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 Inleiding 

 Aanleiding en algemene doelstelling plan 

Voor meer info zie toelichtingsnota. 

Het PRUP beoogt de uitbreiding mogelijk te maken van de bestaande bedrijfssites en – activiteiten van 

de bedrijven ‘Scania Parts Logistics’ en ‘Weltjens Transport nv’ die gelegen zijn op het industrieterrein 

‘Opglabbeek’. Op deze manier moeten de bedrijven in de toekomst zo goed mogelijk blijven 

functioneren. Hierbij wordt gestreefd naar een maximaal efficiënt ruimtegebruik en worden enkele 

ruimtelijke randvoorwaarden en inrichtingsprincipes vooropgesteld in functie van het nastreven van 

kwalitatieve en duurzame bedrijfssites (bv. groenbuffer, ruimte voorzien voor water, compact 

ruimtegebruik,…).  

Voor het bedrijf Weltjens Transport nv werd in januari 2018 een gunstig (voorwaardelijk) planologisch 

attest afgeleverd, die de provinciale overheid ertoe verbindt binnen een termijn een startnota van een 

RUP op te maken.   

Het bedrijf Scania Parts Logictics heeft op korte termijn nood aan uitbreiding die momenteel binnen het 

bestaande industriegebied reeds gerealiseerd kan worden. Doch op middellange termijn heeft het 

bedrijf nood aan een grotere uitbreiding die de grenzen van het bestaande industriegebied overschrijdt. 

De korte- termijnbehoefte is in zekere mate gekoppeld aan de middellange termijn behoefte. Het bedrijf 

wil de investering op korte termijn enkel maken als ook de uitbreiding op middellange termijn mogelijk 

is.   

Ten noorden van het huidige industriegebied is vandaag herbevestigd agrarisch gebied (HAG) gelegen. 

De uitbreiding van de bedrijven zal dus ten koste gaan van dit HAG. Doch het is de doelstelling van de 

provincie om het verlies aan HAG door planologische herbestemming te compenseren. Hiertoe wordt 

een tweede deelplan opgenomen, namelijk ‘compensatiegebied aansnijding herbevestigd agrarisch 

gebied’. Het betreft een deelgebied dat momenteel reeds een agrarisch gebruik kent, maar bestemd is 

als natuurgebied. Door middel van het planvoornemen wordt deze bestemming omgezet naar agrarisch 

gebied. 

Het RUP bestaat daarom uit twee deelplannen:  

 Deelplan 1 ‘Uitbreiding bedrijven Scania Parts Logistics en Weltjens Transport NV’ (noordelijke 

uitbreiding bedrijventerrein Opglabbeek) 

 Deelplan 2: ‘Compensatiegebied aansnijding herbevestigd agrarisch gebied’ (enkele 

landbouwpercelen ten westen van de N76 die herbestemd worden van natuurgebied naar 

landbouwgebied). 

Voorliggend MER betreft de milieubeoordeling van deelplan 1. In de toelichtingsnota - onderdeel 

scoping wordt reeds aangetoond dat voor deelplan 2 geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten 

zijn. Voor de milieubeoordeling van deelplan 2 wordt dan ook verwezen naar de toelichtingsnota. 

In het MER zal een maximale plancontour onderzocht worden. Het is steeds mogelijk dat in het PRUP 

een kleinere contour wordt genomen, naar aanleiding van bijkomende inzichten, een gewijzigde 

ruimtevraag, ... 
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 Selectie van relevante milieudisciplines 

Naar aanleiding van de scoping1 werd duidelijk dat de volgende disciplines, voor het deelplan 1, in het 

plan-MER dienen te worden behandeld door een erkend MER-deskundige: 

 Mobiliteit 

o Effectgroep  functioneren langzaam verkeer 

o Effectgroep functioneren openbaar vervoer 

o Effectgroep functioneren (vracht)autoverkeer 

o Effectgroep verkeersveiligheid en -leefbaarheid 

 Lucht  

o Effectgroep verkeersemissies (niet-geleide emissies) 

 Geluid  

o Effectgroep geluid ten gevolge van bedrijfsactiviteiten zelf 

o Effectgroep geluid ten gevolge van het bijkomend gegenereerd verkeer 

 Water 

o Effecten op de grondwaterhuishouding en –stromen 

o Effecten op de oppervlaktewaterhuishouding 

o Effecten op de structuurkwaliteit 

o Effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit 

o Effecten ten gevolge van lozing van afvalwater 

 Biodiversiteit 

o  Effectgroep verstoring 

o Effecten ten aanzien van Natura 2000 gebied en VEN-gebied 

 Mens ruimte  

o Impact op de ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context 

o Effectgroep landbouw 

o Potentie tot medegebruik en meervoudig gebruik van de ruimte 

 Mens gezondheid 

 Klimaat 

                                                                 

1 Zie startnota §12.5 en de aanvullende inzichten (n.a.v. de inspraak op de startnota) hierover in de 
toelichtingsnota §12.5. 
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Deelplan 2 wordt in voldoende mate reeds beschreven en beoordeeld in de toelichtingsnota onderdeel 

scoping (geen aanzienlijke effecten), en wordt niet verder opgenomen in dit MER. Uitzonderingen 

hierop vormen de toetsing van het plan aan het klimaat (of klimaatreflex) en de watertoets. Deze 

geschieden in voorliggend MER integraal voor het ganse RUP, dus zowel voor deelplan 1 als deelplan 2. 

 Team van MER-deskundigen 

Tabel 1-1: Overzicht van de MER-deskundigen 

Deskundige Discipline Erkenningsnummer Erkend tot  

Cedric Vervaet MER-coördinator Niet van toepassing2 / 

Jan Baeten Mens-mobiliteit MB/MER/EDA/808 Onbepaalde duur 

Stephan Claes Geluid en Trillingen MB/MER/EDA-271-V5 Onbepaalde duur 

Dirk Dermaux Lucht MB/MER/EDA-645-V2 Onbepaalde duur 

Inge Van der 
Mueren 

Water MB/MER/EDA/692 Onbepaalde duur 

Sofie Claerbout Biodiversiteit MB/MER/EDA/804 Onbepaalde duur 

Paul Arts Mens-ruimtelijke aspecten 

Mens-gezondheid 

MB/MER/EDA/664-V1 Onbepaalde duur 

 

 Afbakening studiegebied, referentiesituatie en ontwikkelingsscenario’s 

 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het plangebied met daarbij het invloedsgebied van de 

effecten. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het invloedsgebied van de afzonderlijke 

ingrepen en milieukarakteristieken. Dit kan per milieueffect verschillen.  

In principe wordt voor iedere discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. Maar voor 

heel wat (deel)disciplines beperkt het studiegebied zich tot het plangebied zelf en haar directe 

omgeving. Het algemeen studiegebied kan aldus ongeveer bepaald worden tot op ca. 200 m van de 

grens van het plangebied. Een meer gedetailleerde afbakening wordt per discipline opgenomen. 

 Referentiesituatie 

De referentiesituatie voor de milieubeoordeling kan enerzijds de feitelijke toestand van het plangebied 

betreffen en anderzijds de (huidige) juridisch planologische toestand. 

Aangezien de feitelijke toestand en de (huidige) juridisch planologische toestand voor deelplan 1 van dit 

PRUP gelijkaardig zijn: 

 Feitelijk gebruik: landbouw 

 Juridisch-planologisch: op gewestplan is het plangebied aangeduid als agrarisch gebied en 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

                                                                 

2 Tot op heden bestaat geen specifieke erkenning voor MER-coördinatoren. 
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zal de milieubeoordeling gebeuren ten aanzien van dit feitelijk gebruik/juridisch-planologisch gebruik 

waarvoor één omschrijving volstaat. 

Naast de feitelijk-planologische referentiesituatie voor deelplan 1, zal de uitbreiding van Scania 

(deelplan 1, deelzone A) ook getoetst worden aan een hypothetisch-theoretische referentiesituatie. Het 

Departement Omgeving is namelijk gestart met een complex project rond een integraal 

landschapsontwikkelingsproject via delfstoffenwinning ter hoogte van de uitbreidingszone van Scania. 

Eventuele landschapsontwikkeling met delfstofwinning voorafgaand aan de uitbreiding van de bedrijven 

bevindt zich echter nog in de verkenningsfase en er ligt nog niets vast van hoe dit project eruit zal zien, 

waardoor deze situatie zal meegenomen worden als een theoretische referentiesituatie. Deze 

theoretische referentiesituatie betreft de situatie zoals die er uit zou zien nadat het gebied ontgonnen 

zou zijn op basis van een toekomstig gewestelijk RUP. Meer concreet betreft die tweede 

referentiesituatie de situatie waarbij er reeds een ‘afgraving in den droge’ is geweest waarbij het gebied 

na die afgraving deels terug opgevuld werd tot een diepte tussen -2m en -6m onder het huidige 

maaiveld. 

Een deel van het voorgenomen plan, zijnde de uitbreiding van Scania (deelplan 1, deelzone A), zal dus 

getoetst worden aan twee referentiesituaties: 

 Referentiesituatie 1: agrarisch gebied (zowel planologisch als feitelijk) 

 Referentiesituatie 2: bouwrijp gemaakt terrein na beëindigde droge ontginning waarbij het 

terrein genivelleerd en opgevuld werd tot een diepte tussen -2m en -6m onder het huidige 

maaiveld  

De landschapsontwikkeling met delfstofwinning zelf behoort niet tot de scope van dit plan en dus ook 

niet tot de bijhorende milieubeoordeling. Uiteraard kunnen de omgevingskarakteristieken in de 

referentiesituatie 2 als gevolg van de afgewerkte ontginning verschillen t.o.v. deze uit de 

referentiesituatie 1. 

 

 Relevante cumulatieve ontwikkelingen 

In het gebied ten noorden van het industriegebied en ten westen van de hoogspanningsleiding wordt 

door de Vlaamse Overheid een mogelijke landschapsontwikkeling met delfstofwinning onderzocht. Dit 

wil men doen a.d.h.v. een complex project. Voor toelichting over het complex project wordt verwezen 

naar § 8.2 in de startnota/toelichtingsnota. Het MER houdt rekening met dit project door toetsing van 

het planvoornemen aan een tweede, theoretische referentiesituatie (zie § 1.4.2). 
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 Discipline mens-mobiliteit 

 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline mens-mobiliteit omvat het plangebied en de belangrijkste 

ontsluitingswegen en kruispunten waar, rekening houdend met de logica van de wegencategorisering, 

significante effecten op verkeer te verwachten zijn. 

De ontsluiting van de Industriezone Opglabbeek verloopt in het oosten via de Industrieweg Noord op 

de Weg naar Zwartberg, en in het westen via de Bedrijfsstraat op de N76. De Nijverheidslaan fungeert 

als interne ontsluitingsweg van de Industriezone die ontsluit op de centrale ontsluitingsas Bedrijfsstraat 

– Industrieweg Noord. 

Gelet op de beperkte verwachte bijkomende verkeersgeneratie, blijft het studiegebied voor mobiliteit 

beperkt tot de wegen die instaan voor de rechtstreekse ontsluiting van het plangebied naar het hogere 

wegennet en de verdere verdeling van het verkeer in de verschillende windrichtingen: 

 N76 Weg naar Meeuwen – Weg naar Zwartberg 

 Bedrijfsstraat 

 Industrieweg Noord 

 Weg naar Zwartberg 

 Industrieweg-Zuid 

 

Figuur 2-1 Afbakening studiegebied discipline mens-mobiliteit 
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De impact op het ontsluitende wegennet wordt geëvalueerd op basis van de afwikkeling van volgende 

kruispunten: 

 N76 x Bedrijfsstraat 

 N76 x Weg naar Zwartberg 

 Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord x Industrieweg-Zuid 

Voor de overige effectgroepen blijft het studiegebied beperkt tot het plangebied zelf. 

 Juridische en beleidsmatige context 

Voor de uitwerking van de discipline mens-mobiliteit zijn volgende beleidsdocumenten van belang voor 

het plan-MER: 

 De ruimtelijke structuurplannen op de verschillende beleidsniveaus en daarbinnen meer 

bepaald het richtinggevend en bindend gedeelte met betrekking tot de gewenste verkeers- en 

vervoersstructuur en de wegencategorisering: 

o Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV); 

o Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Limburg; 

o Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Opglabbeek; 

 Gemeentelijk mobiliteitsplan Opglabbeek 

 Bovenlokale functionele en recreatieve fietsroutes 

 Visie 2020 van De Lijn 

 Start- en projectnota ‘Verbetering doorstroming N76 te Opglabbeek’ 

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste aspecten uit deze beleidsdocumenten met invloed op 

vlak van mobiliteit. 

 Wegencategorisering 

Bij de wegencategorisering wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen, primaire wegen, 

secundaire wegen en lokale wegen. De hoofdwegen en primaire wegen werden geselecteerd in het RSV, 

de secundaire wegen in het PRS en de lokale wegen in het GRS. Dit impliceert voor de rechtstreekse 

omgeving van het plangebied: 

 In het RSV worden volgende hoofdwegen en primaire wegen geselecteerd: 

o Hoofdweg (verbindende functie op internationaal en Vlaams niveau): 

 E314 Brussel-Aken 

Ter hoogte van Lummen heeft de E314 een uitwisselingspunt met de E313, 

eveneens een hoofdweg; ter hoogte van Genk is er een uitwisselingspunt 

met de N76, deels een primaire weg type II, deels een secundaire weg type I. 

o Primaire weg type II (verzamelfunctie op Vlaams niveau aangevuld met een 

verbindende functie op Vlaams niveau): 

 N76 tussen E313 te Diepenbeek en Bedrijfsstraat  
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Ter hoogte van Diepenbeek is er een uitwisselingspunt tussen de N76 en de 

hoofdweg E313; ter hoogte van Genk is er een uitwisselingspunt tussen de 

N76 en de hoofdweg E314. 

 In het PRS Limburg worden volgende secundaire wegen geselecteerd: 

o Secundaire weg type I (verbindende functie op regionaal niveau): 

 N76 tussen Bedrijfsstraat en N73 te Bree 

 Op gemeentelijk niveau beslist de gemeente over de selectie van de verschillende lokale 

wegen. In de nabije omgeving van het plangebied worden volgende wegen geselecteerd: 

o Lokale weg type II (verzamelfunctie c.q. ontsluiten op lokaal niveau aangevuld met 

een verbindende functie op lokaal niveau): 

 As Bedrijfsstraat – Industrieweg Noord – Industrieweg-Zuid – St. 

Hubertuslaan – Heideweg 

 Weg naar Zwartberg tussen N76 en kruispunt met de Groenstraat en 

Ophovenstraat (centrum Opglabbeek) 

Tussen de aansluitingen N76 en Industrieweg Noord is er een 

tonnagebeperking voor doorgaand vrachtverkeer opgelegd in de herziening 

van het mobiliteitsplan (november, 2018); 

o Lokale weg type III (verblijven en toegang verlenen tot aanpalende percelen): 

 Industrieweg Noord tussen Bedrijfsstraat en N76 

 Alle overige wegen 

o Industrieweg Noord wordt in het Ruimtelijk Structuurplan bovendien geselecteerd 

als bedrijfsas in functie van verkeersafwikkeling bedrijventerrein. 

Onderstaande figuur geeft de wegencategorisering van Opglabbeek weer. 
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Figuur 2-2 Wegencategorisering Opglabbeek (bron: Mobiliteitsplan Opglabbeek) 

 Start- en projectnota ‘Verbetering doorstroming N76’ 

Voor de verbetering van de doorstroming van de N76 in Opglabbeek werd in opdracht van AWV in 2017 

een start- en projectnota opgemaakt. Met name voor de kruispunten N76 x Weg naar Zwartberg.  

De GBC gaf de voorkeur aan het concept 4a waarbij de rotonde aan het kruispunt van de Weg naar 

Zwartberg plaats maakt voor een verkeerslichtengeregeld kruispunt met een bypass voor het verkeer 

komende van Genk naar Opglabbeek en met een bypass voor het verkeer komende van Bree naar Genk. 

Voor de fietsers en voetgangers wordt er een fietstunnel aangelegd zodat deze veilig het toeristisch 

fietspad naar Houthalen kunnen volgen maar ook veilig de bushalte langs de N76 kunnen bereiken. Deze 

bushalte wordt tevens opgeschoven richting de carpoolparking om zo de multimodaliteit te bevorderen. 

De rotonde met de Bedrijfsstraat blijft behouden maar krijgt enkele optimalisaties aangemeten. Zo 

wordt er een bypass aangelegd voor het verkeer komende van Bree richting Genk en voor het verkeer 

van de Bedrijfsstraat richting Bree. Verder wordt de aansluiting van de ventweg op de N76 opgeschoven 

zodat deze niet pal op de rotonde aansluit. 

De doeltreffendheid van het gekozen concept werd vervolgens getest op basis van recente tellingen 

(2015) van de bestaande belasting van beide kruispunten, rekening houdend met gekende toekomstige 

ontwikkelingen en de natuurlijke verkeersgroei. Binnen deze ontwikkelingen zit tevens de uitbreiding 

van Scania Parts Centre omvat. Uit deze analyse bleek dat de doorstroming van het verkeer op de N76 

en haar zijtakken sterk verbeterd wordt door dit concept en dat dit concept het bijkomend verkeer kan 

verwerken. 

Naar realisatie3 van het project is men eind april 2019 gestart met de voorbereidende nutswerken. De 

ingrepen aan de weginfrastructuur gebeuren in twee afzonderlijke fasen. In de eerste fase (mei 2019 – 

augustus 2019) wordt de bypass langs de rotonde met de Bedrijfsstraat gerealiseerd. Vanaf midden 

augustus 2019 start men vervolgens met de 2de fase, zijnde het omvormen van de rotonde aan de Weg 

                                                                 

3  Bron: https://wegenenverkeer.be/werken/weg-naar-meeuwen-verbetering-doorstroming 

https://wegenenverkeer.be/werken/weg-naar-meeuwen-verbetering-doorstroming


 
 

ID 4235313069 – Plan-MER PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. 
Scania Parts Logistics en Weltjens Transport nv | 17 

naar Zwartberg tot een kruispunt met slimme verkeerslichten. Verwacht wordt deze werkzaamheden 

afgerond te hebben tegen november 2019. 

Verder werd in de start- en projectnota opgenomen dat op middellange termijn er een fietspad wordt 

aangelegd tussen de Zalmstraat en de Weg naar Zwartberg opdat de kruising van de N76 met het 

toeristisch fietspad uitgerust is als een beveiligde oversteekplaats. Op lange termijn (10-15 jaar) zou 

deze oversteekplaats vervangen worden door een tunnel, zodat het toeristisch fietspad de N76 

ongelijkgronds kan kruisen.  

 

Figuur 2-3 Gekozen oplossingen kruispunten N76 (bron: Projectnota ‘N76 - Verbetering doorstroming te 
Opglabbeek’) 

Onderstaande figuren geven bijkomend een detailtekening van de kruispuntoplossingen: 

 

Figuur 2-4 Detailtekening kruispunt N76 – Bedrijfsstraat –Korte termijn (bron: Projectnota ‘N76 - Verbetering 
doorstroming te Opglabbeek’)  
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Figuur 2-5 Detailtekening kruispunt N76 – Weg naar Zwartberg – Lange termijn (bron: Projectnota ‘N76 - 
Verbetering doorstroming te Opglabbeek’) 

 Herinrichting bedrijventerrein Industrieweg Noord  

In kader van het verhogen van de verkeersveiligheid op het Industrieterrein wordt in opdracht van de 

gemeente Oudsbergen en Fluvius een herinrichting gepland van de interne wegenis op het 

industrieterrein. 

Naast de beveiliging van de interne kruispunten voor het gemotoriseerd verkeer (aanleg rotonde, 

realisatie van bypassen voor vrachtverkeer,…) wordt er op het volledige industrieterrein ook veilige 

fietsinfrastructuur aangelegd. Zo wordt er een dubbelrichtingsfietspad voorzien op de verschillende 

interne wegen en worden de fietsoversteken beveiligd aangelegd. Gelet op de beperkte openbare 

ruimte ter hoogte van de Bedrijfsstraat en de Nijverheidslaan (segment ter hoogte van gewenste 

uitbreiding Scania), is het hier echter niet mogelijk om volwaardige fietspaden te voorzien. Op deze 

segmenten blijft er sprake van menging van fietsers en gemotoriseerd verkeer. Onderstaande figuren 

geven hiervan een indicatie. 

 

Figuur 2-6 Detailtekening Bedrijfsstraat (bron: Herinrichting Industrieterrein Opglabbeek)  
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Figuur 2-7 Detailtekening kruispunt Industrieweg Noord x Bedrijfsstraat (bron: Herinrichting Industrieterrein 
Opglabbeek) 

  

Figuur 2-8 Detailtekening kruispunt Industrieweg Noord x Nijverheidslaan (bron: Herinrichting Industrieterrein 
Opglabbeek) 
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Figuur 2-9 Detailtekening kruispunt Industrieweg Noord thv Bewel (bron: Herinrichting Industrieterrein Opglabbeek) 

 

Figuur 2-10 Detailtekening Industrieweg Noord segment Weg naar Zwartberg - Nijverheidslaan (bron: Herinrichting 
Industrieterrein Opglabbeek) 

 Methodologie 

 Methodiek bestaande situatie 

De beschrijving van de referentietoestand omvat volgende aspecten: 

 Bereikbaarheidsprofiel van het plangebied: 

o Ontsluitingsinfrastructuur voor de verschillende vervoersmodi 
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o Verkeersintensiteiten en verzadigingsgraden (auto- en vrachtverkeer) op basis van 

beschikbare gegevens en verkeerskundige studies; 

De bereikbaarheid van het plangebied wordt in beeld gebracht voor gemotoriseerd verkeer, openbaar 

vervoer en de zachte weggebruikers. 

De bereikbaarheid van het plangebied voor voetgangers en fietsers wordt beschreven op basis van de 

aanwezige voetgangers- en fietsnetwerken en de aanwezige buurtwegen. Het huidige aanbod van het 

openbaar vervoer wordt op basis van de netplannen en uurregelingen van de Lijn en de NMBS in beeld 

gebracht. De bereikbaarheid van het plangebied voor gemotoriseerd verkeer wordt in beeld gebracht 

op basis zowel bestaande verkeerstellingen als nieuwe verkeerstellingen. Volgende bestaande 

verkeersgegevens worden gebruikt: 

 Kruispunttellingen N76 x Bedrijfsstraat en N76 x Weg naar Zwartberg d.d. 04/06/2015 (AWV) 

 Doorsnedetellingen N76 – Bedrijfsstraat – Weg naar Zwartberg van 19/05/2015 t.e.m. 

4/06/2015 (AWV) 

 Intensiteitsgegevens PVM (Provinciaal Verkeersmodel) Limburg versie 3.7.1 (bestaande situatie 

2013 en toekomstige situatie 2025) (Verkeerscentrum) 

Gelet op het feit dat de tellingen dateren van 2015, en bijgevolg conform het Richtlijnenboek MER 

‘Mens-Mobiliteit’ niet meer representatief zijn, werd een bijkomend piekobservatie georganiseerd om 

de bestaande intensiteiten op de rotonde N76 x Bedrijfsstraat te inventariseren. 

Tot slot zullen eventuele bestaande gekende knelpunten m.b.t. verkeersveiligheid besproken worden. 

 Methodiek beschrijving referentiesituatie 2025 

Binnen de discipline mobiliteit zal een toetsing aan referentiesituatie 1 of referentiesituatie 2 niet 

onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren ten aanzien van het 

referentiejaar 2025. 

Om de referentiesituatie 2025 in beeld te brengen wordt op basis van de vergelijking tussen 

netwerkbelasting uit het PVM Limburg versie 3.7.1 van de basistoestand 2013 en het toekomstscenario 

2025 de autonome groei op de verschillende wegen en kruispunten binnen het studiegebied begroot. 

Deze gegevens worden gebruikt om de gevalideerde bestaande belasting van het wegennet binnen het 

studiegebied op te trekken tot de te verwachten toekomstige situatie. 

 Methodiek effectvoorspelling en –beoordeling 

De effecten van de voorgenomen activiteit worden in beeld gebracht conform het MER-richtlijnenboek 

Mens-Mobiliteit dat in november 2015 door Dienst MER gepubliceerd werd (opgemaakt door Antea 

Group i.s.m. Transport & Mobility Leuven). 

 Verkeersgeneratie 

De effectbespreking heeft in eerste instantie betrekking op het onderzoek van de te verwachten 

bijkomende verkeersgeneratie en de impact die het plan met zich zal meebrengen. 

Voor de berekening van de bijkomende verkeersgeneratie wordt er gebruik gemaakt van bestaande 

gegevens omtrent de te verwachten bijkomende verkeersgeneratie. Deze gegevens worden opgesomd 

in §2.3.5. 
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 Functioneren verkeerssysteem – personenvervoer 

Fietsers en voetgangers 

De wijze waarop de interne ontsluitingen voor fietsers en voetgangers georganiseerd worden en 

connectie vinden met het bestaande fiets- en voetgangersnetwerk zal kwalitatief beoordeeld worden. 

De focus zal hierbij liggen op veiligheid en bereikbaarheid. 

Openbaar vervoer 

Toetsing in hoever het OV-potentieel van het plan een significante invloed heeft/kan hebben op het 

huidige aanbod aan openbaar vervoer ter hoogte van de site. Indicatoren zijn haltebereik en 

dienstregeling. 

Gemotoriseerd verkeer 

Het toekomstig gegenereerd verkeer wordt bovenop de intensiteiten uit de referentiesituatie 

geprojecteerd. Vervolgens wordt de impact op de meest relevante kruispunten in de buurt van het plan 

geëvalueerd: 

 Kruispunt N76 x Bedrijfsstraat 

 Kruispunt Bedrijfsstraat x NijverheidslaaN 

 Kruispunt Bedrijfsstraat x Industrieweg Noord 

 Kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg 

 Functioneren verkeerssysteem – goederenvervoer 

Het toekomstig gegenereerd vrachtverkeer en de mogelijke vrachtroutes worden beoordeeld en 

vergeleken met de bestaande vrachtroutes. 

 Mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid 

Parkeerbalans 

Op basis van het mobiliteitsprofiel wordt een prognose gemaakt van de toekomstige parkeerbehoefte 

voor personenwagens en vrachtwagens. Vervolgens wordt deze getoetst aan het voorziene aanbod. 

Gezien de ligging van het plangebied en het feit dat alle parkeerdruk binnen het plan wordt opgevangen, 

wordt er geen impact verwacht op de parkeerdruk van de omgeving van het plangebied. 

Voor de berekening van de parkeerbehoefte zal er gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke 

parkeerverordening van Opglabbeek, kencijfers voor de verkeersgeneratie, indien nodig aangevuld met 

de parkeerkencijfers uit de het Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER 

(MOW, 2018). 

Conflicten tussen autoverkeer en zacht verkeer 

Intensiteit en snelheid van gemotoriseerd verkeer zijn belangrijke factoren bij de evaluatie van de 

verkeersveiligheid van fietsvoorzieningen. In onderstaande grafiek uit het Vademecum 

Fietsvoorzieningen wordt de mate van scheiding tussen fietsers en auto’s bepaald aan de hand van de 

snelheid van het gemotoriseerde verkeer (V85 percentielwaarde ofwel de snelheidsgrens waar 85% van 

het gemotoriseerde verkeer zich aan houdt) en de intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer 

uitgedrukt in pae (personenauto-equivalent) per etmaal voor beide rijrichtingen samen. 
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De intensiteit van het fietsverkeer zelf wordt niet beschouwd als een factor die de noodzakelijkheid van 

een fietspad beïnvloedt. Hier volgt men de redenering dat het gevaar op een weg niet wordt veroorzaakt 

door fietsers en dat een weg die veilig is voor weinig fietsers, dat ook is voor veel fietsers. 

Bij gebrek aan snelheidsgegevens binnen het plangebied wordt de maximaal toegelaten snelheid 

gehanteerd als V85. 

Voor de omrekening van piekuurintensiteiten naar etmaalintensiteiten wordt gebruik gemaakt van de 

dagverdelingen van het verkeer volgens de kencijfers (zie §2.3.5). 

 

Figuur 2-11 Keuzegrafiek wenselijkheid fietsvoorzieningen (bron: Vademecum Fietsvoorzieningen, MOW) 

Hierbij geldt onderstaande verdeling: 

 Gebied 1: Een gemengd profiel (weginrichting zonder fietspaden) is wenselijk. Afhankelijk van 

andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken (bijvoorbeeld subjectieve veiligheid of de 

continuïteit van het fietsnetwerk) kunnen fietspaden wenselijk zijn. 

 Gebied 2: Fietspaden zijn wenselijk. Afhankelijk van andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken 

is een gemengd profiel of een profiel met fietssuggestiestroken aanvaardbaar. 

 Gebied 3: Fietspaden altijd noodzakelijk. Geen uitzondering omwille van de hoge snelheden en 

auto intensiteiten. 

Vervolgens wordt het verschil tussen toekomstige situatie en referentiesituatie beoordeeld volgens 

Tabel 2-1. 

 Methodiek effectbeoordeling 

Tabel 2-1 Methodiek effectbespreking relevante effectgroepen discipline mens-mobiliteit 

Effecten Criterium Methodiek 
Basis beoordeling 
significantie 

Functioneren zacht 
verkeer 

Verandering in 
bereikbaarheid van 
(bestaande) functies 
binnen het studiegebied 

Kwalitatieve analyse 
(eventuele) wijzigingen 
circulatie fietsers en 
voetgangers 

Al dan niet 
gegarandeerde 
bereikbaarheid van 
(bestaande) functies 

Grafische analyse 
ja/nee doorsnijding 
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Effecten Criterium Methodiek 
Basis beoordeling 
significantie 

bestaande fiets- en 
wandelroutes 

Functioneren 
openbaar vervoer 

Verandering in 
haltebereik en 
doorstroming openbaar 
vervoer binnen het 
studiegebied 

Grafische analyse 
dekkingsgraad 
haltebereik openbaar 
vervoer 

Al dan niet 
gegarandeerde 
bereikbaarheid van 
(bestaande) functies 

Kwalitatieve analyse 
(eventuele) wijzigingen 
circulatie en 
doorstroming openbaar 
vervoer 

Functioneren 
(vracht)autoverkeer 

Doorstroming op 
relevante aansluitpunten 
en kruispunten binnen 
het studiegebied 

Kwantitatieve 
beoordeling van 
afwikkelingsniveau op 
kruispunten 

Afhankelijk van 
beschikbare informatie: 

 Ofwel evolutie 
verhouding 
intensiteit/capaciteit 
(verzadigingsgraad) 

 Ofwel evolutie 
gemiddelde wachttijd 
(per voertuig) 

(zie uitdieping 
onderstaande tabellen) 

Verkeersveiligheid en 
–leefbaarheid 

Conflicten tussen 
weggebruikers (in het 
bijzonder autoverkeer – 
zacht verkeer) 

Toetsing of er 
significante 
verkeerstoename is in 
straten zonder fietspad 

Toetsing aan 
drempelwaarden voor 
aanleg fietsvoorzieningen 
cf. Vademecum 
Fietsvoorzieningen 

Toename parkeerdruk 
openbaar domein 

Kwantitatieve 
beoordeling verschil 
tussen begrote 
behoefte (o.b.v. 
kencijfers) en voorziene 
parkeeraanbod 

Mate van 
verhoging/oplossend 
vermogen parkeerdruk op 
openbaar domein 
(zie uitdieping 
onderstaande tabel) 

 

 Effect op verkeersafwikkeling 

De beoordeling van de verkeersimpact zal op kruispuntniveau gebeuren. De verzadigingsgraad van de 

kruispunten wordt bepaald aan de hand van de verwachte verkeersstromen en infrastructurele 

kenmerken van het kruispunt. 

De afwikkeling wordt geraamd gebruikmakende van de verkeerskundige software PTV Vistro, steunend 

op de Highway Capacity Manual ’16. De analyse geeft een indicatie van mogelijke capaciteitsproblemen 

op de kruispunten.  

Voor de afwikkeling van de kruispunten kan er uitgegaan worden van volgende onderverdeling: 

 Verzadigingsgraad per rijrichting < 80%: geen afwikkelingsproblemen 

 Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 80% en 90%: lichte wachtrijvorming 

 Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 90% en 100%: matige wachtrijvorming met een 

kritische afwikkelingscapaciteit tot gevolg 

 Verzadigingsgraad per rijrichting >100%: ernstige wachtrijvorming met ernstige 

capaciteitsproblemen tot gevolg 
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Met betrekking tot de beoordeling van de verzadigingsgraad van de kruispunten wordt onderstaand 

significantiekader gebruikt, dat tegelijkertijd rekening houdt met de verwachte evolutie t.o.v. de 

bestaande toestand en met de absolute score in de geplande toestand. 

Tabel 2-2 Significantiekader verkeersafwikkeling gemotoriseerd verkeer - verzadigingsgraad 

Verzadigings-
graad 
toekomstige 
situatie  
(incl. project) 

Evolutie t.o.v. verzadigingsgraad referentietoestand (in procentpunt*) 

Toename verzadigingsgraad 
Verschil  

< 5%-
punt 

Afname verzadigingsgraad 

> 50%-
punt 

20 à 
50%-
punt 

10 à 
20%-
punt 

5 à 10%-
punt 

5 à 10%-
punt 

10 à 
20%-
punt 

20 à 
50%-
punt 

> 50%-
punt 

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

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

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

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

* procentpunt: rekeneenheid waarmee de verandering van een percentage wordt uitgedrukt. Een stijging van 40% naar 80% 
is een verhoging van 100% of een verhoging van 40 procentpunten. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte evolutie t.o.v. de bestaande toestand en met de 

absolute score in de geplande toestand: om van verbetering of verslechtering te spreken moet er wel 

een significant verschil zijn (verzadigingsgraad minstens +/-5%4). 

Ter indicatie wordt per kruispunttak ook de Level of Service meegegeven, een indicator voor de 

afwikkeling van de tak op basis van de gemiddelde wachttijd. Voor voorrangsgeregelde en 

lichtengeregelde kruispunten verschilt de beoordeling. Hierbij wordt uitgegaan van onderstaande 

onderverdeling: 

Tabel 2-3: Beoordelingskader afwikkeling voorrangsgeregelde en lichtengeregelde kruispunten 

Afwikkeling Level of Service 

Voorrangsgeregeld 

kruispunt 
Rotonde VRI 

Gemiddelde wachttijd 

Vlotte afwikkeling LOS A < 10 sec. < 10 sec. < 10 sec. 

Redelijk vlotte afwikkeling LOS B > 10-15 sec. > 10-20 sec. > 10-20 sec. 

Stabiele afwikkeling LOS C > 15-25 sec. > 20-35 sec. > 20-35 sec. 

Redelijk onstabiele afwikkeling LOS D > 25-35 sec. > 35-50 sec. > 35-50 sec. 

Onstabiele afwikkeling LOS E > 35-50 sec. > 55-70 sec. > 55-80 sec. 

Ernstige afwikkelingsproblemen LOS F > 50 sec. > 70 sec. > 80 sec. 

 

 Effect op verkeersveiligheid en –leefbaarheid 

Conflicten tussen weggebruikers 

Tabel 2-4 Significantiekader conflicten tussen weggebruikers 

Positie in grafiek Beoordeling 

Referentietoestand 
Toekomstige 
situatie 

Geen fietsinfra 
aanwezig 

Fietsinfra aanwezig 

Niet conform 
vademecum 

Conform 
vademecum 

Gebied 1 Gebied 1 0 0 

Gebied 2 -- - 0 

                                                                 

4 5% stemt overeen met de gemiddelde dagelijkse fluctuatie van de verkeersintensiteit t.o.v. het 
jaargemiddelde 



 
 

ID 4235313069 – Plan-MER PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. 
Scania Parts Logistics en Weltjens Transport nv | 26 

Positie in grafiek Beoordeling 

Referentietoestand 
Toekomstige 
situatie 

Geen fietsinfra 
aanwezig 

Fietsinfra aanwezig 

Niet conform 
vademecum 

Conform 
vademecum 

Gebied 3 --- -- 0 

Gebied 2 Gebied 1 ++ 0 (-)* 

Gebied 2 0 0 

Gebied 3 -- - 0 

Gebied 3 Gebied 1 +++ 0 (-)* 

Gebied 2 + 0 

Gebied 3 0 0 

* “-1” indien fietspad wegdoen effectief veiliger zou zijn 

Bovenstaand significantiekader houdt rekening met de evolutie van de toekomstsituatie ten aanzien 

van de referentiesituatie. Hierbij geeft een evolutie naar een ander gebied in bovenstaande grafiek een 

bepaalde positieve of negatieve score. Enkel wanneer er fietsinfrastructuur aanwezig is conform het 

Vademecum fietsvoorzieningen wordt er geen significant effect weerhouden (tenzij het fietspad 

supprimeren veiliger zou zijn). 

Parkeerdruk 

Met betrekking tot de beoordeling van de parkeerdruk zowel binnen het plangebied zelf als op de rest 

van de omgeving van het plangebied wordt onderstaand significantiekader gehanteerd. 

Tabel 2-5 Significantiekader parkeerdruk 

Toelichting Beoordeling Score 

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod lost een 
bestaand problematisch tekort volledig op (bezetting op openbaar domein zakt 
onder 85%). 

Sterk positief +++ 

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod lost een 
bestaand problematisch tekort grotendeels op (bezetting op openbaar domein 
zakt tussen 100% en 85%). 

Positief ++ 

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod lost een 
bestaand problematisch tekort gedeeltelijk op (bezetting openbaar domein 
blijft boven 100%). 

Licht positief + 

De voorgenomen activiteit dekt de eigen (bijkomende) parkeerbehoefte met 
maximum 5% overschot. 

Geen significant effect 0 

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, maar de parkeerdruk op 
de omgeving blijft onder de grens van 85%. 
De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt ruim gedekt, maar omdat er geen 
bestaand problematisch tekort is in de omgeving, werkt het overaanbod 
autogebruik in de hand. 

Licht negatief - 

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, en de parkeerdruk op de 
omgeving overschrijdt de grens van 85%. 

Negatief -- 

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, en de parkeerdruk op de 
omgeving overschrijdt de grens van 100%. 

Sterk negatief --- 

 Kencijfers 

 Verkeersgeneratie 

Scania Parts Logistics 

Het bedrijf Scania Parts Logistics liet d.d. juni 2018 in kader van het PRUP en bijhorend MER een 

mobiliteitsprofiel opmaken door Sweco. In deze nota wordt zowel een overzicht gemaakt van de 

verkeersgeneratie van de bestaande activiteiten als een prognose van de toekomstige 

verkeersgeneratie. Deze gegevens worden gehanteerd in voorliggend plan-MER. 

De verkeersgeneratie van Scania bestaat uit 2 componenten, namelijk personeel gebonden vervoer en 

goederenvervoer.  
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Goederen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht tussen de bestaand aantal dagelijkse transporten vanuit de 

fabriek en het toekomstig aantal. Hierbij wordt worst case uitgegaan van de prognose met de meest 

gunstige economische omstandigheden. Dit komt overeen met een toename in het verhandelde 

gewicht op jaarbasis met 4,3% en een toename in het gewicht per transport met 2,8%. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van zowel de bestaande transportgegevens als de prognoses voor de 

toekomstige situatie. Worst case wordt hierbij uitgegaan van het toekomstig moment waarin, conform 

de gestelde targets binnen Scania, de site tot volledige ontplooiing is gekomen. Op dat moment zou het 

aantal orderlines per dag een drempelwaarde overschrijden, waarboven het logistiek niet meer 

rendabel is om Scania Opglabbeek als enige verdeelhub te behouden en dient er rekening met de 

geografische spreiding van de afnemers een nieuwe site geopend te worden. 

Tabel 2-6 Prognose verkeersgeneratie Scania - Goederen 

Situatie Totaal gewicht Gewicht per dag Gewicht per transport Transporten per dag 

Bestaand 40.871.236 157.804 2.503,14 63,04 

Toekomstig 76.856.906 299.054 3.783,62 79,04 

 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de verwachte dagverdeling van het in- en uitrijdend 

goederenverkeer. Dit zowel voor de referentie situatie als de Geplande Toestand. 

 

Figuur 2-12: Dagverdeling in- en uitrijdend goederen verkeer Scania 

Personeel 

In de bestaande situatie zijn er 765 fte’s tewerkgesteld bij Scania. Zij werken in een ploegenstelsel 

volgens volgende verdeling: 

 Ochtendshift (6u00 – 14u00): 23% 

 Middagshift (14u00 – 22u00): 23% 

 Dagshift (7u30/9u30 – 15u30/17u30): 36% 

 Nachtshift (22u00 – 6u00): 18% 

Hetgeen overeenkomt met volgende dagverdeling van het in- en uitrijdend verkeer. 
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Figuur 2-13: Dagverdeling in- en uitrijdend autoverkeer Scania 

In de economisch meest gunstige omstandigheden wordt er met het oog op de toekomst een toename 
verwacht in het aantal fte’s naar een totaal van 1.249 fte. Hierbij mag aangenomen worden dat de 
procentuele verdeling over de verschillende ploegen gelijk blijft als de bestaande situatie. 

Weltjens Transport nv 

Het bedrijf Weltjens Transport nv heeft in de bestaande situatie 9 bediendes en 80 

(vrachtwagen)chauffeurs in dienst. Het huidige wagenpark bestaat uit 86 trucks en 150 trailers. 

De bediendes komen allemaal met de auto naar het werk en werken volgens de standaard kantooruren. 

