiliteitsplan. Het 
regionaal mobiliteitsplan 
legt de globale 
mobiliteitsvisie voor een 
langere termijn vast voor 
de vervoerregio, en dat 
voor alle vervoersmodi

B

In het geïntegreerd 
onderzoek gaat aandacht 
uit naar het fietsnetwerk, het 
juiste verkeer op de juiste 
plaats, het OV-systeem, 
…. De basis hiervoor wordt 
gelegd in het Routeplan 
2030. De Nieuwe Rand 
houdt dan ook rekening 
met de realisatie van de 
voorziene ingrepen binnen 
het Routeplan 2030. 

Vlaams 
Fietsbeleidsplan

- mei 2016

Vlaanderen wil een 
ambitieus beleid voeren 
ten aanzien van de 
fiets. Die ambitie krijgt 
concreet vorm in het 
Vlaams Fietsbeleidsplan. 
Het beleidsplan schetst 
niet alleen toekomstige 
uitdagingen, maar stelt ook 
ambitieuze doelstellingen 
en een uitzicht op tastbare 
kansen voorop. Er wordt 
gemikt op concrete acties, 
die het fietsbeleidsplan op 
het terrein vormgeven.

B

Binnen het geïntegreerd 
onderzoek wordt onderzocht 
wat de impact van De 
Nieuwe Rand is op het 
fietsnetwerk en hoe het 
project een hefboom kan 
zijn om het fietsnetwerk 
te versterken. Hierbij 
zal rekening gehouden 
worden met het Vlaams 
Fietsbeleidsplan.
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ASPECT LUCHT

Europese richtlijn 
lucht (2008/50/EG)

- Europese richtlijn: 

21 mei 2008 

Deze nieuwe richtlijn 
bundelt alle vorige 
richtlijnen in verband 
met de kwaliteit van 
de omgevingslucht, 
stroomlijnt de wetgeving 
en stelt nieuwe normen 
voor met betrekking tot fijn 
stof (PM2,5). Ten laatste 
2 jaar nadien moet de 
richtlijn naar nationale en/
of regionale wetgeving 
zijn omgezet. De uiterste 
termijn voor naleving 
van de grenswaarden 
die in de richtlijn staan, 
kan worden uitgesteld op 
voorwaarde dat de EU-
wetgeving volledig wordt 
gevolgd en de nodige 
beleidsmaatregelen zijn 
genomen om tegen de 
nieuwe uiterste datum 
de grenswaarden wel 
na te leven. Voor PM10 
bedraagt de termijn van 
mogelijk uitstel 3 jaar na de 
publicatie van de richtlijn.

J

Op basis van de 
verkeersmodelleringen 
worden de emissies van het 
verkeer vergeleken met de 
toekomstige emissies.

Europese richtlijn 
2001/81/EG het NEC-
reductieprogramma

- Europese richtlijn: 

27 november 2001

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

J

Op basis van de 
verkeersmodelleringen 
worden de emissies van het 
verkeer vergeleken met de 
toekomstige emissies.

Luchtkwaliteits-
doelstellingen WHO

Omvat 
luchtkwaliteitsrichtlijnen 
voor Europa

B
Legt richtwaarden vast ten 
aanzien van luchtkwaliteit 
van woonomgeving

Europese richtlijn 
inzake de evaluatie 
en de beheersing van 
omgevingslawaai 
(2002/49/EG)

- Europese richtlijn 
25 juni 2002

De richtlijn biedt onder 
andere een grondslag voor 
de verdere ontwikkeling 
en aanvulling van het 
bestaande geheel 
van communautaire 
maatregelen betreffende 
de belangrijkste bronnen 
afkomstig van geluid, in 
het bijzonder weg- en 
spoorwegvoertuigen en 
-infrastructuur, vliegtuigen, 
materieel voor gebruik 
buitenshuis en in de 
industrie en verplaatsbare 
machines, en voor de 
uitwerking van aanvullende 
maatregelen op korte, 
midden- en lange termijn.

J
Dit wordt in het bijzonder 
voor wegvoertuigen 
meegenomen binnen het 
aspect geluid. 

Geluidsactieplan 
belangrijke wegen en 
spoorwegen

- Geluidsactie-
plannen 2019-2023 
(Agglomeratie 
Antwerpen)

Betreft de goedkeuring van 
geluidsactieplannen 2019-
2023 voor belangrijke 
wegen en belangrijke 
spoorwegen in uitvoering 
van richtlijn 2002/49/EG 
betreffende de evaluatie 
en de beheersing van 
omgevingslawaai. 

B

Onder andere een overzicht 
van de bestaande en 
voorziene maatregelen om 
het omgevingslawaai te 
beheersen worden hieruit 
meegenomen in het 
onderzoek. Deze zijn in 
eerste instantie gericht op 
de prioritaire problemen die 
worden vastgesteld op basis 
van geluidsbelastingkaarten. 
Ook het geluidsactieplan 
2019 – 2023 agglomeratie 
Antwerpen en de 
geluidsbelastingskaarten 
worden in het onderzoek 
mee opgenomen. 
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ASPECT BODEM

Decreet betreffende 
de bodemsanering en 
bodembescherming 
Vlaams reglement 
betreffende de  
bodemsanering en 
bodembescherming 
(Vlarebo 2008)

- Decreet: 

27 oktober 2006

- Besluit Vlaamse 

Regering: 

14 december 2007

Het nieuw bodemdecreet 
is in werking sinds 
01 juni 2008 en 
vervangt het vroegere 
bodemsaneringsdecreet. 
In het nieuwe decreet zijn 
de fundamentele principes 
uit het oorspronkelijke 
bodemsaneringsdecreet 
behouden. Een aantal 
wijzigingen situeren zich 
op het gebied van: 

- saneringsplicht en 
overdracht van gronden: er 
wordt een definitie gegeven 
van de saneringsplichtige, 
het begrip overdracht van 
gronden werd gewijzigd;

- bodemonderzoek- en 
sanering: de procedures 
werden gewijzigd ifv een 
efficiënter proces en 
afstemming met het (her)
ontwikkelen van een grond.

J
Dit aspect heeft betrekking 
op de uitvoeringsfase en zal 
daar aan bod komen.

Decreet voor het 
duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen 
en afvalstoffen en 
Vlarema

- Vlarema: 
goedkeuring 
17/02/2012

Vlarema: vervangt het 
Vlarea. Regelgeving voor 
het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en 
afvalstoffen.

J
Dit aspect heeft betrekking 
op de uitvoeringsfase en zal 
daar aan bod komen.

Decreet houdende 
duurzaam gebruik 
van pesticiden in het 
Vlaamse Gewest

- Decreet: 8 
februari 2013

Dit Decreet heeft tot 
doelstelling de menselijke 
gezondheid en het 
leefmilieu te beschermen 
tegen de risico’s die 
met het gebruik van 
pesticiden kunnen 
samenhangen. In het 
bijzonder worden daarbij 
maatregelen vastgesteld 
waarbij bestrijding zonder 
pesticideninzet bevorderd 
wordt.