In de bestaande situatie komt slechts 25% van de vrachtwagenchauffeurs dagelijks op het bedrijf om de 

vrachtwagen op te halen of in functie van tanken, het afhalen van vervoersdocumenten of het tijdelijk 

stockeren van goederen. De overige 75% heeft de mogelijkheid de vrachtwagen mee naar huis te 

nemen. Er wordt verwacht dat deze mogelijkheid naar de toekomst toe zal komen te vervallen en dat 

alle chauffeurs eerst hun voertuigen dienen komen op te halen op het bedrijf vooraleer ze aan hun 

dagtaak kunnen beginnen. Ook ’s avonds wordt verwacht dat de vrachtwagens eerst binnen gebracht 

zullen worden en dat vervolgens de chauffeurs met een eigen transportmiddel naar huis zullen rijden. 

Hierbij wordt er worstcase van uitgegaan dat 100% van de vrachtwagenchauffeurs per auto naar het 

werk zal komen. Tevens wordt er een uitbreiding van het wagenpark verwacht naar 100 trucks en 175 

trailers. 

Onderstaande grafieken geven een overzicht van de dagverdeling van respectievelijk de bedienden, de 

autoverplaatsingen en de vrachtwagenverplaatsingen van de vrachtwagenchauffeurs. 

 

Figuur 2-14: Dagverdeling in- en uitrijdend verkeer bediendes Weltjens 
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Figuur 2-15: Dagverdeling in- en uitrijdend autoverplaatsingen chauffeurs 

 

Figuur 2-16: Dagverdeling in- en uitrijdend vrachtwagenverplaatsingen chauffeurs 

 Bestaande toestand 

 Huidige bereikbaarheid per modus 

Onderstaand wordt voor de verschillende vervoersmodi de bereikbaarheid van het plangebied in beeld 

gebracht. Gezien de geplande activiteiten voornamelijk gericht zijn op gemotoriseerd verkeer (auto’s en 

vrachtwagens) wordt er in eerste instantie aandacht besteed aan de bereikbaarheid voor gemotoriseerd 

verkeer, om vervolgens ook de bereikbaarheid voor het goederenverkeer, openbaar vervoer en zacht 

verkeer te bespreken.  

 Gemotoriseerd verkeer 

De ontsluiting van beide bedrijven die zijn opgenomen in het plangebied gebeurt via de as Bedrijfsstraat 

– Industrieweg Noord. Via de Bedrijfsstraat kan er vervolgens rechtstreeks ontsloten worden op de N76 

richting Genk (E314) of richting noorden (Meeuwen-Bree). De Industrieweg Noord ontsluit op zijn beurt 

op de Weg naar Zwartberg, via dit kruispunt wordt het volledige industriegebied ontsloten richting het 

centrum van Opglabbeek.  

De ontsluiting van het volledige industriegebied wordt conform het voorstel vrachtroutenetwerk 

Limburg en het mobiliteitsplan van Opglabbeek via de Bedrijfsstraat afgewend op de N76. 

De hoofdontsluitingsas (Industrieweg Noord – Bedrijfsstraat) van het bedrijventerrein wordt 

geselecteerd als een lokale weg type II. De N76 wordt ten zuiden van de Bedrijfsstraat geselecteerd als 
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primaire weg type I, ten noorden is dit een secundaire weg type I. De overige wegen binnen het 

Industriegebied Opglabbeek zijn geselecteerd als lokale weg type III. 

 

Figuur 2-17: Wegencategorisering studiegebied (Bron: mobiliteitsplan Opglabbeek) 

De ontsluiting van het Industrieterrein voor vrachtwagens wordt volledig afgewikkeld op de N76. Deze 

N76 is dan ook geselecteerd binnen het vrachtroutenetwerk. De ontsluiting op de N76 gebeurt via de 

rotonde met de Bedrijfsstraat. Op de Weg naar Zwartberg is er een tonnagebeperking ingesteld om te 

beletten dat vrachtwagens er gebruik van maken. 

 

Figuur 2-18: Gewenst vrachtroutenetwerk Limburg (Bron:MOW) 
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De belangrijkste knooppunten voor de ontsluiting van het plangebied zijn5: 

 Kruispunt N76 x Bedrijfsstraat 

 Kruispunt Bedrijfsstraat x Nijverheidslaan 

 Kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg 

 Kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord 

  
Kruispunt N76 x Bedrijfsstraat Kruispunt Bedrijfsstraat x Nijverheidslaan 

  
Kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg Kruispunt Weg naar Zwartberg x 

Industrieweg Noord 

 

 

                                                                 

5 Zoals reeds vermeld in §2.2.2 werd tijdens de opmaak van voorliggend MER gestart met de 

werkzaamheden aan de kruispunten N76 x Bedrijfsstraat en N76 x Weg naar Zwartberg. Verwacht wordt 

de werkzaamheden afgerond te hebben tegen november 2019. 
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Interne ontsluiting 

De ontsluiting van het bedrijf Weltjens loopt zowel via een ventweg langs de N76 als via de 

Bedrijfsstraat. Het inrijdend verkeer ontsluit via de ventweg van de N76, terwijl de uitrit van het bedrijf 

voorzien is op de Bedrijfsstraat. Beide toegangen worden zowel door auto- als vrachtverkeer gebruikt. 

Voor het bedrijf Scania zijn er verschillende toegangen voor auto- en vrachtwagenverkeer. Zo is er een 

centrale toegang voor vrachtwagens aan de noordzijde, dit via de Nijverheidslaan. Deze toegang ligt 

volledig gescheiden van de toegangen voor autoverkeer. Zo ontsluit de parking voor de meest oostelijke 

gelegen bedrijfshal via de Nijverheidslaan (rondweg rond industrieterrein), terwijl de parking van de 

meest westelijk gelegen hal ontsluit op de Bedrijfsstraat. 

Parkeren 

Het parkeren van beide terreinen voor zowel auto’s als vrachtwagens wordt op eigen terrein 

opgevangen. Voor het bedrijf Weltjens wordt het centrale middenplein gebruikt voor het parkeren van 

zowel de vrachtwagens als de personenwagens als voor het stockeren van goederen. Zo zijn er 

momenteel 115 parkeerplaatsen voor trekkers/opleggers aanwezig op de site. 

Voor het bedrijf Scania zijn er verschillende parkeerzones verdeeld over beide sites. Zo zijn er ongeveer 

520 parkeerplaatsen aanwezig. Daarnaast zijn er verdeeld over de site nog enkele parkeerplaatsen voor 

vrachtwagens voorzien. 

Het parkeren wordt bij beide bedrijven volledig op eigen terrein opgevangen, zonder voor bijkomende 

hinder op het openbaar domein te zorgen. 

 

 Openbaar vervoer 

Bus 

De dichtstbij gelegen bushalte voor het plangebied is de halte ‘Opglabbeek Bedrijfsstraat’. Deze halte is 

gesitueerd langs de Industrieweg Noord op ca. 500m van het centrum van het plangebied. Lijn 44 Genk-

Opglabbeek bedient deze halte in functie van woon-werkverkeer. De bediening blijft beperkt tot één rit 

in de ochtend- en één rit in de avondspits, respectievelijk in de richting Genk – Opglabbeek om 7u44 en 

Opglabbeek – Genk om 16u30. De dichtstbij zijnde halte met een uitgebreidere bediening is de halte 

‘Opglabbeek Nieuwe Kempen’, maar deze halte ligt op circa 1,1 km van het plangebied. 
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Figuur 2-19 Uitsnede netplan Limburg (bron: De Lijn) 

Trein 

Het dichtstbij gelegen station is het station van Genk op ca. 9,5km afstand (per fiets of te voet). Vanuit 

het station is er verbinding met het station van Hasselt dat aansluiting heeft met de grootsteden 

Antwerpen, Leuven, Brussel, Brugge en Gent. De verschillende buslijnen die de dichtstbij zijnde haltes 

voor het plangebied bedienen hebben als eindhalte het station van Genk.  

Gelet op de grote afstand tussen het plangebied en dit treinstation en de beperkte bediening van de 

bushalte, kan gesteld worden dat het plangebied slecht bereikbaar is via het openbaar vervoer. 

 Zacht verkeer (voetgangers en fietsers) 

Zoals weergegeven op onderstaande figuren zijn de N76 en de Weg naar Zwartberg geselecteerd als 

functionele fietsroutes op bovenlokaal niveau. De functionele route langs de N76 loopt tussen 

Meeuwen-Gruitrode en Genk. Verder zijn de Industrieweg-Zuid, de Industrieweg Noord en de 

aansluiting met de as Hortensiastraat – Lobeliastraat – Resedastraat als lokale functionele fietsroutes 

geselecteerd. 
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Figuur 2-20 Functioneel fietsroutenetwerk Opglabbeek (bron: Mobiliteitsplan Opglabbeek) 

Het gedeelte N76 tussen de Weg naar Houthalen en de Zandstraat is geselecteerd binnen het toeristisch 

recreatief fietsroutenetwerk. Het segment Industrieweg Noord tussen de Weg naar Zwartberg en de 

Ophovenstraat maakt eveneens, net als de Industrieweg-Zuid, deel uit van dit toeristische netwerk. Het 

gedeelte Industrieweg Noord tussen de Ophovenstraat en de Bedrijfsstraat is deel van het lokaal 

recreatief fietsroutenetwerk. 
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Figuur 2-21 Recreatief fietsroutenetwerk Opglabbeek (bron: Mobiliteitsplan Opglabbeek) 

De N76 ten zuiden van de Weg naar Zwartberg is voorzien van vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aan 

beide zijden van de rijweg. Het gedeelte tussen de Weg naar Zwartberg en de Bedrijfsstraat, alsook 

verder richting Meeuwen-Gruitrode, heeft een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke 

zijde van de rijweg. Verder is de Weg naar Zwartberg voorzien van aanliggende enkelrichtingsfietspaden 

daar waar er een snelheidsregime van 50 km/u geldt, daar waar er een snelheidsregime van 70 km/u 

geldt zijn er vrijliggende fietspaden aanwezig. 

Op de interne wegen binnen het industrieterrein wordt er in de bestaande situatie uitgegaan van 

menging. Zoals reeds aangegeven in §2.2.3 wordt de interne wegenis van het volledige industriegebied 

op korte termijn wel voorzien van veilige fietspaden. 

De verschillende fietsoversteken op de N76 zijn beveiligd aangelegd, waardoor een oversteek in 2 fases 

mogelijk is. Het dubbelrichtingsfietspad langs de N76 kruist tevens beide ventwegen van de N76 en de 

Bedrijfsstraat. Ook hier is de nodige markering voorzien en zijn de oversteekplaatsen zo aangelegd dat 

de zichtbaarheid van de fietsers op het gemotoriseerd verkeer en vice versa zo optimaal mogelijk zijn. 

Ook het kruispunt Industrieweg Noord x Weg naar Zwartberg is voorzien van beveiligde fietsoversteken. 

 Referentiesituatie 

Zoals eerder gesteld wordt de bestaande verkeerstoestand niet als referentietoestand voor het plan-

MER beschouwd. Wel wordt er uitgegaan van een ‘referentiesituatie 2025’. 

Om deze referentiesituatie 2025 op te bouwen wordt in eerste instantie het bestaande druktebeeld 

binnen het studiegebied in beeld gebracht op basis van bestaande tellingen van AWV, die gevalideerd 

worden op basis van een piekobservatie. Op basis van een verschilplot tussen de netwerkbelasting uit 

het PVM Limburg versie 3.7.1. van de basistoestand 2013 en het toekomstscenario 2025 wordt 

vervolgens een indicatie gegeven van de verwachte wijzigingen in de netwerkbelasting ten gevolge van 

de autonome groei of de realisatie van toekomstige projecten in de nabije omgeving van het plangebied. 
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Volgende gegevens worden gebruikt om het druktebeeld van de referentiesituatie in beeld te brengen: 

 Bestaande verkeerstellingen 

o Kruispunttellingen tijdens ochtend- en avondpiek van N76 x Bedrijfsstraat en N76 x 

Weg naar Zwartberg d.d. 04/06/2015 (AWV) 

o Doorsnedetellingen N76 – Bedrijfsstraat – Weg naar Zwartberg van 19/05/2015 t.e.m. 

4/06/2015 (AWV) 

 Piekobservatie 

o Kruispunttellingen N76 x Bedrijfsstraat - dinsdag 27 november 2018 ochtend- en 

avondspits 

 Intensiteitsgegevens PVM Limburg versie 3.7.1 (bestaande situatie 2013 en toekomstige 

situatie 2025) (Verkeerscentrum) 

Daarnaast wordt er in de referentiesituatie rekening gehouden met de geplande infrastructurele 

ingrepen ter optimalisatie van de doorstroming van de N76. 

 Bestaande verkeerstellingen 

 Kruispunttelling N76 x Bedrijfsstraat  

In kader van de opmaak van de start- en projectnota voor de verbetering van de doorstroming van de 

N76 te Opglabbeek werd er door AWV op donderdag 4 juni 2015 een kruispunttelling georganiseerd op 

het kruispunt N76 x Bedrijfsstraat. Dit zowel in de ochtend- als avondspits. Onderstaande 

stroomdiagrammen geven hiervan de resultaten weer. 
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Figuur 2-22 Kruispunttelling AWV - N76 x Bedrijfsstraat – Ochtend- en avondspits 

 Kruispunttelling N76 x Weg naar Zwartberg d.d. 4 juni 2015 (AWV) 

In kader van de opmaak van de start- en projectnota voor de verbetering van de doorstroming van de 

N76 te Opglabbeek werd er door AWV op 4 juni 2015 tevens een kruispunttelling georganiseerd op het 
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kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg. Dit zowel in de ochtend- als avondspits. Onderstaande 

stroomdiagrammen geven hiervan de resultaten weer.  

 

 

Figuur 2-23 Kruispunttelling AWV - N76 x Weg naar Zwartberg – Ochtend- en avondspits 
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 Doorsnedetellingen d.d. 18 mei – 8 juni 2015 (AWV) 

In kader van de opmaak van de start- en projectnota voor de verbetering van de doorstroming van de 

N76 te Opglabbeek werden er door AWV in de periode 19 mei 2015 – 4 juni 2015 doorsnedetellingen 

uitgevoerd op de verschillende wegsegmenten die aansluiten op de eerder vernoemde kruispunten. 

Deze gegevens zullen voornamelijk gebruikt worden voor de berekeningen in kader van de disciplines 

lucht en geluid. De intensiteiten op volgende segmenten werden geïnventariseerd:  

 N76 kmp 29,3 

 N76 kmp 29,9 

 N76 kmp 30,7 

 Bedrijfsstraat 

 Weg naar Zwartberg 

 Ventweg N76 zowel voor als na het kruispunt met 
Industrieweg-Noord 

 
Figuur 2-24 Locatie doorsnedetellingen AWV - 2015 
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Onderstaand een overzicht van de resultaten van deze doorsnedetellingen. 

N76 – Kilometerpunt 29.3 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de geïnventariseerde intensiteiten op de N76 kmp 29,3 

richting Genk. Op piekmomenten is er sprake van een intensiteit van circa 1.550 voertuigen. Dit betreft 

voornamelijk momenten in de ochtendspits (07u00 – 08u00). In de avondspits ligt de intensiteit lager 

(+- 1.100 voertuigen).  Tevens is er een duidelijk verschil merkbaar in de intensiteiten op de linker en 

rechter rijstrook. Zo liggen de intensiteiten op de rechter rijstrook (trage strook) hoger als de 

intensiteiten op de linker rijstrook (snelle rijstrook). 

Het aandeel lichte en zware vrachtwagens op dit segment is respectievelijk 3% en 4%. 

 

Figuur 2-25 Resultaat doorsnedeteling N76 kmp 29.3 – richting Genk 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de geïnventariseerde intensiteiten op de N76 kmp 29,3 

richting Meeuwen. Op piekmomenten is er sprake van een intensiteit met pieken tot circa 1.700 

voertuigen. Dit betreft voornamelijk momenten in de avondspits (16u00 – 18u00). In de ochtendspits 

liggen de intensiteiten lager (+- 900 voertuigen).  Ook hier is er een duidelijk verschil in de intensiteiten 

van de linker en de rechter rijstrook. Voor dit segment liggen de intensiteiten op de linker rijstrook hoger 

dan de intensiteiten op de rechter rijstrook. Dit heeft echter te maken dat deze rijstroken tevens 

fungeren als voorsorteerstrook voor de rotonde N76 x Weg naar Zwartberg. Waarbij de linker rijstrook 

fungeert als voorsorteerstrook richting Meeuwen en de rechter rijstrook op zijn beurt fungeert als 

voorsorteerstrook richting Opglabbeek. 

Het aandeel lichte en zware vrachtwagens op dit segment is respectievelijk 4% en 3%. 
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Figuur 2-26 Resultaat doorsnedeteling N76 kmp 29.3 – richting Meeuwen 

N76 – Kilometerpunt 29.9 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de geïnventariseerde intensiteiten op de N76 kmp 29,9 

richting Genk. Hierbij zien we dezelfde dagverdeling terug als bij de doorsnedetelling op kmp 29,3. 

Echter liggen de intensiteiten aanzienlijk lager. Zo wordt het segment in de ochtendspits belast met circa 

1.200 voertuigen, de avondspits met ca. 800 voertuigen. 

Het aandeel lichte en zware vrachtwagens op dit segment is respectievelijk 3% en 4%. 

 

Figuur 2-27 Resultaat doorsnedeteling N76 kmp 29.9 – richting Genk 

Ook voor het segment van de N76 kmp 29,9 richting Meeuwen zien we dezelfde dagverdeling 

terugkomen als op het segment ter hoogte van kmp 29.3 Met een avondspits met een belasting van 

maximaal 1.200 voertuigen, ligt ook hier de intensiteit lager als voor dezelfde beweging ter hoogte van 

kmp 29,3.  Dit verkeer ontsluit dan ook verder via de Weg Naar Zwartberg. 

Het aandeel lichte en zware vrachtwagens op dit segment is respectievelijk 3% en 4%. 
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Figuur 2-28 Resultaat doorsnedeteling N76 kmp 29.9 – richting Meeuwen 

N76 – ventwegen tussen kmp 30.1 en 30.5 

Onderstaande grafieken geven een overzicht van de geïnventariseerde intensiteiten op de ventwegen 

van de N76 tussen kmp 30.1 en 30.5. Uit deze grafieken valt duidelijk af te leiden dat de meest zuidelijke 

ventweg gebruikt wordt in de ochtendspits door verkeer dat naar het Industrieterrein wil rijden. De 

piekintensiteit op deze zuidelijke ventweg loopt op tot circa 330 voertuigen. 

In de avondspits zien we dat de meest noordelijk ventweg het meest gebruikt wordt. Dit voornamelijk 

van mensen die vanuit het Industrieterrein willen wegrijden. De piekintensiteit op deze noordelijke 

ventweg loopt op tot circa 350 voertuigen. 

Het aandeel lichte en zware vrachtwagens op deze segmenten is respectievelijk 5% en 4%. 

 

Figuur 2-29 Resultaat doorsnedeteling ventweg N76 tussen Weg naar Zwartberg en Industrieweg Noord 
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Figuur 2-30 Resultaat doorsnedeteling ventweg N76 tussen Industrieweg Noord en Bedrijfsstraat 

N76 – Kilometerpunt 30.7 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de geïnventariseerde intensiteiten op de N76 kmp 30,7 

richting Genk. Hierbij zien we dezelfde dagverdeling terug als bij de doorsnedetelling op kmp 29,3 en 

29,9. Met piekintensiteiten tot circa 1.100 voertuigen in de ochtendspits, liggen de intensiteiten 

opnieuw lager dan de segmenten van de N76 die meer richting Genk gelegen zijn. 

Het aandeel lichte en zware vrachtwagens op dit segment is respectievelijk 4% en 3%. 

 

Figuur 2-31 Resultaat doorsnedeteling N76 kmp 30.7 – richting Genk 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de geïnventariseerde intensiteiten op de N76 kmp 30,7 

richting Meeuwen. Hierbij zien we opnieuw dezelfde dagverdeling terug als bij de doorsnedetelling op 

kmp 29,3 en 29,9. Met piekintensiteiten tot circa 1.100 voertuigen in de avondspits, liggen de 

intensiteiten opnieuw lager dan de segmenten van de N76 die meer richting Genk gelegen zijn. 

Het aandeel lichte en zware vrachtwagens op dit segment is respectievelijk 3% en 3%. 
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Figuur 2-32 Resultaat doorsnedeteling N76 kmp 30.7 – richting Meeuwen 

Weg naar Zwartberg 

Onderstaande grafieken geven een overzicht van de geïnventariseerde intensiteiten op de Weg naar 

Zwartberg ter hoogte van het kruispunt met de N76. Uit deze grafieken kan duidelijk afgeleid worden 

dat de Weg naar Zwartberg in de ochtendspits voornamelijk belast wordt richting N76, en in de 

avondspits voornamelijk richting Opglabbeek. De piekbelasting in de ochtendspits van circa 680 

voertuigen (richting N76), ligt beduidend lager dan de piekbelasting van circa 800 voertuigen in de 

avondspits (richting Opglabbeek). 

Het aandeel lichte en zware vrachtwagens op deze segmenten is respectievelijk 4% en 3%. 

 

Figuur 2-33 Resultaat doorsnedeteling Weg naar Zwartberg – richting Opglabbeek 
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Figuur 2-34 Resultaat doorsnedeteling Weg naar Zwartberg – richting N76 

Bedrijfsstraat 

Onderstaande grafieken geven een overzicht van de geïnventariseerde intensiteiten op de Bedrijfsstraat 

ter hoogte van het kruispunt met de N76. Ook uit deze grafieken kan duidelijk afgeleid worden dat de 

Bedrijfsstraat in de ochtendspits voornamelijk belast wordt door verkeer dat van de N76 naar het 

Industrieterrein rijdt. In de avondspits wordt de Bedrijfsstraat voornamelijk belast door uitgaand 

verkeer van het Industrieterrein naar de N76. De piekbelasting in de ochtendspits van circa 230 

voertuigen, ligt lager dan de piekbelasting van circa 300 voertuigen in de avondspits. Hierbij dient tevens 

aangegeven te worden dat de avondspits zich over meerdere uren verspreid, daar waar de ochtendspits 

zich concentreert tussen 7u00 en 8u00. 

Aan beide grafieken is ook duidelijk af te leiden dat verschillende bedrijven op het industrieterrein met 

een ploegenstelsel werken. Dit verklaart de beperkte piek aan inrijdend verkeer tussen 13u00 en 14u00 

en de uitrijdend piek rond 22u00. 

Het aandeel lichte en zware vrachtwagens op deze segmenten is respectievelijk 7% en 10%. 

 



 
 

ID 4235313069 – Plan-MER PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. 
Scania Parts Logistics en Weltjens Transport nv | 46 

Figuur 2-35 Resultaat doorsnedeteling Bedrijfsstraat – Bedrijventerrein In 

 

 

Figuur 2-36 Resultaat doorsnedeteling Bedrijfsstraat – Bedrijventerrein Uit 

 Piekobservatie – Kruispunttelling N76 x Bedrijfsstraat 

De verkeerstellingen van AWV dateren van mei 2015. Deze tellingen zijn dus ouder dan 3 jaar en 

bijgevolg niet meer representatief. Conform het richtlijnenboek MER – Mobiliteit werd er een 

bijkomende piekobservatie georganiseerd ter hoogte van het kruispunt N76 x Bedrijfsstraat. Tijdens 

zowel de ochtend- als avondspits van een representatieve weekdag (dinsdag 27 november 2018) werd 

er een kruispunttelling georganiseerd op dit kruispunt. 
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Onderstaande figuren geven een overzicht van de resultaten van deze telling.  

 

 

Figuur 2-37 Kruispunttelling 27/11/2018 - N76 x Bedrijfsstraat – Ochtend- en avondspits 

Gelet op de beperkingen van de visualisatiesoftware (Strodio), is het niet mogelijk om 360°-bewegingen 

op te nemen in het stroomdiagram. Uit het plaatsbezoek blijkt echter dat deze wel aanwezig zijn.  

Voornamelijk op de zuidelijke tak van de N76 werden verschillende 360°-bewegingen geregistreerd. Zo 
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werden er respectievelijk 21 en 45 bewegingen geïnventariseerd in de ochtend- en avondspits. 

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de intensiteiten op de rotonde zoals geïnventariseerd in mei 

2015 beperkt hoger liggen dan de intensiteiten zoals geïnventariseerd in november 2018.  

Op basis van deze bevindingen kan gesteld worden dat de volwaardige tellingen zoals uitgevoerd door 

AWV in mei 2015 nog steeds representatief zijn. Deze tellingen, aangevuld met de nuance met 

betrekking tot de 360°-bewegingen, zullen dan ook gebruikt worden als verkeersintensiteiten voor de 

huidige situatie. 

 Intensiteitsgegevens PVM Limburg  

 Basistoestand 2013 

Onderstaande figuren geven een overzicht van de verkeersintensiteiten binnen het studiegebied zoals 

opgenomen in de basistoestand 2013 van het PVM Limburg versie 3.7.1. 

 

Figuur 2-38 Netwerkintensiteiten PVM Limburg 3.7.1 Basistoestand 2013 - Ochtendspits 
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Figuur 2-39 Netwerkintensiteiten PVM Limburg 3.7.1 Basistoestand 2013 - Avondspits 

 Toekomstscenario 2025 

Onderstaande figuren geven een overzicht van de verkeersintensiteiten binnen het studiegebied zoals 

opgenomen in de Toekomstscenario 2025 van het PVM Limburg versie 3.7.1. 
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Figuur 2-40 Netwerkintensiteiten PVM Limburg 3.7.1 Referentiesituatie 2025 – Ochtendspits 

 

Figuur 2-41 Netwerkintensiteiten PVM Limburg 3.7.1 Referentiesituatie 2025 - Avondspits 

 Verschilplot Referentiesituatie 2025 vs Basistoestand 2013 

Onderstaande figuren geven op basis van bovenstaande gegevens de verschilplot weer van de 

verwachte verkeersintensiteiten uit de referentiesituatie 2025 ten opzichte van de basistoestand 2013.  

Uit onderstaande verschilplots kan voor de ochtendspits afgeleid worden dat, rekening houdend met 

de sociodemografische gegevens en de gekende ontwikkelingen zoals opgenomen in het provinciaal 

verkeersmodel, in de omgeving van het plangebied, er volgens het provinciaal verkeersmodel van de 

provincie Limburg, slechts een beperkte wijziging in de intensiteiten op het omliggende wegennet te 

verwachten is. Voor sommige wegen is er sprake van een kleine stijging, voor andere is er dan weer 

sprake van een kleine daling. 

Voor de avondspits wordt er wel een grotere toename (circa 115 verplaatsingen) verwacht op de N76 

richting Genk. Op de overige wegen blijft het verschil opnieuw beperkt, en wordt er op sommige 

segmenten een lichte stijging dan wel een lichte afname verwacht. 

Hierbij dient wel abstractie gemaakt te worden van de verkeerstoename die verwacht wordt op de 

Zalmstraat. In het PVM wordt via deze tak namelijk de verwachte bijkomende verkeersgeneratie die 

gepaard gaat met de bijkomende ontwikkeling van het Industrieterrein Genk-Noord, toebedeeld aan de 

N76. In werkelijkheid zal de ontsluiting van het industrieterrein Genk-Noord van en naar de N76 in de 

toekomst via het op- en afrittencomplex Torenlaan x Marcel Habetslaan verlopen. 
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Figuur 2-42 Verschilplot netwerkintensiteiten PVM Limburg 3.7.1 Referentiesituatie 2025 vs Basistoestand 2013- 
Ochtendspits 

 

Figuur 2-43 Verschilplot netwerkintensiteiten PVM Limburg 3.7.1 Referentiesituatie 2025 vs Basistoestand 2013- 
Avondspits 
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 Infrastructurele aanpassingen 

Zoals reeds besproken in §2.2.2 zijn de werken voor de verbetering van de doorstroming op de N76 

reeds in uitvoering. Deze aanpassingen zullen dan ook opgenomen worden in de referentiesituatie. 

Voor de overige maatregelen ter verbetering van de oversteekbaarheid van de N76 voor de recreatieve 

fietsroute is er bij opmaak van het MER geen exacte timing gekend waarop dit gerealiseerd zal worden. 

Deze ingrepen worden dan ook niet opgenomen binnen de referentiesituatie. 

In kader van het verhogen van de verkeersveiligheid op het Industrieterrein wordt in opdracht van de 

gemeente Oudsbergen en Fluvius een herinrichting gepland van de interne wegenis op het 

industrieterrein. Naast de beveiliging van de interne kruispunten voor het gemotoriseerd verkeer 

(aanleg rotonde, realisatie van bypassen voor vrachtverkeer,…) wordt er op het volledige 

industrieterrein ook veilige fietsinfrastructuur aangelegd. Ook dit zal op korte termijn gerealiseerd 

worden, waardoor deze aanpassingen ook opgenomen worden in de referentiesituatie. 

 Druktebeeld en afwikkeling referentiesituatie 

Op basis van de verschillende beschikbare verkeersgegevens zoals aangegeven in §2.3.2 wordt 

onderstaand het druktebeeld in de referentiesituatie binnen het studiegebied geschetst en dit voor de 

maatgevende ochtend- en avondspits van een gemiddelde werkdag. 

De intensiteiten worden weergeven in personenauto-equivalenten (pae). In de berekening van de pae 

wordt: 

 Een personenauto als 1 pae; 

 Een lichte vrachtwagen en bus als 1,5 pae; 

 En een zware vrachtwagen als 2,3 pae gerekend.  

De afwikkeling wordt geraamd gebruikmakende van de verkeerskundige software PTV Vistro, steunend 

op de Highway Capacity Manual ’16 en de verkeerskundige rekenmethodes van Bovy en Akçelik. De 

analyse geeft een indicatie van mogelijke capaciteitsproblemen op de kruispunten.  

Volgende kruispunten binnen het studiegebied worden onderzocht:  

 N76 x Bedrijfsstraat 

 N76 x Weg naar Zwartberg 

 Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord x Industrieweg-Zuid 
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 Kruispunt N76 x Bedrijfsstraat 

 

 
Tak A: N76 richting Meeuwen 
Tak B: Bedrijfsstraat 
Tak C: N76 richting Genk 
 
Ochtendspits 7u30 – 8u30 
 

  A B C 

A 2 173 1069 

B 117 1 170 

C 516 126 21 
 

Avondspits 16u30 – 17u30 
 

  A B C 

A 3 36 549 

B 118 2 231 

C 1000 92 0 
 

 

Tabel 2-7: Afwikkeling kruispunt N76 x Bedrijfsstraat Referentie - OSP 

Tak Richting Intensiteit VG Wachttijd LOS 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

U-turn 2 
16% 4,65 s LOS A 

Links 173 

Rechtdoor 1069 59% 0,00 s LOS A 

Bedrijfsstraat 

U-turn 1 

37% 9,27 s LOS A Links 170 

Rechts 117 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

U-turn 21 

59% 10,60 s LOS B Rechtdoor 516 

Rechts 126 

 

Tabel 2-8: Afwikkeling kruispunt N76 x Bedrijfsstraat Referentie - ASP 

Tak Richting Intensiteit VG Wachttijd LOS 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

U-turn 3 
4% 3,88 s LOS A 

Links 36 

Rechtdoor 549 31% 0,00 s LOS A 

Bedrijfsstraat 

U-turn 1 

77% 33,62 s LOS C Links 231 

Rechts 118 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

U-turn 45 

88% 22,53 s LOS C Rechtdoor 1000 

Rechts 92 
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 Kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg 

Zoals reeds gesteld in §2.2.2 zijn de werkzaamheden aan het kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg 

gestart tijdens de opmaak van voorliggend MER. Zo wordt het kruispunt heraangelegd als een 

verkeerslichtengeregeld kruispunt. Een concreet V-plan is er echter nog niet uitgewerkt voor dit 

kruispunt. Om alsnog een indicatie te geven van de afwikkeling van het kruispunt in de referentiesituatie 

wordt er voor het kruispunt een conflictvrijeregeling uitgewerkt op basis van de verdeling van het 

verkeer over de verschillende takken. De toedeling van de groentijden aan de verschillende 

kruispunttakken is hierbij dan ook een aanname van de deskundige mobiliteit, die echter wel in de lijn 

ligt met wat gangbaar is voor dit type kruispunten. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket PTV Vistro. Tevens wordt de vergelijking gemaakt 

met de verwachte wachtrijen die modelmatig werden berekend in kader van de start- en projectnota 

voor het doorstromingsproject. 

 
Tak A: N76 richting Meeuwen 
Tak B: Weg naar Zwartberg 
Tak C: N76 richting Genk 
 
Ochtendspits 7u30 – 8u30 
 

  A B C 

A 3 21 998 

B 39 1 747 

C 809 236 0 
 

Avondspits 16u30 – 17u30 
 

  A B C 

A 4 92 852 

B 58 2 382 

C 1163 716 1 
 

 

Tabel 2-9: Afwikkeling kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg Referentie – OSP 

Tak Richting Intensiteit VG Wachttijd LOS 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

Links 24 pae/u 14% 40,6 s LOS D 

Rechtdoor 998 pae/u 57% 20,0 s LOS B 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 747 pae/u 
79% 24,2 s LOS C 

Rechts 40 pae/u 

N76 Weg naar 
Zwartberg 

Rechts 236 pae/u 73% 32,5 s LOS C 

Rechtdoor 809 pae/u 79% 36,1 s LOS D 
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Tabel 2-10: Afwikkeling kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg Referentie – ASP 

Tak Richting Intensiteit VG Wachttijd LOS 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

Links 96 pae/u 60% 56,4 s LOS E 

Rechtdoor 852 pae/u 30% 5,8 s LOS A 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 382 pae/u 
85% 47,4 s LOS D 

Rechts 60 pae/u 

N76 Weg naar 
Zwartberg 

Rechts 716 pae/u 88% 25,7 s LOS C 

Rechtdoor 1163 pae/u 77% 18,7 s LOS B 

 

Hierbij kan gesteld worden dat de verwachte verzadigingsgraden in de buurt liggen van de 

verzadigingsgraden die opgenomen zijn in de projectnota voor dit project. Er mag dus aangenomen 

worden dat de gebruikte verkeerslichtenregeling een goede indicatie geeft van de toekomstige 

afwikkeling van het kruispunt. 

 Kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord x Industrieweg Zuid 

 
 
 

Tak A: Industrieweg Noord 
Tak B: Weg naar Zwartberg 
Tak C: Industrieweg Zuid 
Tak D: Weg naar Zwartberg 

Ochtendspits 7u30 – 8u30 
 

  A B C D 

A 0 6 3 19 

B 176 0 27 228 

C 69 32 0 90 

D 118 53 20 0 
 

Avondspits 16u30 – 17u30 
 

  A B C D 

A 0 109 0 301 

B 64 0 111 5 

C 23 73 0 3 

D 43 140 76 0 
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Deelkruispunt Weg naar Zwartberg – Industrieweg Noord 

Tabel 2-11: Afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord Referentie - OSP 

Tak Richting Intensiteit VG Wachttijd LOS 

Industrieweg 
Noord 

Links 6 2% 17,58 s LOS C 

Rechts 22 3% 10,51 s LOS B 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 255 14% 0,00 s LOS A 

Rechts 176 12% 0,00 s LOS A 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 187 17% 8,82 s LOS A 

Rechtdoor 85 5% 0,00 s LOS A 

 

Tabel 2-12: Afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord Referentie – ASP 

Tak Richting Intensiteit VG Wachttijd LOS 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 30 2% 7,66 s LOS A 

Rechtdoor 247 14% 0,00 s LOS A 

Industrieweg 
Zuid 

Links 90 17% 14,02 s LOS B 

Rechts 101 12% 11,37 s LOS B 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 171 10% 0,00 s LOS A 

Rechts 20 1% 0,00 s LOS A 

 

Deelkruispunt Weg naar Zwartberg – Industrieweg Zuid 

Tabel 2-13: Afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Zuid Referentie – OSP 

Tak Richting Intensiteit VG Wachttijd LOS 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 30 2% 7,66 s LOS A 

Rechtdoor 247 14% 0,00 s LOS A 

Industrieweg 
Zuid 

Links 90 17% 14,02 s LOS B 

Rechts 101 12% 11,37 s LOS B 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 171 10% 0,00 s LOS A 

Rechts 20 1% 0,00 s LOS A 

 

Tabel 2-14: Afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Zuid Referentie – ASP 

Tak Richting Intensiteit VG Wachttijd LOS 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 132 10% 8,07 s LOS A 

Rechtdoor 255 14% 0,00 s LOS A 

Industrieweg 
Zuid 

Links 3 1% 16,25 s LOS C 

Rechts 96 12% 10,14 s LOS B 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 204 11% 0,00 s LOS A 

Rechts 55 4% 0,00 s LOS A 

 Conclusie afwikkeling referentiesituatie 

Gebaseerd op bovenstaande gegevens kan gesteld worden dat de afwikkeling van de verschillende 

kruispunten binnen het studiegebied in de referentiesituatie (2025) redelijk vlot verloopt. Tevens blijkt 

uit bovenstaande analyse dat de grootste verkeersstromen in de ochtendspits richting Genk verlopen 

en richting Meeuwen in de avondspits. Hierdoor zijn er in de ochtendspits wel langere wachtrijen voor 
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het verkeer dat van de Weg naar Zwartberg de N76 wil oprijden. In de avondspits zijn er dan weer 

langere wachtrijen op beide kruispunten van de N76 voor het verkeer dat richting Meeuwen wil rijden.  

 Geplande toestand en effecten 

 Verkeersgeneratie 

Op basis van de kencijfers en de aangereikte gegevens van de verschillende bedrijven (§2.3.5.1) geven 

onderstaande grafieken een overzicht van de bijkomende verkeersgeneratie van het plangebied ten 

aanzien van de referentiesituatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen auto’s en 

vrachtwagens. 

 Autoverkeer 

Uit onderstaande grafieken blijkt dat de bijkomende verkeersgeneratie op vlak van autoverkeer door de 

realisatie van het planvoornemen voornamelijk afkomstig is van de uitbreiding van Scania. Er wordt een 

bijkomende verkeersgeneratie verwacht van 478 in- en uitgaande autoverplaatsingen per gemiddelde 

werkdag. De effectieve verkeerstoename tijdens de maatgevende ochtend- en avondspits blijft echter 

beperkt. Dit voornamelijk door het ploegenstelsel waarmee gewerkt wordt.  

 

Figuur 2-44: Bijkomende verkeersgeneratie plangebied auto's - Inkomend 

 

Figuur 2-45: Bijkomende verkeersgeneratie plangebied auto's - Uitgaand 

 Vrachtverkeer 

Onderstaande grafieken geven duidelijk aan dat het bijkomend vrachtverkeer eerder beperkt is (28 

verplaatsingen per uur in de ochtendspits en 17 verplaatsingen per uur in de avondspits). Het grootste 
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aandeel van het bijkomende vrachtverkeer is afkomstig van het bedrijf Weltjens. Daar waar de 

bijkomende vrachtwagen verplaatsingen voor het bedrijf Scania zich verdelen doorheen de dag, zijn de 

vrachtwagenverplaatsingen van en naar het bedrijf Weltjens vooral geconcentreerd rond de 

maatgevende piekmomenten. 

 

Figuur 2-46: Bijkomende verkeersgeneratie plangebied vrachtwagens - Inkomend 

 

Figuur 2-47: Bijkomende verkeersgeneratie plangebied vrachtwagens - Uitgaand 

 Totale bijkomende verkeersgeneratie 

Onderstaande tabel geeft op basis van bovenstaande resultaten een overzicht van de bijkomende 

verkeersgeneratie (pae) die gepaard gaat met de realisatie van het planvoornemen. Zo wordt er een 

bijkomende verkeersgeneratie verwacht van 1.306 pae op etmaalniveau. Hiervan is 50% inrijdend en 

50% uitrijdend verkeer. De grootste bijkomende verkeersgeneratie wordt verwacht buiten de 

maatgevende piekmomenten. In de ochtendspits (7u00 – 8u00) wordt er een verkeerstoename van 84 

pae verwacht (63 pae inkomend en 21 pae uitgaand). In de avondspits (17u00 – 18u00) wordt er een 

toename van 114 pae verwacht (34 pae inkomend en 80 pae uitgaand). 
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Figuur 2-48: Totale bijkomende verkeersgeneratie plangebied 

 Toedeling 

Voor de toedeling van het verkeer wordt er gebruik gemaakt van de bestaande tellingen op de 

verschillende toegangswegen van het studiegebied. In verdere berekening wordt volgende toedeling 

gehanteerd: 

 Autoverkeer en lichte vracht: 

o N76 richting Meeuwen: 20% 

o N76 richting Genk: 35% 

o Weg naar Zwartberg richting Opglabbeek centrum: 30% 

o Industrieweg Zuid richting As: 15% 

 Vrachtwagens: 

o N76 richting Meeuwen: 15% 

o N76 richting Genk: 75% 

o Weg naar Zwartberg richting Opglabbeek centrum: 10% 

o Industrieweg Zuid richting As: 0% 

 Druktebeeld en afwikkeling geplande toestand 

Op basis van het druktebeeld in de referentiesituatie, de verwachte verkeersgeneratie van het 

planvoornemen en de routekeuze, wordt onderstaand het druktebeeld voor de toekomstige situatie 

op de verschillende kruispunten binnen het studiegebied in beeld gebracht. Dit opnieuw voor de 

maatgevende ochtend- en avondspits van een gemiddelde werkdag. De intensiteiten worden 

weergeven in personenauto-equivalenten (pae).  

Naast de te verwachten toekomstige intensiteiten wordt er ook een overzicht gegeven van het verschil 

in intensiteiten tussen de toekomstige situatie en de referentiesituatie.  
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 Kruispunt N76 x Bedrijfsstraat 

 

 
 
Tak A: N76 richting Meeuwen 
Tak B: Bedrijfsstraat 
Tak C: N76 richting Genk 

 

 
Ochtendspits 7u30 – 8u30 

  A B C 

A 2 188 1069 

B 120 1 186 

C 516 126 21 

 
Verschil t.o.v. referentie 

  A B C 

A 0 15 0 

B 3 0 16 

C 0 29 0 
 

 
Avondspits 16u30 – 17u30 

  A B C 

A 3 41 549 

B 134 2 259 

C 1000 118 0 

 
Verschil t.o.v. referentie 

  A B C 

A 0 5 0 

B 16 0 28 

C 0 26 0 
 

 

Tabel 2-15: Afwikkeling kruispunt N76 x Bedrijfsstraat Geplande Toestand – OSP 

Tak Richting Intensiteit 
Geplande Toestand Verschil met referentie situatie 

VG Wachttijd LOS Intensiteit VG Wachttijd 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

U-turn 2 
17% 4,87 s LOS A 

0 
1% 0,22 s 

Links 188 15 

Rechtdoor 1069 59% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Bedrijfsstraat 

U-turn 1 

40% 9,72 s LOS A 

0 

3% 0,45 s Links 186 16 

Rechts 120 3 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

U-turn 21 

88% 11,71 s LOS B 

0 

3% 1,11 s Rechtdoor 516 0 

Rechts 155 29 
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Tabel 2-16: Afwikkeling kruispunt N76 x Bedrijfsstraat Geplande Toestand – ASP 

Tak Richting Intensiteit 
Geplande Toestand Verschil met referentie situatie 

VG Wachttijd LOS Intensiteit VG Wachttijd 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

U-turn 3 
4% 4,05 s LOS A 

0 
0% 0,17 s 

Links 41 5 

Rechtdoor 549 31% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Bedrijfsstraat 

U-turn 1 

80% 34,66 s LOS C 

0 

9% 7,73 s Links 259 28 

Rechts 134 16 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

U-turn 45 

0% 0,00 s LOS C 

0 

2% 2,80 s Rechtdoor 1000 0 

Rechts 118 26 

 

 Kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg 

 
Tak A: N76 richting Meeuwen 
Tak B: Weg naar Zwartberg 
Tak C: N76 richting Genk 
 
 

 

Ochtendspits 7u30 – 8u30 
 

  A B C 

A 3 21 1014 

B 39 1 747 

C 838 236 0 

 
Verschil t.o.v. referentie 

  A B C 

A 0 0 16 

B 0 0 0 

C 29 0 0 
 

Avondspits 16u30 – 17u30 
 

  A B C 

A 4 92 880 

B 58 2 382 

C 1189 716 1 

 
Verschil t.o.v. referentie 

  A B C 

A 0 0 28 

B 0 0 0 

C 26 0 0 
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Tabel 2-17: Afwikkeling kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg Geplande Toestand  – OSP 

Tak Richting Intensiteit 
Geplande toestand Verschil met referentie 

VG Wachttijd LOS Intensiteit VG Wachttijd 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

Links 24 pae/u 14% 40,6 s LOS D 0 pae/u 0% 0,0 s 

Rechtdoor 1014 pae/u 58% 20,1 s LOS C 16 pae/u 1% 0,2 s 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 747 pae/u 
79% 24,2 s LOS C 

0 pae/u 
0% 0,0 s 

Rechts 40 pae/u 0 pae/u 

N76 Weg naar 
Zwartberg 

Rechts 236 pae/u 75% 33,4 s LOS C 0 pae/u 2% 0,9 s 

Rechtdoor 838 pae/u 81% 37,4 s LOS D 29 pae/u 2% 1,3 s 

 

Tabel 2-18: Afwikkeling kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg Geplande Toestand – ASP 

Tak Richting Intensiteit 
Geplande toestand Verschil met referentie 

VG Wachttijd LOS Intensiteit VG Wachttijd 

N76 Weg naar 
Meeuwen 

Links 96 pae/u 60% 56,4 s LOS E 0 pae/u 0% 0,0 s 

Rechtdoor 880 pae/u 31% 5,8 s LOS A 28 pae/u 1% 0,1 s 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 382 pae/u 
85% 47,4 s LOS D 

0 pae/u 
0% 0,0 s 

Rechts 60 pae/u 0 pae/u 

N76 Weg naar 
Zwartberg 

Rechts 716 pae/u 89% 26,7 s LOS C 0 pae/u 1% 1,0 s 

Rechtdoor 1189 pae/u 78% 19,2 s LOS B 26 pae/u 1% 0,4 s 

 

 Kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord x Industrieweg Zuid 

 
 

Tak A: Industrieweg Noord 
Tak B: Weg naar Zwartberg 
Tak C: Industrieweg Zuid 
Tak D: Weg naar Zwartberg 

Ochtendspits 7u30 – 8u30 

  A B C D 

A 0 6 3 19 

B 199 0 27 228 

C 81 32 0 90 

D 118 53 20 0 

 
 

Avondspits 16u30 – 17u30 

  A B C D 

A 0 109 0 301 

B 64 0 111 5 

C 23 73 0 3 

D 43 140 76 0 
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Verschil t.o.v. referentie 

  A B C D 

A 0 0 0 0 

B 23 0 0 0 

C 12 0 0 0 

D 0 0 0 0 
 

Verschil t.o.v. referentie 

  A B C D 

A 0 0 0 51 

B 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 
 

 

Deelkruispunt Weg naar Zwartberg – Industrieweg Noord 

Tabel 2-19: Afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord Geplande Toestand – OSP 

Tak Richting Intensiteit 
Geplande Toestand Verschil met referentie situatie 

VG Wachttijd LOS Intensiteit VG Wachttijd 

Industrieweg 
Noord 

Links 8 3% 18,52 s LOS C 2 1% 0,94 s 

Rechts 22 3% 10,70 s LOS B 0 0% 0,19 s 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 255 14% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Rechts 199 13% 0,00 s LOS A 23 1,5% 0,00 s 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 199 18% 8,97 s LOS A 12 1% 0,15 s 

Rechtdoor 85 5% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

 

Tabel 2-20: Afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord Geplande Toestand – ASP 

Tak Richting Intensiteit 
Geplande Toestand Verschil met referentie situatie 

VG Wachttijd LOS Intensiteit VG Wachttijd 

Industrieweg 
Noord 

Links 112 23% 17,96 s LOS C 24 5% 1,37 s 

Rechts 283 32% 14,70 s LOS B 12 2% 1,36 s 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 116 6% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Rechts 67 4% 0,00 s LOS A 3 0,2% 0,00 s 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 66 5% 7,71 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Rechtdoor 234 13% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

 

Deelkruispunt Weg naar Zwartberg – Industrieweg Zuid 

Tabel 2-21: Afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Zuid Geplande Toestand – OSP 

Tak Richting Intensiteit 
Geplande Toestand Verschil met referentie situatie 

VG Wachttijd LOS Intensiteit VG Wachttijd 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 30 2% 7,66 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Rechtdoor 247 14% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Industrieweg 
Zuid 

Links 90 17% 14,14 s LOS B 0 0% 0,12 s 

Rechts 113 13% 11,49 s LOS B 12 1% 0,12 s 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 171 10% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Rechts 20 1% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 
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Tabel 2-22: Afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Zuid Geplande Toestand – ASP 

Tak Richting Intensiteit 
Geplande Toestand Verschil met referentie situatie 

VG Wachttijd LOS Intensiteit VG Wachttijd 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 144 11% 8,10 s LOS A 12 1% 0,03 s 

Rechtdoor 255 14% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Industrieweg 
Zuid 

Links 3 1% 16,25 s LOS C 0 0% 0,00 s 

Rechts 96 12% 10,14 s LOS B 0 0% 0,00 s 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 204 11% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

Rechts 55 4% 0,00 s LOS A 0 0% 0,00 s 

 

 Conclusie afwikkeling referentiesituatie 

Gebaseerd op bovenstaande gegevens kan gesteld worden dat de realisatie gepaard gaat met een 

beperkte toename van de intensiteiten op verschillende takken van de ontsluitende kruispunten. Toch 

kan gesteld dat ook in de toekomstige situatie een vlotte afwikkeling gegarandeerd blijft. 

 

 Parkeerbehoefte 

Op basis van de gebruikte kencijfers, aannames omtrent de groei van de bedrijven en dagverdeling 

wordt de totale parkeerbehoefte van beide bedrijven als volgt begroot: 

 Weltjens: 

o 90 parkeerplaatsen voor auto’s 

o 175 vrachtwagenparkeerplaatsen (trekker en oplegger)  

 Scania: 

o 880 parkeerplaatsen voor auto’s 

o 20 vrachtwagenparkeerplaatsen 

 Effectvoorspelling en –beoordeling 

Zoals reeds aangehaald in § 2.3.2 zal binnen de discipline mobiliteit een toetsing aan referentiesituatie 

1 of referentiesituatie 2 niet onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren 

ten aanzien van het referentiejaar 2025. 

 Functioneren verkeerssysteem – personenvervoer 

 Fietsers en voetgangers 

De bereikbaarheid van het plangebied voor de langzame weggebruiker is uitgebreid beschreven in 

§2.4.1.3. Het planvoornemen voorziet niet in een wijziging van de voorzieningen voor voetgangers en 

fietsers op de ontsluitende wegen en kruispunten (voet- en fietspaden, oversteekplaatsen,…).  

Het plan zal uiteraard rekening houden met de bestaande langzame netwerken, zodat deze blijven 

bestaan. De impact van het plan op het functioneren van het langzaam verkeer wordt bijgevolg als 

neutraal (0) beoordeeld. 
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 Openbaar vervoer 

Zoals beschreven in §2.4.1.2 is het plangebied slecht bereikbaar op vlak van openbaar vervoer. De 

dichtstbij zijnde halte heeft een eenmalige bediening in ochtend- en avondspits. De dichtstbij zijnde 

halte met een uitgebreidere bediening is de halte ‘Opglabbeek Nieuwe Kempen’, maar deze halte ligt 

op circa 1,1 km van het plangebied.  

Ook op vlak van openbaar vervoer voorziet het projectvoornemen geen wijziging in het openbaar 

vervoeraanbod. De impact van het project op het functioneren van het openbaar vervoer wordt door 

de eerder beperkte bediening op vlak van openbaar vervoer bijgevolg als beperkt negatief (-1) 

beoordeeld. 

Ondanks de slechte bereikbaarheid van het plangebied blijkt wel dat respectievelijk 6,6% en 3,5% van 

de werknemers binnen de gemeente Opglabbeek6 gebruik maakt van collectief vervoer en openbaar 

vervoer om naar het werk te komen. Dit wil zeggen dat er ook bij de toekomstige werknemers van het 

plangebied voldoende potentieel is om, al dan niet in samenspraak met omliggende bedrijven, collectief 

vervoer tussen het bedrijventerrein en logische openbaarvervoersknooppunten te organiseren. Dit 

wordt bijkomend dan ook opgenomen als aanbeveling op projectniveau. 

  Gemotoriseerd verkeer 

Zoals beschreven in §2.4.1.1 is het projectgebied vlot bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer. De 

ontsluiting verloopt voornamelijk richting N76.  

De ontsluiting van beide bedrijven die zijn opgenomen in het plangebied gebeurt via de as Bedrijfsstraat 

– Industrieweg Noord. Via de Bedrijfsstraat kan er vervolgens rechtstreeks ontsloten worden op de N76 

richting Genk (E314) of richting noorden (Meeuwen-Bree). De Industrieweg Noord ontsluit op zijn beurt 

op de Weg naar Zwartberg, via dit kruispunt wordt het volledige industriegebied ontsloten richting het 

centrum van Opglabbeek.  

Daarnaast wordt voor de beoordeling van het functioneren van het verkeerssysteem voor autoverkeer 

en bijgevolg het overige gemotoriseerd verkeer gebruik gemaakt van het  effect op de afwikkeling van 

de verschillende kruispunten binnen het studiegebied en dit voor de maatgevende piekmomenten: 

 Ochtendspits gemiddelde werkdag (7u30 – 8u30) 

  Avondspits gemiddelde werkdag (16u30 – 17u30) 

De analyse gebeurt op basis van de verkeersdrukte en afwikkeling van zowel de referentiesituatie 

(§2.5.5) als de toekomstige situatie (§2.6.3). De effectbeoordeling gebeurt aan de hand van het 

significantiekader zoals opgenomen in §2.3.4. 

Kruispunt N76 x Bedrijfsstraat 

                                                                 

6 Bron: Woon-werk pendel 2017 – FOD Mobiliteit 
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Tak A: N76 richting Meeuwen 
Tak B: Bedrijfsstraat 
Tak C: N76 richting Genk 
 
Tabel 2-23: Beoordeling afwikkeling kruispunt N76 x Bedrijfsstraat - OSP 

Tak Richting 
Referentie situatie Geplande Toestand 

Beoordeling 
Intensiteit VG Wachttijd Intensiteit VG Wachttijd 

N76 Weg 
naar 

Meeuwen 

U-turn 2 
16% 4,65 s 

2 
17% 4,87 s 0 

Links 173 188 

Rechtdoor 1.069 59% 0,00 s 1069 59% 0,00 s 0 

Bedrijfsstraat 

U-turn 1 

37% 9,27 s 

1 

40% 9,72 s 0 Links 170 186 

Rechts 117 120 

N76 Weg 
naar 

Meeuwen 

U-turn 21 

59% 10,60 s 

21 

62% 11,71 s 0 Rechtdoor 516 516 

Rechts 126 155 

 

Tabel 2-24: Beoordeling afwikkeling kruispunt N76 x Bedrijfsstraat - ASP 

Tak Richting 
Referentie situatie Geplande Toestand 

Beoordeling 
Intensiteit VG Wachttijd Intensiteit VG Wachttijd 

N76 Weg 
naar 

Meeuwen 

U-turn 3 
4% 3,88 s 

3 
4% 4,05 s 0 

Links 36 41 

Rechtdoor 549 31% 0,00 s 549 31% 0,00 s 0 

Bedrijfsstraat 

U-turn 1 

71% 26,93 s 

1 

80% 34,66 s -1 Links 231 259 

Rechts 118 134 

N76 Weg 
naar 

Meeuwen 

U-turn 45 

88% 22,53 s 

45 

90% 25,33 s 0 Rechtdoor 1000 1000 

Rechts 92 118 

 

Kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg 
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Tak A: N76 richting Meeuwen 
Tak B: Weg naar Zwartberg 
Tak C: N76 richting Genk 
 

Tabel 2-25: Beoordeling afwikkeling kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg- OSP 

Tak Richting 
Referentie situatie Geplande toestand 

Beoordeling 
Intensiteit VG Wachttijd Intensiteit VG  Wachttijd 

N76 Weg 
naar 

Meeuwen 

Links 24 pae/u 14% 40,55 24 pae/u 14% 40,55 0 

Rechtdoor 998 pae/u 57% 19,97 1014 pae/u 58% 20,12 0 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 747 pae/u 
79% 24,18 

747 pae/u 
79% 24,18 0 

Rechts 40 pae/u 40 pae/u 

N76 Weg 
naar 

Zwartberg 

Rechts 236 pae/u 73% 32,49 236 pae/u 75% 33,41 0 

Rechtdoor 809 pae/u 79% 36,06 838 pae/u 81% 37,38 0 

 

Tabel 2-26: Beoordeling afwikkeling kruispunt N76 x Weg naar Zwartberg- ASP 

Tak Richting 
Referentie situatie Geplande toestand 

Beoordeling 
Intensiteit VG Wachttijd Intensiteit VG  Wachttijd 

N76 Weg 
naar 

Meeuwen 

Links 96 pae/u 60% 56,38 96 pae/u 60% 56,38 0 

Rechtdoor 852 pae/u 30% 5,76 880 pae/u 31% 5,82 0 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 382 pae/u 85% 
 

47,41 
 

382 pae/u 85% 
 

47,41 
 

0 
Rechts 60 pae/u 60 pae/u 

N76 Weg 
naar 

Zwartberg 

Rechts 716 pae/u 88% 25,73 716 pae/u 89% 26,70 0 

Rechtdoor 
1163 
pae/u 

77% 18,73 1189 pae/u 78% 19,17 0 

 

Kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord x Industrieweg Zuid 
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Tak A: Industrieweg Noord 
Tak B: Weg naar Zwartberg 
Tak C: Industrieweg Zuid 
Tak D: Weg naar Zwartberg 

Deelkruispunt Weg naar Zwartberg – Industrieweg Noord 

Tabel 2-27: Beoordeling afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord – OSP 

Tak Richting 
Referentie situatie Geplande Toestand 

Beoordeling 
Intensiteit VG Wachttijd Intensiteit VG Wachttijd 

Industrieweg 
Noord 

Links 6 2% 17,58 s 8 3% 18,52 s 0 

Rechts 22 3% 10,51 s 22 3% 10,70 s 0 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 255 14% 0,00 s 255 14% 0,00 s 0 

Rechts 176 12% 0,00 s 199 13% 0,00 s 0 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 187 17% 8,82 s 199 18% 8,97 s 0 

Rechtdoor 85 5% 0,00 s 85 5% 0,00 s 0 

 

Tabel 2-28: Beoordeling afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Noord – ASP 

Tak Richting 
Referentie situatie Geplande Toestand 

Beoordeling 
Intensiteit VG Wachttijd Intensiteit VG Wachttijd 

Industrieweg 
Noord 

Links 88 18% 16,59 s 112 23% 17,96 s 0 

Rechts 271 30% 13,34 s 283 32% 14,70 s 0 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 116 6% 0,00 s 116 6% 0,00 s 0 

Rechts 64 4% 0,00 s 67 4% 0,00 s 0 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 66 5% 7,71 s 66 5% 7,71 s 0 

Rechtdoor 234 13% 0,00 s 234 13% 0,00 s 0 

 

Deelkruispunt Weg naar Zwartberg – Industrieweg Zuid 

Tabel 2-29: Beoordeling afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Zuid– OSP 

Tak Richting 
Referentie situatie Geplande Toestand 

Beoordeling 
Intensiteit VG Wachttijd Intensiteit VG Wachttijd 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 30 2% 7,66 s 30 2% 7,66 s 0 

Rechtdoor 247 14% 0,00 s 247 14% 0,00 s 0 

Industrieweg 
Zuid 

Links 90 17% 14,02 s 90 17% 14,14 s 0 

Rechts 101 12% 11,37 s 113 13% 11,49 s 0 

Rechtdoor 171 10% 0,00 s 171 10% 0,00 s 0 
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Tak Richting 
Referentie situatie Geplande Toestand 

Beoordeling 
Intensiteit VG Wachttijd Intensiteit VG Wachttijd 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechts 20 1% 0,00 s 20 1% 0,00 s 
0 

 

Tabel 2-30: Beoordeling afwikkeling kruispunt Weg naar Zwartberg x Industrieweg Zuid– ASP 

Tak Richting 
Referentie situatie Geplande Toestand 

Beoordeling 
Intensiteit VG Wachttijd Intensiteit VG Wachttijd 

Weg naar 
Zwartberg 

Links 132 10% 8,07 s 144 11% 8,10 s 0 

Rechtdoor 255 14% 0,00 s 255 14% 0,00 s 0 

Industrieweg 
Zuid 

Links 3 1% 16,25 s 3 1% 16,25 s 0 

Rechts 96 12% 10,14 s 96 12% 10,14 s 0 

Weg naar 
Zwartberg 

Rechtdoor 204 11% 0,00 s 204 11% 0,00 s 0 

Rechts 55 4% 0,00 s 55 4% 0,00 s 0 

 

Samenvatting afwikkeling 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabellen wordt er bij het voorgestelde projectvoornemen geen effect 

verwacht op de afwikkeling van de ontsluitende kruispunten van het project. Ondanks de ingeschatte 

verkeerstoename op een gemiddelde werkdag, worden er geen significante effecten verwacht op de 

afwikkeling van de verschillende ontsluitende kruispunten.  

Wel dient vermeld te worden dat door de beperkte toename aan verkeer de bestaande wachttijden (zie 

§2.5.6) in de toekomst ook beperkt toenemen. Het effect is echter zeer beperkt waardoor gesteld kan 

worden dat er voor de meeste bewegingen op de verschillende kruispunten geen significante wijziging 

wordt verwacht ten opzichte van de referentiesituatie. De impact van het planvoornemen op de 

afwikkeling van deze bewegingen wordt bijgevolg als neutraal (0) beoordeeld  

Enkel voor het verkeer dat vanuit de Bedrijfsstraat in de avondspits naar de N76 wil rijden wordt er een 

beperkt negatief (-1) effect verwacht. De verzadigingsgraad stijgt van 71% naar 80%. 

 

 Functioneren verkeerssysteem – goederenvervoer 

De bijkomende verkeersgeneratie van vrachtwagens die gepaard gaat met de realisatie van het 

planvoornemen blijft eerder beperkt. De ontsluiting van het vrachtverkeer wordt grotendeels 

rechtstreeks afgewikkeld op de N76 die tevens is opgenomen in het vrachtroutenetwerk van de 

provincie Limburg. 

Omtrent de effecten op de afwikkeling van de ontsluitende kruispunten wordt verwezen naar 

voorgaand hoofdstuk, waarin de impact op de effectgroep ‘Functioneren verkeerssysteem – 

personenvervoer’ beoordeeld wordt. 

 Bereikbaarheid 

Gelet op het feit dat het planvoornemen geen wijziging voorziet in de bereikbaarheid van het plangebied 

voor de verschillende vervoersmodi, kan gesteld worden dat het effect op de bereikbaarheid van het 

plan als neutraal (0) kan beoordeeld worden 

 Mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid 
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 Parkeerbalans 

In het PRUP wordt opgenomen dat elke bedrijfsvestiging dient te voorzien in de opvang van de eigen 

parkeerbehoefte voor wagens en vrachtwagens op de eigen bedrijfskavel. Het is niet toegelaten 

bijkomende parkeergelegenheden te voorzien op het openbaar domein. Hiertoe dient de aanvraag tot 

omgevingsvergunning aan te tonen dat de nodige parkeerplaatsen voorzien worden om in de opvang 

van de dagelijkse parkeerbehoefte van de activiteiten te voorzien. De parkeerbehoefte dient voor 50% 

berekend te worden op de totale brutovloeroppervlakte (inclusief eventueel reeds vergunde 

brutovloeroppervlakte) en voor 50% berekend op het aantal werknemers. Verder moet ook worden 

voorzien in voldoende wachtparkeerplaatsen voor vrachtwagens, tenminste voor kortparkeren. 

Op basis hiervan kan dus aangenomen worden dat de volledige parkeerbehoefte (zowel autoverkeer als 

vrachtwagens) van het programma binnen het plangebied wordt opgevangen waardoor er geen 

bijkomende parkeerdruk ontstaat op de omgeving. De impact wordt dan ook als neutraal (0) 

beoordeeld. 

 Sluipverkeer 

Het risico op sluipverkeer is een tweeledig aspect. Het eerste aspect betreft het risico dat de 

verkeerstoename t.g.v. de geplande ontwikkelingen dermate hoog is, dat de reguliere routes 

dichtslibben en bestuurders hun weg gaan zoeken via het lager wegennet. De ontsluiting van het 

volledige industriegebied wordt afgewikkeld op de Weg naar Zwartberg en op de N76, andere 

mogelijkheden om het industrieterrein te bereiken zijn er niet. Ondanks de hoge verzadigingsgraad op 

de N76, is het bijgevolg onmogelijk om via het lager wegennet het plangebied te bereiken. Dit maakt 

dat de kans op sluipverkeer door dit eerste aspect vrijwel onbestaande is. 

Een tweede aspect betreffende het risico op sluipverkeer, is dat de ontwikkeling zelf voor de creatie van 

een sluiproute zorgt. Gezien de ligging van het plangebied en het feit dat er geen aantrekkelijke 

sluiproute gevormd wordt door de realisatie van het planvoornemen, is er geen enkele kans dat de 

toekomstige ontwikkeling voor bijkomend sluipverkeer zal zorgen. 

Gelet op bovenstaand, kan gesteld worden dat de kans op sluipverkeer door de realisatie van het 

plangebied zo goed als onbestaande is.  De impact wordt dan ook als neutraal (0) beoordeeld. 

 Conflicten tussen autoverkeer en zacht verkeer 

De verschillende wegsegmenten binnen het studiegebied, met uitzondering van de Bedrijfsstraat tussen 

de Nijverheidslaan en de N76, zijn reeds in de referentiesituatie uitgerust met fietsinfrastructuur (zie 

§2.2.3). Rekening houdend met de keuzegrafiek ‘Wenselijkheid fietsvoorzieningen (Figuur 2-6) zou ook 

de Bedrijfsstraat in de referentiesituatie moeten uitgerust worden met volwaardige fietsvoorzieningen. 

Er is echter onvoldoende ruimte op openbaar domein om op deze locatie volwaardige fietspaden aan 

te leggen, daarom werd er gekozen om hier uit te gaan van menging. Een toename van de 

verkeersdrukte op dit segment door de realisatie van het planvoornemen zal niks veranderen aan het 

feit dat zebrapaden op dit segment noodzakelijk zijn, maar zal wel zorgen voor extra mogelijke 

conflictpunten. Bijgevolg wordt de impact van de realisatie van het planvoornemen op de conflicten 

tussen weggebruikers als beperkt negatief (-1) beoordeeld. 

 Conclusie en maatregelen 

Zoals reeds aangehaald in § 2.3.2 zal binnen de discipline mobiliteit een toetsing aan referentiesituatie 

1 of referentiesituatie 2 niet onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren 

ten aanzien van het referentiejaar 2025. 
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 Conclusie 

 Functioneren verkeerssysteem – personenvervoer 

Inzake het functioneren van het verkeerssysteem kan geconcludeerd worden dat t.a.v. langzaam 

verkeersvoorzieningen, de verschillende wegen rondom het plangebied hun voorzieningen behouden 

voor voetgangers en fietsers (voet- en fietspaden, oversteekplaatsen,…). De impact van het plan op het 

functioneren van het langzaam verkeer wordt bijgevolg als neutraal (0) beoordeeld. 

De dichtstbij zijnde halte heeft een eenmalige bediening in ochtend- en avondspits. De dichtstbij zijnde 

halte met een uitgebreidere bediening is de halte ‘Opglabbeek Nieuwe Kempen’, maar deze halte ligt 

op circa 1,1 km van het plangebied.  Ook op vlak van openbaar vervoer voorziet het projectvoornemen 

geen wijziging in het openbaar vervoeraanbod. De impact van het project op het functioneren van het 

openbaar vervoer wordt door de eerder beperkte bediening op vlak van openbaar vervoer bijgevolg als 

beperkt negatief (-1) beoordeeld. 

Inzake gemotoriseerd verkeer heeft het plangebied een vlotte bereikbaarheid en is er via de N76 een 

snelle ontsluiting naar het hogere netwerk mogelijk. De bijkomende verkeersgeneratie die verwacht 

wordt bij de realisatie van het planvoornemen zorgt enkel voor het verkeer dat vanuit de Bedrijfsstraat 

in de avondspits naar de N76 wil rijden voor een beperkt negatief (-1) effect. Voor de overige 

bewegingen voor zowel de ochtend- als de avondspits wordt de impact van de realisatie van het 

planvoornemen op de afwikkeling van de kruispunten als neutraal (0) beoordeeld. 

 Functioneren verkeerssysteem – goederenvervoer 

De bijkomende verkeersgeneratie van vrachtwagens die gepaard gaat met de realisatie van het 

planvoornemen blijft eerder beperkt. De ontsluiting van het vrachtverkeer wordt grotendeels 

rechtstreeks afgewikkeld op de N76 die tevens is opgenomen in het vrachtroutenetwerk van de 

provincie Limburg. 

Omtrent de effecten op de afwikkeling van de ontsluitende kruispunten wordt verwezen naar 

voorgaand hoofdstuk, waarin de impact op de effectgroep ‘Functioneren verkeerssysteem – 

personenvervoer’ beoordeeld wordt. 

 Mobiliteitseffecten - Verkeersleefbaarheid 

Op basis van de voorschriften omtrent parkeren die in het PRUP worden opgenomen, kan gesteld 

worden dat de volledige parkeerbehoefte (zowel autoverkeer als vrachtwagens) van het 

planprogramma binnen het plangebied zal worden opgevangen waardoor er geen bijkomende 

parkeerdruk ontstaat op de omgeving.  De impact wordt dan ook als neutraal (0) beoordeeld. 

Op vlak van sluipverkeer kan gesteld worden dat de kans op sluipverkeer door de realisatie van het 

planvoornemen zo goed als onbestaande is.  De impact wordt dan ook als neutraal (0) beoordeeld. 

Omtrent de veiligheid van de fietsinfrastructuur op de verschillende wegen binnen het studiegebied kan 

gesteld worden dat al de verschillende wegsegmenten reeds in de bestaande situatie zijn uitgerust met 

de nodige fietspaden, dit met uitzondering van het segment van de Bedrijfsstraat tussen de 

Industrieweg-Noord en de N76. Op dit segment is er te weinig openbare ruimte om volwaardige 

fietspaden aan te leggen. Om die reden werd er gekozen voor menging van verkeer. 

Tevens kan gesteld worden dat er, conform de voorschriften van het Vademecum voor 

fietsvoorzieningen en gelet op  het snelheidsregime, reeds in de bestaande toestand fietspaden 

noodzakelijk zijn op de verschillende wegen binnen het studiegebied Een toename van de 

verkeersdrukte op dit segment door de realisatie van het planvoornemen zal niks veranderen aan het 



 
 

ID 4235313069 – Plan-MER PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. 
Scania Parts Logistics en Weltjens Transport nv | 72 

feit dat zebrapaden op dit segment noodzakelijk zijn, maar zal wel zorgen voor extra mogelijke 

conflictpunten. Bijgevolg wordt de impact van de realisatie van het planvoornemen op de conflicten 

tussen weggebruikers als beperkt negatief (-1) beoordeeld. 

 Eindbeoordeling discipline mobiliteit 

Tabel 2-31: Beoordelingstabel discipline mobiliteit 

Effectgroep  Referentiesituatie 
2025 

Eindscore na MM / 
aanbeveling 

Functioneren verkeerssysteem – 
Personenvervoer 

0/-1 / 

Functioneren verkeerssysteem – 
goederenvervoer 

0/-1 / 

Mobiliteitseffecten - 
Verkeersleefbaarheid 

0/-1 / 

 Noodzakelijke milderende maatregelen 

Gelet op de te verwachten effecten zijn er geen milderende maatregelen noodzakelijk. 

 Maatregelen/aanbevelingen ter optimalisatie 

Aangezien het PRUP kadert in de uitbreiding van twee bedrijven, worden onderstaand enkele 

flankerende aanbevelingen aangereikt om de impact van deze uitbreiding op vlak van mobiliteit nog 

verder te beperken en meer in te zetten op duurzame verplaatsingen van en naar het plangebied, of bij 

uitbreiding het volledige bedrijventerrein: 

 Sensibiliseren en informeren van de werknemers 

 Voorzien van veilige fietsvoorzieningen binnen het bedrijf, voorzien van fietsvergoeding, optie 
om een fiets te leasen, voorzien van een fietshersteldienst,… 

 Voorzien van een aanbod aan elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen van het personeel 

 Oprichten intern carpoolforum voor alle werknemers, voordelen bij carpoolen, aanbod aan 
poolwagens voor dienstverplaatsingen,… 

 Duidelijk parkeerbeleid, regelingen treffen voor zakelijke verplaatsingen, beperken 
bedrijfswagens,.. 

 Opstarten collectief vervoer en samenwerking met overige bedrijven 

 Aanbod thuisweken 

 Opmaak bedrijfsvervoersplan of vervoersplan voor volledige bedrijventerrein  
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 Discipline geluid 

 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde de site, inclusief de omgeving waar de invloed van geluids- 

en trillingsbronnen te verwachten zijn. Het studiegebied wordt gekozen rekening houdende met de 

bepalingen uit Vlarem II waarbij er wordt rekening gehouden met een zone tot op 500 meter van de 

rand van het industriegebied (Richtlijnenboek geluid en trillingen 28/2/2011) voor een plan-MER 

industrie.  

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het verkeersgeluid. De meest relevante wegsegmenten 

m.b.t. het planvoornemen worden in rekening gebracht, m.n. de wegen die het plangebied omsluiten 

(N76, Bedrijfsstraat, Industrieweg noord en Weg naar Zwartberg), alsook eventueel relevante 

ontsluitingswegen van het plangebied waar wijzigingen in verkeersintensiteiten verwacht worden. 

Het studiegebied omvat een totale oppervlakte van ca. 15km². Het wordt in het noorden en het oosten 

afgebakend door de 500m buffer rond het industriegebied waarin het plangebied zich bevindt en in het 

zuiden en westen door het kruispunt van de N76 met de Kompellaan. 

 
Figuur 3-1 – Studiegebied 
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 Juridische en beleidsmatige context 

Het wettelijke toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het Vlarem (BS 31/7/1995, 

aangepast en voor het deel geluid vervangen door BS31/3/1999) inclusief alle wijzigingen die in de loop 

van de daaropvolgende jaren werden doorgevoerd door middel van besluiten van de Vlaamse Regering. 

Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open 

lucht” gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid, afhankelijk 

van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming) of de ligging t.o.v. 

een andere bestemming. 

Tabel 3-1 Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95) 

Gebied overdag ‘s avonds ’s nachts 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 

industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden 

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van 
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote 
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning  

50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden 

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen en ontginningsvoorzieningen tijdens 

ontginning 

60 55 55 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor 

verblijfsrecreatie 
50 45 40 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire 

domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten 

richtwaarden worden vastgesteld 

45 40 35 

8. Bufferzones 55 50 50 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m 

gelegen van voor grindwinning bestemde 

ontginningsgebieden tijdens ontginning 

55 50 45 

10. Agrarische gebieden 45 40 35 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de 

hoogste richtwaarde van toepassing. 

   Dag:  van 07.00 tot 19.00 uur 

   Avond:  van 19.00 tot 22.00 uur 

   Nacht:  van 22.00 tot 07.00 uur 

 

Het geluidsklimaat van het plangebied en omgeving wordt naast geluidsbronnen van bedrijfsgebonden 

activiteiten sterk bepaald door verkeersgeluid, veroorzaakt door het wegverkeer. Tot op heden bestaan 

geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid, maar er zijn wel de gedifferentieerde 

referentiewaarden (afgekort gediff. refw.) voor wegverkeer, opgesteld in het kader van het rapport 

‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ (2010, i.o.v. Departement LNE) en overgenomen in het 

richtlijnenboek Geluid en trillingen (28/02/2011), meer bepaald voor de parameters Lden en Lnight.  
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Lden geeft het gewogen energetisch gemiddelde weer van de dag-, avond- en nachtperiode, waarbij de 

avondwaarde verhoogd wordt met 5 dB(A) en de nachtwaarde met 10 dB(A). Lnight is de gemiddelde 

LAeq-waarde tijdens de nachtperiode (23-7u). 

Dat de waarden referentiewaarden zijn betekent dat ernaar kan worden gerefereerd bij het bepalen 

van een strategie voor de beheersing van het omgevingslawaai, zonder enkel concreet engagement 

vanwege de betrokken actoren (AWV, NMBS, enz.). De gedifferentieerde referentiewaarden maken 

differentiatie tussen type weg en bestaand/nieuw. Zo zijn de toetsingswaarden voor secundaire en 

lokale wegen strenger dan voor primaire wegen. Ook de waarden voor nieuwe en bestaande wegen zijn 

verschillend, waarbij die voor nieuwe wegen strenger zijn. 

Tabel 3-2 Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer (uit discussienota 19/09/2008) 

Type 
infrastructuur en 
classificatie 

situatie Lden Lnight Opmerkingen 

hoofd- en primaire 
wegen 

nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 - 

nieuwe wegen 60 50 -  

bestaande wegen 70 60 - 

secundaire wegen nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 voor de beoordeling van het 
geluidsdrukniveau bij woningen die: 

ofwel over minstens één gevel beschikken 
waarop de geluidsbelasting meer dan 20 
dB lager is dan de referentiewaarde 

ofwel over minstens één gevel beschikken 
die niet wordt blootgesteld aan een 
geluidsbelasting boven de 
referentiewaarden én voorzien zijn van 
voldoende isolatie op alle gevels die wél 
worden blootgesteld aan een hogere 
geluidsbelasting, dient de toetsing te 
gebeuren ten aanzien van de met 5 dB 
verhoogde referentiewaarden 

nieuwe wegen 55 45 

bestaande wegen >55 >45 

stand-still 

65 55 

lokale wegen nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 

nieuwe wegen 55 45 

bestaande wegen >55 >45 

stand-still 

65 55 

 

Bij de bepaling van de referentiewaarden ter hoogte van de referentiepunten zal, waar relevant, worden 

rekening gehouden met de bepalingen in de nieuwsbrief van de dienst MER, gecommuniceerd op datum 

van 16/12/2015. 
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 Methodologie  

 Methodiek beschrijving referentiesituatie 

Binnen de discipline geluid zal een toetsing aan referentiesituatie 1 of referentiesituatie 2 niet 

onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren ten aanzien de 

referentiesituatie zoals hieronder besproken. 

Ter beschrijving van het omgevingsgeluid werden: 

 Onbemande immissiemetingen uitgevoerd gedurende 10 dagen ter hoogte van 1 meetpunt 

 Bemande ambulante geluidsmetingen uitgevoerd op 11 locaties gedurende een periode van 
minimaal 15 minuten per punt.  

Deze meetpunten werden gekozen ter hoogte van bestaande woningen rond het plangebied alsook ter 
hoogte van nabije natuurgebieden volgens het gewestplan. De resultaten van al deze metingen zullen 
enerzijds toelaten na te gaan welke de relatieve impact is van het verkeerslawaai en de bedrijvigheid 
(verder exploitatiegeluid genoemd) en anderzijds eveneens toelaten om het akoestisch 
overdrachtsmodel te controleren. 

Tijdens de metingen werden volgende gegevens verzameld: 

 de waarden van LAeq,T (energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau), 

 de waarden LAN,T (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met N= 5, 50, 95 
(achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h)), 

De metingen werden uitgevoerd onder representatieve meteo-omstandigheden d.w.z. bij voldoende 
lage windsnelheden (kleiner dan 5 m/s) en zonder neerslag. 

Voor het bepalen van de referentiesituatie werd er een overdrachtsmodel opgesteld voor de bestaande 
toestand, waarbij het wegverkeer op de relevante wegen alsook de activiteiten op het plangebied in 
rekening worden gebracht.  

 Voor de geluidsemissie van het wegverkeer wordt gebruik gemaakt van de 
verkeersintensiteiten op de relevante ontsluitingswegen, aangeleverd vanuit de discipline 
mens-mobiliteit (referentietoestand 2025). 

 Voor de geluidsemissie van de huidige activiteiten van de bedrijven Scania en Weltjens op het 
plangebied wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde ‘kengetallen’. De kengetallen zijn 
oppervlakte gerelateerde geluidsvermogens uitgedrukt in geluidsemissie in dB(A) per m² 
afhankelijk van het type activiteit.  

Voor Scania werd gebruik gemaakt van een benaderende gemiddelde geluidsemissie van 61, 
56 en 51 dB(A) per m² voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode7. Dit zijn waarden 
die gangbaar zijn voor bedrijvigheid welke kan omschreven worden als zware distributie.   

Met betrekking tot Weltjens  zijn in de literatuur8 volgende kengetallen te vinden voor bouw 
gerelateerde bedrijvigheid: 

                                                                 

7 Voor de bestemming ‘wonen’ wordt geen kengetal toegepast, daar woongebieden geen relevante 
geluidsemissie hebben. Het omgevingsgeluid t.h.v. het plangebied wordt bepaald door 
bedrijfsactiviteiten en het wegverkeersgeluid. 
8 Schallemission von Betriepstypen und Flächenwidmung (M154-2002) & Kentallen industrie-website 
XS4all-rigolet 
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 Overslag van stukgoed en multipurpose goederen : 65dB(A)/m² 

 Constructiebedrijven : 65dB(A)/m² 

 Betoncentrale : 65 dB(A)/m² 

 Stelplaats voor vrachtwagens: 58 dB(A)/m² 

De activiteiten op de terreinen van Weltjens betreffen voornamelijk op- en afrijden van vrachtwagens, 
parkeren van vrachtwagens en stellen/aanpikken van opleggers. Deze activiteiten gebeuren bovendien 
volcontinue doch kennen wel piekmomenten tijdens de late nacht/vroege ochtend en tijdens de late 
namiddag/vroege avond. Voor het exploitatiegeluid van het bedrijf Weltjens zal daarom worden 
uitgegaan van 58, 53 en 48 dB(A)/m². 

 

 Methodiek effectvoorspelling en -beoordeling 

Voor de inschatting van de toekomstige situatie in overeenstemming met het planvoornemen werd 
onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende elementen: 

 Het effect van het planvoornemen op de verkeersstromen op de relevante wegen, die op hun 
beurt een wijziging van de geluidsemissie van de weg tot gevolg kunnen hebben. 

 het effect van de exploitatie van het plangebied op zich, met name de geluidsimpact van de 
bedrijven Scania en Weltjens na uitbreiding. 