J
Dit aspect heeft betrekking 
op de uitvoeringsfase en zal 
daar aan bod komen.

Kyoto protocol - Verdrag: 1997

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

B

Op basis van de 
verkeersmodelleringen 
worden de emissies van het 
verkeer vergeleken met de 
toekomstige emissies.

Vlaams 
Luchtbeleidsplan 
2030

- Oktober 2019

In dit luchtbeleidsplan 
formuleert de Vlaamse 
Regering een 
aantal strategische 
doelstellingen: 

-Op korte termijn 
(zo snel mogelijk): 
overal in Vlaanderen 
worden de Europese 
luchtkwaliteitsnormen en/
of streefwaarden behaald. 
-Op middellange termijn 
(2030): we streven 
naar de halvering van 
de gezondheidsimpact 
ten gevolge van de 
luchtverontreiniging ten 
opzichte van 2005 en we 
dringen de oppervlakte 
van ecosystemen waar 
de draagkracht voor 
vermesting of verzuring 
wordt overschreden 
met een derde terug ten 
opzichte van 2005.  
-Op lange termijn (2050): 
overal in Vlaanderen 
worden de WGO-
advieswaarden en de 
kritische lasten voor 
vermesting en verzuring 
gerespecteerd.

B

Op basis van de 
verkeersmodelleringen 
worden de emissies van het 
verkeer vergeleken met de 
toekomstige emissies.
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Decreet integraal 
waterbeleid

- Decreet 18 
juli 2003 (en 
aanvullingen) 
gewijzigd bij 
decreet 19 juli 2013

Legt de principes, 
doelstellingen en 
structuren vast voor een 
duurzaam waterbeleid 
conform de bindende 
bepalingen van de 
Europese Kaderrichtlijn 
Water. Via dit decreet 
worden een aantal nieuwe 
instrumenten ingevoerd 
die de overheid in staat 
moeten stellen een 
effectief beleid inzake 
integraal waterbeheer te 
voeren. Het waterbeheer 
wordt beschouwd per 
deelbekken.

J
Het project is onderhevig aan 
de verplichting tot opmaak 
van een watertoets.

Krachtlijnen voor 
een geïntegreerd 
rioleringsbeleid - 23 maart 1999

Dit besluit regelt de 
voorwaarden en de 
verhoudingen waarin 
het Gewest bijdraagt bij 
de bouw en verbetering 
van openbare riolen. 
Tevens werden een 
aantal codes van goede 
praktijk (herwaardering 
van grachtenstelsels en 
hemelwaterputten en 
infiltratievoorzieningen) 
toegevoegd aan de 
bestaande codes.

J
Dit aspect heeft betrekking 
op de uitvoeringsfase en zal 
daar aan bod komen.

Stroomgebied-
beheerplan Schelde 
(2022-2027)

-1 juli 2022

Het stroomgebied-
beheerplan bepaalt wat 
Vlaanderen zal doen 
om de toestand van 
zijn waterlopen en het 
grondwater te verbeteren 
en beter te beschermen 
tegen overstromingen. Ze 
geven hierbij uitvoering aan 
de Europese Kaderrichtlijn 
Water (2000). Op 1 juli 
2022 werden de stroom-
gebiedbeheerplannen voor 
Schelde en Maas voor 
de periode 2022-2027 
vastgesteld. Vlaanderen 
is daarnaast ingedeeld 
in 11 rivierbekkens. De 
organisatie van deze 
bekkens zal gebeuren 
door het opstellen van 
deelbekkenbeheer-
plannen. Het plangebied 
behoort tot het 
Benedenscheldebekken.

B

De impact van het 
project op waterlopen 
wordt onderzocht in het 
subthema ‘klimaatrobuuste 
regio’. Hierbij zal rekening 
worden gehouden 
met de stroomgebied- 
beheerplannen.

ASPECT WATER

Grondwaterdecreet

- Decreet: 24 
januari 1984 

- (en wijzigingen), 
gewijzigd bij 
decreten van 
12/12/1990 en 
20/12/1996

Regelt de bescherming 
van het grondwater. Het 
omvat onder meer de 
reglementering betreffende 
de grondwaterwinning, 
alsook bepaalt het 
de afbakening van 
waterwingebieden en 
beschermingszones rond 
drinkwaterwinningen. 
Wijzigingen met de 
decreten van 12 december 
1990 en 20 december 
1996.

J

In het geïntegreerd 
onderzoek gaat aandacht 
uit naar de mogelijk invloed 
van projectingrepen op 
het grondwatersysteem 
en afgeleide effecten 
inzake bv. bodemzetting en 
verdrogingsgevoelige flora.

Wet op de 
onbevaarbare 
waterlopen

- Koninklijk Besluit: 
28 december 1967

Onbevaarbare waterlopen 
worden ingedeeld in drie 
verschillende categorieën:

- categorie 1 (bevoegdheid 
Vlaams Gewest)

- categorie 2 (bevoegdheid 
provincie)

- categorie 3 (bevoegdheid 
gemeente)

- de niet geklasseerde 
waterlopen vallen onder 
de bevoegdheid van de 
eigenaars van de percelen.

Onder de bevoegdheid 
valt het beheer alsook de 
bepalingen voor beheer en 
onderhoud.

J
Onbevaarbare waterlopen 
die gekruist worden, komen 
aan bod in het thema 
‘klimaatrobuuste regio’.

Wet op de bevaarbare 
waterlopen

- Koninklijk Besluit: 
05 oktober 1992 

Duidt onder meer aan 
welke waterlopen als 
bevaarbare waterlopen 
worden beschouwd. 
Ze vallen onder de 
bevoegdheid van het 
Vlaams Gewest.

J
Bevaarbare waterlopen die 
gekruist worden, komen 
aan bod in het thema 
‘klimaatrobuuste regio’

Waterkwaliteitsdoel-
stellingen

- Besluit Vlaamse 
Regering: 24 
mei 1983 (en 
aanvullingen)

De oppervlaktewateren 
worden hierbij opgedeeld 
volgends de bestemming: 
aangeduid die bestemd 
zijn voor de productie van 
drinkwater, zwemwater, 
schelpdierwater en 
viswater. Voor deze 
oppervlaktewateren gelden 
de overeenkomstige 
milieudoelstellingen zoals 
bepaald in hoofdstuk 2.3 
van titel II van Vlarem.

J

Relevante 
kwaliteitsdoelstellingen 
worden mee opgenomen 
in de beoordeling van de 
eventuele wijzigingen in 
waterkwaliteit.
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Vlaamse en/
of erkende 
natuurreservaten

- Art. 32 en 33 van 
natuurdecreet

Natuurgebieden die 
van belang zijn voor het 
behoud en ontwikkeling 
van de natuur of het 
natuurlijk milieu kunnen 
door de Vlaamse Regering 
worden aangewezen of 
erkend als natuurreservaat.