 
Voor de geluidsemissie van de relevante wegen rond het plangebied werd gebruik gemaakt van de 
mobiliteitsgegevens die de verkeersstroom op de wegen voorspellen voor de geplande toestand waarbij 
er gegevens ter beschikking werden gesteld van de verkeersintensiteiten, gemiddeld voor de dag-, 
avond- en nachtperiode en voor lichte, middelzware en zware voertuigen afzonderlijk. Met bijkomende 
gegevens over voertuigsnelheden en wegdekverhardingen is de geluidsemissie bepaald van de 
verschillende wegen en dit zowel voor de referentiesituatie en de geplande situatie die in het plan 
vooropgesteld worden, waarbij de huidige bestemming van het uitbreidingsgebied als (landschappelijk 
waardevol) agrarisch gebied herbestemd wordt tot gemend regionaal bedrijventerrein, zone voor 
waterberging, bufferzone en natuurgebied. 

Ook de inschatting van de geluidsemissie van de toekomstige situatie in het plangebied zelf bij 
herbestemming van de terreinen moet in rekening gebracht worden in een akoestisch model.  

Aangezien er weinig gegevens bekend zijn met betrekking tot de toekomstige vaste geluidsbronnen, 

werd voor de evaluatie hiervan de omgekeerde weg gevolgd. Er kunnen immers een aantal relevante 

geluidsbronnen zijn: koelinstallaties, verwarmingsinstallaties, … . waarvan er echter nog geen plannen 

met exacte locaties noch details m.b.t. de specificaties bekend zijn in deze fase van het planproces. Er 

werd daarom voor de geplande uitbreidingen bepaald welk het maximaal geluidsvermogenniveau is dat 

de nieuwe inrichtingen mogen hebben zodat de gezamenlijke impact van de uitbreidingen van Scania 

en Weljtens de geldende milieukwaliteitsnorm (MKN) niet zou overschrijden. Deze maximale emissies 

zullen vergeleken worden met de kengetallen gehanteerd voor de reeds aanwezige bedrijvigheid van 

Scania en Weltjens zijnde 61, 56 en 51 dB(A) per m² voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode 

voor Scania en 58, 53 en 48 dB(A)/m² voor Weltjens. 

Indien het maximaal toegelaten emissieniveau hoger is dan de kengetallen, dan zal voor de geplande 

uitbreiding alsnog worden uitgegaan van de kengetallen zelf daar deze een realistische inschatting zijn 

van de werkelijke geluidsemissie van dit type bedrijvigheid. 
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Indien dit maximale geluidsemissieniveau lager is dan de kengetallen, dan zal de impact uitgaande van 

dit maximaal toegelaten emissieniveau worden besproken en dienen de nodige maatregelen te worden 

getroffen teneinde de geluidsemissie van de uitbreiding te beperken tot dit toegelaten maximale niveau.  

Uitgaande van de bovenstaande inschattingen van de geluidsemissies werd de geluidsimpact naar de 
omgeving berekend door middel van overdrachtsberekeningen met het rekenmodel ‘IMMI’. Voor de 
geluidsemissie met betrekking tot de herbestemming van de terreinen werden de berekeningen 
uitgevoerd op basis van de norm ISO 9613-2. De impact van de relevante wegen rond het plangebied 
werd berekend met de Nederlandse rekenmethode RMW / SRM II – Reken en Meetvoorschrift 
Wegverkeerslawaai – Standaard Rekenmethode II. Daarbij werd het geluidsniveau bepaald voor de 
parameters Lday, Levening, Lnight en Lden. Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde 
geluidsniveau van de dag-, avond- en nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd 
worden met resp. 5 en 10 dB(A). Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden (23u00 
tot 7u00) over een jaar9. 

Op basis van het geluidsmodel werden er 2 berekeningen uitgevoerd: 

 Rasterberekeningen op een vast raster van 15m x 15m voor de 4 parameters Lday, Levening, 
Lnight en Lden, berekend voor het ganse studiegebied, tot op 500m van de rand van het 
plangebied, voor het visualiseren van de geluidsbelasting op basis van contourkaarten. 

 Berekeningen ter hoogte van de discrete evaluatiepunten gelegen ter hoogte van de meest 
nabije woningen en/of kritische natuurgebieden. 

 

Het globale effect op het geluidsklimaat wordt enerzijds bepaald door de wijziging van de 
verkeersstromen op de relevante wegen rond het plangebied en dus door het resulterende 
verkeersgeluid, en anderzijds door het effect van de herinrichting van de terreinen in het plangebied. 
Door sommatie van de verkeersimpact en het exploitatiegeluid, en een vergelijking met de 
referentiesituatie, kan de wijziging van de geluidsniveaus op discrete referentiepunten en dus de 
wijziging van het geluidsklimaat in het algemeen in beeld gebracht worden. Op die manier kunnen de 
zones met positieve effecten en deze met negatieve effecten voor de discipline geluid objectief 
gekwantificeerd worden. 

 Effectuitdrukking 

De effecten voor de discipline geluid worden uitgedrukt in een specifiek geluidsniveau in dB(A). Het 
specifieke geluid afkomstig van de relevante wegen en de geplande herbestemming werd afzonderlijk 
bepaald voor de verschillende locaties nabij bewoning en onder de vorm van contouren. Ook het 
gezamenlijke effect op het geluidsklimaat werd bepaald op een aantal discrete punten.  

Zoals het richtlijnenboek voorschrijft werden de effecten berekend op een standaard hoogte van 4m 
boven het maaiveld en dit zowel via rasterberekeningen als ter hoogte van discrete punten. 

De berekende cumulatieve contourkaarten van zowel de referentiesituatie 2025 als de geplande situatie 
werden ter beschikking gesteld voor de disciplines mens en fauna. 

 Effectbeoordeling 

                                                                 

9 Merk op dat de geluidsbelastingsindicatoren Lden, Lday, Lnight gebaseerd zijn op de Europese regelgeving, welke als standaard  
7h-19h voor de dag, 19h-23h voor de avond en 23h-7h voor de nacht hanteert. Dit verschilt t.o.v. de voorschriften van Vlarem II, 
Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht” waar 7h-19h voor de dag, 19h-22h voor de avond en 22h-7h 
voor de nacht wordt gehanteerd. 
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Ter hoogte van de discrete referentiepunten gelegen nabij woningen rondom het plangebied en langs 
relevante wegen werd er nagegaan in hoeverre er bij de herbestemming van de terreinen van het 
plangebied wordt voldaan aan de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II. 

De evaluatie van de significantie van de effecten inzake geluid gebeurt op basis van het 
significantiekader uit het richtlijnenboek geluid en trillingen, dat in eerste instantie rekening houdt met 
de effecten van het plan of project zelf (verschil referentiesituatie-geplande situatie > tussenscore), als 
met het al dan niet voldoen aan de Vlarem normen (eindscore na correctie): 

Tabel 3-3 Significantiekader discipline geluid en trillingen 

Invloed op omgeving Eindscore na correctie 

  Voldoet aan het Vlarem ? 

Lna-Lvoor* tussenscore Nieuw of verandering Bestaand  

ΔLAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10 

ΔLAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<ΔLAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<ΔLAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 

-1≤ΔLAX,T≤+1 0 0 -1/-2 ** 0 -1 -3 

-3≤ΔLAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤ΔLAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

ΔLAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 - 

ΔLAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd 
Met T = duur in seconden 
Met X:  
“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm 
ofwel 
“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid. 
GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II 
RW : richtwaarde 
Lsp : specifiek geluid 
*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van een 
inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen, 
het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking. 
** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het 
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie). 

 

Voor die uitzonderlijke situaties waarbij het geluidsklimaat (aanzienlijk) verbetert maar de 
grenswaarden evengoed overschreden worden (vakje met “-“), zal de deskundige zelf een score 
aangeven die vergezeld gaat van een degelijke motivatie. 

De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 

-1 (beperkt significant 
negatief) 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, 
maar indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient de 
deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende 
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 
worden. 

-2 (significant negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 
maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het 
ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

-3 (zeer significant negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 
maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken 
ervan dient dit gemotiveerd te worden. 
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De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, beperkt positief, 
positief en zeer positief. 

Voor geluidsbronnen die niet onder de Vlarem wetgeving vallen – waaronder verkeersgeluid – is de 
gecorrigeerde eindscore strikt genomen niet toepasbaar daar er geen wettelijke opgelegde 
grenswaarden bestaan. De evaluatie van het effect van het wegverkeer wordt daarom veelal uitgevoerd 
rekening houdend met de zgn. tussenscore of dus de mate waarin het bestaande geluidsklimaat 
beïnvloed wordt door de geplande wijzigingen. 

 Bestaande toestand/Referentiesituatie 

In de huidige situatie wordt het geluidsklimaat van het plangebied en zijn nabije omgeving bepaald door 

het aanwezige verkeersgeluid, alsook door de bedrijfsactiviteiten in de bestaande industriezone 

(‘bedrijventerrein Opglabbeek’) ten zuiden van het plangebied.  

Net ten noorden van het plangebied, op respectievelijk 45m en 75m van de grens van het 

uitbreidingsgebied van Weltjens bevinden zich 2 zonevreemde woningen. Op ca. 500m ten noordwesten 

van het plangebied ligt een woonlint welke zonevreemd gelegen is in agrarische gebied, ten noorden en 

ten oosten van het plangebied bevindt zich een natuurgebied (Ruiterskuilen) en ten zuiden van het 

industriegebied waarin Scania en Weltjens op heden gelegen zijn bevindt zich een woongebied met ten 

oosten hiervan een recreatiezone (o.a. Rugbyclub Oudsbergen10). Nog verder zuid(west)elijk gelegen 

bevinden zich nog natuurgebieden.  

Het omgevingsgeluid voor het westelijk deel van het plangebied en de eerstelijnsbebouwing langs de 

N76, wordt in sterke mate beïnvloed door verkeersgeluiden. De N76 werd bovendien in beschouwing 

genomen in de strategische geluidskaarten 3de fase voor het referentiejaar 2016. De geluidskaart voor 

respectievelijk Lden en Lnight zijn te vinden op de website van LNE en worden hier weergegeven in de 

volgende twee illustraties (zie Figuur 3-2). 

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/goedgekeurde-

geluidskaarten 

Er zijn geen contouren van het lucht- of spoorverkeer die zich in de nabijheid van het plangebied 

bevinden. 

                                                                 

10 Deze rugbyclub situeert zich in ‘gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’ en 
‘agrarisch gebied’, en is dus  ‘zonevreemd’ gelegen. 

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/goedgekeurde-geluidskaarten
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/goedgekeurde-geluidskaarten
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Lden wegverkeer Lnight wegverkeer 

  

Figuur 3-2 Geluidskaart wegverkeer (bron LNE) 

 Geluidsmetingen 

In het kader van voorliggend plan-MER werden onbemande geluidsimmissiemetingen gedurende 10 

dagen uitgevoerd ter hoogte van 1 meetpunt (MP 1) alsook beperkte geluidsimmissiemetingen ter 

hoogte van 11 bemande meetpunten (MPA t.e.m. MPJ op Figuur 3-3). De ligging van de meetpunten 

werd zo gekozen om een zo goed mogelijke spreiding over het plangebied te bekomen en dit ter hoogte 

van enkele kritische woningen en natuurgebieden nabij het plangebied.  

Deze immissiemetingen zijn om volgende redenen van belang in dit plan-MER: 

 om de berekende geluidsniveaus van de verkeersimpact op basis van modellering te toetsen 
aan werkelijk gemeten geluidsniveaus en zodoende het overdrachtsmodel te valideren; 

 om een beeld te krijgen van de huidige achtergrondgeluidsniveaus ten gevolge van de 
bestaande infrastructuur. 

De continue meting werd uitgevoerd van dinsdag 23 april 2019 12u tot donderdag 2 mei 9u30. 
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De ambulante metingen werden uitgevoerd op dinsdag 23 april 2019 tussen 13h00 en 17h30 en op 

donderdag 2 mei 2019 tussen 10u en 12u30, met een tijdsduur (T) van ongeveer 15 minuten per 

meetpunt. 

De ligging van de meetpunten wordt weergegeven in Figuur 3-3. Een overzicht met de beschrijving en 

Lambert coördinaten van de meetpunten en de meetresultaten wordt weergegeven in Tabel 3-4.  

Tabel 3-4 Meetpunten – overzicht ligging en zonering 

Meet 

punt 
X Y omschrijving Ligging gewestplan 

MKN 

(dag) 

MKN 

(avond) 

MKN 

(nacht) 

MP 1 231115 193352 Weg naar Zwartberg 28 Agrarisch gebied 45 40 35 

MP A 231269 192783 
Weg naar Zwartberg 66 - 

voorzijde 
Gebied op < 500m ind. Gebied 50 45 45 

MP B 231328 192814 
Weg naar Zwartberg 66 - 

achterzijde 
Gebied op < 500m ind. Gebied 50 45 45 

MP C 231460 191960 Hortensiastraat  36 Gebied op < 500m ind. Gebied 50 45 45 

MP D 231802 192204 Lobeliastraat 8 Gebied op < 500m ind. Gebied 50 45 45 

MP E 232136 192154 Voetbalveld Gebied op < 500m ind. Gebied 50 45 45 

MP F 232503 191930 Weg naar Zwartberg 325 Gebied op < 500m ind. Gebied 50 45 45 

MP G 233651 192533 Weg naar Zwartberg 213 Gebied op < 500m ind. Gebied 50 45 45 

MP H 232236 193369 Natuurgebied NO Gebied op < 500m ind. Gebied 50 45 45 

MP I 231535 193286 Natuurgebied N Natuurgebied 40 35 30 

MP J 231373 192193 Natuurgebied W Gebied op < 500m ind. Gebied 50 45 45 

MP K 231324 191015 Natuurgebied Z Natuurgebied 40 35 30 
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Figuur 3-3 Ligging meetpunten (bron achtergrond: GRB-kaart geopunt) 

Simultaan met de metingen werden er voertuigtelling uitgevoerd op de relevante weg (voor de beide 

richting) ter hoogte van dewelke het punt gelegen was. Ter hoogte van de punten MP D/E/H bevonden 

zich geen relevante wegen en werden er geen voertuigtellingen uitgevoerd. Volgende tabel geeft de 

verkeersintensiteit tijdens de metingen weer. Het betreft gegevens uitgaande van tellingen door 

observatie gedurende 15 minuten metingen welke werden herrekenend naar een uurgemiddelde 

verkeersbelasting. 

Tabel 3-5 Resultaten van de tellingen tijdens de geluidsmetingen 

Meetpunt Weg 
 uurgemiddelde 

lv mv zv 

MPA N76 – Weg naar Zwartberg 937 50 87 

MPB N76 – Weg naar Zwartberg 782 42 72 

MPC N76 – Weg naar Meeuwen 1015 36 178 

MPF Weg naar Zwartberg  779 23 6 

MPG Weg naar Zwartberg 1357 52 36 

MPI  Natuurgebied N - punt N 781 23 84 

MPJ Langs N76 -Natuurgebied  ZW 754 24 135 

MPK Langs N76 - Natuurgebied Z 1223 16 183 
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 Continue meting 

In het kader van voorliggende plan-MER werd er ter hoogte van 1 punt langdurig gemeten van dinsdag 

23 april 2019 12u tot donderdag 2 mei 9u30. 

Het meetpunt (MP1) is gelegen ter hoogte van de woning gelegen Weg naar Zwartberg 28. Deze woning 

is de meest nabijgelegen woning van het woonlint ten noordwesten van het plangebied. In de 

referentiesituatie is deze woning gelegen op 670m van het bestaande industriegebied. In de geplande 

situatie schuift het industriegebied op in noordelijke richting en zal deze woning nog op 500 m van het 

industriegebied gelegen zijn. Dit meetpunt is van belang teneinde het bestaande geluidsklimaat te 

kennen voor de geplande uitbreiding van het industrieterrein alsook ter validatie van het 

overdrachtsmodel. Immers, voor de referentiesituatie, zal worden uitgegaan van jaargemiddelde 

verkeersintensiteiten op uurbasis. Metingen van lange duur zullen bijgevolg een betere correlatie 

kennen met de berekende impact dan metingen van korte duur welke slechts een weergave is van de 

verkeersimpact en bijhorende verkeersintensiteit gedurende de korte meetperiode. 

Volgende tabel vat de belangrijkste resultaten van de immissiemetingen samen. Voor het bepalen van 

de gemiddelde, minimale en maximale geluidsniveaus in onderstaande tabel werden, conform de 

bepalingen van Vlarem II, enkel de meeturen weerhouden voor windsnelheden van minder dan 5m/s. 

Tabel 3-6 Resultaten van de langeduursmeting 

MP1 - Weg naar Zwartberg 28 

X 28502 

Y 28502 

Ligging  agrarisch gebied 

 DAG AVOND NACHT 

MKN  45 40 35 

Gem. LA95,1u 58.8 54.8 30.8 

LA95,1u – min 40.3 48.7 24.3 

LA95,1u – max 68.3 58.7 37.9 

Gem. LAeq,1u 76.6 75.3 66.7 

LAeq,1u – min 70.6 73.6 62.0 

LAeq,1u – max  78.7 76.3 71.4 

Uit de metingen blijkt dat de geldende milieukwaliteitsnorm ter hoogte van het meetpunt gedurende 

de dag- en de avondperiode aanzienlijk overschreden wordt en dat het geluidsklimaat ter hoogte van 

dit woonlint langs de N76 gedurende de dag- en avondperiode als “slecht” te omschrijven valt. 

Gedurende de nachtperiode daalt het gemiddelde LA95-niveau – uitgaande van de 4 laagste uren tijdens 

de nacht – tot 30.8 dB(A) wat de milieukwaliteitsnorm van 35 dB(A) respecteert. Het gemiddelde LAeq 

niveau tijdens de nachtperiode bedraagt evenwel nog 66.7dB(A) wat aangeeft dat het geluidsniveau ter 

hoogte van deze woningen aanzienlijk toeneemt bij verkeerspassage.  Bovendien zien we ook een meer 

beperkte spreiding in het LAeq niveau tijdens de dag- en avondperiode wat wijst op een vrij continue 

verkeersimpact waar deze spreiding toeneemt voor de nachtperiode wanneer verkeerspassages vaak 

een minder continue stroom kennen.  

In volgende figuur is de verdeling van de meeturen (bij windsnelheden ≤ 5m/s) in functie van de 

windsectoren weergegeven voor de gehele meetcampagne. Voor het meetpunt zijn de windrichtingen 

zuidoost en zuid het meest kritisch met betrekking tot de geplande wijzigingen in voorliggend Plan-MER. 

Deze windrichtingen zijn matig tot goed vertegenwoordigd in de meetcampagne. 
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Figuur 3-4 Verdeling aantal meeturen per windrichting 

Zoals de tabel reeds aangeeft wordt er een aanzienlijke spreiding vastgesteld in de gemeten LA95 

niveaus. Onderstaande figuur geeft het verloop in geluidsniveau over een gemiddelde dag voor de 

verschillende statistische parameters: 

o LAeq  energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau gedurende het meetuur; 
o LA50  geluidsdrukniveau dat gedurende 50% van het meetuur overschreden wordt; 
o LA95 geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van het meetuur overschreden wordt en 

de parameter voor het achtergrondniveau volgens Vlarem II; 
o LAN  geluidsdrukniveau dat gedurende N% van het meetuur overschreden wordt. 

 

Figuur 3-5 Verloop geluidsniveau over een gemiddelde dag 

Hieruit blijkt dat het LAeq niveau vrij stabiel is tussen 6u en 23u en pas na middernacht echt duidelijk 

daalt. De laagste LAeq niveaus tijdens de nachtperiode zijn echter slechts 10 dB(A) lager dan tijdens de 

dagperiode. 

Voor het LA95 niveau zien we ook tijdens de dagperiode een spreiding van ca. 10 dB(A) met een 

duidelijke toename in het LA95 niveau tussen 16u en 18u tot ca. 65 dB(A)waarna het LA95 niveau 

geleidelijk daalt tot ca. 30 dB(A) gedurende de diepe nacht tussen 2u en 4u. Vanaf 5u ‘s morgens  neemt 

het LA95-niveau heel snel toe. Hoewel het nachtelijke gemiddelde (bepaald conform Vlarem II uitgaande 

van de 4 laagste uurwaarden) slechts 30.8 dB(A) bedraagt en de MKN respecteert, toont de evolutie van 
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het LA95 niveau evenwel aan dat voor middernacht en na 5u ’s morgens de MKN alsnog overschreden 

wordt.  

 Ambulante metingen  

Naast de continue meting werden er ter hoogte van 11 meetpunten eveneens bemande metingen 

uitgevoerd met een meetduur van ca. 15 min. De metingen uitgevoerd op 23 april 2019 werden 

uitgevoerd bij een oostenwind bij een gemiddelde windsnelheid van 4.5 m/s. De metingen op 2 mei 

2019 werden uitgevoerd bij een zuidwestenwind met een gemiddelde windsnelheid van 3 m/s.  

De meetresultaten van de ambulante metingen geven het geluidsniveau weer voor volgende 

parameters: 

 LAeq,T energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau, 

 LA50,T geluidsdrukniveau dat gedurende 50% van de meetperiode overschreden wordt. 

 LA95,T geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van de meetperiode overschreden wordt of ook 
het achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h, 

De parameter LAeq,T geeft het energetisch gemiddelde geluidsniveau weer en is sterk afhankelijk van 

discontinue geluiden (bv. autopassages), waardoor meetpunten langsheen een relevante weg relatief 

gezien hogere geluidsniveaus vertonen dan meetpunten die verderaf gelegen zijn of zelfs afgeschermd 

worden van een weg.  

De parameter LA95,T geeft een indicatie voor het aanwezige achtergrondgeluid in de nabije omgeving 

van het plangebied en is minder gevoelig voor kortstondige verkeerspassages.  

Volgende tabel vat de belangrijkste resultaten van de bemande metingen samen.  

Tabel 3-7 Resultaten van de bemande metingen 

Meetpunt 
MKN  

(dag) 

LAeq,T  

in dB(A) 

LA50,T 

In dB(A) 

LA95,T 

 in dB(A) 

MP A 50 72.8 71.0 52.0 

MP B 50 52.7 51.8 46.5 

MP C 50 69.6 67.9 64.2 

MP D 50 53.3 49.4 45.9 

MP E 50 48.2 46.5 43.4 

MP F 50 66.9 64.7 51.8 

MP G 50 69.6 67.9 64.2 

MP H 50 44.9 39.5 37.0 

MP I 40 47.9 47.4 42.2 

MP J 50 72.4 69.8 52.3 

MP K 40 75.2 72.4 61.9 

 

Uit de meetresultaten van de meetpunten op korte afstand van de N76 (MP A, C, J en K) blijkt dat het 

LA95 niveau de milieukwaliteitsnorm voor de dagperiode overschrijdt. Ook ter hoogte van de punten 

MP F en MP G – gelegen langs de Weg naar Zwartberg (tussen het rondpunt van de N76 en Opglabbeek) 

– wordt de milieukwaliteitsnorm overschreden. 
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Ter hoogte van het natuurgebied ten noordoosten van het plangebied (MP H), alsook in het woongebied 

ten zuiden van het plangebied (MP D en MP E) wordt de milieukwaliteitsnorm gerespecteerd. Ter hoogte 

van deze meetpunten is de verkeersimpact beperkt en zal het gemeten omgevingslawaai een 

combinatie zijn van de impact van het industriegebied enerzijds en verkeerslawaai op grotere afstand 

anderzijds. Ter hoogte van de punten MP D en MP E (woongebied) bedraagt het LA95 niveau (bij 

oostenwind of dus meewind van het industriegebied naar deze punten) 43-46 dB(A). Ter hoogte van het 

natuurgebied (bij zuidwestenwind en dus opnieuw meewind) bedraagt het LA95 niveau nog slechts 37 

dB(A). Ter hoogte van het punt MP H (natuurgebied N) wordt een 5dB(A) hoger niveau opgemeten dan 

op MP I welke meer dan waarschijnlijk een gevolg is van de kortere afstand tot de N76. Ter hoogte van 

dit meetpunt wordt de geldende milieukwaliteitsnorm voor natuurgebied - 40 dB(A) tijdens de 

dagperiode - overschreden. 

Er kan dus gesteld worden dat op korte afstand van de 2 grote verkeersassen zijnde de N76 en de Weg 

naar Zwartberg – en dus veelal voor de eerste lijnsbebouwing – er sprake is van een slecht bestaand 

geluidsklimaat gedurende de dagperiode ten gevolge van de verkeersimpact.  Op grotere afstand van 

deze assen neemt het omgevingsgeluid snel af en is er (door afstand en/of afscherming tov deze wegen) 

een aanvaardbaar geluidsklimaat dat de MKN benadert tot respecteert. 

Dit wordt ook bevestigd door de meetresultaten ter hoogte van MP A en MP B waaruit blijkt dat aan de 

voorzijde van deze woning de MKN ruimschoots overschreden wordt ten gevolge van de zware 

verkeersimpact (N76). Ter hoogte van de achtergevel van deze woningen, op ca. 80m van de N76 doch 

zonder afscherming door de woningen, wordt de MKN nog slechts licht overschreden. Aan de effectieve 

achterzijde van de woning zou de MKN naar alle waarschijnlijkheid gerespecteerd worden, ten gevolge 

van de afscherming van het wegverkeer door de woning zelf, ondanks dat de achterzijde van deze 

woning uitkijkt op het industriegebied.  

 Modellering van de referentiesituatie 

De overdrachtsberekeningen voor de bepaling van de geluidsimmissie worden uitgevoerd volgens de 

omschreven methodiek in §3.3.  

 Bestaande situatie 

In eerste instantie werd een geluidsemissiemodel opgemaakt welke een weergave is van de actuele 

situatie en rekening houdt met het wegverkeer op de relevante wegen tijdens de metingen alsook het 

emissiegeluid van de activiteiten op het plangebied. Volgende gegevens worden hierbij gebruikt: 

 het wegverkeersgeluid wordt enerzijds bepaald op basis van de verkeersintensiteiten die 
werden vastgesteld voor de N76 en de Weg naar Zwartberg tijdens de ambulante 
geluidsmetingen gedurende de dagperiode en anderzijds met de mobiliteitsgegevens voor de 
referentiesituatie voor de overige wegen en tijdens de avond/nachtperiode. De gegevens 
worden verder aangevuld met de huidige snelheidslimieten en wegdekverhardingen, welke 
bepaald werden tijdens de bemande metingen; 

 het emissiegeluid t.g.v. van de huidige bedrijfsactiviteiten van Scania (bedrijfsopp. 21ha) en 
Weltjens (bedrijfsopp. 2.35ha) wordt bepaald volgens de methodiek zoals omschreven in 
§3.3.1 met behulp van kengetallen voor bestemming ‘zware distributie’ en ‘stelplaats voor 
vrachtwagens’ (verder ook ‘exploitatiegeluid’ genoemd).  

Een vergelijking van de gemeten resultaten van de continue meting (Ld, Le, Ln, Lden) en de ambulante 

metingen (LAeq,T-niveau) met de berekende bestaande situatie met behulp van het overdrachtsmodel 

(berekend gesommeerd Ld, Le, Ln, Lden van het wegverkeersgeluid en exploitatiegeluid van de huidige 

bedrijfsactiviteiten van Scania en Weltjens) wordt weergegeven in volgende tabellen. 
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Tabel 3-8 Vergelijking gemeten en berekende resultaten m.b.t. de bestaande situatie  - continue meting MP1 

 Lday Leve Lnight Lden 

Gemeten geluidsniveau 

Totaal 76.8 75.2 71.4 79.4 

Berekend geluidsniveau 

Wegverkeersgeluid 75.2 70.8 67.2 76.1 

Exploitatiegeluid 40.0 35.0 30.0 40.0 

totaal 75.2 70.8 67.2 76.1 

Verschil -1.6 -4.4 -4.2 -3.2 

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) 

Uit de vergelijking met de berekende totale impact en de gemeten impact gedurende de continue 

metingen op MP1, blijkt een goede correlatie tussen metingen en berekeningen voor de dagperiode. 

Voor de avond- en de nachtperiode wordt een verschil van ca. 4dB(A) vastgesteld. Daar voor de 

verkeersintensiteiten voor de dagperiode werd uitgegaan van de geobserveerde intensiteit – welke tot 

een goede correlatie leidt – en voor de avond- en nachtperiode werd uitgegaan van de gegevens voor 

de referentie 2025 situatie, is het verschil tussen metingen en berekeningen voor deze periodes mogelijk 

te wijten aan een verschil in verkeersintensiteit tussen metingen en berekeningen. De gehanteerde 

gegevens voor de avond- en nachtperiode zijn immers deze voor de referentiesituatie 2025 welke 

enigszins afwijken van de huidige toestand. 

Er dient hierbij te worden opgemerkt dat er voor de dagperiode een goede overeenkomst is tussen onze 

tellingen en de verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie 2025 vanuit de discipline mobiliteit voor 

wat betreft het aantal auto’s doch een zeer groot verschil wordt vastgesteld voor wat betreft het 

vrachtverkeer. Voor de N76 ter hoogte van het MP1 werd op 23/4 en op 2/5 een uurgemiddelde van 

respectievelijk 87 en 84 passages vastgesteld waar de mobiliteitsgegevens slechts 23 passages bevatten. 

Een vergelijkbare onderschatting van het zware wegverkeer zou voor de avond- en nachtperiode een 

verschil in geluidsemissie van 0.5 tot 2dB(A) geven. Daarnaast zouden ook hogere snelheden dan 

wettelijk toegelaten voor een deel het verschil kunnen verklaren. De oorzaak van het verschil tussen 

metingen en berekeningen is naar alle waarschijnlijkheid een combinatie van werkelijke snelheid en 

werkelijke intensiteit. Rekening houdend met deze verklaring, kan er gesteld worden dat er een goede 

overeenkomst wordt vastgesteld tussen de meetresultaten en de berekende resultaten. 

De vergelijking toont daarnaast ook aan dat het omgevingsgeluid ter hoogte van het woonlint ten 

noordwesten van het plangebied bepaald wordt door het wegverkeersgeluid. 

Tabel 3-9 Vergelijking gemeten en berekende resultaten m.b.t. de bestaande situatie  - ambulante metingen 

Meetpunt 
Gemeten LAeq,T 

(T=min 15min) 

Berekend Lday Verschil 

berekening - 

meting wegverkeersgeluid exploitatiegeluid Totaal 

MP A 72.8 72.7 42.0 72.7 -0.1 

MP B 52.7(1) 60.3 45.2 60.4 7.7 

MP C 69.6 71.0 41.8 71.0 1.4 

MP D 53.3 52.7 48.1 54.0 0.7 

MP E 48.2 46.7 44.9 48.9 0.7 

MP F 66.9 67.9 37.2 67.9 1.0 

MP G 69.6 71.3 32.2 71.3 1.7 

MP H 44.9 45.2 43.6 47.5 2.6 

MP I 47.9 51.4 44.3 52.2 4.3 

MP J 72.4 73.3 43.5 73.3 0.9 



 
 

ID 4235313069 – Plan-MER PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. 
Scania Parts Logistics en Weltjens Transport nv | 89 

Meetpunt 
Gemeten LAeq,T 

(T=min 15min) 

Berekend Lday Verschil 

berekening - 

meting wegverkeersgeluid exploitatiegeluid Totaal 

MP K 75.2 72.8 32.8 72.8 -2.4 

 Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) 

(1) de meting uitgevoerd op het punt MPB dient met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd daar het 

meetresultaat te gevolge van windstoten mogelijk onder niet representatieve omstandigheden werd 

bekomen.. Tevens werden deze metingen uitgevoerd bij sterke tegenwind. 

Simultaan met de bemande korte duur metingen werden het aantal voertuigbewegingen geteld op de 

weg waaraan het meetpunt gelegen is. De berekende impact in bovenstaande tabel werd uitgevoerd 

uitgaande van deze tellingen.  

Voor de meetpunten MP A, MP C en MP J – welke gelegen zijn op korte afstand van de N76 – MP F & 

MP G – welke gelegen zijn op korte afstand van de Weg naar Zwartberg – en MP D & MP E – gelegen in 

het woongebied ten zuiden van de industriezone – bedraagt het verschil tussen metingen en 

berekeningen minder dan 2 dB(A) en wordt er bijgevolg een goede correlatie tussen metingen en 

berekeningen gevonden. Ter hoogte van MP K – hoewel deze op korte afstand van de N76 gelegen is – 

wordt een afwijking van ca. -2.4 dB(A) vastgesteld welke evenwel nog steeds aanvaardbaar is. 

Voor de meetpunten MP B, MP H en MP I – welke alle gelegen zijn op grotere afstand ten oosten van 

de N76 – wordt een afwijking van meer dan 2dB(A) berekend. Voor MP H bedraagt de afwijking slechts 

2.6 dB(A) wat alsnog aanvaardbaar is. Voor MP B en MP I bedraagt de overschatting respectievelijk 7.7 

en 4.3 dB(A).  

Het verschil ter hoogte van MPB kan deels verklaard worden door de meteo-omstandigheden tijdens 

deze geluidsmeting. Er werd immers gemeten bij oostenwind – welke tegenwind is voor de N76 ten 

opzichte van het meetpunt – en met windsnelheden van ca. 4.5m/s doch waarbij er tijdens de meting 

zelf verschillende harde windstoten voorkwamen. Het gemeten niveau is bijgevolg mogelijk niet onder 

representatieve omstandigheden bekomen en daardoor met de nodige voorzichtigheid te hanteren. 

Het verschil ter hoogte van MP I kan deels verklaard worden door de aanwezigheid van het natuurgebied 

ten noorden van het meetpunt welke in realiteit het noordelijk deel van de N76 zal afschermen van het 

meetpunt waar dit in de berekeningen niet in rekening wordt gebracht.  

Uitgezonderd het grote verschil op het punt MP B welke niet geheel verklaard kan worden en mogelijk 

eerder een gevolg is van een onbetrouwbaar meetresultaat, toont de vergelijking aan dat, met de 

beschreven werkwijze, de gemeten geluidsniveaus tijdens de korte duur metingen voor de kritische 

locaties nabij woningen de berekende geluidsniveaus dicht benaderen en m.a.w. het overdrachtsmodel 

de realiteit voldoende benadert om betrouwbaar te zijn.  

Tevens toont de vergelijking aan dat op de punten MP A, MP C, MP F, MP G, MP I, MP J en MP K het 

verkeerslawaai het omgevingsgeluid domineert en de bijdrage van het exploitatiegeluid 

verwaarloosbaar is. Enkel in het woongebied (MP D en MP E) en in het natuurgebied ten noordoosten 

van het plangebied (MP H) kent het exploitatiegeluid een relevante bijdrage. 

 Referentiesituatie 2025 

De effectbeoordeling zal niet gebeuren ten aanzien van de bestaande situatie, maar ten aanzien van de 

‘referentiesituatie 2025’ welke tevens het referentiejaar is voor de discipline mobiliteit (zie § 2.3.2).  

Zoals beschreven in §3.3.1. wordt in de referentiesituatie zowel het geluid van het wegverkeer op de 

relevante wegen alsook het geluid van de bestaande activiteiten van Scania en Weltjens in rekening 

gebracht.  Voor deze activiteiten worden voor de referentiesituatie 2025 geen wijzigingen verwacht 
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t.o.v. de bestaande situatie en werden bijgevolg de geluidsemissiegegevens van de bestaande situatie 

(o.b.v. kengetallen) hernomen.  

De contourkaarten die de geluidsbelasting weergeven van het wegverkeer en de activiteiten op het 

plangebied volgens de referentiesituatie worden weergegeven in de figuren Figuur 3-7 tem Figuur 3-9. 

Naast de afgebeelde geluidscontouren is het geluidsniveau eveneens berekend op enkele discrete 

punten op relevante locaties ter hoogte van de woningen rondom het plangebied. Er worden 19 

referentiepunten beschouwd. Dit zijn in eerste instantie de 12 locaties waar ook metingen werden 

uitgevoerd, aangevuld met nog 7 referentiepunten op of in de nabije omgeving van het plangebied nabij 

kritische gebouwen (woningen, school, burelen) alsook langsheen de eerstelijnsbebouwing van de 

relevante wegen waar wijzigingen in de geluidsemissie van het wegverkeer ten gevolge van het 

planvoornemen verwacht worden. Enkele van deze referentiepunten liggen hierbij buiten de zone van 

500m rondom het industriegebied. De ligging van de referentiepunten is weergegeven op Figuur 3-5.  

 

Figuur 3-5 Ligging referentiepunten (bron achtergrond: GRB-kaart geopunt) 

Een beschrijving van de referentiepunten met hun ligging ten opzichte van het gewestplan is 

weergegeven in onderstaande Tabel 3-10. In deze tabel wordt tevens de geldende milieukwaliteitsnorm 

(MKN) alsook de toepasselijke gedifferentieerde referentiewaarde  waarbij rekening wordt gehouden 

met  de classificatie van de wegen  zoals toegelicht in §2.4.1.1 weergegeven. 

Tabel 3-10 Beschrijving discrete referentiepunten in en rond het plangebied 
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IP X Y Omschrijving 
Ligging volgens het 

gewestplan 

Milieukwaliteitsnorm Gediff RW 

dag 
avon

d 

nach

t 
Lden Lnight 

MP 1 
23111

5 
193352 

Weg naar Zwartberg 

28 
Agrarisch gebied 45 40 35 65 55 

MP A 
23126

9 
192783 

Weg naar Zwartberg 

66 - voorzijde 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 65 55 

MP B 
23132

8 
192814 

Weg naar Zwartberg 

66 - achterzijde 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 65 55 

MP C 
23146

0 
191960 Hortensiastraat  36 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 70 60 

MP D 
23180

2 
192204 Lobeliastraat 8 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 65 55 

MP E 
23213

6 
192154 Voetbalveld 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 65 55 

MP F 
23250

3 
191930 

Weg naar Zwartberg 

325 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 65 55 

MP G 
23365

1 
192533 

Weg naar Zwartberg 

213 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 65 55 

MP H 
23223

6 
193369 Natuurgebied NO 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 65 55 

MP I 
23153

5 
193286 Natuurgebied N Natuurgebied 40 35 30 65 55 

MP J 
23137

3 
192193 Natuurgebied W 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 70 60 

MP K 
23132

4 
191015 Natuurgebied Z Natuurgebied 40 35 30 70 60 

IP 1 
23145

1 
191793 

Weg naar Meeuwen 

27 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 70 60 

IP 2 
23131

2 
191563 Zalmstraat 1 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 70 60 

IP 3 
23078

8 
192201 Grote Heide 1 Agrarisch gebied 45 40 35 65 55 

IP 4 
23165

9 
191102 

Weg naar Zwartberg 

469 
Natuurgebied 40 35 30 70 60 

IP 5 
23185

5 
191904 Basisschool 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 65 55 

IP6 
23160

8 
192577 Burelen Yazaki Industriegebied 60 55 55 65 55 

IP7 
23132

7 
192764 

Weg naar Zwartberg 

64 - achterzijde 

Gebied op < 500m ind. 

Gebied 
50 45 45 65 55 

 

De berekende geluidsniveaus op de discrete referentiepunten voor het wegverkeer en de bestaande 

activiteiten van Scania en Weltjens  (verder ook  ‘exploitatiegeluid’ genoemd) worden voor de 4 

parameters Lday, Levening, Lnight en Lden weergegeven in Tabel 3-11.  

 

 

Tabel 3-11 Berekende geluidsniveaus verkeersgeluid en exploitatiegeluid – referentiesituatie 2025 

IP 
Verkeersgeluid Exploitatiegeluid 

Lday Leve Lnight Lden Lday Leve Lnight Lden 

MP 1 73.9 70.7 67.1 75.8 40.0 35.0 30.0 40.0 

MP A 71.4 68.4 64.4 73.2 42.0 37.0 32.0 42.0 
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IP 
Verkeersgeluid Exploitatiegeluid 

Lday Leve Lnight Lden Lday Leve Lnight Lden 

MP B 59.1 55.9 52.2 60.9 45.2 40.2 35.2 45.2 

MP C 69.8 66.3 62.8 71.5 41.8 36.8 31.8 41.8 

MP D 52.2 47.9 46.1 54.1 48.1 43.1 38.1 48.1 

MP E 45.7 42.2 38.6 47.3 44.9 39.9 34.9 44.9 

MP F 66.9 64.1 58.7 68.3 37.2 32.2 27.2 37.2 

MP G 65.7 62.9 57.6 67.2 32.2 27.2 22.2 32.2 

MP H 44.0 40.7 37.1 45.8 43.6 38.6 33.6 43.6 

MP I 50.2 47.0 43.4 52.1 44.3 39.3 34.3 44.3 

MP J 72.9 69.3 66.2 74.7 43.5 38.5 33.5 43.5 

MP K 72.6 69.2 65.3 74.2 32.8 27.8 22.8 32.8 

IP 1 69.8 66.3 62.9 71.5 39.7 34.7 29.7 39.7 

IP 2 54.1 50.7 47.1 55.8 37.7 32.7 27.7 37.7 

IP 3 48.2 44.8 41.2 49.9 38.6 33.6 28.6 38.6 

IP 4 56.7 53.3 49.3 58.2 34.6 29.6 24.6 34.6 

IP 5 46.8 43.5 39.6 48.4 40.6 35.6 30.6 40.6 

IP6 58.7 54.0 52.4 60.4 53.3 48.3 43.3 53.3 

IP7 59.4 56.2 52.5 61.2 43.3 38.3 33.3 43.3 

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) 

Uit de berekeningen blijkt dat het verkeersgeluid ter hoogte van alle punten gelegen op korte afstand 

van de N76 de geldende gedifferentieerde referentiewaarden overschrijdt en dit zowel voor de 

parameter  Lden als Lnight.  Tevens worden de gedifferentieerde referentiewaarden voor lokale wegen 

overschreden ter hoogte van de punten MP F en MP G welke gelegen zijn langs de Weg naar Zwartberg. 