J

Binnen het studiegebied 
zijn verschillende gebieden 
gesitueerd waarvoor 
een natuurbeheerplan is 
opgesteld. Hiermee zal 
rekening worden gehouden 
binnen het geïntegreerd 
onderzoek.

Bosdecreet - Decreet: 13 juni 
1990

Regelt het behoud, 
bescherming, aanleg en 
beheer van bossen in 
Vlaanderen.

J

In het geïntegreerd 
onderzoek gaat aandacht 
naar de mogelijke inname 
van ecotopen. Indien bos 
wordt ingenomen, wordt een 
grootteorde van inname en 
boscompensatie berekend.

Bermbesluit
- Besluit Vlaamse 
Regering: 27 juni 
1984

Doet aanbevelingen naar 
bermbeheer in functie van 
de bescherming van fauna 
en flora.

J

In kader van het geïntegreerd 
onderzoek zullen ook 
bermen langsheen de 
infrastructuur onderzocht 
worden.

Ramsargebieden - Conventie: 2 
februari 1971

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

J

Het reservaat ‘De 
Kalmthoutse Heide’ wordt 
aangeduid als Ramsar 
gebied.

Besluit van de 
Vlaamse Regering 
met betrekking tot 
soortenbescherming 
en soortenbeheer 

- Besluit Vlaamse 
Regering: 15 mei 
2009

Regelgeving die 
bescherming regelt 
van dieren en planten 
in Vlaanderen. Het 
besluit beoogt een meer 
systematische omzetting 
van de rechtstreekse 
soortenbescherming uit de 
Vogel- en Habitatrichtlijn in 
de Vlaamse regelgeving. 
wordt aangegeven welke 
soorten bescherming 
genieten, welke 
verbodsbepalingen 
gelden en welke actieve 
beschermingsmaatregelen 
genomen kunnen worden.

J

In het geïntegreerd 
onderzoek wordt nagegaan 
of er beschermde soorten in 
het studiegebied voorkomen 
en zo ja, welke de mogelijke 
impact is van het project op 
deze soorten. 

Soortenbeschermings- 
programma II Antwerpse 
Haven werd goedgekeurd 
door de Vlaamse regering. 
Er zal rekening gehouden 
worden met de raakvlakken 
in het nieuwe SBP.

Vegetatie- 
wijzigingsbesluit 
en omzendbrief 
LNW/98/01

- 23 juli 1998

Geeft aan welke 
wijzigingen van kleine 
landschapselementen 
en vegetaties verboden 
zijn. De omzendbrief 
bevat richtlijnen voor 
een beoordeling en 
afweging van het wijzigen 
van vegetatie en kleine 
landschapselementen, 
de zogenaamde code 
van goede praktijk in 
functie van wijziging 
van vegetatie en kleine 
landschapselementen.

J

In het geïntegreerd 
onderzoek wordt nagegaan 
welke vegetatietypes 
er mogelijks worden 
ingenomen. Hierbij zal 
worden getoetst aan het 
vegetatiewijzigingsbesluit

ASPECT BIODIVERSITEIT

NATURA 
2000:Vogelrichtlijn 
Habitatrichtlijn

- Europese 
richtlijnen:  
april 1979 
21 mei 1992

NATURA 2000 is het 
streven van Europa om 
een samenhangend 
Europees netwerk te 
vormen van gebieden 
en beschermingszones. 
Omvat speciale 
beschermingszones 
aangewezen in 
toepassing van de 
Europese Vogelrichtlijn 
en Habitatrichtlijn. De 
Europese richtlijnen zitten 
vervat in de verschillende 
decreten op Vlaams 
niveau (natuurdecreet, 
kaderrichtlijn water, ….)

J

In het studiegebied 
zijn verschillende 
Vogelrichtlijngebieden 
gesitueerd:

-Kalmthoutse Heide;

-De Maatjes, 
Wuustwezelheide en Groot 
Schietveld;

-Schorren en polders van de 
Beneden-Schelde

-De Kuifeend en de 
Blokkersdijk;

Volgende gebieden 
zijn aangeduid als 
Habitatrichtlijngebied: 
 
-Historische fortengordels 
van Antwerpen als 
vleermuizenhabitats; 
-Schelde- en 
Durmevstuarium van de 
Nederlandse grens tot Gent; 
-Klein en Groot Schietveld; 
-Bos- en heidegebieden ten 
oosten van Antwerpen; 
-Het Blak, Kievitsheide, 
Ekstergoor en nabijgelegen 
Kamsalamanderhabitats 
-Valleigebied van de Kleine 
Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden.

Decreet betreffende 
het natuurbehoud en 
het natuurlijke milieu

- Decreet: 21 
oktober 1997 

Dit decreet heeft tot 
doel een bescherming, 
ontwikkeling en herstel 
van het natuurlijk milieu te 
verwezenlijken. Belangrijk 
hierbij zijn het standstill 
principe en de zorgplicht 
(Art. 14). Tevens voorziet 
het in de afbakening van 
het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) en het 
Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend Netwerk 
(IVON). Art. 16, art. 26 bis 
en art. 36 ter leggen de 
opmaak van respectievelijk 
een natuurtoets, VEN-
toets en passende 
beoordeling vast. Art. 32 
en 33 bieden het kader 
voor de erkenning van 
natuurreservaten. Het 
betreft natuurgebieden die 
van belang zijn voor het 
behoud en ontwikkeling 
van de natuur of het 
natuurlijk milieu.

J

Volgende gebieden zijn 
afgebakend in het VEN en 
het IVON:

-De Kalmthoutse Heide; 
-De Kuifeend; 
-Slikken en schorren 
langsheen de Schelde; 
-De Oude Landen en 
Bospolder; 
-De Schijnvallei; 
-Het Bos van Ranst.
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Overeenkomst voor 
de bescherming 
van vleermuizen als 
uitvloeisel van de 
Conventie van Bonn

- Ondertekening 
conventie: 1 
oktober 1990 
(België) en 3 mei 
2002 (Vlaanderen);

bekrachtigd: (in 
werking): 2 juni 
2003

Deze conventie handelt 
over de bescherming 
van migrerende wilde 
diersoorten, dus 
bescherming over de 
grenzen heen. Bepaalt 
dat het opzettelijk vangen, 
houden of doden van 
vleermuizen verboden 
is. Tevens dienen sites 
te worden aangeduid en 
beschermd die belangrijk 
zijn voor instandhouding 
van deze dieren (zoals ook 
voorzien in de Europese 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG 
(21 mei 1992).

B

In het geïntegreerd 
onderzoek wordt nagegaan 
of er vleermuizen in het 
studiegebied voorkomen 
en zo ja, welke de mogelijke 
impact is van het project op 
deze soorten.

ASPECT LANDBOUW, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

Decreet onroerend 
erfgoed

-12 juli 2013, 
gewijzigd bij het 
decreet van 4 
april 2014 (BS 
17/10/2013 en 
15/04/2014)

Het onroerend erfgoed 
decreet betreft één 
overkoepelende 
regelgeving voor 
monumenten, stads- 
en dorpsgezichten, 
landschappen en 
archeologie. Het decreet 
betreffende bescherming 
van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten 
(03/03/76 en aanvulling), 
decreet betreffende 
landschapszorg (16/04/96 
en aanvullingen), 
Decreet houdende 
maatregelen tot behoud 
van erfgoedlandschappen 
(13/02/2004) en 
het decreet op 
het archeologisch 
patrimonium (30/06/1993 
en 28/02/2003) zitten 
vervat in één onroerend 
erfgoeddecreet en –besluit.  

Het decreet voorziet 
de vaststelling van 
inventarissen die de 
Vlaamse overheid kan 
inzetten om onroerend 
erfgoed te behouden. 
De vaststelling van een 
inventaris verbindt een 
aantal rechtsgevolgen 
aan erfgoedobjecten 
die waardevol, maar 
niet beschermd zijn. Het 
nieuwe decreet voorziet 
in de vaststelling van 
minstens vijf inventarissen:

J

In het geïntegreerd 
onderzoek zal 
nagegaan worden welke 
erfgoedwaarden gesitueerd 
zijn in het studiegebied en 
of deze een impact kunnen 
ondervinden van het project.

-Inventaris bouwkundig 
erfgoed  
-Landschapsatlas 
-Inventaris van 
archeologische zones 
-Inventaris van houtige 
beplantingen met 
erfgoedwaarde  
-Inventaris van historische 
tuinen en parken

Regionaal landschap

Een regionaal landschap 
is een duurzaam 
samenwerkingsverband 
ter bevordering van 
onder meer streekeigen 
karakter, natuur en 
beheer van kleine 
landschapselementen 
(Art. 54 van het decreet op 
natuurbehoud).

B
Het studiegebied maakt 
deel uit van het Regionaal 
Landschap de Voorkempen.

Conventie van Malta
- Conventie: 16 
januari 1992

Art. 5.3 van dit 
verdrag stelt dat 
milieueffectrapportages en 
de daaruit voortvloeiende 
beslissingen ten volle 
rekening houden 
met archeologische 
vindplaatsen en hun 
context. Art. 5.4 legt op om 
zorg te dragen, wanneer 
bestanddelen van het 
archeologische erfgoed 
zijn gevonden gedurende 
bouwwerkzaamheden. In 
artikel 6.2. wordt bepaald 
passende maatregelen 
te treffen om ervoor 
te zorgen dat bij grote 
particuliere of openbare 
ontwikkelingsprojecten 
de totale kosten van 
eventuele noodzakelijk 
daarmee verband 
houdende archeologische 
verrichtingen worden 
gedekt door gelden 
afkomstig uit de 
overheid- of privésector, 
al naargelang. Op de 
begroting voor deze 
projecten dient eveneens 
een post opgenomen te 
worden voor het vereiste 
onderzoek.

B

Maatregelen dienen te 
worden genomen om het 
archeologisch bodemarchief 
te beschermen of te 
onderzoeken. Het 
risico op aantasting van 
archeologisch erfgoed 
wordt onderzocht in het 
geïntegreerd onderzoek 
(OA8). Dit komt verder aan 
bod in de uitwerkingsfase.
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1.2  Gewestplannen

1.2.1  Antwerpen 

- Origineel gewestplan Antwerpen 3 oktober 1979: 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/928c63ce-abd1-42b3-85d0-
49e729a4a5cd 

- Gedeeltelijke wijziging gewestplan 23 mei 1996: Hoge snelheidstrein (H.S.T) 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/7db2f2fc-6d52-45c9-8c1b-
e55977dd52f0 

- Gedeeltelijke wijziging gewestplan 27 oktober 1998: Laguneringsveld 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/39e323d8-6dd4-450b-82b6-
173ce03715ea 

- Gedeeltelijke wijziging gewestplan 27 oktober 1998: De Kleine Ring (knoop Oost) 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/1c11129a-a698-4b8d-85c7-
332797fc6a51 

- Gedeeltelijke wijziging gewestplan 28 oktober 1998: Algemeen 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/31a90482-bc10-4664-9047-
b0436cd8da83 

- Gedeeltelijke wijziging gewestplan 7 juli 2000: Algemeen deel 2 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/039e7d9c-cdb3-4981-aad7-
f56839c63964 

- Gedeeltelijke wijziging gewestplan 28 juli 1995: Golfterrein + Richtnota 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ff17ac9a-b002-447b-8ac5-
e5cb450e7998 

- Gedeeltelijke wijziging gewestplan 15 juni 2001: Verkeerswisselaar A12 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/28275f1c-400d-457e-baf6-
0581df692d22 

-Gedeeltelijke wijziging gewestplan 14 december 2018: Opheffing van 
reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene 
plannen van aanleg 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/08ff9e35-fef3-4d32-b458-
08ec00403649

1.2.1.1  Kapellen, Kalmthout, Brecht, Brasschaat, Zandhoven, Schilde, 
Oelegem 

-(Kapellen) Origineel gewestplan Turnhout 30 september 1977: 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/fd17f70a-c5ed-4ac7-8f8c-
1f14414d777a 

-(Kapellen) Gedeeltelijke herziening gewestplan Antwerpen 26 maart 1996: 
Aardgasleiding: Kruibele-Ham + Militaire domeinen 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d741d55c-5f85-470c-bac6-
465be169349d 

-(Brasschaat) Gedeeltelijke herziening gewestplan Antwerpen 25 november 1987: 
Bekaert-Velge 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9eebfef7-c215-4997-886c-
962f55dd24a6 

-(Schilde) Gedeeltelijke herziening origineel gewestplan Antwerpen 3 oktober 1979 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/4b4bbde4-02c2-473e-a7eb-
9d04e127bbe3 

-(Oelegem) Gedeeltelijke herziening origineel gewestplan Turnhout 30 september 
1977 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/0999103a-e1c6-41d6-ab93-
647eb42b00b8 

-(Ranst) Gedeeltelijke herziening origineel gewestplan Mechelen 5 augustus 1976 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/b87e4feb-3f92-402f-b06d-
d558c528d05b 

-(Ranst) Gedeeltelijke herziening origineel gewestplan Mechelen 5 augustus 1976 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ab4df33f-e1f4-41d2-9267-
1a73c6bfba9c 

-(Ranst) Gedeeltelijke herziening origineel gewestplan Antwerpen 26 mei 2000 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/c34a9f4a-d16e-4360-b453-
6337c9ab40cc 

-(Brecht) Gedeeltelijke herziening origineel gewestplan Turnhout 23 mei 1996: H.S.T 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/e34127c7-48df-4760-a92e-
508c892f6628 

-(Brecht) Gedeeltelijke herziening origineel gewestplan Turnhout 29 oktober 1999: 
Recreatief wonen 

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/ca0b17ad-93a2-4215-90b8-
bd8810536f65 
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1.3  BPA’s (opsomming) 

1.3.1.1  Antwerpen 

↑ fig B5.1: BPA´s

1.4  RUP’s (opsomming) 

1.4.1.1  Gewestelijk 

↑ fig B5.2: Selectie gewestelijk RUP
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1.4.1.2  Provinciaal 

↑ fig B5.3: Provinciaal RUP

1.4.1.3  Gemeentelijk

↑ fig B5.4: Gemeentelijke RUP’s
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1.5  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Onderstaande hoofdstukken uit de inhoudstabel zijn relevant voor De Nieuwe Rand:

• De stedelijke structuur in Vlaanderen

• Wonen en werken wordt geconcentreerd in de kernen.