Voor de punten gelegen op grotere afstand van deze relevante wegen worden de gedifferentieerde 

referentiewaarden gerespecteerd. 

Dit is tevens zichtbaar op de berekende contourkaarten m.b.t. verkeersgeluid.  

Het exploitatiegeluid respecteert de geldende milieukwaliteitsnorm ter hoogte van alle punten met 

uitzondering van het punt MP I - welke gelegen is ter hoogte van het natuurgebied ten noorden van het 

plangebied - waar de MKN voor de 3 beoordelingsperiodes met ca. 4 dB(A) overschreden wordt. 

(Opgelet: het emissiegeluid van de bestaande exploitatie van Scania en Weltjens is gebaseerd op basis 

van kengetallen voor de bestemming ‘zware distributie’ en ‘stelplaats voor vrachtwagens’ – zie ook 

§3.3.1 – en dus niet op effectieve geluidsemissiegegevens). 

Tot slot toont het overdrachtsmodel dat het wegverkeersgeluid een belangrijke geluidsbijdrage heeft 

ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing alsook natuurgebieden op korte afstand van de relevante 

wegen rond het plangebied, doch t.h.v. de verder gelegen natuurgebieden, de achterzijde van de 

eerstelijnsbebouwing en centraal in het woongebied kent het exploitatiegeluid een gelijkwaardige 

bijdrage aan het totale geluidsklimaat als het verkeersgeluid.  Op geen van de referentiepunten is het 

bestaande exploitatiegeluid evenwel bepalend voor het geluidsklimaat.  
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Figuur 3-7 Contourkaart – Wegverkeer Referentiesituatie 2025  - Lden - Lnight 
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Figuur 3-7 Contourkaart – Exploitatiegeluid Referentiesituatie 2025    - Lden – Lnight 
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Figuur 3-9 Contourkaart – Cumulatieve impact Referentiesituatie 2025  - Lden - Lnight 

 Effectbespreking en –beoordeling 

Zoals reeds aangehaald in § 3.3.1 zal binnen de discipline geluid een toetsing aan referentiesituatie 1 of 

referentiesituatie 2 niet onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren ten 

aanzien van het referentiejaar 2025. 
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 Geplande situatie 

In wat volgt wordt voor de geplande situatie het effect nagegaan binnen het studiegebied. Daarbij wordt 

dezelfde werkwijze gevolgd als voor de referentiesituatie. Het effect van de geluidsemissie van de weg 

t.g.v. het planvoornemen, zal bepaald worden m.b.v. de aangeleverde verkeersintensiteiten vanuit de 

discipline mobiliteit. Voor het effect van de exploitatie van het plangebied door de uitbreiding van Scania 

en Weltjens, zal de maximaal toegelaten geluidsemissie uitgaande van de toepasselijke 

milieukwaliteitsnormen worden bepaald en zal het effect vervolgens uitgaande van deze maximale 

geluidsemissie worden berekend.  

Onderstaande tabel geeft de geplande uitbreiding mee van de respectievelijke bedrijven. 

Tabel 3-12 Oppervlakte geplande uitbreiding 

(deel)Bedrijf Opp (m²) 

Weltjens 15326 

Scania  deel 1 (uitbreiding korte termijn binnen bestaande 

industriezone)11 
33000 

Scania deel 2 (Uitbreiding middellange termijn binnen plangebied) 189383 

 

Uit de informatie met betrekking tot de toename van het vrachtverkeer als gevolg van het 

planvoornemen, blijkt dat deze toename in hoofdzaak zal veroorzaakt worden door het bedrijf Weltjens. 

Onderstaande grafieken (Figuur 3-9 en Figuur 3-10) tonen de bijkomende verkeersgeneratie voor het 

inkomende en uitgaande vrachtverkeer per uur voor de beide bedrijven. 

 
Figuur 3-9 Grafische weergave - bijkomende verkeersgeneratie voor inkomend verkeer 

 

                                                                 

11 Daar de korte termijn uitbreiding van Scania op het braakliggend terrein ten oosten van 
het bestaande meest noordelijke gebouw, enkel zal worden uitgevoerd indien Scania via 
voorliggend RUP ook de garantie krijgt voor de middellange termijn uitbreiding (dus enkel 
bij goedkeuring van het PRUP besproken in voorliggend MER), werd de korte termijn 
uitbreiding – voor wat betreft het exploitatiegeluid – mee beschouwd als onderdeel van 
de geplande toestand.  
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Figuur 3-10 Grafische weergave - bijkomende verkeersgeneratie voor uitgaand verkeer 

Uit deze grafieken blijkt bovendien dat het vrachtverkeer van het bedrijf Weltjens een piekbelasting 

kent tijdens de late nacht/vroege ochtend alsook in de namiddag/vroege avond. Voor de dagperiode 

zou er bijgevolg tussen 17u en 18u een piektoename zijn van 15 passages, voor de avondperiode tussen 

19u en 20u een piektoename van 9 passages en voor de nachtperiode een piektoename van 27 passages 

tussen 6u en 7u ten opzichte van de referentietoestand.  

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde verkeersintensiteit voor zwaar verkeer op de Bedrijfsstraat en 

de N76 ten noorden en ten zuiden van de Bedrijfsstraat, en dit voor de referentiesituatie en de geplande 

situatie. 

Tabel 3-13 Uurgemiddelde verkeersintensiteit zwaar verkeer 

Situatie 
Bedrijfsstraat N76 noord N76 zuid 

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht 

REF 2025 14 2 3 23 7 7 37 10 11 

Geplande situatie  18 4 8 27 7 8 37 10 14 

 

Uurgemiddeld is de geplande toename in verkeer nog beperkt en wordt voor de avond- en nachtperiode 

een toename van ca. 35% in pae verwacht voor de Bedrijfsstraat.  

Rekening houdend met de piekbelasting, zou de omgeving van de Bedrijfsstraat in de geplande toestand 

gedurende de vroege ochtend (nachtperiode) een piekbelasting kennen van 30 passages in zwaar 

verkeer (REF2025 + piek)  wat een tienvoud is van de gemiddelde belasting in de referentiesituatie voor 

de nachtperiode en wat een toename van 5 dB(A) van de geluidsemissie van de bedrijfsstraat inhoudt. 

Indien deze piekbelasting zich evenredig zou verdelen over de beide richtingen van de N76, dan 

betekent dit een piekbelasting in de geplande toestand van 22 passages op de N76 naar het noorden en 

26 passages op de N76 naar het zuiden wat voor de beide wegen meer dan een verdubbeling is van de 

uurgemiddelde verkeersintensiteit in REF 2025. 

Voor de avondperiode stijgt de verkeersintensiteit van 2 passages (uurgemiddeld REF 2025 ) naar 11 

passages (zwaar verkeer) voor de geplande situatie tijdens het piekuur op de Bedrijfsstraat. Een 

evenredige verdeling van deze piekbelasting over de N76 noord/zuid houdt een toename van 50% in 

ten opzichte van de uurgemiddelde referentiesituatie 2025. 

Daar er met name in de meer kritische avond- en nachtperiode een toename van 35% in pae wordt 

verwacht en er tevens piekbelastingen worden verwacht in het zwaar verkeer welke een aanzienlijke 
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toename kennen ten opzichte van de referentiesituatie 2025 voor de kritische nachtperiode, wordt in 

volgende paragraaf zowel het gemiddelde effect van deze geplande verkeerstoename als het effect van 

de piekbelasting besproken.  

 Effectbepaling van het wegverkeer 

Voor de effectbepaling van het wegverkeer is rekening gehouden met de referentiesituatie 2025 en de 

geplande situatie na uitbreiding van Scania en Weltjens. 

In eerste instantie zal de geplande impact van het wegverkeer worden bepaald uitgaande van de 

verwachte uurgemiddelde verkeersintensiteiten op jaarbasis.  

Naast de geluidscontouren (Figuur 3-11) is het geluidsniveau eveneens berekend op de 19 discrete 

punten op relevante locaties ter hoogte van de woningen op en rondom het plangebied waarvoor de 

berekende resultaten voor de parameters Lday, Levening, Lnight en Lden worden weergegeven in Tabel 

3-14.  

Tabel 3-14 Berekende geluidsniveaus verkeersgeluid – geplande situatie - uurgemiddeld 

IP 
Wegverkeer – geplande toestand Wegverkeer – vergelijking REF 2025 

Lday Leve Lnight Lden Lday Leve Lnight Lden 

MP 1 73.9 70.8 67.2 75.8 0.0 0.1 0.1 0.1 

MP A 71.5 68.4 64.5 73.3 0.1 0.0 0.1 0.1 

MP B 59.3 56.2 52.6 61.2 0.2 0.3 0.4 0.3 

MP C 69.9 66.5 63.4 71.8 0.1 0.2 0.6 0.4 

MP D 52.5 48.4 46.6 54.5 0.3 0.5 0.5 0.5 

MP E 45.8 42.4 38.9 47.5 0.1 0.2 0.3 0.2 

MP F 66.9 64.1 58.7 68.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

MP G 65.8 63.1 58.0 67.4 0.1 0.2 0.4 0.3 

MP H 42.7 39.4 36.0 44.6 -1.3 -1.3 -1.1 -1.2 

MP I 50.3 47.0 43.6 52.2 0.1 0.0 0.2 0.1 

MP J 72.9 69.4 66.3 74.8 0.0 0.1 0.1 0.1 

MP K 72.7 69.3 65.7 74.4 0.1 0.1 0.4 0.2 

IP 1 70.0 66.5 63.5 71.9 0.2 0.2 0.6 0.4 

IP 2 54.3 50.9 47.6 56.1 0.2 0.2 0.5 0.3 

IP 3 48.3 45.0 41.6 50.2 0.1 0.2 0.4 0.3 

IP 4 56.8 53.5 49.7 58.5 0.1 0.2 0.4 0.3 

IP 5 46.9 43.6 39.9 48.6 0.1 0.1 0.3 0.2 

IP 6 59.2 54.9 53.9 61.5 0.5 0.9 1.5 1.1 

IP 7 60.6 57.5 53.8 62.5 1.2 1.3 1.3 1.3 

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) 

Uit een vergelijking van de contourkaarten en bovenstaande resultaten met de gediff. 

Referentiewaarden voor wegverkeer blijkt een analoge onder- of overschrijding als bij de 

referentiesituatie 2025, beschreven in §3.4.2.2.  
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Het verschil tussen de berekende geluidsniveaus voor de geplande situaties ten opzichte van de 

referentiesituatie 2025 wordt voor de 4 parameters Lday, Levening en Lnight eveneens weergegeven in 

de tabel. Voor de visualisatie van de wijziging ten opzichte van de referentiesituatie wordt in de tabel 

volgende kleurencode gehanteerd: 

Legende 

groen daling van het verkeersgeluid >1dB(A) 

wit daling/stijging  1 dB(A) 

oranje stijging van het verkeersgeluid >1dB(A) 

 

Hieruit blijkt dat de geplande situatie slechts een beperkte impact zal hebben op het verkeersgeluid. Ter 

hoogte van IP 6  en IP 7 (de achterzijde van de meest kritisch gelegen woning) wordt een toename van 

meer dan 1 dB(A) vastgesteld voor Lden én Lnight, en zelfs voor Lday en Levening thv IP 7. Voor IP 6 is 

dit een gevolg van de toegenomen verkeersbelasting op de bedrijfsstraat.  Ter hoogte van IP 7 is dit 

effect eerder het gevolg van de geplande afbraak van bestaande gebouwen op de uitbreidingszone van 

Weltjens waardoor de Bedrijfsstraat in de geplande situatie minder afgeschermd wordt naar deze 

woningen toe. Ter hoogte van MP B – achterzijde woning naast IP 7 – is de toename beperkt tot max. 

0.4 dB(A) (Lnight) daar de afscherming naar dit punt minder wijzigt.  

Ter hoogte van MP H (natuurgebied ten noordoosten van het plangebied) wordt een daling van het 

verkeersgeluid verwacht ten gevolge van de afscherming van de N76 naar het natuurgebied door het 

geplande gebouw van Scania op de uitbreidingszone.   

Naast het gemiddelde effect van de geplande situatie op de verkeersimpact werd tevens de impact van 

de grootste piekbelasting voor de 3 periodes bepaald ter hoogte van de evaluatiepunten. Er werd voor 

de berekening uitgegaan van de mobiliteitsgegevens voor de geplande toestand waarbij voor het zware 

verkeer zal worden uitgegaan van het uurgemiddelde REF2025 + worst-case piekbelasting per periode 

(dag/avond/nacht) uitgaande van de grafieken in §3.5.1 . Deze piekbelasting werd daarbij evenredig 

verdeeld over de beide rijrichtingen van de Bedrijfsstraat en de N76. Onderstaande tabel geeft de 

geluidsimpact op het moment van de toekomstige piekbelasting alsook een vergelijking met de 

gemiddelde referentiesituatie 2025. 

Tabel 3-15 Berekende geluidsniveaus verkeersgeluid – geplande situatie - piekbelasting 

IP 
Wegverkeer – geplande toestand - piek Wegverkeer – vergelijking REF 2025 - piek 

Lday Leve Lnight Lden Lday Leve Lnight Lden 

MP 1 74.1 70.9 68.1 76.3 0.2 0.2 1.0 0.6 

MP A 71.6 68.6 65.4 73.8 0.2 0.2 1.0 0.6 

MP B 59.5 56.4 53.4 61.7 0.4 0.5 1.2 0.8 

MP C 70.0 66.6 64.1 72.2 0.2 0.3 1.3 0.8 

MP D 52.5 48.5 46.9 54.7 0.3 0.6 0.8 0.6 

MP E 45.8 42.5 39.6 47.9 0.1 0.3 1.0 0.6 

MP F 66.9 64.1 58.7 68.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

MP G 65.8 63.1 58.0 67.4 0.1 0.2 0.4 0.3 

MP H 42.8 39.5 36.9 45.1 -1.2 -1.2 -0.2 -0.7 

MP I 50.4 47.2 44.5 52.7 0.2 0.2 1.1 0.6 
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IP 
Wegverkeer – geplande toestand - piek Wegverkeer – vergelijking REF 2025 - piek 

Lday Leve Lnight Lden Lday Leve Lnight Lden 

MP J 73.0 69.5 67.0 75.2 0.1 0.2 0.8 0.5 

MP K 72.7 69.3 66.0 74.5 0.1 0.1 0.7 0.4 

IP 1 70.0 66.6 64.2 72.3 0.2 0.3 1.3 0.8 

IP 2 54.3 51.0 48.3 56.5 0.2 0.3 1.2 0.7 

IP 3 48.4 45.2 42.6 50.7 0.2 0.4 1.4 0.8 

IP 4 56.8 53.5 50.1 58.7 0.1 0.2 0.8 0.4 

IP 5 47.0 43.7 40.5 49.0 0.2 0.2 0.9 0.5 

IP 6 59.7 55.8 56.6 63.5 1.0 1.8 4.2 3.1 

IP 7 60.7 57.6 54.7 63.0 1.3 1.4 2.2 1.8 

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) 

Uit deze tabel blijkt dat ter hoogte van verschillende van de beschouwde evaluatiepunten langsheen de 

N76 – gelegen ter hoogte van woningen – er, met name tijdens het piekmoment van de nachtperiode, 

een toename van meer dan 1 dB(A) te verwachten valt. Ter hoogte van de achterzijde van de meest 

kritisch gelegen woning (IP 7), wordt een toename van meer dan 1 dB(A) verwacht gedurende de 3 

piekmomenten en zelfs een toename van meer dan 2 dB(A) voor het piekmoment tijdens de 

nachtperiode. 

Op basis van het beoordelingskader zouden we voor de gemiddelde impact van het verkeersgeluid een 

tussenscore van 0 uitkomen ter hoogte van alle punten met uitzondering van het punt IP 6 (burelen 

langs de Bedrijfsstraat) en IP 7 (achterzijde meest kritische woning) waar een score van -1 van toepassing 

is en het punt MP H waar een score van +1 van toepassing is. Het planvoornemen heeft bijgevolg wat 

betreft de gemiddelde verkeersimpact een eerder verwaarloosbaar effect. Er is enkel op korte afstand 

van de Bedrijfsstraat en ter hoogte van de achterzijde van de woning ten westen van de uitbreidingszone 

van Weltjens sprake van een beperkt significant negatief effect. Ter hoogte van de overige woningen en 

de natuurgebieden is het gemiddelde effect van het planvoornemen evenwel verwaarloosbaar tot 

beperkt positief. 

Uitgaande van de piekbelasting, zien we echter dat, met name tijdens het piekmoment gedurende 

nachtperiode, er voor de woningen gelegen op korte afstand van de N76 een beperkt significant negatief 

effect is.  

Ter hoogte van de meest kritische woning (IP 7) worden de gedifferentieerde referentiewaarden – 

ondanks een verwachte toename van meer dan 2 dB(A) tijdens het piekmoment van de nachtperiode – 

evenwel nog steeds gerespecteerd. 

Ter hoogte van de punten MP 1, MP A, MP C, MP F, MP G, MP J, MP K en IP 1 worden de 

gedifferentieerde richtwaarden voor Lnight en Lden in de referentiesituatie 2025 reeds overschreden. 

De gemiddelde toename van het verkeerslawaai ten gevolge van het planvoornemen is ter hoogte van 

deze punten evenwel beperkt tot maximaal 0.6 dB(A) zodat er kan gesteld worden dat de gemiddelde 

verkeersimpact ter hoogte van deze punten eerder ongewijzigd zal blijven en de situatie niet slechter 

zal worden ten gevolge van de geplande ontwikkeling.  
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Figuur 3-11 Contourkaart – gemiddelde verkeersimpact geplande situatie - Lden - Lnight 

De toename van het verkeerslawaai op het moment van piekbelasting bedraagt ter hoogte van de 

punten MP 1, MP A, MP C en IP 1 evenwel meer dan 1 dB(A). Op momenten van de piekbelasting zal er 

dus sprake zijn van een verslechtering van het geluidsklimaat ter hoogte van deze woningen. Bovendien 

zal ten gevolge van de piekbelasting de gedifferentieerde referentiewaarde voor de nachtperiode ter 

hoogte van IP 6 (korte afstand van de bedrijfsstraat) overschreden worden. 
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 Effectbepaling van de exploitatie 

Voor de effectbepaling van de exploitatie van de uitbreiding van het industriegebied, werd in eerste 

instantie de toegelaten geluidsemissie voor Weltjens en Scania bepaald uitgaande van de geldende 

milieukwaliteitsnormen ter hoogte van de punten.  

De meest kritisch gelegen referentiepunten voor de uitbreidingen zijn MP B, MP H en MP I welke gelegen 

zijn op de rand van het plangebied ter hoogte van een kritische gelegen woning en ter hoogte van de 

nabije natuurgebieden. 

Elk van deze punten ligt (na herbestemming van het plangebied) op minder dan 500m van een 

industriegebied. De geldende milieukwaliteitsnormen zijn dan 50/45/45 dB(A).  

Onderstaande tabel geeft de specifieke impact van de uitbreidingen van Scania en Weltjens ter hoogte 

van de 3 kritische referentiepunten uitgaande van de kengetallen voor ‘zware distributie’ en 

‘stelplaatsen voor vrachtwagens’. 

Tabel 3-16 Berekende geluidsniveaus exploitatiegeluid uitbreiding thv meest nabije ref. punten 

Meetpunt 
Scania Weltjens Gezamenlijk 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

MP B 44.1 39.1 34.1 44.6 39.6 34.6 47.4 42.4 37.4 

MP H 56.4 51.4 46.4 24.6 19.6 14.6 56.3 51.3 46.3 

MP I 51.8 46.8 41.8 30.5 25.5 20.5 51.9 46.9 41.9 

 

Uit deze tabel blijkt dat ter hoogte ven MP H de hoogste impact van de uitbreiding verwacht wordt. Het 

meest bepalende referentiepunt voor de toegelaten geluidsvermogens van de uitbreidingen is bijgevolg 

het punt MP H.  

De berekende specifieke impact van Weltjens – uitgaande van de kengetallen welke representatief zijn 

voor dit type industrie – respecteert ruimschoots de geldende MKN zodat de geplande impact van de 

uitbreiding van Weltjens zal worden bepaald uitgaande van de kengetallen 58/53/48 dB(A)/m². 

Voor Scania zou de specifieke impact uitgaande van een geluidsemissie volgens de kengetallen voor 

‘zware distributie’ de geldende milieukwaliteitsnormen overschrijden. Opdat de impact van de 

uitbreiding de geldende MKN niet zou overschrijden, werd op basis van het overdrachtsmodel (IMMI) 

bepaald dat de impact van de uitbreiding van Scania dient te worden beperkt tot 54/49/49 dB(A)/m². 

De impact van de geplande uitbreiding van Scania (exploitatiegeluid) zal worden berekend uitgaande 

van dit beperkt geluidsvermogen per m².  Met dit beperkte geluidsvermogen zouden niet alleen de 

milieukwaliteitsnormen op MP H benaderd worden maar zou eveneens op 200m ten noordoosten van 

de toekomstige terreingrens van Scania (Vlarem evaluatiepunt) de limietwaarde voor een nieuwe 

inrichting  (45/40/40 dB(A) ) worden gerespecteerd. 

Naast de geluidscontouren (Figuur 3-12) is het geluidsniveau  van de geplande exploitatie berekend op 

discrete punten op relevante locaties ter hoogte van de woningen op en rondom het plangebied 

waarvoor de berekende resultaten voor de parameters Lday, Levening, Lnight en Lden worden 

weergegeven in Tabel 3-17.  
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Tabel 3-17 Berekende geluidsniveaus exploitatiegeluid – geplande situatie  

IP 

exploitatie – geplande toestand Overschrijding MKN exploitatie – vergelijking REF 2025 

Lday Leve 
Lnigh

t 
Lden 

dag avond nacht 
Lday Leve Lnight Lden 

MP 1 41.5 36.5 33.3 42.2 -3.5 -3.5 -1.7 1.5 1.5 3.3 2.2 

MP A 44.6 39.6 34.9 44.7 -5.4 -5.4 -10.1 2.6 2.6 2.9 2.7 

MP B 48.0 43.0 38.7 48.2 -2.0 -2.0 -6.3 2.8 2.8 3.5 3.0 

MP C 42.3 37.3 32.9 42.5 -7.7 -7.7 -12.1 0.5 0.5 1.1 0.7 

MP D 48.3 43.3 38.5 48.4 -1.7 -1.7 -6.5 0.2 0.2 0.4 0.3 

MP E 45.1 40.1 35.5 45.2 -4.9 -4.9 -9.5 0.2 0.2 0.6 0.3 

MP F 37.9 32.9 28.8 38.2 -12.1 -12.1 -16.2 0.7 0.7 1.6 1.0 

MP G 33.3 28.3 24.9 33.9 -16.7 -16.7 -20.1 1.1 1.1 2.7 1.7 

MP H 50.4 45.4 44.7 52.3 0.4 0.4 -0.3 6.8 6.8 11.1 8.7 

MP I 47.6 42.6 40.9 49.0 -2.4 -2.4 -4.1 3.3 3.3 6.6 4.7 

MP J 44.0 39.0 34.4 44.1 -6.0 -6.0 -10.6 0.5 0.5 0.9 0.6 

MP K 33.3 28.3 24.1 33.6 -6.7 -6.7 -5.9 0.5 0.5 1.3 0.8 

IP 1 40.2 35.2 30.8 40.4 -9.8 -9.8 -14.2 0.5 0.5 1.1 0.7 

IP 2 38.2 33.2 28.8 38.4 -11.8 -11.8 -16.2 0.5 0.5 1.1 0.7 

IP 3 39.3 34.3 30.0 39.5 -5.7 -5.7 -5.0 0.7 0.7 1.4 0.9 

IP 4 35.1 30.1 25.8 35.3 -4.9 -4.9 -4.2 0.5 0.5 1.2 0.7 

IP 5 40.9 35.9 31.5 41.1 -9.1 -9.1 -13.5 0.3 0.3 0.9 0.5 

IP 6 53.4 48.4 43.5 53.4 -6.6 -6.6 -11.5 0.1 0.1 0.2 0.1 

IP 7 48.1 43.1 39.2 48.5 -1.9 -1.9 -5.8 4.8 4.8 5.9 5.2 

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) 

Uit een vergelijking van bovenstaande resultaten met de milieukwaliteitsnorm voor omgevingslawaai 

blijkt dat het exploitatiegeluid van Scania en Weltjens – mits het beperken van de geluidsemissie van de 

volledige uitbreiding van Scania tot 54/49/49 dB(A)/m²  en het beperken van de geluidsemissie van 

Weltjens tot de emissiekengetallen voor ‘stelplaats voor vrachtwagens’ – de geldende 

milieukwaliteitsnormen respecteren tot benaderen. 

De uitbreiding veroorzaakt een stijging van het exploitatiegeluid van Weltjens en Scania ter hoogte van 

alle referentiepunten. De grootste toenames zijn te verwachten ter hoogte van de kritische woningen 

ten westen van het plangebied, het woonlint ten noordwesten van het plangebied en de noordelijke en 

noordoostelijke natuurgebieden. In het woongebied ten zuiden van de industriezone is de toename 

beperkt tot ca. 1 dB(A). Er kan dus gesteld worden dat er enkel in noord(oost)elijke en westelijke richting 

een significante toename van het exploitatiegeluid wordt verwacht. 

Hoewel op MP I – waar in de referentiesituatie een overschrijding werd vastgesteld – het 

exploitatiegeluid is toegenomen, worden de nieuwe milieukwaliteitsnormen ter hoogte van dit punt 

evenwel gerespecteerd. Door de uitbreiding van het industriegebied komt de rand van het natuurgebied 

ten noorden van het plangebied op minder dan 500m van het uitgebreide industriegebied te liggen en 

zijn er voor de geplande toestand hogere MKN van toepassing ter hoogte van MP I dan voor de 

referentiesituatie 2025. 
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Figuur 3-12 Contourkaart – Exploitatie Geplande situatie  - Lden - Lnight 
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 Globaal effect  

Het globale effect op het geluidsklimaat wordt enerzijds bepaald door de wijziging van de 

verkeersstromen op de ontsluitingswegen van het industriegebied en dus door het resulterende 

verkeersgeluid, en anderzijds door het effect van de uitbreiding van de activiteiten van Scania en 

Weltjens in het plangebied. Door sommatie van de geluidsniveaus van het verkeersgeluid en het 

exploitatiegeluid, en vergelijking met de referentiesituatie, kan de wijziging van de geluidsniveaus op de 

reeds eerder beschouwde punten en dus de wijziging van het geluidsklimaat in het algemeen in beeld 

gebracht worden. Onderstaande Tabel 3-18 geeft de cumulatieve geluidsimpact van de geplande 

situatie alsook de vergelijking met de referentiesituatie. 

Voor de visualisatie van de wijziging van het geluidsniveau ten opzichte van de referentiesituatie 2025 

en de omzetting van de wijzigingen naar effectscores volgens het richtlijnenboek discipline geluid en 

trillingen wordt volgende kleurencode gehanteerd: 

Legende 
Wijziging van het geluidsniveau 

tov referentiesituatie 2025 ΔLAX,T 

effectscores/ 

tussenscore12 
effect 

rood ΔLAX,T>+6 -3 zeer significant negatief 

donker oranje +3<ΔLAX,T≤+6 -2 significant negatief 

licht oranje +1<ΔLAX,T≤+3 -1 beperkt significant negatief 

Wit -1≤ΔLAX,T≤+1 0 verwaarloosbaar 

zeer licht 

groen 
-3≤ΔLAX,T<-1 +1 

beperkt significant positief 

licht groen -6≤ΔLAX,T<-3 +2 significant positief 

donker groen ΔLAX,T<-6 +3 Zeer significant positief 

 

Tabel 3-18 Gesommeerde geluidsniveaus wegverkeer en exploitatie site – geplande situatie 

IP 
Cumulatieve impact – geplande situatie Wijziging geluidsniveau tov ref 

Lday Levening Lnight Lden Lday Levening Lnight Lden 

MP 1 73.9 70.8 67.2 75.8 0.0 0.1 0.1 0.1 

MP A 71.5 68.4 64.5 73.3 0.1 0.0 0.1 0.1 

MP B 59.6 56.4 52.8 61.5 0.3 0.4 0.5 0.4 

MP C 69.9 66.5 63.4 71.8 0.1 0.2 0.6 0.4 

MP D 53.9 49.6 47.2 55.5 0.3 0.4 0.5 0.4 

MP E 48.5 44.4 40.5 49.6 0.1 0.2 0.4 0.3 

MP F 66.9 64.1 58.7 68.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

MP G 65.8 63.1 58.0 67.4 0.1 0.2 0.4 0.3 

MP H13 51.1 46.4 45.2 53.0 4.3 3.6 6.5 5.2 

                                                                 

12 Voor wegverkeerslawaai is deze beoordeling de effectscore, voor exploitatielawaai de zogenaamde 
tussenscore. Afhankelijk van wat de overschrijding veroorzaakt is het het één of het ander. Vandaar dat 
de beide benamingen in de header staan. 
13 De toename ter hoogte van dit punt is een gevolg van het toegenomen exploitatiegeluid. De 
effectscore op dit punt is dus feitelijk de tussenscore die nog dient te worden aangepast naar een 
effectscore op basis van het al dan niet respecteren van de MKN. 
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IP 
Cumulatieve impact – geplande situatie Wijziging geluidsniveau tov ref 

Lday Levening Lnight Lden Lday Levening Lnight Lden 

MP I 52.2 48.3 45.5 53.9 1.0 0.7 1.6 1.1 

MP J 72.9 69.4 66.3 74.8 0.0 0.1 0.1 0.1 

MP K 72.7 69.3 65.7 74.4 0.1 0.1 0.4 0.2 

IP 1 70.0 66.5 63.5 71.9 0.2 0.2 0.6 0.4 

IP 2 54.4 51.0 47.7 56.2 0.2 0.2 0.5 0.3 

IP 3 48.8 45.4 41.9 50.5 0.2 0.2 0.5 0.3 

IP 4 56.8 53.5 49.7 58.5 0.1 0.2 0.4 0.3 

IP 5 47.9 44.3 40.5 49.3 0.1 0.1 0.4 0.2 

IP 6 60.2 55.8 54.3 62.2 0.4 0.7 1.4 1.0 

IP 7 60.8 57.7 53.9 62.7 1.3 1.4 1.4 1.4 

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) 

De resulterende geluidscontouren die het globale effect op het geluidsklimaat weergeven zijn 

weergegeven op Figuur 3-13.  De verschilkaarten in Figuur 3-14 geven het verschil weer van de 

cumulatieve impact, zijnde verkeersgeluid en exploitatiegeluid, voor de geplande situatie ten opzichte 

van de globale geluidsniveaus voor de referentiesituatie 2025. Deze kaarten geven een duidelijk beeld 

van de te verwachten effecten t.g.v. het plan.  

Voor het exploitatiegeluid, zijnde de geluidsemissie van de activiteiten van Scania en Weltjens , wordt 

voornamelijk in noord(oost)elijke en westelijke richting een toename verwacht als gevolg van de 

uitbreiding van het industriegebied in deze richting. De hoogste toenames worden verwacht ter hoogte 

van het natuurgebied ten noordoosten van het plangebied met een toename van respectievelijk 6.5 

dB(A) voor Lnight en 5.2 dB(A) voor Lden voor de cumulatieve impact.  

Daar het omgevingsgeluid evenwel ter hoogte van de meeste punten bepaald wordt door het 

verkeerslawaai en de bijdrage van het exploitatiegeluid op het totale geluid eerder beperkt is, wordt 

voor de globale geplande impact ter hoogte van de meeste referentiepunten een toename van minder 

dan 1 dB(A) verwacht. 

Ter hoogte van IP 6 wordt voor Lnight wel een toename van 1.4 dB(A) verwacht ten gevolge van de 

verwachte toename in het vrachtverkeer doch voor de overige parameters bedraagt de globale 

toename minder dan 1 dB. Ter hoogte van IP 7 wordt voor alle parameters een toename van ca. 1.4 

dB(A) verwacht welke een combinatie is van toegenomen verkeersimpact door gereduceerde 

afscherming van de Bedrijfsstraat en anderzijds door de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van 

Weltjens en Scania. 

Ter hoogte van het noord(oost)elijke natuurgebied stijgt het totale omgevingsgeluid ter hoogte van MP 

H met ca. 7 dB(A) voor Lnight en 5 dB(A) voor Lden en ter hoogte van MP I met minder dan 2 dB(A). Daar 

de berekende cumulatieve impact ter hoogte van dit punt bepaald wordt door het exploitatiegeluid én 

de MKN ter hoogte van dit punt benaderd wordt, bedraagt de eindscore ter hoogte van deze punten ”-

1”. 
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Figuur 3-13 Contourkaart – Cumulatieve geplande situatie  - Lden - Lnight 
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Figuur 3-14 Verschilkaart kaart – Cumulatieve impact  – geplande situatie -  REF2025  - Lden - Lnight 
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 Conclusie en eventuele maatregelen 

Zoals reeds aangehaald in § 3.3.1 zal binnen de discipline geluid een toetsing aan referentiesituatie 1 of 

referentiesituatie 2 niet onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren ten 

aanzien van het referentiejaar 2025. 

 

Rekening houdend met het gegeven dat – uitgezonderd ter hoogte van de punten MP D, MP E en MP H 

– de verkeersimpact bepalend is voor het omgevingslawaai, kan er uitgaande van de beperkte 

geluidstoename ten gevolge van de geplande ontwikkelingen gesteld worden dat er eerder sprake is 

van een verwaarloosbaar effect voor het merendeel van het studiegebied. 

Ter hoogte van de punten IP 6 en IP 7  - zijnde op korte afstand van de Bedrijfsstraat en ter hoogte van 

de woningen ten westen van het plangebied - is er sprake van een beperkt significant negatief effect ten 

gevolge van zowel de toename in zwaar verkeer als de uitbreiding van Weltjens. 

Ter hoogte van de punten MP H en MP I wordt de toename tot meer dan 6 dB(A) tijdens de nachtperiode 

in hoofdzaak bepaald door het exploitatiegeluid. Daar de uitbreiding de geldende MKN zou benaderen 

bedraagt de eindscore ter hoogte van deze punten -1 en kan er gesteld worden dat ook ter hoogte van 

deze punten er sprake is van een beperkt significant negatief effect mits de geluidsemissie van de 

uitbreiding van Weltjens en Scania beperkt zou worden tot de in dit  plan-MER beschouwde 

geluidsvermogens per m² voor de uitbreiding ( zie ook §3.5.3).   

Er dienen bijgevolg de nodige maatregelen te worden getroffen teneinde de geluidsemissie van de 

respectievelijke uitbreidingen (exploitatiegeluid) te beperken tot de beschouwde geluidsvermogens per 

m² voor de uitbreiding. Deze maatregelen dienen te worden geïmplementeerd op vergunningenniveau. 

Indien dit niet mogelijk zou zijn, kunnen er eveneens maatregelen worden getroffen die de impact van 

de uitbreidingen ter hoogte van het natuurgebied en/of de kritische woningen reduceren. Deze 

maatregelen zijn vrij te kiezen maar kunnen bijvoorbeeld een aarden wal of geluidsmuur zijn. Gelieve er 

evenwel nota van te nemen dat de impact van het exploitatiegeluid werd bepaald uitgaande van 

kengetallen voor de bestemming ‘zware distributie’ en ‘stelplaats voor vrachtwagens’ – zie ook §3.3.1 – 

en dus niet uitgaande van  effectieve geluidsemissiegegevens. De respectievelijke bedrijven zullen 

bijgevolg op vergunningenniveau moeten nagaan in welke mate hun emissie overeenstemt met deze 

van de kengetallen.  Het uitwerken van concrete milderende maatregelen op planniveau is daarom 

weinig zinvol en door gebrek aan kennis over zowel de ligging als de werkelijke geluidsemissie van de 

geplande bronnen eveneens (nog) niet technisch mogelijk.  

Op voorliggend planniveau wordt daarom enkel voorgesteld dat de voorschriften het oprichten van een 

aarden wal in de bufferzone (artikel 2 op het grafisch plan) niet onmogelijk maken. De aarden wal is een 

mogelijke principe-oplossing die in detail dient bekeken te worden bij de vergunningsstudie van de 

respectievelijke bedrijven waarbij ze ook zullen moeten aantonen dat de uitbreiding zal voldoen aan de 

geldende limietwaarden voor nieuwe inrichtingen welke strenger zijn de MKN waaraan in het 

voorliggende MER de gezamenlijke impact van de beide bedrijven is getoetst.  
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 Discipline lucht 

 Afbakening van het studiegebied 

Voor de discipline lucht wordt het studiegebied afgebakend tot het gebied waar de emissies een impact 

hebben op de concentraties van de omgevingslucht. 

Het verkeer ten gevolge van het plan genereert luchtemissies. De wegsegmenten van de belangrijkste 

wegen van en naar het plangebied waar relevante wijzigingen te verwachten zijn, worden mee 

opgenomen in het studiegebied. De afbakening van het studiegebied inzake verkeersemissies is 

bijgevolg dezelfde als voor de discipline mens - mobiliteit (zie §Figuur 2-1). 

 

Figuur 4-1: Relevante wegsegmenten discipline lucht 

 

Tabel 4-1: Legende bij Figuur 4-1 

Meetpunt Segment Richting 

1 N76 Weg naar Zwartberg Bedrijfsstraat 

2 N76 Weg naar Zwartberg Meeuwen 

3 Bedrijfsstraat Industrieweg 

4 Bedrijfsstraat N76 

5 N76 Weg naar Meeuwen Genk 

6a N76 Weg naar Meeuwen thv rotonde Bedrijfsstraat Meeuwen 

6b N76 Weg naar Meeuwen na rotonde Weg naar Zwartberg Meeuwen 

7 Weg naar Zwartberg N76 

8 Weg naar Zwartberg Opglabbeek 

9 N76 Weg naar Zwartberg Meeuwen 
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Meetpunt Segment Richting 

10 N76 Weg naar Zwartberg Genk 

11 Industrieweg Noord Weg naar Zwartberg 

12 Industrieweg Noord Industrieweg 

13 Weg naar Zwartberg N76 

14 Weg naar Zwartberg Opglabbeek 

15 Industrieweg Zuid As 

16 Industrieweg Zuid Weg naar Zwartberg 

17 Weg naar Zwartberg N76 

18 Weg naar Zwartberg Opglabbeek 

 Juridische en beleidsmatige context 

De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II. Hieronder worden de normen 

gegeven voor de meest relevante stoffen (voor de verkeersimmissies) NO2, PM10 en PM2,5 (VLAREM II  

bijlage 2.5.3.11 en 2.5.3.14). Er worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddelden 

en anderzijds (behalve bij PM2,5) voor dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per 

jaar).  

Tabel 4-2 Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II  

Polluent Middelingstijd Grenswaarde µg/m³ # toegelaten overschrijdingen 

NO2 en NOx 1 uur 200 Max. 18 keer per jaar 

 Kalenderjaar 40 - 

Fijn Stof (PM10) 24 uur 50 Max. 35 keer per jaar 

 Kalenderjaar 40 - 

Fijn Stof (PM2,5) Kalenderjaar  25 (20 in 2020) - 

 

Voor de verkeersemissies en –immissies is tevens de parameter EC (‘Elementair Koolstof’) van belang. 

Deze parameter wordt onderstaand (ook) besproken, maar hiervoor zijn (nog) geen 

milieukwaliteitsnormen. 

 Methodologie 

Volgende aspecten zullen onderzocht worden: 

 Verkeersemissies 

Binnen de discipline lucht zal een toetsing aan referentiesituatie 1 of referentiesituatie 2 niet 

onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren ten aanzien van het 

referentiejaar 2025. 
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Tabel 4-3: Methodiek effectbespreking relevante effectgroepen discipline lucht 

Effectgroep Criterium Methodiek Beoordeling 
significantie o.b.v. 

Niet-geleide 
emissies 

Emissies en immissies 
t.g.v. verkeer 
gegenereerd door het 
plan 

Bepaling 
immissieconcentratie op 
straatniveau van NOx, PM10 
en PM2,5, EC d.m.v. 
luchtmodel IFDM Traffic en 
CAR-vlaanderen (referentie 
en toekomstige situatie).  

Toetsing t.o.v. 
immissienormen. 

Significantiekader 
lucht: bijdrage verkeer 
t.o.v. 
milieukwaliteitsnorm. 

 

Afhankelijk van de situering van de weg (in open of stedelijke omgeving) wordt de impact van de 

verkeersemissies t.g.v. het planvoornemen beoordeeld m.b.v. het model IFDM Traffic en/of CAR 

Vlaanderen (zie onderstaande tabel). Doch, alle wegen worden sowieso in het IFDM Traffic-model 

geïmplementeerd teneinde een correct globaal cumulatief beeld inzake de luchtkwaliteit te kunnen 

verschaffen. 