• De open-ruimte-structuur in Vlaanderen

• Vrijwaren van de open ruimte voor landbouw, natuur en bos. 

• De ruimtelijk-economische structuur in Vlaanderen

• De lijninfrastructuur in Vlaanderen

• Mobiliteit en infrastructuur

Onderstaande informatie dient als achtergrondinformatie bij de tabel:

1.5.1  Randinformatie op Vlaams niveau over regio Noorderkempen 
uit AGNAS:

Beleidsbeslissingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), 
van provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen vormen het 
kader voor de ruimtelijke visie voor de buitengebiedregio Noorderkempen. De 
juridische en beleidsmatige planningscontext is weergegeven in de bijlage. De 
gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties en 
ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de 
gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.

Stedelijke gebieden

Delen van de gemeenten Beerse, Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar zijn 
opgenomen in de selectie van het regionaal stedelijk gebied Turnhout. Regionaal 
stedelijke gebieden nemen omwille van hun verzorgingsniveau, hun stedelijke 
voorzieningen en hun economische structuur een belangrijke plaats in in de 
ruimtelijke structuur van Vlaanderen. In grote aaneengesloten gebieden van het 
buitengebied kan een stedelijk beleid in enkele geselecteerde kernen noodzakelijk 
zijn om het buitengebied te vrijwaren van een stedelijke ontwikkeling. Hoogstraten 
werd om die reden in het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal 
niveau. Hoogstraten ligt op grote afstand van Turnhout en Antwerpen en heeft een 
goed uitgeruste historische stedelijke kern die duidelijk afgebakend kan worden en 
heeft potenties om een stedelijk aanbodbeleid te voeren. Bij de afbakening van de 
stedelijke gebieden op gewestelijk en provinciaal niveau moet aandacht gaan naar 
de ruimtelijke inpassing van de landbouw. Als uit de visie van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van activiteiten en functies (o.a. landbouw) in het stedelijk gebied blijkt 
dat de aanwezige landbouwgebieden voor de beroepslandbouw moeten gevrijwaard 
worden, moeten deze gebieden als onderdeel van de agrarische structuur worden 
opgenomen. Binnen het stedelijk gebied zijn er de randstedelijke groengebieden 
waartoe ook parken behoren, gebieden met een multifunctioneel karakter. Zij komen 
in aanmerking voor de aanleg van bossen, uitbouw van parkgebieden en stedelijke 
groenprojecten met socio-educatieve en / of recreatieve functie, natuurbouw en –
ontwikkeling. In de randstedelijke groengebieden moet de mogelijkheid bestaan 
dat het gewest, de provincie of de gemeente ruimte voorziet voor de aanleg van 
speelbossen en –parken en dit op basis van de visie op het stedelijk gebied.

Buitengebied

De Noorderkempen is het open gebied tussen de Vlaamse Ruit, de Brabantse 
steden en het Limburgse stedelijk kerngebied. De cuesta van de Noorderkempen 
vormt de zuidelijke grens en de overgang naar de buitengebiedregio Neteland. Het 
grote aaneengesloten landbouwgebied van de Noorderkempen, gekenmerkt door 
concentratie en specialisatie van de niet-grondgebonden veehouderij (varkens 
en mestkalveren), is een structuurbepalend landbouwgebied op Vlaams niveau. 
De omgeving van Rijkevorsel is het belangrijkste concentratiegebied voor de 
intensieve varkenshouderij. De mestkalverij concentreert zich rond Turnhout-
Poppel. De melkveehouderij komt verspreid voor in het buitengebied. In het 
RSV wordt gepleit voor het behoud van de bestaande concentraties omwille van 
beheersing van ruimtelijke en milieueffecten. Concentratie heeft ook voordelen voor 
infrastructuurvoorzieningen en mestverwerking ter plaatse.

Het glastuinbouwgebied van Hoogstraten wordt in het RSV vermeld als regio met 
concentratie en specialisatie van tuinbouw onder glas of plastic. Het RSV streeft 
in functie van sanitaire randvoorwaarden naar een verweving van glastuinbouw 
met grondgebonden landbouw. Daarnaast streeft het RSV ook naar een 
optimale bundeling ten behoeve van gemeenschappelijke watervoorziening en 
afvalwaterzuivering. Mobiliteitsaspecten zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt. 
De uitbouw van nieuwe regio’s voor tuinbouw onder glas of plastic blijft mogelijk.

De beekvalleien van de Mark, het Merkske, de Noordermark en hun bijhorende 
natuurwaarden zijn structuurbepalend op Vlaams niveau. De uitgestrekte 
heidegebieden (o.a. Kalmthoutse Heide, Klein en Groot Schietveld), de vennen 
(omgeving Turnhout, Meerle), de moerascomplexen (o.a. De Maatjes, het Moer) en 
de weidevogelgebieden (o.a. ten noorden van Wuustwezel-Loenhout, ten noorden 
van Turnhout) maken deel uit van de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. 
De meeste bossen in de Noorderkempen zijn klein en komen verspreid voor. In 
het oostelijk deel van de Noorderkempen liggen enkele grotere boscomplexen 
(Staatbossen Ravels, Hoge Vijverbos). De uitgestrekte bosgebieden die een geheel 
vormen met de waardevolle natuurgebieden op de droge (stuif)gronden in Kalmthout 
en Essen worden aangeduid als structuurbepalend op Vlaams niveau.

De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de 
natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Belangrijke elementen 
zijn de natuurlijke beekvalleien, de Kempische kanalen, de aanwezigheid van 
(laag)veen, de markante reliëfovergang van de cuesta van de Noorderkempen, de 
voedselarme milieus, de vele vennen en de deels actieve stuifduinen.

Gebieden voor economische activiteiten

Het ruimtelijke beleid opteert om de economische activiteiten te concentreren 
in de economische knooppunten. Voor de herlokalisatie en uitbreiding van 
historisch gegroeide bedrijven kan ruimte voorzien worden in gemeenten buiten de 
economische knooppunten. Volgende economische knooppunten zijn in het RSV 
geselecteerd:

* Turnhout en Hoogstraten: stedelijke gebieden als economische knooppunten.

Alle stedelijke gebieden worden beschouwd als economische knooppunten. In 
functie van het economisch belang van de stedelijke gebieden, kunnen bijkomende 
regionale bedrijventerreinen voorzien worden.