Tabel 4-4: Overzicht wegsegmenten per model 

Segment Wegsegment Beoordeling verkeersimmissies 
m.b.v. het model…  

IFDM Traffic CAR 
Vlaanderen 

1 N76 Weg naar Zwartberg   

3 Bedrijfsstraat   

5 N76 Weg naar Meeuwen   

7 Weg naar Zwartberg   

9 N76 Weg naar Zwartberg   

11 Industrieweg Noord   

13 Weg naar Zwartberg   

15 Industrieweg Zuid   

17 Weg naar Zwartberg   

 

De bijdrage van het plan (X) wordt getoetst aan het significantiekader lucht van LNE dienst Mer (2012). 

De bijdrage wordt hierbij telkens uitgedrukt in % t.o.v. de milieukwaliteitsnorm ter hoogte van de 

relevante wegsegmenten: 

 X > 1% van de milieukwaliteitsnorm: beperkte bijdrage 

 X > 3% van de milieukwaliteitsnorm: belangrijke bijdrage 

 X > 10 van de milieukwaliteitsnorm: zeer belangrijke bijdrage 

De negatieve scores worden gekoppeld aan de wenselijkheid/noodzaak om milderende maatregelen te 

zoeken en toe te passen: 
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 Beperkte bijdrage: onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend - tenzij de 
milieukwaliteitsnorm (MKN) in de referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is (link met 
milieugebruiksruimte); in dit geval moet er gezocht worden naar milderende maatregelen. 

 Belangrijke bijdrage: er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 
maatregelen met zicht op implementatie ervan op korte termijn; 

 Zeer belangrijke bijdrage: milderende maatregelen zijn essentieel. 

 Bestaande toestand/referentiesituatie 

 Actuele luchtkwaliteit 

De bestaande luchtkwaliteit werd in de startnota reeds beschreven op basis van de 

luchtkwaliteitskaarten (IRCEL, referentiejaar 2016). Inmiddels zijn ook de luchtkwaliteitskaarten voor 

het jaar 2017 beschikbaar, dewelke  hieronder toegevoegd worden. 

Tabel 4-5: Luchtkwaliteit 2017 (Bron: Luchtkwaliteitskaarten VMM) 

 PM2,5 

 (jaargemiddelde) 

PM10 

 (jaargemiddelde) 

NO2 

 (jaargemiddelde) 

Grenswaarde 25 µg/m³ (20 µg/m³ in 

2020) 

40 µg/m³ 40 µg/m³ 

Plangebied 11-12 µg/m³ 11-20 µg/m³ 11-15 µg/m³ 

 

Hieruit blijkt dat de milieukwaliteitsnorm (en daarenboven 80% van de milieukwaliteitsnorm) voor 

zowel NO2-, PM10- en PM2,5-jaargemiddelde nergens in het plangebied wordt overschreden. 

 

Figuur 4-2: Jaargemiddelde concentratie NO2 (Bron: VMM, 2017) 
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Figuur 4-3: Jaargemiddelde concentratie PM10 (Bron: VMM, 2017) 

 

Figuur 4-4: Jaargemiddelde concentratie PM2,5 (Bron: VMM, 2017) 

 Impact verkeersemissies 

De referentiesituatie geeft de luchtkwaliteit in de toekomst weer, op het moment dat het plan 

gerealiseerd wordt, maar dan zonder de effectieve realisatie van het plan. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van het jaar 202514. 

                                                                 

14 Het referentiejaar voor de discipline lucht wordt immers afgestemd op het referentiejaar van het 
verkeersmodel. 
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In het hoofdstuk mens - mobiliteit wordt een inschatting gemaakt van de verkeersgeneratie in deze 

referentiesituatie, dewelke als input zal dienen voor de luchtmodellering. 

Onderstaande figuur geeft de resultaten weer volgens het model IFDM-traffic. 

 

Figuur 4-5: Referentiesituatie 2025 NO2 IFDM traffic 

Met CAR Vlaanderen 3.0 werden eveneens de immissiewaarden in 2025 ter hoogte van de relevante 

wegen berekend (zie onderstaande tabel). Achtergrondinformatie en de ingegeven parameters in beide 

modellen zijn terug te vinden in bijlages 1 en 2.  
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Tabel 4-6: Immissiewaarden 2025 t.h.v. relevante wegen gemodelleerd via CAR Vlaanderen (versie 3.0) (achtergrondwaarden telkens tussen haakjes) 

Segment Straatnaam Jaargemiddelde NO2 
(μg/m³) 

Aantal 
overschrijdingen 
uurgrenswaarde NO2 

Jaargemiddelde PM10 
(μg/m³) 

Aantal 
overschrijdingen 
uurgrenswaarde PM10 

Jaargemiddelde PM2,5 
(μg/m³) 

5 Weg naar Meeuwen 16,3 (10,5) 0 15,4 (14,3) 7 9,6 (9) 

7 Weg naar Zwartberg 21,4 (12,5) 0 15,2 (13,8) 7 10 (9) 

13 Weg naar Zwartberg 16 (12,5) 0 14,4 (13,8) 6 9,4 (9) 

17 Weg naar Zwartberg 16,3 (12,5) 0 14,4 (13,8) 6 9,4 (9) 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de referentiesituatie nergens de norm overschreden wordt, ook niet indien voor de jaargemiddelde PM2,5 getoetst wordt 

aan de norm voor 2020 (d.i. 20 µg/m³). Ook indien bijkomend getoetst wordt aan 80% van de milieukwaliteitsnorm, blijkt dat voor geen enkel segment 80% 

van de MKN overschreden wordt.  
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 Effectbespreking en –beoordeling 

Zoals reeds aangehaald in § 4.3 zal binnen de discipline lucht een toetsing aan referentiesituatie 1 of 

referentiesituatie 2 niet onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren 

ten aanzien van het referentiejaar 2025. 

Door het planvoornemen (uitbreiding bedrijvigheid) zullen emissies ontstaan ten gevolge van 

uitlaatgassen vanwege het bijkomend gegenereerd verkeer. Op basis van de geraamde 

verkeersintensiteiten en het distributie-patroon in de discipline mens – mobiliteit (zie § 2), werd het 

aantal verkeersbewegingen berekend. 

 Modellering met IFDM-Traffic 

De IFDM Traffic-modellering resulteert in immissieconcentraties voor de parameters NO2, PM10 en 

PM2,5 voor de omgeving van het plangebied in de Geplande Toestand. Door het verschil te maken met 

de overeenkomstige immissies in de referentiesituatie wordt de immissiebijdrage (het effect) van het 

voorgenomen plan bepaald.  

Onderstaande figuur geeft de immissiebijdrage van het verkeer ten gevolge van het planvoornemen 

weer voor NO2. Uit deze kaart blijkt een niet significante bijdrage (< 1% van de milieukwaliteitsnorm 

(MKN)) voor alle wegsegmenten. De maximale toename bedraagt +0,097 µg/m³. Deze maximale 

toename bevindt zich ter hoogte van de rotonde N76/Bedrijfsstraat. Effecten ten gevolge van de NO2-

bijdrage van het planvoornemen worden niet significant beoordeeld (score 0). 

 

Figuur 4-6: Immissiebijdrage wegverkeer voor NO2-jaargemiddelde in 2025 t.o.v. referentiesituatie volgens IFDM 
Traffic 

Ook voor de parameters PM10 en PM2,5 zijn de bijdrages kleiner dan 1% van de MKN. De maximale 

bijdrage bedraagt respectievelijk +0,017 en +0,01 µg/m³. Het effect ten aanzien van de luchtkwaliteit 

wordt bijgevolg eveneens niet significant beoordeeld (score 0) voor deze parameters. 
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 Ultrafijn stof – Elementaire koolstof 

IFDM traffic berekent de EC-immissieconcentraties, waarbij de bijdrage van het planvoornemen 

maximaal +0,001 µg/m³ bedraagt, wat een uiterst lage bijdrage is. Hieruit volgt dat de beoordeling 

vergelijkbaar is met de effectbeoordeling voor NO2 (niet significant effect).  

 Segmenten beoordeeld met CAR Vlaanderen 

Het kan  zijn dat IFDM Traffic een onderschatting geeft, aangezien in dit model geen rekening wordt 

gehouden met aanwezige bebouwing. Daarom worden de wegsegmenten waarlangs bebouwing 

aanwezig is binnen de 30m tov. de wegas, eveneens gemodelleerd met CAR Vlaanderen 3.0.  

In onderstaande tabel zijn de bekomen verkeersimmissies t.h.v. de relevante segmenten bij de 

geplande toestand weergegeven, gevolgd door een tabel die de bijdragen t.g.v. het planvoornemen 

omvat. 

Tabel 4-7: Immissiewaarden 2025 t.h.v. relevante wegen gemodelleerd via CAR Vlaanderen 3.0 bij planrealisatie 

Segment Wegsegment Jaargemiddelde 
NO2 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM10 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM2,5 (μg/m³) 

5 N76 Weg naar Meeuwen 16,3 15,4 9,6 

7 Weg naar Zwartberg 21,4 15,2 10 

13 Weg naar Zwartberg 16,2 14,4 9,4 

17 Weg naar Zwartberg 16,3 14,4 9,4 

 

Tabel 4-8: Bijdrage planvoornemen aan totale concentratie (µg/m³) t.o.v. referentiesituatie 2025 

Segment Wegsegment Jaargemiddelde 
NO2 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM10 (μg/m³) 

Jaargemiddelde 
PM2,5 (μg/m³) 

5 N76 Weg naar Meeuwen 0 0 0 

7 Weg naar Zwartberg 0 0 0 

13 Weg naar Zwartberg 0,2 0 0 

17 Weg naar Zwartberg 0 0 0 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er t.g.v. het planvoornemen geen significante bijdrages te 

verwachten zijn voor de onderzochte wegsegmenten (score 0). 

 

 Conclusie en eventuele maatregelen 

 Conclusie 

Zoals reeds aangehaald in § 4.3 zal binnen de discipline lucht een toetsing aan referentiesituatie 1 of 

referentiesituatie 2 niet onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren 

ten aanzien van het referentiejaar 2025. 
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Door het planvoornemen zullen de verkeersemissies toenemen ten gevolge van een verhoogde 

verkeerstoename van en naar het plangebied. Er worden echter geen significante effecten verwacht 

(score 0) voor de verschillende segmenten en parameters.  

 

Tabel 4-9: Beoordelingstabel discipline lucht 

Effectgroep  Geplande toestand bij 
referentiejaar 2025 

Eindscore na MM / 
aanbeveling 

Verkeersemissies 0 / 

 

 Noodzakelijke milderende maatregelen 

Gelet op de te verwachten effecten zijn er geen milderende maatregelen noodzakelijk. 

 Maatregelen/aanbevelingen ter optimalisatie 

Er worden geen aanbevelingen geformuleerd. 
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 Discipline water 

 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline water bestaat uit minimaal het plangebied. Bijkomend zal het 

studiegebied worden opengetrokken tot buiten deze begrenzing en dit afhankelijk van de afvoer van 

afvalwater en hemelwater, de impact op waterlopen en grondwaterlagen (grondwatervoerende 

lagen) en de relatie tot de deelbekkens. 

 Juridische en beleidsmatige context 

Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de Maas. De stroomgebiedbeheerplannen 2016 – 

2021 voor Schelde en Maas werden op 18/12/2015 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en kunnen 

geraadpleegd worden via www.integraalwaterbeleid.be. Deze plannen bevatten maatregelen om de 

toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te 

verminderen. Er werden echter geen acties opgenomen ter hoogte van het plangebied of in de nabije 

omgeving. 

Eén van de belangrijke elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/03 en wijzigingen) is 

het uitvoeren van de ‘watertoets’. Het uitvoeringsbesluit is principieel goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering (22.01.2015). De watertoets houdt in dat voor elk plan, programma of vergunningsplichtig 

project dient te worden nagegaan of dit schadelijke effecten heeft op het watersysteem (waarbij het 

watersysteem beschouwd wordt als zijnde een samenhangend en functioneel geheel van 

oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende 

levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen en de daarbij 

behorende technische infrastructuren). De besluiten worden achteraan dit MER nog eens herhaald.  

De doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid vormen een belangrijk 

toetsingskader bij de uitvoering van de watertoets.  

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden die vanaf 1 maart 2012 verplicht geraadpleegd 

moet worden bij het toepassen van de watertoets, werd geactualiseerd in 2017. De 

overstromingsgevoelige gebieden worden samen met de risicozones voor overstromingen 

aangeboden op het geoloket van de watertoets (http://www.geopunt.be).  

De Vlaamse overheid stelt volgende doelstelling/richtlijn voorop voor haar waterbeleid: 

“Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron”: 

- Zo min mogelijk wordt hemelwater versneld afgevoerd naar de waterloop. Het hemelwater 

wordt zo veel mogelijk aan de bron opgevangen en gebruikt, geïnfiltreerd en zo nodig 

vertraagd afgevoerd, gescheiden van het rioleringsstelsel. Dit alles om piekafvoeren te 

voorkomen in de strijd tegen wateroverlast en erosie, infiltratie te bevorderen in de strijd 

tegen verdroging, en verdunning van het afvalwater tegen te gaan in de strijd tegen 

waterverontreiniging.  

Vlarem II bepaalt in art. 4.2.1.3. en art. 6.2.2. dat het verboden is het hemelwater te lozen in de 

openbare rioleringen wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit niet verontreinigd 

hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige 

afvoerweg voor hemelwater. Nieuwe rioleringsstelsels en uitbreidingen van bestaande stelsels 

moeten overeenkomstig deze bepalingen, indien technisch mogelijk, uitgevoerd worden als een 

(verbeterde) gescheiden riolering. Bestaande gemengde rioolstelsels kunnen niet altijd tot een 
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(verbeterde) gescheiden rioolstelsel omgebouwd worden, tenzij tegen een zeer hoge kostprijs. Wel 

moet men altijd maximaal de verharde oppervlakte afkoppelen.  

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (15.07.2016; B.S. 19.09.2016) inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 

en hemelwater vormt een cruciaal kader voor het waterbeheer.  

De verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater, 

afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in 

eerste instantie zo veel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte 

van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt 

debiet vertraagd wordt afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de 

infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.  

Sinds 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding 

groter van 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van 

stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als 

het goed (perceel) groter is dan 250 m². 

Bijkomend is het advies van de Dienst Water en domeinen van de provincie Limburg relevant.  

Vanaf een verharde oppervlakte van meer dan 1 000 m² moet door de vergunningverlenende instantie 

advies worden gevraagd aan de waterbeheerder met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op 

de toestand van het oppervlaktewater. In het kader daarvan moet (op projectniveau) voldaan worden 

aan de volgende voorwaarden:  

 Er moet een grondonderzoek en daarbij aansluitend infiltratieproeven worden uitgevoerd op 

de locaties waar men regenwater wenst op te vangen om de infiltratiecapaciteit van de 

bodem en afgeleid daarvan de dimensionering van (het) infiltratiebekken(s) te kunnen 

bepalen. Tevens moet een inschatting gemaakt worden van de hoogste grondwaterstand. De 

dekking tussen de bodem van de infiltratievoorziening en de grondwatertafel moet minimaal 

30 cm bedragen. Het is mogelijk dat de bodemgesteldheid hier niet geschikt is om het 

regenwater van de verharding te laten bezinken door het voorkomen van kleilenzen in de 

ondergrond. In dat geval moet bij de ontwikkeling (aanleg nieuwe verharding en bebouwing) 

er van uitgegaan worden dat de buffering van het hemelwater kan leeglopen d.m.v. 

vertraagde afvoer, en dat deze globaal wordt uitgebouwd voor de totale aangesloten 

verharde oppervlakte. 

 Tevens moet een inschatting gemaakt worden van de hoogste grondwaterstand. De dekking 

tussen de bodem van de infiltratievoorziening en de grondwatertafel moet minimaal 30 cm 

bedragen. 

 Bij het uitvoeren van infiltratie/buffermaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds 

gekozen worden voor open waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s). Deze ruimtes 

moeten dienen voor de compensatie van de verharde oppervlakte van de wegenis, gebouwen 

en andere verhardingen. Dit kan in de vorm van een open gracht aan de rand van het perceel 

of een open bekken.  

 De zate van eventuele nieuwe wegen moet worden verbreed zodat een grachtensysteem kan 

voorzien worden. Er moet uitgegaan worden van het principe dat langs elke nieuwe weg een 

komvormige infiltratieberm wordt aangelegd voor de infiltratie van hemelwater. Bestaande 

grachten moeten behouden worden. 
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 Ook de bestaande wegenis, gebouwen en andere verhardingen moet afwateren naar de aan 

te leggen open infiltratievoorziening. De dimensionering ervan moet aangepast worden aan 

de totaal aangesloten verharde oppervlakte. Hieraan kan enkel voorbijgegaan worden indien 

aan de hand van een haalbaarheidsstudie blijkt dat afkoppelen van de bestaande verharding 

niet mogelijk is. 

 Er moet in de te verwachten bouwvergunning(en) een dwarsprofiel van het 

infiltratie/bufferbekken bijgebracht worden met het niveau van de inloop en eventuele 

overloop. Het volume dat voor buffering instaat is het volume onder de overloop. 

 Methodologie 

Volgende aspecten zullen nader onderzocht worden: 

 Effecten op de grondwaterhuishouding en –stromen; 

 Effecten op de oppervlaktewaterhuishouding; 

 Effecten op de structuurkwaliteit; 

 Effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit;  

 Effecten ten gevolge van lozing van afvalwater. 

Effecten zullen onderzocht worden ten aanzien van beide referentiesituaties. 

Tabel 5-1 Beoordelingscriteria discipline water  

Effecten Criterium Methodiek Basis beoordeling significantie 

Wijziging 
grondwaterkwantiteit 
en huishouding 

Wijziging in infiltratie: 

Verwachte significante 
daling / stijging van 
grondwaterstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invloed op 
grondwaterstroming 
Verstoren 
ondergrondse 
grondwaterstroming 

Vergelijking met bestaande 
verharde oppervlakten en 
zones met mogelijkheid tot 
infiltratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologische gelaagdheid, 
diepte bouwputten en diepte 
grondwater o.b.v. 
beschikbare 
desktopinformatie 

Kwalitatieve beschrijving o.b.v. 
mogelijk te verwachten wijziging 
infiltratiemogelijkheden en verharde 
oppervlakte (grootteorde-op 
planniveau liggen de oppervlaktes 
immers nog niet vast) en aftoetsing 
voldoende ruimte voor voorzieningen 
m.b.t. infiltratie&hemelwateropvang. 

Het effect is significant indien de 
infiltratie zodanig wijzigt dat er geen 
oplossingen binnen het terrein 
mogelijk zijn of dat de 
bodemvochtregime/toestand zodanig 
beïnvloed wordt, waardoor  
ingrijpende effecten op 
bodemstructuur en flora ontstaan. 

Kwetsbaarheidsbenadering: een 
significant effect treedt op wanneer 
grondwaterstromen mogelijks 
worden afgesneden of 
opstuwing/verlaging een relevante 
invloed uitoefenen op gebouwen of 
vegetatie/fauna. 

Wijziging 
grondwaterkwaliteit 

Gedrag en 
ruimtegebruik 

Op basis van lokalisatie van 
mogelijks verontreinigde 
bodems, uitgaande van 
uitgevoerde 
bodemonderzoeken (cf. 

Kwalitatieve bespreking.  
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Effecten Criterium Methodiek Basis beoordeling significantie 

bodem).  

Wijziging 
oppervlaktewater-
kwantiteit en –
huishouding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging structuur-
kwaliteit 

Wijziging aanvoer 
waterloop ten gevolge 
van run-off 

Wijziging 
overstromingsregime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente invloed 
op structuurkwaliteit 

 

Op basis van gewijzigde 
situatie run-off/gewijzigde 
infiltratiemogelijkheden 
(verharde oppervlakten, 
gebouwen & constructies, 
ophogingen en 
infiltratiekenmerken bodem); 
Kwalitatieve beschrijving via 
kwetsbaarheden die worden 
afgeleid van de 
desktopinformatie.  

Kwalitatieve beschrijving 
aangevuld met een 
voorbeeld gekwantificeerd 
voor een mogelijk project 

 

Wijziging inname van ruimte 
voor overstromingswater.  

 

Op basis van lokalisatie van 
waterloopzones met 
waardevolle 
structuurkwaliteit 

Effecten zijn significant wanneer t.g.v. 
de wijziging van de waterkwantiteit 
overstromingsgevoeligheid wijzigt dus 
in relatie met de capaciteit van de 
waterlopen en de bestaande 
risicowaterlopen voor overstromen.  

Effecten zijn significant afhankelijk 
van de waterloop waarin zal worden 
geloosd – in relatie tot de 
overstromingsgevoeligheid.  

 

Effect is significant wanneer 
bergingsruimte (volume en 
oppervlakte) wordt ingenomen 
zonder oplossing 

 

 

Effecten zijn significant als 
waardevolle structuur van de 
waterlopen kan wijzigen of indien 
ruimte wordt ingenomen die 
belangrijk is voor het potentieel 
herstel/bestendigen van de 
structuurkwaliteit. 

Wijziging in capaciteit 
rioleringsnet en 
waterzuiverings-
infrastructuur 

Effect t.g.v. verhoogde 
afvoer van afvalwater 

Check o.b.v. 
zoneringsgegevens VMM of 
Aquafin nv of de 
waterzuiveringsinfrastructuur 
is voorzien op de gewenste 
ontwikkeling.  

Een significant effect treedt op 
wanneer de capaciteit van de RWZI 
overschreden wordt.  

De lozing van huishoudelijk 
afvalwater die naar een riolering gaat 
op zich heeft een verwaarloosbare 
impact op kwaliteit  

 

 Bestaande toestand/referentiesituatie 

De bestaande toestand werd reeds in beeld gebracht in § 11.3 van de startnota en is eveneens 

opnieuw overgenomen in dezelfde paragraaf van de toelichtingsnota.  

 Effectbespreking en –beoordeling 

 Effecten op de grondwaterhuishouding en –stromen 

In het oosten van het plangebied wordt een zone herbestemd tot natuurgebied. Gezien de 

verhardingsgraad niet zal wijzigingen, worden hier geen significante effecten verwacht ten aanzien 

van de grondwaterhuishouding en –stromen, en dit ten aanzien van beide referentiesituaties (0). 

Door de uitbreiding van het bedrijventerrein zal de verharde oppervlakte toenemen waardoor het 

hemelwater niet meer kan infiltreren (waar dat momenteel binnen het merendeels onverharde 

plangebied wel mogelijk is) en er mogelijks verdroging kan optreden.  

Het projectniveau dient voldaan te worden aan de hemelwaterverordening. De gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening legt een infiltratieoppervlakte van 400 m²/ha verharding en een 
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buffervolume  van 250 m³/ha verharding op. Op basis van een inschatting van de bijkomende verharde 

oppervlakte, wordt vervolgens het benodigde infiltratieoppervlak bepaald.  

Het bedrijf Weltjens, met een geschatte verharde oppervlakte van ca. 38.000 m², heeft nood aan een 

infiltratieoppervlak van minstens 1.520 m². Gezien de groenbuffer rondom het terrein van Weltjens 

een oppervlakte heeft van ca. 6.400 m², kan op projectniveau voldaan worden aan het 

Hemelwaterbesluit. 

Het bedrijf Scania, met een geschatte (worst-case) verharde oppervlakte van ca. 190.000 m², heeft 

nood aan een infiltratieoppervlak van minstens 7.600 m². Gezien de groenbuffer rondom het terrein 

van Scania een oppervlakte heeft van ca. 31.000 m², kan op projectniveau voldaan worden aan het 

Hemelwaterbesluit.  

Er kan dan ook globaal geconcludeerd worden dat voldoende ruimte voor hemelwater aanwezig is 

binnen het plangebied, bijvoorbeeld door middel van infiltratie- en buffergrachten in de groenbuffer. 

Bovendien stellen de voorschriften van het PRUP dat de hemelwatervoorzieningen (buffering, 

infiltratie, zuivering, etc.) moeten ingeplant worden op de daarvoor meest geschikte locatie binnen 

het plangebied van dit PRUP. Alle noodzakelijke werkzaamheden in functie van hemelwateropvang 

zijn dan ook toegelaten binnen de verschillende bestemmingen, zodat op projectniveau de meest 

geschikte locatie voor de infiltratievoorzieningen gekozen kan worden.  

Sowieso dienen de provinciale richtlijnen van de dienst Water en Domein gevolgd te worden bij 

indienen van een vergunningsaanvraag (zie § 5.2), alsook de hemelwaterverordening. Dit is relevant 

op projectniveau. Effecten zullen ten aanzien van beide referentiesituaties gelijkaardig zijn, en worden 

beperkt negatief beoordeeld (-1). De opvulling na de ontginning zal echter wel bepalen waar infiltratie 

best gebeurd, maar dit dient op projectniveau verder bekeken te worden. Sowieso zijn de nodige 

garanties hiertoe opgenomen via enerzijds de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP en 

anderzijds via de regelgeving. 

Het planvoornemen voorziet geen grootschalige ondergrondse constructies. Er worden geen 

ondergrondse parkeergarages voorzien bijvoorbeeld, enkel funderingen of onderkeldering. Gezien de 

dikte van de watervoerende laag (ca. 18 m) en de verwachte diepe grondwaterstand, kan 

redelijkerwijze aangenomen worden dat dit geen significant effect ten aanzien van de 

grondwaterstroming teweeg zal brengen (0), en dit ten aanzien van beide referentiesituaties. 

Grondwater zal namelijk onder de nieuwe constructies kunnen doorstromen. 

 Effecten op de oppervlaktewaterhuishouding 

In het oosten van het plangebied wordt een zone herbestemd tot natuurgebied. Gezien de 

verhardingsgraad niet zal wijzigingen, worden hier geen significante effecten verwacht ten aanzien 

van de oppervlaktewaterhuishouding en dit voor beide referentiesituaties (0). 

Door de uitbreiding van het bedrijventerrein zal de verharde oppervlakte toenemen waardoor het 

hemelwater niet meer kan infiltreren (waar dat momenteel binnen het merendeels onverharde 

plangebied mogelijk is). Via de stedenbouwkundige voorschriften worden echter verschillende 

voorschriften rond hemelwater opgenomen, waaronder “elke vergunningsaanvraag moet aantonen 

dat het project de nodige maatregelen omvat (zowel de tijdelijke maatregelen tijdens de werken als 

de permanente maatregelen na realisatie van de werken) om de (potentiële) invloed van het project 

op het waterbergend vermogen te beperken en te voorkomen” en “de bestaande buffervoorziening 

van de N76 binnen deelzone B mag verplaatst worden in functie van het optimaliseren van het 

terreingebruik, mits het hemelwater nog naar het nieuwe bekken kan vloeien onder hetzelfde niveau 

en mits het verplaatste bekken evenveel water kan opvangen”. Daarnaast dienen 

infiltratievoorzieningen aangelegd te worden in de daartoe meest geschikte locaties, waartoe binnen 
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alle bestemmingen de aanleg van infiltratievoorzieningen toegelaten wordt. Sowieso dient voldaan te 

worden aan de hemelwaterverordening. Hiertoe voorziet het plan reeds de aanwezigheid van open 

grachten in de groenbuffers voor opvang en infiltratie van hemelwater. Gezien voldaan zal worden 

aan de geldende regelgeving, gezien de voorschriften die opgenomen worden in het PRUP en gezien 

de afwezigheid van grootschalige overstromingsgebieden, wordt het effect hooguit beperkt negatief 

ingeschat (-1), en dit ten aanzien van beide referentiesituaties.  

 Effecten op de structuurkwaliteit 

Een wijziging in structuurkwaliteit kan optreden wanneer een waterloop langsheen of ter hoogte van 

het plangebied stroomt. Effecten zijn significant als waardevolle structuur van de waterlopen kan 

wijzigen of indien ruimte wordt ingenomen die belangrijk is voor het potentieel 

herstel/bestendigen/optimaliseren van de structuurkwaliteit. 

In of nabij het plangebied zijn geen geklasseerde waterlopen gelegen volgens de VHA. Wel is er 

langsheen de noordelijke grens van het huidige bedrijventerrein een buffergracht gelegen. Deze 

buffergracht heeft echter geen waardevolle structuurkwaliteit. Ten gevolge van het voorgenomen 

plan zal deze buffergracht op de huidige locatie verdwijnen, en verplaatst worden naar de groenbuffer. 

Globaal wordt het effect op de structuurkwaliteit dan ook verwaarloosbaar ingeschat ten aanzien van 

beide referentiesituaties (0). 

 Effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit 

In zijn algemeenheid dienen nieuwe inrichtingen te voldoen aan de Vlarem- en Vlarebo-

reglementering waar van toepassing. Een strikte opvolging van de regelgeving terzake maakt dat het 

risico op verontreiniging van het oppervlaktewater door het planvoornemen tot een minimum wordt 

herleid voor beide referentiesituaties (0).  

Ter hoogte van de geplande zone voor natuur wordt dan weer een verbetering van de waterkwaliteit 

verwacht, gezien in vergelijking met het huidige bodemgebruik (landbouw) geen meststoffen en 

pesticiden meer gebruikt zullen worden, hetgeen positief is ten aanzien van de algemene 

waterkwaliteit. Dit wordt beperkt positief beoordeeld voor beide referentiesituaties (+1). 

 Effecten ten gevolge van lozing van afvalwater 

Ter hoogte van de zone voor natuur zal de bestaande/referentiesituatie met betrekking tot afvalwater 

niet wijzigen (0). 

Door de uitbreiding van het bedrijventerrein zal er bijkomend afvalwater geproduceerd worden. Gelet 

op de aard van de activiteiten zal het hoofdzakelijk gaan om huishoudelijk afvalwater en 

bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard. Gelet op de aard van de activiteiten van beide bedrijven 

(logistiek en transport) wordt geen aanzienlijke hoeveelheid bedrijfsafvalwater verwacht. 

Het huishoudelijke afvalwater zal via de openbare riolering op de RWZI van Neeroeteren geloosd 

worden. Voor het bedrijfsafvalwater worden via de omgevingsvergunning specifieke afspraken met 

bedrijven en VMM gemaakt over het lozen van bedrijfsafvalwater. Als bedrijven uitbreiden en hiervoor 

een nieuwe vergunning aanvragen of voor nieuwe bedrijven, wordt door VMM nagegaan of het 

afvalwater mag geloosd worden op riolering. Ook wordt bekeken of het bedrijf haar afvalwater zelf 

dient (voor) te zuiveren en waarop het effluent dan dient te lozen. Ook lozingsnormen worden 

vastgelegd. Het effect wordt beperkt negatief (-1) beoordeeld voor beide referentiesituaties.  

 Conclusie en eventuele maatregelen 

 Conclusie 
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Het planvoornemen voorziet geen grootschalige diepe ondergrondse constructies. Gezien het 

grondwater onder de nieuwe constructies zal kunnen doorstromen, wordt het effect verwaarloosbaar 

ingeschat voor beide referentiesituaties (0). 

Door de uitbreiding van het bedrijventerrein zal de verharde oppervlakte toenemen. Binnen het 

plangebied is echter voldoende ruimte voor hemelwateropvang aanwezig. Bovendien worden alle 

noodzakelijke werkzaamheden in functie van hemelwateropvang toegelaten in de 

stedenbouwkundige voorschriften en dienen de provinciale richtlijnen van de dienst water en domein 

alsook de hemelwaterverordening gevolgd te worden bij de vergunningsaanvraag. Het effect wordt 

hooguit beperkt negatief ingeschat voor beide referentiesituaties (-1). 

In of nabij het plangebied zijn geen geklasseerde waterlopen gelegen volgens de VHA. De huidige 

aanwezige buffergracht zal verplaatst worden naar een locatie binnen de groenbuffer. Globaal wordt 

het effect op de structuurkwaliteit dan ook verwaarloosbaar ingeschat ten aanzien van beide 

referentiesituaties (0). 

In zijn algemeenheid dienen nieuwe inrichtingen te voldoen aan de Vlarem- en Vlarebo-

reglementering waar van toepassing. Een strikte opvolging van de regelgeving terzake maakt dat het 

risico op verontreiniging van het oppervlaktewater door het planvoornemen tot een minimum wordt 

herleid  ten aanzien van beide referentiesituaties (0). Ter hoogte van de zone voor natuur wordt juist 

een beperkt positief effect (+1) verwacht ten aanzien van beide referentiesituaties, gezien niet langer 

meststoffen en pesticiden gebruikt zullen worden. 

Door het planvoornemen is bijkomend (bedrijfs)afvalwater mogelijk. bestaande regelgeving zal echter 

gevolgd worden, waardoor het effect beperkt negatief ingeschat wordt ten aanzien van beide 

referentiesituaties (-1). 

 

Tabel 5-2: Beoordelingstabel discipline water 

Effectgroep  Beoordeling 
referentiesituatie 1 

Beoordeling 
referentiesituatie 2 

Eindscore na MM 
/ aanbeveling 

Grondwaterhuishouding -1 (bedrijvigheid) 

0 (natuur) 

-1 (bedrijvigheid) 

0 (natuur) 

/ 

Oppervlaktewaterkwantiteit -1 (bedrijvigheid) 

0 (natuur) 

-1 (bedrijvigheid) 

0 (natuur) 

/ 

Structuurkwaliteit 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 (bedrijvigheid) 

+1 (natuur) 

0 (bedrijvigheid) 

+1 (natuur) 

/ 

Afvalwater -1 (bedrijvigheid) 

0 (natuur) 

-1 (bedrijvigheid) 

0 (natuur) 

/ 

 

 Noodzakelijke milderende maatregelen 

Gelet op de te verwachten effecten zijn er geen milderende maatregelen noodzakelijk. 

 Maatregelen/aanbevelingen ter optimalisatie 

Volgende aanbevelingen worden voorgesteld ter optimalisatie in het kader van het 

duurzaamheidsprincipe: 
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 minimaliseren van de verharde oppervlakte 

 voorzien van voldoende hergebruik, infiltratie, buffering en vertraagde afvoer van 

hemelwater en dit gemeenschappelijk (buffer- en infiltratiebekkens of –grachten) of 

individueel (groendaken en hemelwaterputten) 

 werken met (half)doorlatende materialen in plaats van ondoorlatende materialen waar 

mogelijk, bvb bij de aanleg van paden, parkings … 

 bij volledige verharding en buffering dient deze laatste voorzien te worden van een 

koolwaterstof (KWS) -afscheider indien er ter hoogte van deze verharding veelvuldig 

voertuigbewegingen plaatsvinden (parking of wegenis) 

 indien de wateropvang georganiseerd wordt via een RWA-systeem met lozing op een 

gracht/wadi dient deze voorzien te worden van een sedimentvang en een KWS-afscheider 

voor het lozen van zuiver water 
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 Discipline biodiversiteit 

 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline biodiversiteit omvat het eigenlijke plangebied aangevuld met de 

zone waarbinnen er allerlei effect(groep)en op biodiversiteit mogelijk zijn ten gevolge van de realisatie 

van het planvoornemen. Deze zone varieert naargelang de effectgroep die men bekijkt. 

Pragmatisch willen we stellen dat het studiegebied bestaat uit het plangebied en de diverse 

natuurzones in de nabije omgeving van het plangebied (onder andere het bebost gebied ten noorden).   

Op basis van genoemde afbakening van het studiegebied, wordt het aandachtsgebied voor deze studie 

afgebakend. Aandachtsgebieden worden (volgens het MER-richtlijnenboek) in principe afgebakend 

aan de hand van een summiere analyse van 3 afzonderlijke criteria.  Deze 3 voorgestelde toetsstenen 

zijn: 

 kwetsbare gebieden (met bv. zeldzame ecotopen, obv de oorspronkelijke BWK) 

 het voorkomen van rodelijstsoorten (m.a.w. zones met zeldzame planten en dieren, obv de 

huidige basisdocumenten inzake flora en avifauna die ter beschikking zijn) 

 bijzondere beschermingen (wetgeving en beleid, obv een summiere analyse van deze 2 

elementen) 

 Juridische en beleidsmatige context 

De algemene principes zoals de zorgplicht (natuurbehoudsdecreet art.14) zijn van belang, evenals de 

principes m.b.t. de bescherming van habitats en kleine landschapselementen.  

Verder moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van speciale beschermingszones 

(habitat- of vogelrichtlijngebieden), VEN-gebieden en/of natuur- of bosreservaten. Binnen het 

plangebied zijn geen beschermde gebieden gelegen. Grenzend aan het plangebied in het oosten zijn 

het VEN-gebied ‘De Ruiterskuilen-Oudsberg-Solterheide’ en het habitatrichtlijngebied ‘Mangelbeek en 

heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ gelegen. Op ca. 500 m ten westen van het 

plangebied is het vogelrichtlijngebied ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ en het 

VEN-gebied ‘De Abeek’ gelegen. 

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. soortenbescherming en 

soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. Het is een allesomvattend besluit geworden dat de 

bescherming van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, korst-

mossen en zwammen regelt. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten dient onderzocht 

te worden. Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een 

soortenbeschermingsprogramma. Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen 

opgesteld en omvat een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of meerdere 

soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Volgende 

soortenbeschermingsprogramma’s zijn door de minister vastgesteld: Antwerpse haven, bever, 

boomkikker, bruine kiekendief, gladde slang, grauwe kiekendief, hamster, heivlinder, knoflookpad, 

kwartelkoning, roerdomp, beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper, grauwe klauwier, 

hazelmuis, vroedmeesterpad, porseleinhoen en vleermuizen. 

 Methodologie 

Volgende aspecten zullen onderzocht worden: 
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 Verstoringseffecten t.a.v. (avi)fauna 

 Effecten ten aanzien van de bijzonder beschermde gebieden. Gezien het plangebied grenst 

aan Natura 2000- en VEN-gebied worden respectievelijk een voortoets passende beoordeling 

en een verscherpte natuurtoets opgesteld. 

Effecten zullen besproken worden ten aanzien van beide referentiesituaties. 

Tabel 6-1:  Methodiek effectbespreking relevante effectgroepen discipline biodiversiteit 

Effecten Criterium Methodiek Beoordeling significantie op 
basis van* 

Verstoringseffect   

Rustverstoring, 
lichtverstoring, 
bodemverstoring, 
visuele verstoring, 
vernatting/ 
verdroging 

Kwetsbare soorten / 
Oppervlakte 
kwetsbaar gebied 
die beïnvloed 
kunnen worden 
door verstoring 

Globale inschatting (eerder 
een kwalitatieve 
kwetsbaarheidsbenadering) 

Kwalitatieve bespreking, effecten 
zijn significant wanneer de 
verstoring ervoor zorgt dat de 
populatie achteruitgaat.  

Impact op de 
aanwezige fauna 

Impact inkrimping/ 
uitbreiding migratie-
, foerageer- en 
broedgebieden 

Kwalitatieve bespreking Kwalitatieve bespreking o.b.v. 
expert judgement 

 

 Bestaande toestand/referentiesituatie 

Voor een bespreking van de bestaande toestand wordt verwezen naar § 11.4 van de startnota. Deze 

informatie is eveneens opnieuw overgenomen in §11.4 van de toelichtingsnota. 

 Effectbespreking en –beoordeling 

 Effectgroep verstoring 

Uit de bespreking van biodiversiteit in de toelichtingsnota (zie § 11.4) blijkt dat het bosgebied ten 

noorden/noordoosten en de zone ten westen van de N76 Weg naar Meeuwen aangeduid is als 

faunistisch waardevol gebied. Volgens de vogelatlas (2015) grenst het plangebied aan een zone met 

groot risico voor bijzondere broedvogels (Nachtzwaluw en Boomleeuwerik in het gebied Opglabbeek 

omgeving en Zomertaling, Grauwe Kiekendief, Tapuit, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik in het gebied 

Militair domein Meeuwen-Helchteren) en een zone met mogelijk risico voor broedkolonies 

(kokmeeuw). 

Er kan aangenomen worden dat de meest verstoringsgevoelige soorten niet zullen voorkomen in het 

bosgebied grenzend aan de geplande ontwikkeling, gezien de huidige aanwezigheid van het bestaande 

bedrijventerrein (referentiesituatie 1) of door de ontginningsactiviteiten die hebben plaatsgevonden 

(referentiesituatie 2) voorafgaand aan de ontwikkeling van de bijkomende bedrijvigheid. Gezien de 

toekomstig geplande activiteiten dichter tegen het bos gesitueerd zullen zijn, kan in eerste instantie 

aangenomen worden dat een grotere oppervlakte van het bos zal verstoord worden. 

Het planvoornemen voorziet echter in de aanleg van een groenbuffer rondom het bedrijventerrein 

(welke in beide referentiesituatie niet aanwezig is) met onder andere als doel een visuele afscherming, 

geluidsafscherming en landschappelijke inpassing. Conform de voorschriften voor deze zone wordt 

deze beplant voor de volledige lengte en breedte (minstens 25 m) zodanig dat een dichte beplanting 

ontstaat, bestaande uit een evenwichtige mix van hoogstammige bomen, struikenlaag en 
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schermbeplanting. Hierdoor kan aangenomen worden dat dit groenscherm mogelijke bijkomende 

geluidsverstoring zal beperken ten aanzien van het bosgebied. Bovendien wordt de restzone in het 

oosten bestemd tot natuurgebied. Tot slot betreft de aanpalende waardevolle zone een bebost 

gebied, waarbij effecten voornamelijk aan de bosrand zullen optreden, maar sterk afnemen dieper in 

het bosgebied. Het bebost gebied is vooral waardevol voor avifauna wegens het voorkomen van een 

aantal bijzondere broedvogels. Het groenscherm, en mogelijks ook het nieuwe natuurgebied, zal 

tijdens de broedperiode zijn meest optimale werking kennen, gezien er op dat moment een goed 

ontwikkeld bladerdek zal aanwezig zijn. 