* Malle en Arendonk als economische knooppunten buiten stedelijke gebieden en 
buiten economische netwerken. Deze gemeenten hebben een grote impact op de 
werkgelegenheid. Ze worden als specifiek economisch knooppunt geselecteerd 
omwille van hun rol binnen de economische structuur van Vlaanderen. Ze hebben 
echter niet dezelfde uitstraling als de stedelijke gebieden.

Lijninfrastructuur

De E19 Nederland-Antwerpen-Brussel werd geselecteerd als hoofdweg en bezit 
een verbindende functie op internationaal en Vlaams niveau. De N19 en de N140 
zijn geselecteerd als primaire weg II en hebben een verzamelende functie op 
Vlaams niveau naar de E34 (op- en afritten Turnhout West en Centrum). De N144 is 
eveneens geselecteerd als primaire weg II en heeft een verzamelende functie naar 
de E19 (aansluiting Hoogstraten). De R13 (ring rond Turnhout) wordt omwille van 
zijn verbindingsfunctie tussen de N12 en de N119 geselecteerd als primaire weg II.

Het spoorwegtraject van de hoge snelheidslijn Antwerpen-Rotterdam in de 
nieuwe bedding parallel aan de E19 werd geselecteerd als hoofdspoorweg 
voor personenvervoer. De internationale verbinding Brussel-Antwerpen-
Roosendaal (Amsterdam) werd eveneens geselecteerd als hoofdspoorweg voor 
personenvervoer. Op dezelfde lijn wordt de internationale verbinding Antwerpen-
Rotterdam geselecteerd als hoofdspoorweg voor goederenvervoer. Verder worden 
er in de Noorderkempen geen spoorlijnen geselecteerd als ruimtelijk structurerend 
voor Vlaanderen. In de buitengebied regio ligt slechts één spoorwegstation. Het 
hoofdstation Turnhout is structuurbepalend voor het regionaal stedelijk gebied 
Turnhout. Voor een mogelijke toekomstige spoorverbinding wordt het traject 
Turnhout-Tilburg vrijgehouden van bebouwing.



B5 - 37 B5 - 38Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand Alternatievenonderzoeksnota - De Nieuwe Rand

1.5.2  Randinformatie op Vlaams niveau over regio ‘Antwerpse 
gordel en Klein-Brabant’ uit AGNAS

De gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV formuleert doelstellingen, selecties 
en ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de 
gebieden voor economische activiteiten en de lijninfrastructuur.

Stedelijke gebieden

Binnen het stedelijke netwerk van de Vlaamse ruit ligt het grootstedelijk gebied 
Antwerpen, het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Lier, het kleinstedelijk 
gebied op provinciaal niveau Boom en de gemeenten Bornem, Duffel, Puurs, Rumst, 
Sint-Amands en Willebroek.

Tot het grootstedelijk gebied Antwerpen behoren delen van de gemeente Aartselaar, 
Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, 
Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem. De gemeente Lier wordt afgebakend als 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied (niveau 3a: ‘goed uitgerust’). Boom en 
Mortsel worden afgebakend als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau (niveau 3b: 
‘behoorlijk uitgerust’), maar delen van Mortsel worden gerekend tot het grootstedelijk 
gebied Antwerpen. Brasschaat is volgens het RSV een zwak uitgeruste kleine stad 
(niveau 3c). Delen van Brasschaat hebben duidelijk de structuur en de kenmerken 
van een bebouwd perifeer landschap. De structuur van Brasschaat is niet geschikt 
voor het voeren van een stedelijk aanbodbeleid en een beleid van verdichting. 
Omwille van deze beperkte potenties wordt Brasschaat niet geselecteerd als 
kleinstedelijk gebied maar wordt hier een ruimtelijk beleid vooropgesteld vanuit de 
ontwikkelingsperspectieven voor het bebouwd perifeer landschap. Willebroek wordt 
niet beschouwd als een kleine stad, maar als een goed uitgeruste gemeente. Er 
wordt geopteerd om Willebroek te selecteren als economisch knooppunt. Hierdoor 
wordt beleidsmatig ingespeeld op de stedelijke ontwikkelingen langs de N16 tussen 
Mechelen en Sint-Niklaas, die leiden tot verdichting van de ruimtelijke structuur in 
delen van de gemeenten (Temse), Bornem, Puurs en Willebroek.

In het stedelijke kerngebied komen naast Antwerpen ook kleinere steden als 
Boom, Lier en Willebroek voor. Hier is een (hoogwaardige) industriële, handel- en 
dienstensector (kleinhandel, kantoren, …) gevestigd met een hoge toegevoegde 
waarde. Ook de universiteit van Antwerpen en de zeehaven Antwerpen zijn in dit 
stedelijk kerngebied gesitueerd.

De stedelijke ontwikkeling strekt zich in noordoostelijke en oostelijke richting van 
Antwerpen uit.

De verschillende vormen van ruimtelijke spanningen (huisvesting, infrastructuur, 
kantoren, …) in de grotere Europese steden maken dat steden met een meer 
regionale betekenis op Europees niveau zoals Antwerpen zich kunnen profileren 
op voorwaarde dat zij hun kwaliteiten kunnen valoriseren, oa door een evenwichtige 
stedelijke ontwikkeling en een geprofileerd lokaal economisch beleid. Voordelen 
van de regionale steden zijn onder meer hun ligging op de interrnodale assen 
(HST-station Antwerpen), hun specialisatie in de toekomstgerichte sectoren, hun 
gunstige ligging als gedecentraliseerde pool voor specifieke functies en activiteiten 
(distributie, …) en hun culturele en milieu-voordelen. Antwerpen beschikt over 
volledige havenfaciliteiten zoals een gespecialiseerde transport- en distributiefunctie, 
handelsfunctie, industriële functie met specifieke specialisatie in de petrochemie. 
Met het HST-station krijgt Antwerpen de kans zich nog meer te profileren tussen de 
Europese steden.

Buitengebied

Op het niveau van Vlaanderen is het buitengebied dat gebied waarin de open 
(onbebouwde) ruimte overweegt. De ruimtelijke structuur van het buitengebied 
wordt bepaald door de natuurlijke structuur, de agrarische structuur, de 
nederzettingsstructuur en de infrastructuur.

De natuurlijke structuur

Structuurbepalend voor het buitengebied zijn de riviervalleien, met name die van 
de Schelde en de Rupel en het sterk vertakt netwerk van beekvalleien. Belangrijke 
natuurwaarden zijn gekoppeld aan de valleien van de Benedenschelde. Interessante 
bossen en graslanden nemen er grote oppervlakten in. De polders en natuurgebieden 
langsheen de Schelde zijn van groot belang voor de avifauna. De Schelde zelf is een 
belangrijke vogeltrekroute.

Langs de Rupel komen oude kleigroeven (Boom) voor die hun belang hebben voor 
water- en oevervegetaties, voor broekbos en voor watervogels.

De (residentiële) bossen ten noordoosten van Antwerpen sluiten aan op de 
structuurbepalende bos- en heidegebieden van de Noorderkempen (Groot en 
Klein Schietveld, Kalmthoutse Heide). Belangrijke bossen zijn die van Ranst en 
Zandhoven. Ze zijn bekend voor hun flora.

Ecologische infrastructuur is belangrijk maar niet structuurbepalend op Vlaams 
niveau. Voor sommige gebieden waar minder grote natuurgebieden voorkomen, 
is de ecologische infrastructuur van wezenlijk belang voor de aanwezigheid van 
natuurwaarden.

De agrarische structuur

De belangrijkste gebieden van de agrarische structuur op Vlaams niveau zijn niet 
gelegen binnen de perimeter van de Antwerpse gordel en Klein-Brabant.

De nederzettingsstructuur

Buiten de grootstedelijke omgeving rond Antwerpen is voor deze afbakeningsregio 
het bebouwd perifeer landschap bepalend voor de nederzettingsstructuur ten 
noordoosten van Antwerpen (Brasschaat, Schoten, Kapellen,…). De open ruimte 
is in deze gebieden nog in belangrijke mate aanwezig maar is gefragmenteerd 
door bebouwing (linten, woonkernen, (onafgewerkte) verkavelingen, verspreide 
bebouwing…), infrastructuren (wegen, spoorlijnen, hoogspanningslijnen,…) of 
ten gevolge van een grote uitwaaiering van allerhande functies en activiteiten 
(wonen, verzorging, commerciële activiteiten, industrie,…). Kenmerkend zijn ook de 
restruimtes rond gebouwen en bebouwing.

Gebieden voor economische activiteiten

De economische knooppunten zijn: de geselecteerde stedelijke gebieden; 
de gemeenten gelegen in het economisch netwerk van het Albertkanaal; een 
aantal gemeenten buiten de stedelijke gebieden en buiten het economisch 
netwerk Albertkanaal. Binnen het grootstedelijk gebied is Antwerpen uiteraard 
een economische knooppunt. De stedelijke gebieden Lier en Boom zijn tevens 
economische knooppunten, dewelke echter buiten het grootstedelijk gebied 
liggen. Buiten de steden en het concentratiegebied van economische activiteiten 
langs het Albertkanaal (Schilde, Schoten, Ranst en Zandhoven) hebben ook nog 
andere gemeenten een impact op het vlak van de werkgelegenheid als specifieke 
economische knooppunten. Het gaat over gemeenten die omwille van hun ligging, om 
historische redenen of omwille van de suburbanisatie van bedrijven, een belangrijke 
rol vervullen binnen de economische structuur. Ruimtelijk drukt deze concentratie 
van economische activiteiten zich uit in de aanwezigheid van omvangrijke 
bedrijventerreinen, afzonderlijke bedrijven en ontsluitingsinfrastructuren. Het betreft 
de gemeenten: Aartselaar, Bornem, Duffel, Edegem, Kontich, Mortsel, Puurs, 
Schoten, Wijnegem, Willebroek en Wommelgem.

De Antwerpse zeehaven is (mede met de andere Vlaamse zeehavens) ruimtelijk 
en economisch structuurbepalend voor Vlaanderen (en daarbuiten) onder meer 
omwille van de omvang van de zeehavengebieden, de concentratie en de dynamiek 
van de economische activiteiten, de aanwezigheid van spoorweg-, weg-, waterweg- 
en pijpleiding-infrastructuren op internationaal en Vlaams niveau en de multimodale 
goederenstromen die via deze infrastructuren plaatsvinden. In de zeehaven 
van Antwerpen zijn de klassieke distributie-activiteiten relatief gedifferentieerd. 
Antwerpen is dankzij de haven uitgegroeid tot de voornaamste industriepool van het 
land. Aangezien de Antwerpse haven een element is van de economische structuur 
op internationaal niveau is zij als ‘poort’ te betitelen.

Lijninfrastructuur

De algemene ruimtelijke karakteristieken van de bestaande verkeers- en 
vervoersinfrastructuur van deze buitengebiedregio worden gekenmerkt door het 
feit dat de hoofdstructuur volledig is opgebouwd vanuit en doorheen Antwerpen. 
Dit maakt Antwerpen een infrastructurele centrumpool bij uitstek. De verschillende 
infrastructuren (wegen, waterwegen, spoorwegen) richten zich vanuit Antwerpen 
op de omliggende nationale en internationale grote steden. Rekening houdend met 
het radiale karakter van het infrastructurennetwerk in deze buitengebiedregio (met 
Antwerpen als centrum) is hier dan ook sprake van een concentratiegebied voor 
lijninfrastructuren.
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1.6  Regeerakkoord

1.6.1  Relevante hoofdstukken

Onderstaande thema’s zijn relevant voor De Nieuwe Rand. De cursieve titels werden 
niet opgenomen in bovenstaande tabel.

1.6.1.1  Vlaanderen schittert

• Economie en innovatie 
- Ruimte geven aan ondernemingen om te ondernemen, innoveren en 
internationaliseren

• Landbouw en visserij 
- Ecosysteemdiensten benutten om klimaatverandering en milieu-uitdagingen 
aan te pakken

• Aandacht voor welzijn, een leefbaar platteland en open ruimte

• Visserij en aquacultuur als onderdeel van een Vlaams voedselbeleid

1.6.1.2  Vlaanderen kijkt complexloos vooruit

• Buitenlands beleid en toerisme 
- Uitwerken van de toeristische troeven die Vlaanderen onderscheidt

• Cultuur, jeugd en sport 
- Cultuur 
- Jeugd 
- Sport

• Onroerend erfgoed 
- Ruimte voor landschap in omgevingsbeleid

1.6.1.3  Vlaanderen koestert onze natuur

• Energie en klimaat 
- Gebouwen 
- Industrie 
- Transport en duurzame mobiliteit 
- Landbouw 
- Afval en circulaire economie 
- Landgebruik 
- Governance

• Omgeving 
- Ruimte

• Bijkomend ruimtebeslag verminderen 
  - Open Ruimte 
  - Realisatie op het terrein via geïntegreerde gebiedsgerichte projecten 
- Biodiversiteit 
- Circulaire samenleving 
- Omgevingskwaliteit verder verbeteren

1.6.1.4  Vlaanderen bestuurt en investeert, zonder extra lasten

• Mobiliteit en openbare werken

• Binnenlands bestuur en stedenbeleid

1.7  AGNAS

1.7.1  Visie

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse 
overheid in 2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio 
‘Antwerpse Gordel en Klein-Brabant’ en  ‘Noorderkempen’. Voor het project zijn 
volgende deelruimtes relevant:

• ‘Antwerpse Gordel en Klein-Brabant’ → ‘Haven en Polder’

• Visie: Deze deelruimte wordt gekarakteriseerd door de Schelde 
en haar belangrijke slikken- en schorrengebieden, het open 
polderlandbouwlandschap van Stabroek, het uitgestrekte multifunctionele 
boscomplex (van de Brabantse wal – Elzenbos – Het Rood), een 
snoer van natuurclusters (o.a. Reigersbos (uit te breiden met het 
Opstalvalleigebied), Kuifeend, Bospolder en Oude Landen) dewelke deel 
uitmaken van de ecologische infrastructuur in en om het havengebied.