Ook uit de discipline geluid blijkt dat er (ongeacht de referentiesituatie) uitgaande van de beperkte 

geluidstoename ten gevolge van de geplande ontwikkelingen gesteld kan worden dat er eerder sprake 

is van een verwaarloosbaar effect voor het merendeel van het studiegebied. Wel is er ter hoogte van 

meetpunt H (zie Figuur 3-3 ) een toename van meer dan 6dB(A) tijdens de nachtperiode hoofdzakelijk 

als gevolg door het exploitatiegeluid van de uitbreiding van Scania. Overeenkomstig het 

significantiekader voor de discipline geluid komt dit overeen met een beperkt significant negatief 

effect mits de geluidsemissie van de uitbreiding van Weltjens en Scania beperkt wordt tot de in dit 

plan-MER beschouwde geluidsvermogens per m² voor de uitbreiding (zie ook §3.5.3). Dit betekent dat 

als de nodige maatregelen vanuit de discipline geluid genomen worden, dit ook ten goede komt van 

de discipline biodiversiteit.  

Er kan dus geconcludeerd worden dat gezien de huidige verstoringselementen (agrarische activiteiten, 

wegverkeerslawaai en bestaande bedrijvigheid in referentiesituatie 1 en recente 

ontginningsactiviteiten en bestaande bedrijvigheid in referentiesituatie 2), en rekening houdende met 

de voorziene groenbuffer rondom de geplande activiteiten en de restzone die ingevuld wordt als 

natuurgebied, er hooguit een beperkt negatief effect (-1) zal optreden ten aanzien van 

geluidsverstoring, op uitzondering van de zone ten noordoosten van het plangebied (omgeving 

meetpunt H) waar de impact negatief beoordeeld (-2) wordt, met name ten gevolge van 

geluidstoename van exploitatiegeluid als gevolg van de uitbreiding van Scania gedurende de 

nachtperiode. Maar mits toepassing van de milderende maatregelen voor discipline geluid (in casu de 

geluidsemissie van de respectievelijke uitbreidingen (exploitatiegeluid) beperken tot de beschouwde 

geluidsvermogens per m² voor de uitbreiding, zie ook §3.6) kan voldoende tegemoet gekomen worden 

aan inperking van geluidsverstoring t.a.v. (avi)fauna, waardoor het resteffect hooguit licht negatief 

beoordeeld wordt (-1).  

Binnen de groenbuffer ten oosten van art. 1 is de aanleg van een doorgang voor dienstvoertuigen en 

veiligheidsdiensten toegelaten. Gezien het beperkte/sporadische gebruik van deze toegang, worden 

effecten hooguit beperkt negatief beoordeeld. Er wordt wel aanbevolen om deze doorgang zo dicht 

mogelijk tegen bestaand/nieuw bedrijventerrein te voorzien. 

Het huidige bosgebied en de bosrand, zijn momenteel (potentiële) waardevolle jachtgebieden voor 

vleermuizen, zowel in referentiesituatie 1 als referentiesituatie 2. Door uitvoering van het 

planvoornemen is bijkomende verlichting niet uit te sluiten, waardoor verstoring zou kunnen 

optreden. Daarom wordt aanbevolen om in de voorschriften op te nemen dat bijkomende verlichting 

binnen de zone voor regionale bedrijvigheid dient afgewend te zijn van het bosgebied. 

Ten aanzien van de herbestemming van de zone in het oosten van agrarisch gebied naar natuurgebied, 

worden geen significante effecten verwacht ten aanzien van de effectgroep verstoring (0). 

Deze effectbespreking- en beoordeling is van toepassing ten aanzien van beide referenties. 

 Passende beoordeling 
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 Inleiding 

Grenzend aan het plangebied in het oosten is het habitatrichtlijngebied ‘Mangelbeek en heide- en 

vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ gelegen. Op ca. 500 m ten westen van het plangebied is 

het vogelrichtlijngebied ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ en het VEN-gebied ‘De 

Abeek’ gelegen. Om een eventuele invloed vanuit het planvoornemen op het nabijgelegen SBZ-H en 

SBZ-V te onderzoeken, wordt een voortoets tot Passende Beoordeling opgemaakt. 

Voor de plannen en programma’s waarvoor onderzocht dient te worden of er, gelet op de mogelijke 

betekenisvolle effecten op de natuurlijke kenmerken van speciale beschermingszones, een passende 

beoordeling vereist is, dient dit onderzoek te gebeuren voor de habitats en soorten waarvoor de 

speciale beschermingszones zijn afgebakend en de soorten van bijlage III van het decreet 

natuurbehoud die in het gebied voorkomen. 

Het onderzoek om te bepalen of er gelet op de mogelijk betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van speciale beschermingszones een passende beoordeling vereist is, loopt volgens 

onderstaand schema en omvat in principe vijf hoofdvragen: 

1. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en 

habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit? 

2. Heeft het plan of programma een potentiële impact op het evenwicht tussen, de verspreiding 

en densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel? 

3. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de vitale factoren hoe het SBZ 

functioneert als ecosysteem? 

4. Heeft het plan of programma een potentiële impact op de abiotische relaties die de structuur 

en de functie van de SBZ bepalen? 

5. Heeft het plan of programma een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat 

van instandhouding voor de betreffende SBZ? 

De begrippen ‘instandhouding’, ‘staat van instandhouding van een soort’ en ‘staat van instandhouding 

van een habitat’ zijn gedefinieerd in art. 2 van het Decreet Natuurbehoud: 

Instandhouding: het geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van 

habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van 

instandhouding.  De staat van instandhouding van een habitat wordt als gunstig beschouwd 

wanneer: 

 het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat 
binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen; 

 de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn bestaan en in 
de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; 

 de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische soorten gunstig 
is. 

De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd wanneer: 

 uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd een 
levensvatbare component is van de habitat waarin de soort voorkomt en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven; 
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 het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden; 

 er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de 
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden. 

Staat van instandhouding van een habitat: de som van de invloeden die op de betrokken 

habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een 

verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies 

van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de 

betrokken typische soorten in het Vlaamse Gewest. 

Staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de 

betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 

verspreiding en de grootte van de populaties van die soort in het Vlaamse Gewest. 

Deze vragen zullen in onderstaande paragrafen behandeld worden.  

 Methodologie 

Allereerst is onderzocht welke habitats en soorten binnen de mogelijke invloedssfeer van de geplande 

ontwikkeling verblijven. Vervolgens is op basis van bestaande kennis met betrekking tot verstoring 

onderzocht welke soorten en habitats mogelijk negatief worden beïnvloed en in welke mate. Deze 

mogelijke effecten worden daarnaast op basis van een set criteria (zie eerder) getoetst op significantie.  

Voor de beoordeling van het effect van de handeling op de natuurwaarden moeten alle mogelijke 

(directe en indirecte) effecten in kaart worden gebracht. De effecten kunnen van verschillende aard 

zijn: oppervlakte-inname, wijzigingen van de abiotische toestand (bodem, (grond)water, chemische 

parameters,…), verstoring (geluid, visueel), barrièrewerking,… .  

Verder dient het planvoornemen getoetst te worden ten aanzien van de gewenste ontwikkelingen op 

lange termijn, met name ten aanzien van de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen. 

 Omschrijving 

Op 14 december 2012 keurde de Vlaamse Regering het Besluit tot aanwijzing van de speciale 

beschermingszone BE2200030 en BE2220313 en de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en 

prioriteiten goed. Art. 3 van dit besluit vermeldt de habitats van bijlage I van het Natuurdecreet en de 

soorten van bijlage II en bijlage III waarvoor deze gebieden werden aangewezen. Deze worden 

hieronder weergegeven. 

Het habitatrichtlijngebied ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ 

wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats: 

Code Beschrijving 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorellatalia 
uniflorae en/of de lsoeto-Nanojuncetea 

3160 Dystrofe vennen 

3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en 
het Callitricho-Batracion 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge Europese heide 



 

ID 4235313069 – Plan-MER PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. Scania Parts 
Logistics en Weltjens Transport nv | 134 

6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van montane en alpiene zones 

7140 Overgangs- en trilveen 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0 Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

  

Geen enkel van de aangemelde habitats komt momenteel voor in of nabij het plangebied, met 

uitzondering van een beperkte strook langsheen de oostelijke grens dat deels tot habitattype 9190 

gerekend wordt. 

 

Figuur 6-1: Situering aangemelde habitats 

Het habitatrichtlijngebied is tevens aangewezen voor de gevlekte witsnuitlibel (bijlage II) en volgende 

soorten uit bijlage III: 

 Gevlekte witsnuitlibel 

 Heikikker 

 Laatvlieger 

 Rugstreeppad 

 Ruige dwergvleermuis/Gewone dwergvleermuis/Kleine dwergvleermuis 



 

ID 4235313069 – Plan-MER PRUP Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. Scania Parts 
Logistics en Weltjens Transport nv | 135 

 Knoflookpad 

 Poelkikker 

 Gladde slang 

 Rosse vleermuis 

Het voorkomen van deze aangemelde soorten binnen het plangebied wordt niet verwacht, gezien het 

plangebied momenteel geen geschikt leefgebied vormt voor deze soorten. De gevlekte witsnuitlibel 

werd in de ruime omgeving aangetroffen, vermoedelijk ter hoogte van de vennen en het militair 

domein. Tevens is het niet uitgesloten dat de Rosse vleermuis over het gebied zou vliegen. 

Het vogelrichtlijngebied ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ is aangemeld bij de EU 

vanwege het voorkomen van enkele specifieke soorten. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de 

soorten waarvoor het VRL-gebied werd aangemeld: 

 Blauwborst 

 Boomleeuwerik 

 Grauwe kiekendief 

 IJsvogel 

 Korhoen 

 Duinpieper 

 Middelste bonte specht 

 Nachtzwaluw 

 Wespendief 

 Zwarte specht 

 Blauwe kiekendief 

 Porseleinhoen 

 Roerdomp 

Geen van deze soorten wordt momenteel aangetroffen binnen het plangebied. Wel zijn er 

waarnemingen van de nachtzwaluw en boomleeuwerik in de ruime omgeving van het plangebied. 

 Instandhouding 

Algemene Natura 2000-doelstellingen 

Reeds een aantal studies werden uitgevoerd en beleidsdocumenten werden opgesteld waarin staat 

aangegeven wat de doelstellingen zijn en wat in de verschillende Natura 2000-gebieden de gunstige 

staat van instandhouding van habitats en soorten is (bv. Van Vessem & Kuijken (1985)). Onder andere 

op basis van deze studie werden de te beschermen habitats en soorten aangemeld bij Europa. De 

doelstellingen zijn overwegend geformuleerd in termen van behoud leefgebied in functie van behoud 

van de populatie. 

Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de SBZ  
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Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het Managementplan (MP 1.0) voor het 

betreffende Vogel- en Habitatrichtlijngebied. 

Volgende prioriteiten / acties werden vastgelegd: 

 

Voor de aangemelde habitats en soorten worden volgende doelstellingen vooropgesteld: 
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Op basis van zoekzones voor de realisatie van de IHD-doelhabitats kan afgeleid worden dat er binnen 

het plangebied geen zoekzones zijn afgebakend (gezien het plangebied niet gelegen is in SBZ), maar 

er in de nabijheid van het plangebied wel verschillende zoekzones zijn afgebakend voor 2310_2330, 

3130, 3160, 7140  en 9120_9190. 
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Figuur 6-2: Zoekzones voor de te realiseren habitats binnen het SBZ in de omgeving van het plangebied 

 Effectbespreking 

Om op de vragen die in het begin van dit hoofdstuk gesteld worden te antwoorden, zal er een analyse 

gebeuren van de relevante effectgroepen per vraag. In onderstaande tabel kan men een overzicht 

vinden van deze effectgroepen en voorbeelden van mogelijke verstoringsfactoren (in zijn 

algemeenheid en eerder relevant op projectniveau, niet specifiek gericht op dit plan). 

Tabel 6-2: Mogelijke effectgroepen 

Effectgroep Mogelijke verstoringsfactoren 

1. Oppervlaktegebonden effecten 

1a. Fysisch ruimtebeslag (oppervlaktegebonden 

wijzigingen) 

 wijziging van de oppervlakte van een habitat 

 wijziging van het voorkomen van de soort of 

verlies aan leefgebied van een soort 

· Infrastructuurwerken (alle bouwwerken) 

· Uitbreiding industriegebieden,… 

  Herverkaveling (landbouw) 

1b. Verandering in de kwaliteit van een habitat 

door fysische processen 

 verstoring/vernietiging van habitat ten 

gevolge van mechanische effecten, vergraving, 

bodemverstoring,… 

· Aanleg van pijpleidingen en/of collectoren 

  Zandsuppletie 

· Ontgrondingen 

  Storten/deponies 

· Berijding met zware machines (in werfstroken) 
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Effectgroep Mogelijke verstoringsfactoren 

 wijziging substraten (door aanbrengen 

nieuwe substraten) 

 wijziging van dynamiek (verstuiving, 

zandafzetting, erosie) 

 wijziging leefgebied van de soorten ten 

gevolge van de fysische processen 

1c. Verandering in de kwaliteit van een habitat 

of het leefgebied van een soort door wijziging in 

het landgebruik, het beheer of de functie 

· multifunctionele invulling van een gebied (vb. 

ontwikkeling van recreatie) 

  Wijzigingen door intensivering maatschappelijk 

gebruik 

  terreinen die een functiewijziging ondergaan 

zoals een bufferfunctie binnen bv. industriegebied 

· bestendiging niet aangepast landgebruik binnen 

SBZ 

2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties 

2a. Verdroging/vernatting via 

grondwaterrelaties, inclusief wijziging 

kwelgebieden en impact op 

grondwaterkwaliteit door wijziging 

hoeveelheden grondwater/oppervlaktewater 

2b. verandering van het leefgebied van de soort 

tengevolge van wijziging leefgebied door 

verdroging/vernatting 

· Tengevolge van ontgrondingen 

· Bemalingen bij infrastructuurwerken 

· Tengevolge van verminderde infiltratie door 

bijkomende verharding 

  Verdieping van grachten, waterlopen,… 

  Wijziging stuwbeheer 

  Tengevolge van onrechtstreekse effecten op het 

lokale grondwaterregime 

3. Verandering in kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties 

3a. Verandering in oppervlaktewaterpeilen 

· Inrichting van overstromingsgebieden 

  Herprofilering van waterlopen, 

vaargeulverdieping 

  Debietswijzigingen ten gevolge van exploitaties 

bedrijventerreinen, … 

3b. Verandering in overstromingsfrequentie, 

dynamiek, stroomsnelheden 

· Inrichting overstromingsgebieden 

  Ontgrondingen in riviergebieden, verdieping van 

vaargeulen, baggeren, vaargeulonderhoud 

  Industriële lozingen 

· Lozingen van waterzuivering 

  Ingrepen in havens (dammen, uitbreidingen,…) 

of kustverdedigingen 
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Effectgroep Mogelijke verstoringsfactoren 

3c. Verandering van de structuur van 

waterlopen, wijzigingen in morfologische 

processen van erosie en sedimentatie,… 

· Ontgrondingen 

  Inrichting van overstromingsgebieden, 

dijkverplaatsingen, (impact op sedimentatie, 

energiehuishouding van rivierecosysteem) 

3d. verandering leefgebied van een soort 

tengevolge van de processen in 3a-3c 
 

4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen 

4a. verandering in de barrièrewerking 

(infrastructuur op wegen, waterlopen, toename 

bebouwde oppervlakte, …) 

· Door infrastructuurwerken 

· Door wijziging landgebruik 

4b. versnippering (uitéénvallen van een 

leefgebied in kleinere gescheiden leefgebieden) 

· Door infrastructuurwerken 

· Door wijziging landgebruik 

5. Verstoring 

5a. Verstoring van soorten (door geluid, licht, 

trillingen, geur) – kwaliteitsverlies 

· Geluid van wegen 

· Werffasen 

· Industriële activiteiten/overslag 

· Snelheid van vaartuigen, machines 

5b. Verandering in de mortaliteit 

(luchtwervelingen, verkeersslachtoffers, 

slachtoffers van waterturbines,….) 

· Aanpassing van sluizen 

  Verkeersslachtoffers door toename van 

verkeersintensiteiten 

6. Verandering in kwaliteit van een habitat: chemische processen 

6a. toevoer van voedingsstoffen/toxische 

stoffen via luchtrelaties, stof en depositie 

(atmosferische depositie) 

· Industriële emissies 

· Emissies vanuit gebruik infrastructuur 

7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysico-chemische wijzigingen in waterrelaties 

7a. toevoer van nutriënten etc. via emissies in 

oppervlaktewater/grondwater 

 

· Door run-off (wegen, bufferbekken, verharde 

oppervlakten) 

  Door overstromingen tgv kwaliteit 

oppervlaktewater 

  Door overstroming impact op kwelzones 

· Exploitatie bedrijventerreinen 

7b. toevoer van toxische stoffen (zware 

metalen, ….) 

  Problematiek zware metalen 

· Afzetting van vervuild slib 
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Effectgroep Mogelijke verstoringsfactoren 

7c. ecotoxicologische effectensoorten  

 

· Calamiteiten van industriële lozingen of bij 

niet/slechte werking van 

waterzuiveringsinfrastructuur 

· Gevolgen van industriële lozingen (chloriden, 

zware metalen…) 

  Opwoelen onderwaterbodem 

 

1. Oppervlaktegebondenheid 

Het plangebied overlapt niet met habitat- noch vogelrichtlijngebied. Er is bijgevolg geen rechtstreekse 

fysieke ruimte-inname van percelen binnen SBZ. Er worden evenmin habitats ingenomen waarvoor de 

SBZ’s zijn aangemeld. Er wordt geen significante verandering in de kwaliteit van een (bestaand) habitat 

door fysische processen verwacht ter hoogte van het SBZ. Het leefgebied van de aangemelde soorten 

zal niet negatief beïnvloed worden.  

Uitvoering van het voorgenomen plan legt geen hypotheek op de ontwikkeling van de tot doel 

gestelde habitats binnen de afgebakende zoekzones in de nabije omgeving van het plangebied. 

Algemeen kan besloten worden dat er geen betekenisvolle effecten verwacht worden op de 

voorkomende en geplande habitattypes en het leefgebied van voorkomende of tot doel gestelde 

soorten binnen de betreffende Natura 2000-gebieden, en dit ten aanzien van beide 

referentiesituaties.  

2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties 

Het planvoornemen voorziet het verleggen van de huidige buffergracht, maar verder zijn geen 

waterlopen (en dus werken aan waterlopen) gepland in of nabij het plangebied.  

Door uitvoering van het planvoornemen zal bijkomende verharding mogelijk zijn. Er zal echter voldaan 

worden aan de hemelwaterverordening. Bovendien zijn binnen het SBZ in de nabijheid van het 

plangebied geen ecotopen gelegen die gevoelig zijn voor verdroging, waardoor geen negatieve 

wijzigingen verwacht worden ten aanzien van het grondwater binnen SBZ.  

Er worden bijgevolg geen betekenisvolle negatieve effecten verwacht op de huidige en tot doel 

gestelde habitats in de nabijheid van het plangebied door een mogelijke wijziging in 

grondwaterrelaties, en dit ten aanzien van beide referentiesituaties. 

3. Verandering in de kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties 

Met uitzondering van een buffergracht rondom het huidige bedrijventerrein, zijn geen waterlopen 

gelegen binnen het plangebied. Het planvoornemen voorziet in bijkomende verharde oppervlaktes. 

Het plan voorziet echter de nodige ruimte en voorzieningen om te voldoen aan de 

hemelwaterverordening (de aanwezige buffergracht zal verplaatst worden naar binnen de 

groenbuffer en hemelwater wordt geïnfiltreerd, gebufferd en vertraagd afgevoerd). Er worden dan 

ook geen aanzienlijke effecten verwacht op het peil en debiet van nabijgelegen waterlopen ten 

aanzien van beide referentiesituaties.  

Er kan besloten worden dat er geen negatieve verandering in de kwaliteit van een (bestaand of 

toekomstig gepland) habitat of leefgebied van een aangemelde soort binnen SBZ verwacht wordt 

omwille van een wijziging in oppervlaktewaterrelaties.  
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4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen 

Het plangebied betreft in referentiesituatie 1 een agrarisch gebied in aansluiting met bestaand 

bedrijventerrein, en in referentiesituatie 2 ontgonnen gebied dat gedeeltelijk terug opgevuld werd. In 

beide gevallen kan redelijkerwijze aangenomen worden dat het plangebied geen potentiële 

waardevolle verbindingsroute is. 

Er kan besloten worden dat het planvoornemen geen betekenisvolle negatieve invloed zal hebben op 

bestaande of mogelijke migraties van soorten, zowel ten aanzien van referentiesituatie 1 als 2. 

5. Verstoring 

Het planvoornemen (bedrijvigheid) vormt een mogelijke bron van verstoring (onder andere door 

geluidsproductie, bijkomende vervoersbewegingen en bijkomende verlichting).  

De mogelijke verstoring die gepaard gaat met het planvoornemen zal niet aanzienlijk zijn voor de 

aangemelde soorten binnen het SBZ-H. Zoals aangehaald in § 6.5.2.3 komen de meeste van deze 

aangemelde soorten namelijk niet voor in het gebied. Uitzonderingen zijn de gevlekte witsnuitlibel en 

de rosse vleermuis. Er kan echter redelijkerwijze aangenomen worden dat de gevlekte witsnuitlibel 

voorkomt ten noorden van het plangebied, ter hoogte van de vennen, waar geen verstoring te 

verwachten is afkomstig van het planvoornemen. Voor de rosse vleermuis speelt voornamelijk 

verlichting een rol. Door uitvoering van het planvoornemen is bijkomende verlichting niet uit te 

sluiten, waardoor verstoring zou kunnen optreden. Daarom wordt aanbevolen om in de voorschriften 

op te nemen dat bijkomende verlichting binnen de zone voor regionale bedrijvigheid dient afgewend 

te zijn van het bosgebied. 

Rekening houdende met de ligging van het plangebied ten aanzien van het Vogelrichtlijngebied, wordt 

er geen verstoring van het SBZ-V verwacht. De aangemelde soorten van het SBZ-V kunnen zich echter 

ook buiten het SBZ-V bevinden. Uit §6.5.2.3 blijkt dat er geen aangemelde soorten aangetroffen 

werden in of nabij het plangebied, met uitzondering van de nachtzwaluw en boomleeuwerik. Deze 

soorten kennen enkel waarnemingen in de ruime omgeving van het plangebied.  

Uit de discipline geluid blijkt dat (ongeacht de referentiesituatie) als gevolg van de uitbreiding van 

Scania het exploitatiegeluid met name gedurende de nachtperiode ter hoogte van meetpunt H (zie 

Figuur 3-3) zal toenemen. Mits de opgelegde milderende maatregelen vanuit discipline geluid (het 

exploitatiegeluid beperken tot de beschouwde geluidsvermogenniveau per m² voor de uitbreiding15), 

gezien het feit dat het planvoornemen voorziet in een groenbuffer rondom het bedrijventerrein (welke 

in de referentiesituatie niet aanwezig is) én gezien het feit dat er in het oosten van het plangebied een 

restzone wordt bestemd tot natuurgebied, waardoor een bijkomende buffer naar het bosgebied 

voorzien wordt, kan gesteld worden dat er geen aanzienlijke effecten zullen optreden t.a.v. het 

bosgebied ten noordoosten van het plangebied. De groenbuffer heeft onder andere als doel een 

visuele afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke inpassing te verwezenlijken. Conform de 

voorschriften voor de bufferzone wordt deze beplant voor de volledige lengte en breedte (minstens 

                                                                 

15 Dit kan mits het nemen van bronmaatregelen door Scania op vergunningenniveau teneinde het exploitatiegeluid te beperken 
tot de beschouwde geluidsvermogenniveaus of – wanneer dit niet mogelijk is – het nemen van maatregelen in de 
overdrachtssfeer zoals bv. een aarden wal of geluidsmuur. Het uitwerken van concrete milderende maatregelen op voorliggend 
planniveau is echter door gebrek aan kennis over zowel de ligging als de werkelijke geluidsemissie van de geplande bronnen 
(nog) niet technisch mogelijk. Scania zal op vergunningenniveau moeten nagaan in welke mate hun emissie van het 
exploitatiegeluid overeenstemt met deze van de in voorliggend MER aangewende kengetallen voor ‘zware distributie’.  
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25 m) zodanig dat een dichte beplanting ontstaat, bestaande uit een evenwichtige mix van 

hoogstammige bomen, struikenlaag en schermbeplanting.  

Bovendien zal ook het bosgebied zelf een bufferende werking hebben, waardoor eventuele 

verstoringseffecten zeer beperkt zullen zijn en zich zullen beperken tot de bosrand. Tijdens het 

broedseizoen zullen de mogelijke verstoringseffecten het kleinst zijn, omdat de groenbuffer (en 

eventueel het natuurgebied) dan gekenmerkt zal zijn door een dik bladerdek. 

Binnen de groenbuffer ten oosten van art. 1 is de aanleg van een doorgang voor dienstvoertuigen en 

veiligheidsdiensten toegelaten. Gezien het beperkte/sporadische gebruik van deze toegang, worden 

effecten hooguit beperkt negatief beoordeeld. Er wordt wel aanbevolen om deze doorgang zo dicht 

mogelijk tegen bestaand/nieuw bedrijventerrein te voorzien. 

Mogelijke effecten inzake verstoring zijn bijgevolg niet significant en er worden geen betekenisvolle 

effecten verwacht ten aanzien van de aangemelde soorten en dit ten aanzien van beide 

referentiesituaties. 

6. Verandering in kwaliteit van een habitat: chemische processen 

Het voorgenomen plan gaat niet gepaard met significante emissies (zie effectbespreking discipline 

lucht (§ 4.5)). Er worden geen betekenisvolle effecten verwacht voor de voorkomende en tot doel 

gestelde habitats en soorten binnen het SBZ-H, en dit ten aanzien van beide referentiesituaties. 

7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysico-chemische wijzigingen in waterrelaties  

Het planvoornemen gaat gepaard met de productie van afvalwater. Het betreft echter hoofdzakelijk 

bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard. De afvoer van dit afvalwater wordt bovendien voorzien via 

de aanwezige riolering. 

Gezien het voorgenomen plan niet gepaard gaat met ongecontroleerde industriële lozingen van 

afvalwater, worden bijgevolg geen effecten verwacht op de waterkwaliteit van de waterlopen binnen 

SBZ. Dit geldt ten aanzien van beide referentiesituaties 

 Conclusie 

Op basis van bovenstaande gegevens is het alvast mogelijk een antwoord te geven op de 

vooropgestelde vragen. 

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op de (huidig voorkomende en 

toekomstig geplande) habitats (natuurlijke habitats en habitats van een soort) wat betreft de 

oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit van deze habitats.  

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op het evenwicht tussen, de 

verspreiding en de densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel. 

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op de vitale factoren hoe het SBZ 

functioneert als ecosysteem.  

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle invloed op de abiotische relaties die de 

structuur en de functie van het SBZ bepalen. 

 Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op het bereiken van de vooropgestelde 

IHD’s en een gunstige staat van instandhouding voor het betreffende SBZ. 

Dit betekent dat er geen negatieve invloed te verwachten is op de EU-natuurwaarden die zich 

momenteel ter hoogte van het plangebied manifesteren. Er is ons inziens bijgevolg geen passende 
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beoordeling noodzakelijk. Een PB zal geen bijkomende elementen aan het licht brengen die tot een 

andere besluitvorming kunnen leiden.  

 Verscherpte natuurtoets 

Het plangebied grenst aan het VEN-gebied ‘‘De Ruiterskuilen-Oudsberg-Solterheide’’ Wanneer VEN-

gebieden een eventuele invloed van het planvoornemen kunnen hebben, dient een verscherpte 

natuurtoets opgesteld te worden. Volgende 4 essentiële vragen worden hieromtrent op planniveau 

behandeld: 

 Zijn er veranderingen aan de natuurwaarden ? 

 Zijn de veranderingen voor de natuur nadelig ? 

 Zijn deze veranderingen vermijdbaar ? 

 Zijn deze veranderingen herstelbaar ? 

 

Zijn er veranderingen aan de natuurwaarden ? 

Het planinitiatief zal geen VEN-gebied innemen. Rechtstreekse effecten zijn bijgevolg niet te 

verwachten. 

Het planinitiatief maakt wel de aanwezigheid van bedrijvigheid mogelijk, waarbij mogelijks 

bijkomende verstoring zal optreden. Sowieso zal een groenbuffer van 25 m gerealiseerd worden en 

wordt ook een restzone in het oosten herbestemd van agrarisch gebied naar natuurgebied. Binnen de 

groenbuffer ten oosten van art. 1 is de aanleg van een doorgang voor dienstvoertuigen en 

veiligheidsdiensten toegelaten.  

Zijn de veranderingen voor de natuur nadelig ? 

Binnen de groenbuffer ten oosten van art. 1 is de aanleg van een doorgang voor dienstvoertuigen en 

veiligheidsdiensten toegelaten. Gezien het beperkte/sporadische gebruik van deze toegang, worden 

effecten hooguit beperkt negatief beoordeeld. Er wordt wel aanbevolen om deze doorgang zo dicht 

mogelijk tegen bestaand/nieuw bedrijventerrein te voorzien. 

De activiteiten van Scania vinden hoofdzakelijk in afgesloten hallen plaats, wat geluidsverstoring 

maximaal beperkt. 

Uit de discipline geluid blijkt (ongeacht de referentiesituatie) evenwel dat als gevolg van de uitbreiding 

van Scania het exploitatiegeluid met name gedurende de nachtperiode  ter hoogte van meetpunt H 

(zie Figuur 3-3), dus langs het VEN-gebied, voor een toename in de geluidsproductie zal zorgen.  

Mits de opgelegde milderende maatregelen vanuit discipline geluid (het exploitatiegeluid beperken 

tot de beschouwde geluidsvermogenniveau per m² voor de uitbreiding), gezien het feit dat het 

planvoornemen voorziet in een groenbuffer rondom het bedrijventerrein (welke in beide 

referentiesituaties niet aanwezig is) én gezien het feit dat er in het oosten van het plangebied een 

restzone wordt bestemd tot natuurgebied, waardoor een bijkomende buffer naar het bosgebied 

voorzien wordt, kan gesteld worden dat er geen aanzienlijke effecten zullen optreden t.a.v. het VEN-

gebied ten noordoosten van het plangebied. De groenbuffer heeft onder andere als doel een visuele 

afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke inpassing te verwezenlijken. Conform de 

voorschriften voor de bufferzone wordt deze beplant voor de volledige lengte en breedte (minstens 

25 m) zodanig dat een dichte beplanting ontstaat, bestaande uit een evenwichtige mix van 

hoogstammige bomen, struiken en schermbeplanting.  
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Bovendien zal ook het bosgebied zelf een bufferende werking hebben, waardoor eventuele 

verstoringseffecten beperkt zullen zijn en zich zullen beperken tot de bosrand. Tijdens het 

broedseizoen zullen de mogelijke verstoringseffecten het kleinst zijn, omdat de groenbuffer (en 

eventueel het natuurgebied) dan gekenmerkt zal zijn door een dik bladerdek. 

Er worden geen nadelige effecten verwacht ten aanzien van het VEN-gebied door uitvoering van het 

planvoornemen, mits toepassing van de milderende maatregelen voor discipline geluid. Er kan 

redelijkerwijze aangenomen worden dat de meest verstoringsgevoelige soorten niet zullen 

voorkomen in het VEN-gebied/bosgebied grenzend aan de geplande ontwikkeling, gezien de huidige 

aanwezigheid van het bedrijventerrein (referentiesituatie 1) of door de ontginningsactiviteiten die 

hebben plaatsgevonden (referentiesituatie 2) voorafgaand aan de ontwikkeling van de bijkomende 

bedrijvigheid.  

Tot slot betreft de aanpalende waardevolle zone een bebost gebied, waarbij effecten voornamelijk 

aan de bosrand zullen optreden, maar sterk afnemen dieper in het bosgebied. Het bebost gebied is 

vooral waardevol voor avifauna wegens het voorkomen van een aantal bijzondere broedvogels. Het 

groenscherm (en eventueel ook het nieuwe natuurgebied) zal tijdens de broedperiode zijn meest 

optimale werking kennen, gezien er op dat moment een goed ontwikkeld bladerdek zal aanwezig zijn. 

Zijn deze veranderingen vermijdbaar ? 

Niet van toepassing. 

Zijn deze veranderingen herstelbaar ? 

Niet van toepassing. 

 

Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat er door uitvoering van het projectvoornemen geen 

vermijdbare en onherstelbare schade zal optreden ten aanzien van het VEN-gebied. 

 

 Conclusie en eventuele maatregelen 

 Conclusie 

Uit voorliggend onderzoek blijkt dat de omgeving van het plangebied een belangrijk gebied is voor 

(avi)fauna.  

Uit de discipline geluid blijkt dat (ongeacht de referentiesituatie) als gevolg van de uitbreiding van 

Scania het exploitatiegeluid met name gedurende de nachtperiode  ter hoogte van meetpunt H (zie 

Figuur 3-3), dus langs het bosgebied, voor een toename in de geluidsproductie zal zorgen. Dit wordt 

negatief (-2) beoordeeld t.a.v. het aanwezige bosgebied (dat is aangemeld als HRL- en VEN-gebied). 

Mits de opgelegde milderende maatregelen vanuit discipline geluid (het exploitatiegeluid beperken 

tot de beschouwde geluidsvermogenniveau per m² voor de uitbreiding), gezien het feit dat het 

planvoornemen voorziet in een groenbuffer rondom het bedrijventerrein (welke in de 

referentiesituatie niet aanwezig is) én gezien het feit dat er in het oosten van het plangebied een 

restzone wordt bestemd tot natuurgebied, waardoor een bijkomende buffer naar het bosgebied 

voorzien wordt, kan gesteld worden dat er geen aanzienlijke effecten zullen optreden (resteffect na 

uitvoering milderende maatregelen geluid = -1). Binnen de groenbuffer ten oosten van art. 1 is de 

aanleg van een doorgang voor dienstvoertuigen en veiligheidsdiensten toegelaten. Gezien het 

beperkte/sporadische gebruik van deze toegang, worden effecten hooguit beperkt negatief 
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beoordeeld. Er wordt wel aanbevolen om deze doorgang zo dicht mogelijk tegen bestaand/nieuw 

bedrijventerrein te voorzien. 

Door uitvoering van het planvoornemen is bijkomende verlichting niet uit te sluiten, waardoor 

verstoring zou kunnen optreden. Daarom wordt aanbevolen om in de voorschriften op te nemen dat 

bijkomende verlichting binnen de zone voor regionale bedrijvigheid dient afgewend te zijn van het 

bosgebied. 

Het plangebied is gelegen nabij habitat- en vogelrichtlijngebied. Hiertoe werd een voortoets passende 

beoordeling uitgevoerd, waarin geconcludeerd werd dat er geen betekenisvolle negatieve invloed te 

verwachten is op de huidig voorkomende en geplande habitats en soorten ter hoogte van het 

plangebied, mits uitvoering van de milderende maatregelen vanuit discipline geluid. Een passende 

beoordeling is niet noodzakelijk. 

Gezien de ligging nabij VEN-gebied werd tevens een verscherpte natuurtoets opgesteld. Hierin werd 

geconcludeerd dat er door uitvoering van het planvoornemen geen vermijdbare en onherstelbare 

schade zal optreden ten aanzien van VEN-gebied, ook hier mits uitvoering van de milderende 

maatregelen vanuit discipline geluid. 

 

Tabel 6-3: Beoordelingstabel discipline biodiversiteit 

Effectgroep  Beoordeling 
referentiesituatie 1 

Beoordeling 
referentiesituatie 2 

Eindscore na MM 
/ aanbeveling 

Verstoring t.g.v. uitbreiding 
bestemming bedrijvigheid: 

-2 

t.g.v. bestemming natuur 
in restzone: 0  

t.g.v. uitbreiding 
bestemming 

bedrijvigheid: -2 

t.g.v. bestemming natuur 
in restzone: 0 

-1  

 

 

 Noodzakelijke milderende maatregelen 

Mits het realiseren van de milderende maatregelen zoals voorgesteld in de discipline geluid en 

trillingen kan voldaan worden aan het milderen van het geluidseffect als gevolg van het 

exploitatiegeluid van de uitbating van Scania gedurende de nachtperiode t.a.v. de natuurwaarden 

(naastliggende bosgebied) ten noordoosten van het plangebied.  

Deze milderende maatregel dient uitgevoerd te worden door Scania op vergunningenniveau door 

middel van het beperken van het exploitatiegeluid tot het beschouwde geluidsvermogenniveau voor 

‘zware distributie’ cfr. aangewend als kengetal in voorliggend MER. Indien deze bronmaatregel niet 

mogelijk is, kan dit door het nemen van maatregelen in de overdrachtssfeer zoals bv. een aarden wal 

of geluidsmuur. Het uitwerken van concrete milderende maatregelen op voorliggend planniveau is 

echter door gebrek aan kennis over zowel de ligging als de werkelijke geluidsemissie van de geplande 

bronnen (nog) niet technisch mogelijk. Scania zal op vergunningenniveau moeten nagaan in welke 

mate hun emissie van het exploitatiegeluid overeenstemt met deze van de in voorliggend MER 

aangewende kengetallen voor ‘zware distributie’. In voorliggend RUP wordt op planniveau de 

realisatie van een geluidswal in de bufferzone gefaciliteerd. 

Gelet op de te verwachten effecten zijn er voor het overige geen milderende maatregelen 

noodzakelijk. 

 Maatregelen/aanbevelingen ter optimalisatie 
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Binnen de groenbuffer ten oosten van art. 1 is de aanleg van een doorgang voor dienstvoertuigen en 

veiligheidsdiensten toegelaten. Er wordt aanbevolen om deze doorgang zo dicht mogelijk tegen 

bestaand/nieuw bedrijventerrein te voorzien. 

 

Ten gevolge van de bijkomende verlichting wordt aanbevolen om in de voorschriften op te nemen dat 

bijkomende verlichting binnen de zone voor regionale bedrijvigheid dient afgewend te zijn van het 

bosgebied. 

Bijkomend worden vanuit het duurzaamheidsprincipe volgende bijkomende aanbevelingen ter 

optimalisatie opgenomen: 

 het beperken van het gebruik van verlichting tot het strikt noodzakelijke en dit zowel in tijd 

als in plaats 

 gebruik van energiearme natrium hogedruklampen in een full-cut-off reflectorarmatuur die 

zorgt voor een neerwaartse gebundelde lichtstraal met zo weinig mogelijk lichtverstrooiing 

 vermijden van het gebruik van wit licht.   
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 Discipline mens – ruimte 

 Afbakening van het studiegebied 

Inzake ruimtelijke en functionele aspecten (landbouw en potentie tot medegebruik en meervoudig 

gebruik van de ruimte) beperkt het studiegebied zich tot het plangebied en de directe omgeving.  

 Juridische en beleidsmatige context 

Inzake landbouw is de omzendbrief rond HAG relevant (Omzendbrief RO/2010/01). Hiervoor wordt 

verwezen naar § 10 in de startnota. 

 Methodologie 

Volgende aspecten zullen nader onderzocht worden: 

 Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de omgeving 

 Effecten op de functie landbouw 

 Potentie tot medegebruik en meervoudig gebruik van de ruimte 

 

Tabel 7-1: Methodiek effectbespreking relevante effectgroepen discipline mens – ruimte  

Effectgroep Criterium Methodiek Beoordeling 
significantie o.b.v. 

Impact op de 
ruimtelijke structuur 
en wisselwerking 
met de ruimtelijke 
context 

Creatie/wegnemen van 
barrières of corridors 

Functionele inpassing in de 
omgeving 

Functionele meerwaarde 
voor de omgeving 

Kwalitatieve beoordeling 
op basis van het 
planvoornemen en de 
kenmerken van de 
omgeving 

Mate van impact op de 
ruimtelijke structuur 

Mate waarin 
barrières/corridors 
worden gecreëerd of 
weggenomen 

Kwalitatieve bespreking 
o.b.v. expert judgement 

Ruimtegebruik – 
functie landbouw 

Winst/verlies landbouw 

Functioneren van het 
landbouwgebied 

Landbouw impact studie 
(LIS) 

Expert judgement op 
basis van 
landbouwwaarde, 
schaal en omvang 
inname, mate van 
betrokkenheid, mate 
van versnippering van 
landbouwgebied 

Medegebruik en 
meervoudig gebruik 
van de ruimte 

Potentie tot medegebruik 
mogelijk of te niet gedaan 

Inschatting waarde 
plangebied voor 
medegebruik (in casu 
‘ontginning’) o.b.v. studie 
“Hydrogeologische 
verkenning potentiële 
zandwinning” 

Expert Judgement op 
basis van de kwaliteit 
van de zanden, omvang 
van de inname, 
excentrische of centrale 
ligging en blijvende 
beschikbaarheid in de 
ondergrond. 