• ‘Antwerpse Gordel en Klein-Brabant’ → ‘Verstedelijkt bosgebied ten 
Noordoosten van Antwerpen’

• Visie: Deze deelruimte wordt getypeerd door de afwisseling van 
multifunctionele bossen, waardevolle tot zeer waardevolle natuurkernen 
en ‘woonbossen’. Het is een belangrijke groene boszone met veel 
‘cultuurlijke’ elementen waar binnen de groene zones een beleid rond 
openstelling voor zachte recreatie wordt gevoerd. De Antitankgracht 
wordt, evenals de verschillende parallel lopende valleien, als natte 
natuurverbinding verder uitgebouwd. Verdere verstedelijking in de groene 
zones moet tegengegaan worden. Lokale, kleine landbouwkernen zorgen 
voor een afwisselend landschappelijk beeld.

• ‘Antwerpse Gordel en Klein-Brabant’ → ‘Land van Kontich en Ranst’

• Visie: Een drietal ‘groene vingers’ (sterk gedifferentieerde stedelijke 
groengebieden) dringen diep het verstedelijkte weefsel binnen tot aan de 
‘groene ring’ rond Antwerpen. Het te ontwikkelen stadsrandbos brengt 
een versterking van de lokale bosstructuren mee, echter wel in evenwicht 
met de aanwezige landbouw en bevordert de zachte, ‘groene‘ recreatie 
in de streek. Een drietal te ontwikkelen en te versterken natuurclusters 
zijn tevens van groot ruimtelijk belang. Het betreft het boscomplex de 
‘Bossen van Ranst’ (te versterken), het ‘Bos van Moretus’ en nabijgelegen 
bossen (te versterken) en de vallei van de Boven- en Benedenvliet 
(verder te ontwikkelen). De valleien van het Groot Schijn, de Molenbeek, 
de Edegemse beek en de Benedenvliet lopen als groene linten door het 
landschap. 

• De Antwerpse fortengordel is een markant landschappelijk gegeven en heeft 
een belangrijke erfgoedwaarde.

• ‘Noorderkempen’ → ‘Bos en Heidegebied Kalmthoutse Heide – Schietvelden’

• Waardevolle grote natuurcomplexen met bos, heide en vennen vormen de 
basis van deze deelruimte. De heide en bosgebieden worden behouden 
en versterkt tot ecologisch zeer waardevolle natuurcomplexen. De 
kwetsbare kernen van de zeer waardevolle heide- en bosgebieden kunnen 
ruimtelijk gebufferd worden.
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1.7.2  Kwantitatieve randvoorwaarde per buitengebiedregio

De Vlaamse administratie heeft werkkaarten van de gewenste natuur- en 
bosstructuur en van de gewenste agrarische structuur opgemaakt. De 
kwantitatieve opties uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden door deze 
werkkaarten zeer dicht benaderd. Deze sectorvisies geven de regionale verdeling 
van de oppervlakte en waren(/zullen) richtinggevend (zijn) bij het opmaken van 
de gebiedsvisies en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die eruit 
voortvloeien.

Voor de ‘Antwerpse Gordel en Klein-Brabant’ is de oppervlakte sectoraal als volgt 
ingedeeld:

• Grote eenheden natuur: ca. 5000 ha

• Agrarische gebieden: ca. 16300 ha

• Overige bestemmingen te differentiëren met overdruk natuurverweving 
(overig groen, bos, recreatie, …): ca. 6908 ha

• Bosuitbreiding: ca. 550 ha.

Voor de ‘Antwerpse Gordel en Klein-Brabant’ is de oppervlakte sectoraal als volgt 
ingedeeld:

• Grote eenheden natuur: ca. 6000 ha

• Agrarische gebieden: ca. 41 000 ha

• Overige bestemmingen te differentiëren met overdruk natuurverweving 
(overig groen, bos, recreatie, …): ca. 6427 ha

• Bosuitbreiding: ca. 400 ha.

1.7.3  Operationeel uitvoeringsprogramma:

In uitvoering van de ruimtelijke visie wordt momenteel een GRUP opgemaakt in het 
kader van concept 10.3 ‘Fort van Lillo’.

• ‘Antwerpse Gordel en Klein-Brabant’ → ‘Haven en Polder’

• Daarnaast zijn uit het operationeel uitvoeringsprogramma actie 1, 2, 3, 
4 over te herbevestigen agrarische gebieden en actie 5 over te voeren 
onderzoek voorafgaand aan de opmaak van een GRUP voor ‘complex 
Ruige Heide – Ravenhof – Elzenbos’ te vermelden. 

• ‘Antwerpse Gordel en Klein-Brabant’ → ‘Verstedelijkt bosgebied ten 
Noordoosten van Antwerpen’

• Verder zijn uit het operationeel uitvoeringsprogramma actie 10 
‘Heuvelheide-Haveraard’ over te herbevestigen agrarische gebieden 
en zijn volgende acties over te voeren onderzoek voorafgaand aan de 
opmaak van een GRUP voor actie 12 ‘Het noordelijk bosgebied’, 13 
‘Vallei van de Laarse en Kaartse Beek + kasteel Calesberg – Kasteel 
van Schoten’, actie 14 ‘Vallei Klein Schijn’, actie 15 ‘Bossen omgeving 
’s Gravenwezel’, actie 16 ‘Bosgebieden omgeving Fort ’s Gravenwezel 
en Moer’ en actie 17 ‘Vallei Groot Schijn, vallei van de Tappelbeek en 
omgeving’ te vermelden.

• ‘Antwerpse Gordel en Klein-Brabant’ → ‘Land van Kontich en Ranst’

• Verder zijn uit het operationeel uitvoeringsprogramma actie 20 
‘Landbouwgebied Moffenhoven (oosten van Fort 2)’, actie 21 
‘Landbouwgebied Schawijk’, actie 22 ‘Landbouwgebied Vremde-
Broechem’, actie 23 ‘Landbouwgebied Emblem-Molderveld’ over te 
herbevestigen agrarische gebieden te vermelden en is actie 29 ‘Bos 
van Moretus en Lachenenbos’ op korte termijn op te starten. Daarnaast 
selecteert men volgende acties waarvoor eerst specifiek onderzoek 
dient te gebeuren: actie 30 ‘Bossen van Ranst + Bossenstein’, actie 32 
‘Molenbeekvallei’

• ‘Noorderkempen’ → ‘Bos en Heidegebied Kalmthoutse Heide - Schietvelden’

• Ten slotte zijn acties 1 ‘Kalmthoutse Heide’, 2 ‘Schietvelden,  
geselecteerd waarvoor eerst specifiek onderzoek dient te gebeuren 
alvorens men over kan gaan op realisatie van de acties. 
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