 

Onder de effectgroep “medegebruik en meervoudig gebruik van de ruimte” wordt in dit dossier 

specifiek de relatie verstaan tussen de twee potentiële gebruiksfuncties binnen het plangebied:  
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bedrijvigheid en ontginning (zandwinning). Deze functies kunnen elkaar in de tijd opvolgen binnen 

heel het plangebied: eerst bedrijvigheid, nadien ontginning of eerst ontginning, nadien bedrijvigheid. 

Referentiesituatie 2 gaat uit van deze laatste situatie, waarbij de ontginning reeds verondersteld wordt 

te hebben plaatsgevonden. Ze kunnen in principe ook ruimtelijk samen voorkomen (bedrijvigheid in 

één deel, ontginning in een ander deel van het plangebied)16. 

De effectgroepen “effecten op landbouw” en “meervoudig ruimtegebruik” worden enkel beoordeeld 

ten aanzien van referentiesituatie 1, doordat in referentiesituatie 2 de zandwinning reeds voorafgaand 

zal hebben plaatsgevonden en, om deze zandwinning mogelijk te maken,  de landbouwfunctie ook 

reeds verdwenen zal zijn uit het gebied. 

De discipline mens – ruimtelijke aspecten is een bij uitstrek holistische en kwalitatieve discipline. 

Alhoewel bepaalde aspecten kunnen gekwantificeerd worden (bijvoorbeeld terrein-inname, impact-

score uit LIS t.a.v. landbouwimpact), bestaan er geen harde en eenduidige kwantitatieve grens-

waarden waaraan getoetst kan worden om effectscores toe te kennen (Bron: Richtlijnenboek mens – 

ruimtelijke aspecten). Het algemeen significantiekader gaat dan ook uit van een scoretoekenning op 

basis van expert judgement, rekening houdend met enerzijds de ernst/omvang van het effect en 

anderzijds de kwetsbaarheid van het gebied in kwestie: 

Tabel 7-2: Significantiekader volgens het richtlijnenboek mens - ruimtelijke aspecten (p.15) 

 

Voor de effectgroepen “landbouw” en “meervoudig ruimtegebruik” wordt dit significantiekader 

geoperationaliseerd op basis van een aantal criteria: 

 Impact op landbouw: 

o Ernst/omvang: absolute oppervlakte-inname, oppervlakte-aandeel van de inname 

binnen het HAG waartoe het gebied behoort; 

o Kwetsbaarheid: verhouding (zeer) hoge/lage landbouwimpact, mate waarin 

percelen “sterk betrokken” zijn (zie verder), aanwezigheid van landbouwzetel(s). 

 Impact op potentie tot meervoudig landbouwgebruik: 

o Ernst/omvang: absolute oppervlakte-inname, oppervlakte-aandeel van de inname 

binnen het potentieel ontginningsgebied waartoe het gebied behoort; 

o Kwetsbaarheid: potentiële waarde voor zandwinning van de ondergrond van het 

plangebied (dikte, korrelgrootte, aanwezigheid van klei en ijzer,… (bron: “Hydro-

geologisch rapport Groote Heide” (2016)). 

                                                                 

16 Deze interpretatie van de term “meervoudig gebruik van de ruimte” wijkt hierbij wel af van hetgeen daar normaal onder verstaan wordt: het 
gelijktijdig gebruiken van eenzelfde ruimte/gebouw door meerdere functies (b.v. sporthal die ook gebruikt wordt als fuifzaal, parking van een 
kantoorgebouw die ’s avonds en in het weekend door bewoners kan gebruikt worden,…). 
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 Bestaande toestand/referentietoestand 

 Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de omgeving 

Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 29 ha en bevindt zich, in de bestaande toestand, binnen 

een agrarisch gebied tussen het bedrijventerrein Opglabbeek Noord ten zuiden en het bos-/ 

natuurgebied ten noorden. Het plangebied is tevens aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied (zie 

verder). 

In referentiesituatie 2 zal het plangebied een deels ontgonnen en een deels agrarisch gebied zijn, met 

ten noorden nog steeds bos/natuurgebied en ten zuiden nog steeds het bedrijventerrein Opglabbeek 

Noord. 

 Landbouw 

HAG en de geregistreerde landbouwpercelen (2017) werden reeds besproken in § 11.6 in de start- en 

toelichtingsnota. De bestaande toestand wordt hierna aangevuld op basis van de 

landbouwimpactstudie (LIS), opgemaakt op 19/04/2019 door het Departement Landbouw en Visserij 

voor de in 2016-2017 geregistreerde percelen in landbouwgebruik. 

Binnen het plangebied is ca. 25 ha landbouwoppervlakte gelegen, of ca. 87 % van de totale oppervlakte 

van het gebied (ca. 28 ha). In het totaal geregistreerd landbouwareaal betreft het 7 betrokken 

landbouwers, waarvan er 2 hun bedrijfszetel in het plangebied hebben. De ca. 25 ha zijn verdeeld over 

volgende impactklassen: 

Tabel 7-3: Resultaten landbouwimpactstudie 

Landbouwimpact Totaal (ha) Bij sterk betrokken 
landbouwers (ha) 

Bij andere 
landbouwers (ha) 

Zeer hoge impact 0,96 0,29 0,67 

Hoge impact 3,16 3,16 3,16 

Matige impact 16,08 3,9 16,06 

Lage impact 8,35 8,35 6,54 

Zeer lage impact 0,3 0,03 0 

Totaal 24,7 11,85 22,54 

 

Dezelfde resultaten zijn visueel weergegeven op onderstaande kaart. 

De landbouwimpact wordt bepaald op basis van de landbouwstructuur (aandeel perceel in totale 

bedrijfsoppervlakte, huiskavel of niet,…) en de landbouwwaarde van de percelen (bodemgeschiktheid, 

overstromingsgevoeligheid,…). Uit onderstaande kaarten blijkt dat ten noorden van het bedrijf 

Weltjens een bedrijfsomgeving gelegen is. Verder is het gebied aangeduid als akkerbouwgebied en 

minder geschikt ruwvoedergebied. Volgens de kaart met de landbouwwaarde kent vooral de zone in 

het oosten van het plangebied een hoge landbouwwaarde. Meer naar het westen daalt de 

landbouwwaarde van de percelen. 
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Figuur 7-1: Landbouwimpactkaart 
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Figuur 7-2: Landbouwstructuurkaart 

 

Figuur 7-3: Landbouwwaardekaart 
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 Effectbespreking en –beoordeling 

 Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de omgeving 

Qua functionele structuur en relaties zorgt het voorgenomen plan, ten aanzien van beide referentie-

situaties, niet voor een fundamentele wijziging, in die zin dat de uitbreiding van het bedrijventerrein 

ten noorden van het bestaande bedrijventerrein Opglabbeek Noord een ruimtelijk logische verder-

zetting vormt van het bestaande bedrijventerrein. Wel schuift de grens tussen de bebouwde ruimte 

en de open ruimte op naar het noorden.  

Tussen beide elementen van de ruimtelijke structuur (bedrijvigheid en open landbouwgebied) is er 

ook in de huidige situatie geen functionele of contextuele relatie; het industriegebied is immers in 

beide referentiesituaties reeds functioneel gescheiden van de open ruimte. Beiden kunnen ook als 

ruimtelijk geheel blijven functioneren (met verplaatsing van de scheidsgrens) na de voorgenomen 

planingreep. Hierdoor wordt er geen of hooguit een beperkte impact verwacht inzake ruimtelijke 

structuur (0/-1) ten aanzien van beide referentiesituaties.  

De potentiële meerwaarde van het plan voor haar omgeving situeert zich in de gecreëerde tewerk-

stelling (voor zover het om nieuw en niet om verplaatste tewerkstelling gaat). 

 Effecten op de functie landbouw 

Ten gevolge van het voorgenomen plan zal ca. 25 ha (of ca. 87% van het plangebied) landbouwgebied 

ingenomen worden voor bedrijvigheid, natuur en de nodige buffers. Concreet worden twee bedrijfs-

zetels getroffen.  

Er wordt lokaal een aanzienlijk negatief effect verwacht voor de betrokken landbouwers. Ten aanzien 

van de globale landbouwstructuur kan het effect echter in zekere mate afgezwakt worden. Een 

gedeelte van het verlies aan landbouwgrond wordt namelijk planologisch gecompenseerd via deelplan 

2 (zie toelichtingsnota) en volgens de LIS is de landbouwimpact in het grootste deel van het gebied 

laag tot matig.  

Bovendien geeft de screening bij het planologisch attest voor het bedrijf Weltjens (Geosted, 7/2/2017) 

aan dat het afbouwende bedrijven zonder overnemer betreft die hun activiteiten op korte termijn 

willen stoppen. De landbouwers krijgen bij de verkoop een vergoeding conform de marktprijs voor de 

grond. Extra flankerende maatregelen zijn voor landbouwersgezinnen niet verreist. 

De inname van ca. 25 ha landbouwgrond kan t.o.v. de globale landbouwstructuur van de omgeving als 

een middelmatige impact beoordeeld worden. In combinatie met een matige kwetsbaarheid 

(landbouwimpactscore laag tot matig in het grootste deel van het gebied; wel twee getroffen 

landbouwzetels, maar afbouwende bedrijven zonder overnemer) wordt het effect op de functie 

landbouw conform het significantiekader als beperkt negatief tot negatief beoordeeld (-1/-2).  

 Potentie tot medegebruik en meervoudig gebruik van de ruimte 

Uit het Hydrogeologisch rapport Groote Heide (2016), bezorgd door Departement Omgeving, blijkt dat 

Groote Heide is aangeduid als een zone die in aanmerking komt voor de ontginning van zand om 

bevoorrading op middellange termijn te verzekeren. Het rapport omvat de eerste resultaten van een 

verkennend vooronderzoek, dat enerzijds bestaat uit het bijeenzoeken en verwerken van beschikbare 

informatie, en anderzijds de lokale situatie beschrijft a.h.v. boringen, peilmetingen en bepaling van de 

grondwaterstroming. 

Het gebied Groote Heide ligt op grondgebied Opglabbeek (nu Oudsbergen) en wordt in het westen 

begrensd door de Weg naar Meeuwen (N76), ten zuiden grenst het aan het bedrijventerrein 

Opglabbeek-Noord. De noordelijke begrenzing valt grotendeels samen met de rand van een 
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bosgebied. Het gebied zelf is voor het grootste deel in gebruik voor landbouw (maïs). De zoekzone 

voor ontginning overlapt dus met de uitbreidingszone voor Scania en de zone voor natuurgebied, maar 

niet met de uitbreidingszone voor Weltjens. De potentie tot ontginnen wordt hierna dan ook enkel 

onderzocht ter hoogte van de geplande uitbreiding van Scania en de zone voor natuurgebied.  

Qua potentie van zandwinning wordt een 15 tot 20m dik zandpakket aangetroffen, dat vooral bestaat 

uit grof zand dikwijls met bijmenging van grind. De variatie in dikte is vooral het gevolg van de aard 

van deze oorspronkelijke afzettingen die erosief zijn ingeschuurd in de onderliggende glauconiet-

zanden van Diest. Het is minder het gevolg van een klein topografisch hoogteverschil dat overeenkomt 

met het oppervlakkig voorkomen van twee verschillende zand/grindpakketten. Dit laatste 

onderscheid maakt dat men kan verwachten dat de kwaliteit van zand – op schaal van het voorziene 

ontginningsgebied – verhoogt in noordwestelijke richting (minder klei en ijzer). In het oosten van het 

gebied zijn de grove zanden met meer klei ook gekleurd door de aanwezigheid van ijzer.  

De aangeboorde zanden komen niet in aanmerking voor gebruik als kwartszand (zgn. witzand): de 

brongebieden voor deze zanden zijn elders gelegen (Lommel, Opgrimbie). De zanden komen wel in 

aanmerking voor gebruik als bouwzand en als vulzand. Bouwzand wordt gebruikt in diverse 

toepassingen: vb. als drainage, in (onder)funderingen, in betontoepassingen, zandcement, asfalt, 

metselmortel, enz. Vulzand is zand van beperkte kwaliteit en met een geringe economische 

toegevoegde waarde. Het wordt onder meer gebruikt bij de aanleg van industrie- en woongebieden, 

om de terreinen bouwrijp te maken. 

 

Figuur 7-4: Zoekzone voor ontginning Groote Heide op topografische kaart (Bron: Hydrogeologisch rapport Groote 
Heide, 2016) met indicatieve aanduiding van de uitbreidingszone Scania (rood), uitbreidingszone Weltjens (paars) 
en zone voor natuur (groen) 

 

Strikt genomen kan gesteld worden dat de ontginbare zanden onaangeroerd blijven door het 

planvoornemen, gezien er geen diepe uitgravingen gepland zijn (hooguit een lokale onderkeldering). 

De potentie tot ontginning blijft dus, het zij weliswaar op lange termijn, bestaan.  Anderzijds zal door 

middel van de bestemming naar bedrijvigheid en natuurgebied de ruimte boven het potentieel 
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ontginningsgebied voor langere tijd ‘vastgelegd’ worden. Door het bedekken van het bodemoppervlak 

verdwijnt namelijk, minstens voor langere tijd, de mogelijkheid om het gebied te ontginnen. Er kan 

dan ook globaal geconcludeerd worden dat ontginning de facto onmogelijk gemaakt wordt zolang de 

bestemmingen bedrijvigheid en natuurgebied blijven bestaan. Echter, de latere ontginningspotentie 

blijft wel degelijk bestaan, maar om de zone van Scania te kunnen ontginnen moet vanzelfsprekend 

de verharding eerst terug opgebroken worden.  

Volwaardig – gelijktijdig – meervoudig ruimtegebruik van enerzijds bedrijvigheid of natuur en ander-

zijds zandontginning is fysiek onmogelijk, dus de potentie tot meervoudig ruimtegebruik is beperkt. Er 

is enkel sequentieel ruimtegebruik mogelijk, waarbij de ontginning al dan niet zou voorafgaan aan de 

in het RUP geplande functies. 

Bij invulling van de geplande functies (uitbreiding Scania en natuurontwikkeling) voorafgaand aan de 

landschapsontwikkeling met delfstofwinning blijft het grootste deel van het ontginningsgebied nog 

steeds beschikbaar voor ontginning (zie Figuur 7-4), en de latere potentie tot ontginnen binnen het 

plangebied verdwijnt niet aangezien de ontginbare grond aanwezig blijft. Derhalve wordt het effect 

van het plan inzake potentie tot meervoudig ruimtegebruik slechts als beperkt negatief beoordeeld (-

1).  

In principe zou als mogelijke aanbeveling een voorafgaandelijke ontginning van de uitbreidingszone 

Scania en toekomstig natuurgebied opgenomen kunnen worden in voorliggend MER. Echter, 

aangezien deze aanbeveling een temporele onzekerheid legt op de uitvoering van voorliggend 

planvoornemen (het is immers nog onduidelijk wat het ontginbare volume is, hoe lang een eventuele 

ontginning zou duren en hoe de afwerking na ontginning eruit zou zien) én er bovendien een 

afzonderlijk gewestelijk planvoornemen in de steigers staat dat een antwoord moet kunnen bieden 

op deze vragen en desgevallend het voorliggende provinciale RUP kan ‘overrulen’ (het zogenaamde 

Complex Project Donderslag), lijkt het ons niet redelijk om een voorafgaandelijke ontginning als 

aanbeveling (en al zeker niet als milderende maatregel) op te nemen. We kunnen stellen dat zulke 

aanbeveling of maatregel in strijd is met de plandoelstelling van voorliggend PRUP om binnen een 

redelijke termijn in uitbreidingsmogelijkheden van Scania te voorzien 

Er wordt aanbevolen om de bodem die vrijkomt bij eventuele uitgravingen (bijvoorbeeld voor 

onderkeldering en funderingen) apart te stockeren, zodat deze gronden ter beschikking blijven van 

een ontginner en deze grond bijgevolg als bouw- en/of vulzand in aanmerking kan komen. Dit dient 

op projectniveau verder uitgeklaard te worden, en wordt op planniveau daarom opgenomen als een 

aanbeveling.  

 Conclusie en eventuele maatregelen 

 Conclusie 

Ten gevolge van het planvoornemen zal een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond alsook enkele 

landbouwbedrijven verdwijnen, wat negatief is ten aanzien van de effectgroep landbouw. Sowieso zal 

het verlies aan landbouwgronden (deels) planologisch gecompenseerd worden, waardoor effecten ten 

aanzien van de globale landbouwstructuur afgezwakt worden. De betrokken landbouwbedrijven 

betreffen bovendien afbouwende bedrijven zonder overnemer. Globaal wordt het effect ten aanzien 

van landbouw, gezien de matige landbouwimpact, het feit dat het landbouwers zonder overnemer zijn 

en de ligging grenzend aan het bedrijventerrein, als beperkt negatief tot negatief beoordeeld (-1/-2). 

Ontginning van het potentieel ontginningsgebied wordt op korte termijn de facto onmogelijk gemaakt 

door de voorziene herbestemmingen naar bedrijvigheid en natuurgebied. Anderzijds wordt hiermee 

een ontginning op lange termijn ook niet gehypothekeerd (de ontginbare zanden blijven in de bodem 

aanwezig). Gezien het grootste deel van het ontginningsgebied (buiten het plangebied) nog steeds 
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ontgonnen kan worden en gezien de latere potentie tot ontginnen niet verdwijnt, wordt het effect 

beperkt negatief beoordeeld (-1).  

 

Tabel 7-4: Beoordelingstabel discipline mens 

Effectgroep  Beoordeling 
referentiesituatie 1 

Beoordeling 
referentiesituatie 2 

Eindscore na MM / 
aanbeveling 

Landbouw -1/-2 0 -1/-2 (ref 1) 

Potentie tot 
meervoudig 
ruimtegebruik 

-1  0/-1 

Ruimtelijke structuur 
en wisselwerking met 
de omgeving 

0/-1 0/-1 / 

 

 Noodzakelijke milderende maatregelen 

Voor het netto verlies aan oppervlakte HAG – los van de specifieke effectbeoordeling – kan gezocht 

worden naar planologische compensatie. Het planvoornemen voorziet de planologische compensatie 

van een deel van het HAG (ca. 5/28 ha). Op overlegmomenten op 09/11/2018 en 08/01/2019 werd 

met betrokken actoren gezocht naar bijkomende compensatiegebieden. Tevens werden verschillende 

LIS-rapporten opgemaakt en verschillende mogelijke zoekzones besproken. Echter enkel over het 

gebied dat mee is opgenomen in het PRUP werd consensus gevonden (zie ook § 10.2 in de 

toelichtingsnota).  

De betrokken landbouwers moeten vergoed te worden.  

 Maatregelen/aanbevelingen ter optimalisatie 

Er wordt aanbevolen om de bodem die vrijkomt bij eventuele uitgravingen (bijvoorbeeld voor 

onderkeldering en funderingen) apart te stockeren, zodat deze gronden ter beschikking blijven van 

een ontginner en deze grond bijgevolg als bouw- en/of vulzand in aanmerking kan komen. Dit dient 

op projectniveau verder uitgeklaard te worden, en wordt op planniveau daarom opgenomen als een 

aanbeveling.  
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 Discipline mens-gezondheid 

 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline mens-gezondheid komt overeen met dat van de disciplines geluid 

en lucht, aangepast (geoperationaliseerd) op basis van de indeling in statistische sectoren, die verder 

opgedeeld werden op basis van hun bebouwingstoestand (bewoning / bedrijfsbebouwing / open 

ruimte). 

 

Figuur 8-1: Studiegebied met bevolking per statistische (deel)sector en locatie kwetsbare functies 

 

 Methodologie 

Binnen de discipline gezondheid zal een toetsing aan referentiesituatie 1 of referentiesituatie 2 niet 

onderscheidend werken. De effectbespreking en –beoordeling zal gebeuren ten aanzien van de 

bestaande toestand en/of een desgevallend referentiejaar. 

Conform het richtlijnenboek (2017) omvat de discipline mens-gezondheid 4 stappen: 

1. Beschrijving van het ruimtegebruik en de betrokken populatie 

2. Identificatie van potentieel relevante milieustressoren 

3. Inventarisatie van de stressoren 

4. Beoordeling van de gezondheidsimpact 

Voor stap 2 kan gesteld worden dat i.k.v. dit plan de volgende relevante bronnen van milieustressoren 

voorkomen:  
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 Verkeer: Luchtpolluenten NO2, PM10, PM2,5 en EC (elementair koolstof) (emissies van 

verbranding van motorbrandstof en slijtage van banden en remmen) en geluidshinder 

 Bedrijfsactiviteiten: geluidshinder; gezien de aard van de activiteiten (distributie, transport) 

worden geen relevante niet-verkeersgebonden luchtemissies verwacht. 

In deze discipline worden de resultaten van de geluids- en luchtmodellering (zie disciplines geluid en 

lucht) gekoppeld aan demografische data, geaggregeerd per statistische (sub)sector. T.a.v. volks-

gezondheid is een negatief geluids- of luchteffect immers ernstiger naarmate er meer blootgestelden 

zijn. Door het kruisen van de kaart van de statistische sectoren met de geluidscontourkaarten en de 

IFDM Traffic-kaarten kan het aantal inwoners berekend worden per geluids- en lucht-immissieklasse 

in de referentietoestand en de geplande toestand(en)17.  

Voor lucht wordt de gemiddelde immissie per inwoner per statistische (deel)sector berekend en 

getoetst aan de GAW (gezondheidskundige advieswaarden). Voor NO2 en PM10 bedraagt de GAW 20 

µg/m³ en voor PM2,5 10 µg/m³ (deze GAW zijn dus dubbel zo streng als de overeenkomstige Vlarem-

normen waaraan getoetst wordt in de discipline lucht). Voor EC bestaat vooralsnog geen GAW; we 

toetsen indicatief aan een grenswaarde van 1 µg/m³.   

Voor geluidshinder zijn de indicatoren het % (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden, respectieve-

lijk gekoppeld aan de geluidsparameters Lden en Lnight. Het % (ernstig) gehinderden en slaap-

verstoorden wordt berekend met volgende dosis-respons-formules: 

 Hinder: %A = 1,795* 10-4 (Lden – 37)³ + 2,110 * 10-2 (Lden – 37)² + 0,5353 (Lden – 37) 

 Ernstige hinder: %HA = 9,868 * 10-4 (Lden - 42)³ - 1,436 * 10-2 (Lden - 42)² + 0,5118 (Lden - 

42) 

 Slaapstoring: %SD = 13,8 – 0,85 Lnight + 0,01670 Lnight² 

 Ernstige slaapstoring: %HSD = 20,8 – 1,05 Lnight + 0,01486 Lnight² 

De beoordelingscriteria voor de gezondheidseffecten van het plan zijn: 

 Mate van wijziging van de gemiddelde luchtimmissie per inwoner, in % van de GAW; 

 Mate van wijziging van het % (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden. 

Hier wordt onderstaand significantiekader op toegepast. 

Voor lucht is dit kader conform het richtlijnenboek, waarbij de effectscore afgezwakt, resp. versterkt 

wordt afhankelijk van het absoluut immissieniveau in de geplande toestand. Voor de geluidshinder-

indicatoren bestaat geen significantiekader, maar werden op analogie wijze +/- 1, 3 en 10% van de 

totale populatie als klassegrenzen genomen. Omdat er inzake geluidshinder geen GAW bestaat, wordt 

de bekomen score behouden ongeacht het absoluut hinderpercentage.   

 

                                                                 

17 Deze resultaten zijn benaderend aangezien er bij de berekeningen wordt vanuit gegaan dat de bevolking evenredig gespreid 
is over elke statistische sector. Statistische sectoren waar dit duidelijk niet het geval is, werden op voorhand opgesplitst in 
deelsectoren met dichte/geconcentreerde bewoning en zonder of met sterk verspreide bewoning. Maar er worden dus geen 
berekeningen uitgevoerd op het niveau van individuele woningen.  
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Tabel 8-1  Significantiekader mens-gezondheid  

Wijziging t.o.v. referentie-

situatie (in % GAW/populatie) 

Gem immissie na 

<80% GAW 

Gem immissie na 

80-100% GAW 

Gem immissie na 

>100% GAW 

% gehinderden/ 

slaapverstoorden 

x ≤ -10% +2 +3 +3 +3 

-10% < x ≤ -3% +1 +2 +3 +2 

-3% < x ≤ -1% 0 +1 +2 +1 

-1% < x ≤ 0% 0 0 +1 0 

0% < x < +1% 0 0 -1 0 

+1% < x ≤ +3% 0 -1 -2 -1 

+3% < x ≤ +10% -1 -2 -3 -2 

x > +10% -2 -3 -3 -3 

 

 Bestaande toestand/referentietoestand 

 Ruimtegebruik en betrokken populatie 

Het plan- en studiegebied bevindt zich in het westen van de (deel)gemeente Opglabbeek. Binnen het 

studiegebied wonen ca. 2280 inwoners, waarvan het overgrote deel in de woonwijk en de woonlinten 

langsheen de Weg naar Zwartberg, ten zuiden van het bedrijventerrein. Binnen het plangebied zelf is 

een boerderij gelegen, langsheen de N76. Verder bestaat het studiegebied uit landbouw en bosgebied 

ten noorden, industriegebied ten zuiden en landbouw ten westen. 

Binnen het studiegebied (maar buiten het plangebied) bevinden zich vijf kwetsbare locaties: een vrije 

kleuter- en basisschool (in sector Nieuwe Kempen kern) en 4 locaties met buitenschoolse opvang en 

gezinsopvang voor baby’s en peuters (3 in Nieuwe Kempen kern en 1 in Dennenweelde).  

 Blootstelling en hinder in de referentiesituatie 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 8 gezondheidsindicatoren in de referentiesituatie per 

statistische (deel)sector. 

Tabel 8-2  Gezondheidsindicatoren per statistische (deel)sector - referentiesituatie 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in alle sectoren (ruim) voldaan wordt aan de geldende GAW voor 

luchtimmissies. Dit geldt dus ook voor de 5 kwetsbare locaties die binnen deze sectoren gelegen zijn. 

  Gemiddelde luchtimmissie (µg/m³) % gehinderden/slaapverstoorden 

Sector  Inw NO2 PM10 PM2,5 EC %A %HA %SD %HSD 

Dennenweelde 567 11,99 15,13 9,57 0,522 13,41 5,24 8,23 3,61 

Industrieterrein Opglabbeek 33 11,86 14,77 9,37 0,499 16,81 6,87 10,18 4,47 

Landbouw ten N 5 10,73 14,28 9,09 0,462 10,23 3,47 6,98 2,94 

Landbouw ten Z 0 11,67 14,96 9,46 0,510 11,31 3,92 7,18 2,95 

Nieuwe Kempen Kern 1541 13,29 15,40 9,75 0,529 18,40 7,91 10,76 4,72 

Roexeinde - Hoefkant 126 12,07 14,73 9,35 0,514 19,46 8,07 11,05 4,81 

Westen van steenweg 8 12,55 14,88 9,51 0,499 22,27 9,86 12,68 5,65 

Totaal  2280 12,87 15,28 9,67 0,526 17,19 7,23 10,14 4,44 
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Voor geluid schommelt het % percentage gehinderden tussen 10 en 22%, wat als laag tot zeer laag kan 

beschouwd worden. De percentages op de andere geluidsindicatoren liggen nog een stuk lager. Bij de 

kwetsbare locaties hangt het hinderpercentage vooral af van de afstand tot de drukste wegas (Weg 

op Zwartberg), maar het gaat nergens om een problematische geluidstoestand. 

 

 Effectbespreking en –beoordeling 

 Blootstelling aan luchtverontreiniging 

 Blootstelling bevolking 

Het blootstellingsniveau van de bevolking binnen het studiegebied aan luchtverontreiniging in de 

geplande situatie werd op exact dezelfde manier berekend als in de referentiesituatie. De bekomen 

verschillen tussen beide toestanden werden vervolgens getoetst aan het significantiekader. Voor de 

vier luchtindicatoren zijn de berekende immissies en de daaraan gekoppelde tussenscores (vóór 

correctie o.b.v. de absolute waarden) als volgt (aan de onbewoonde sectoren wordt geen score 

toegekend): 

Tabel 8-3  Gezondheidsindicatoren lucht per sector – geplande situatie en verschil t.o.v. referentiesituatie 

  Gemiddelde luchtimmissie GT 

(µg/m³) 

Verschil t.o.v. referentiesituatie 

Sector  Inw NO2 PM10 PM2,5 EC NO2 PM10 PM2,5 EC 

Dennenweelde 567 12,00 15,13 9,57 0,522 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

Industrieterrein Opglabbeek 33 11,87 14,78 9,37 0,499 +0,02 +0,01 +0,00 +0,00 

Landbouw ten N 5 10,73 14,28 9,09 0,462 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

Landbouw ten Z 0 11,68 14,96 9,46 0,510 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 

Nieuwe Kempen Kern 1541 13,30 15,40 9,75 0,530 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

Roexeinde - Hoefkant 126 12,09 14,74 9,35 0,514 +0,02 +0,01 +0,00 +0,00 

Westen van steenweg 8 12,57 14,89 9,51 0,499 +0,02 +0,01 +0,00 +0,00 

Totaal  2280 12,88 15,28 9,67 0,53 +0,01 +0,00 +0,00 +0,00 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor geen van de luchtindicatoren een significante tussenscore is 

voor de verschillende sectoren.  

De vermelde scores zijn zoals gezegd de tussenscores vóór correctie. De GAW voor NO2, PM10, PM2,5 

en EC wordt nergens in het studiegebied overschreden. Wel wordt 80% van de GAW voor PM2,5 

overschreden. Rekening houdend met het significantiekader, wordt overal de tussenscore 0 behouden 

als eindscore. 

 Blootstelling kwetsbare functies 

Ter hoogte van de kwetsbare locaties bedragen de bijdrages voor de maatgevende indicator NO2 

steeds minder dan +0,01 µg/m³. Dit betekent een niet significant gezondheidseffect (score 0). 
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 Geluidshinder 

 Blootstelling bevolking 

Het geluidshinderniveau van de bevolking binnen het studiegebied in de geplande situatie werd op 

exact dezelfde manier berekend als in de referentiesituatie. De bekomen verschillen tussen beide 

toestanden werden vervolgens getoetst aan het significantiekader. Voor de vier geluidsindicatoren 

zijn de berekende hinderpercentages en de daaraan gekoppelde scores als volgt (aan de onbewoonde 

sectoren wordt geen score toegekend): 

Tabel 8-4  Gezondheidsindicatoren geluid per sector – geplande situatie en verschil t.o.v. referentiesituatie 

  % gehinderden / slaapverstoorden Verschil t.o.v. referentiesituatie 

Sector  Inw %A %HA %SD %HSD %A %HA %SD %HSD 

Dennenweelde 567 13,56 5,30 8,33 3,65 +0,15 +0,07 +0,10 +0,04 

Industrieterrein 

Opglabbeek 

33 17,73 7,30 10,66 4,69 +0,92 +0,43 +0,48 +0,22 

Landbouw ten N 5 13,62 5,05 8,64 3,68 +3,39 +1,58 +1,66 +0,74 

Landbouw ten Z 0 11,42 3,96 7,41 3,02 +0,11 +0,05 +0,22 +0,06 

Nieuwe Kempen Kern 1541 18,68 8,03 10,96 4,80 +0,28 +0,12 +0,20 +0,08 

Roexeinde - Hoefkant 126 19,91 8,34 11,30 4,93 +0,45 +0,27 +0,25 +0,12 

Westen van 

steenweg 

8 22,54 9,97 12,89 5,74 +0,27 +0,11 +0,21 +0,09 

Totaal  2280 17,46 7,36 10,32 4,52 +0,27 +0,12 +0,19 +0,07 

 

Voor het studiegebied als geheel en voor op één na alle sectoren zijn de effecten inzake geluidshinder 

niet significant, maar er is één sector waar wel significante effecten voorkomen voor één of meerdere 

geluidsindicatoren: 

 Sector landbouwgebied ten noorden: score -2 (oranje) voor % gehinderden en score -1 (geel) 

voor % ernstig gehinderden en % slaapverstoorden 

Deze score is dus van toepassing op de twee woningen gelegen binnen deze sector, aan de ZW rand 

van het plangebied. De -2-score voor het % gehinderden geeft aanleiding voor het zoeken naar 

milderende maatregelen t.h.v. deze woningen. 

 Blootstelling kwetsbare functies 

De kwetsbare functies zijn gelegen binnen de sectoren Nieuwe Kempen kern en Dennenweelde. In 

deze sectoren leidt het plan niet tot een significante geluidstoename en dus ook niet van het % 

(ernstig) gehinderden of slaapverstoorden (neutraal effect, score 0).  

 

 Conclusie en eventuele maatregelen 

 Conclusies  

De toetsing van het planvoornemen inzake blootstelling aan luchtverontreiniging en geluidshinder zijn 

per sector (woonwijk/gehucht) uitgevoerd en toont aan dat geen gezondheidseffecten ten gevolge 

van luchtverontreiniging te verwachten zijn. In het overgrote deel van het studiegebied zijn evenmin 

gezondheidseffecten ten gevolge van geluidshinder te verwachten, met uitzondering van de twee 
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woningen gelegen aan de ZW rand van het plangebied in subsector “landbouwgebied ten noorden”: 

een negatief effect (score -2) voor % gehinderden en een beperkt negatief effect (score -1) voor % 

ernstig gehinderden en % slaapverstoorden. Ter hoogte van de 5 kwetsbare locaties (1 school en 4 

kinderopvanglocaties) komen geen significant negatieve gezondheidseffecten voor. 

 Aanbevelingen en milderende maatregelen 

De -2-score voor % geluidsgehinderden t.h.v. de woningen in sector “landbouwgebied ten noorden” 

geven aanleiding tot het zoeken naar milderende maatregelen. In de discipline geluid werd op dezelfde 

plaats eveneens een negatief effect vastgesteld waarvoor gezocht dient te worden naar milderende 

maatregelen. 

Het ontwerp-RUP komt echter reeds (ten dele) tegemoet aan dit knelpunt, aangezien een bufferzone 

wordt voorzien tussen de zone voor gemengd regionaal bedrijventerrein (deelzone B) en de woningen 

in kwestie. Binnen deze zone kunnen op projectniveau de nodige geluidsreducerende maatregelen 

getroffen worden (schermen, bermen, bronmaatregelen,… >> zie discipline geluid). Indien met deze 

maatregelen wordt voldaan aan de geldende geluidsnormen, zal de restscore inzake gezondheids-

effecten normaliter 0 worden. 
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 Discipline klimaat 

 Juridische en beleidsmatige context 

Vlaanderen zet in op zowel mitigatie als adaptatie van klimaatverandering: 

 Mitigatie: tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren van de 

broeikasgasuitstoot. 

 Adaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te 

verwachten gevolgen van klimaatverandering. 

Deze dubbele inzet vertaalt zich in de structuur van het huidig derde Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP). 

Dit VKP 2013-2020 bestaat uit een overkoepelend kader en twee afzonderlijke maar onderling goed 

afgestemde luiken: 

 een overkoepelend luik 

 Het Vlaams Mitigatieplan (VMP): het doel van het VMP is het verminderen van de uitstoot van 

broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2013 en 2020 om zo de klimaatverandering tegen te gaan. 

Daarnaast wordt er een basis gelegd voor de noodzakelijke verdere emissiereducties richting 

2050. 

 Het Vlaams Adaptatieplan (VAP): het doel van het VAP is een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar 

Vlaanderen is voor klimaatverandering en vervolgens de weerbaarheid van Vlaanderen tegen 

klimaatverandering verhogen. 

Het Klimaatportaal Vlaanderen is op 13 september 2018 voorgesteld in Mechelen aan lokale besturen 

en experten. Het Klimaatportaal is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij en wordt 

aangeboden als startpunt voor alle datasets over de klimaattoestand, -effecten of -impact in 

Vlaanderen. Concreet wordt gefocust op 5 thema’s: hitte, overstroming, zeespiegelstijging, droogte 

en de globale klimaattoestand. 

 Effectbespreking 

Uit het Klimaatportaal Vlaanderen blijkt dat het plangebied (zowel deelplan 1 als deelplan 2) op 

langere termijn (voornamelijk richting 2100) erg vatbaar is voor hittestress, redelijkerwijze omwille 

van de verhardingsgraad en de zandige ondergrond. Onderstaande figuren geven een uittreksel van 

het aantal hittegolfdagen voor het hoog impact scenario18 voor 2030 en 2100. 

                                                                 

18 Het hoog-impactscenario houdt dus rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen de 
3,2 en 5,4 °C tegen 2100, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De werkelijke klimaatverandering zal ‘met 
hoge waarschijnlijkheid’ gelegen zijn tussen het huidige klimaat en wat het hoog-impactscenario aangeeft. 
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Figuur 9-1: Aantal hittegolfdagen voor hoog impact scenario 2030 (boven) en 2100 (onder) (Bron: Klimaatportaal 
Vlaanderen) 

Het Klimaatportaal Vlaanderen geeft eveneens inzicht in de aangroei van overstroombaar gebied door 

klimaatverandering. In rode tinten toont de kaart het gebied waar thans geen risico op laagfrequente 

overstroming is, maar in de toekomst wel. Laagfrequent is daarbij eens in de 1000 jaar. Uit deze kaart 

blijkt dat het plangebied (deelplan 1) in geval van het hoog-impactscenario tegen 2100 gevoelig is voor 

een toename in overstroombaar gebied, met name in de ZO-hoek. Dit is de zone waar  het 

planvoornemen voorziet om agrarisch gebied te herbestemmen naar natuurgebied.  Met de 

herbestemming tot natuurgebied wordt er geanticipeerd op een toename in overstroombaar gebied 

in deze zone, hetgeen ‘klimaatrobuust’ te noemen is. 

Ter hoogte van deelplan 1 (compensatie HAG door herbestemming natuurgebied naar agrarisch 

gebied) is er geen aangroei in overstroombaar gebied vast te stellen. 
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Figuur 9-2: Aangroei overstroombaar gebied hoog impact scenario 2100 met indicatieve aanduiding van de zone 
die wordt herbestemd naar natuurgebied(Bron: Klimaatportaal Vlaanderen) 

Het plangebied (zowel deelplan 1 als deelplan 2) is niet kwetsbaar voor zeespiegelstijgingen, 

redelijkerwijze door zijn ligging diep in het binnenland. 

Met betrekking tot de categorie ‘droogte’ blijkt uit de kaarten van het Klimaatportaal Vlaanderen (voor 

het hoog impact scenario 2100) dat de bodems in het plangebied gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor 

droogte. Daarnaast wordt verwacht dat het aantal droge dagen zal toenemen, de lengte van de droge 

periode zal toenemen, de totale zomerneerslag zal dalen en verdamping zal toenemen.  

Met betrekking tot de categorie ‘klimaat’ blijkt uit de kaarten van het Klimaatportaal Vlaanderen (voor 

het hoog impact scenario 2100) dat de temperatuur zal stijgen en dat de totale hoeveelheid neerslag 

zal stijgen. De hoeveelheid neerslag zal echter dalen in de zomermaanden, en toenemen in de 

wintermaanden. 

Uit bovenstaande analyse blijkt dus dat het plangebied (met name deelplan 1: uitbreidingszones voor 

Scania en Weltjens) voornamelijk gevoelig is voor hittestress, droogte en in beperkte mate ook 

bijkomend overstromingsgevoelig gebied. Deelplan 2 (compensatiegebied HAG) is op basis van het 

klimaatportaal minder gevoelig voor klimaatwijziging. Door de omzetting van bestemming 

natuurgebied naar agrarisch gebied verdwijnen wel de (potentiële) voordelen die ‘natuur’ kan leveren 

i.f.v. klimaatadaptatie, maar anderzijds kan landbouwgebruik bijdragen tot klimaatmitigatie. Zo 

kunnen landbouwbodems een belangrijk koolstofreservoir vormen en kan door aangepast beheer van 

akkers en graslanden meer koolstof opgeslagen worden. Aangepaste (bodem)beheersmaatregelen 

zijn bv. organische bemesting, bodemverbeterende middelen, niet-kerende bewerking, agroforestry 

en graslandbeheer. Daarnaast is een gezonde landbouwbodem, waar bodemorganische koolstof de 

motor van is, een belangrijk instrument voor de adaptatie aan diverse klimaatuitdagingen. Een bodem 

in goede conditie heeft een groot waterbergend vermogen, belangrijk bij toenemende droogte, en 

bevordert infiltratie en drainage, van belang bij toenemende wateroverlast. 
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Binnen de voorschriften van het PRUP is aandacht voor duurzaamheid en klimaat.  Zo worden onder 

meer volgende voorschriften opgenomen: 

Voor alle werken en handelingen wordt duurzaamheid nagestreefd, waarbij tenminste: 

 gestreefd wordt naar compact en zuinig ruimtegebruik; 

 gestreefd wordt naar een maximale waterdoorlatendheid van de bodemverhardingen: voor de 

(te) verharde(n) delen van het terrein zal functie en materiaalgebruik duidelijk omschreven 

worden. Het gebruik van waterdoorlatende materialen is verplicht voor de zones die niet tot 

het openbaar domein behoren behoudens genoodzaakt omwille van veiligheid of stabiliteit; 

 de optimalisatie van de waterhuishouding voor het projectgebied wordt nagestreefd: de 

maatregelen en materialen die aangewend worden voor de goede waterhuishouding worden 

duidelijk omschreven: retentie, infiltratie, groendaken, beplanting ,… ; 

 efficiëntie energiegebruik en gebruik van hernieuwbare energie wordt nagestreefd: 

isolatiewaarde, hernieuwbare energiebronnen, … ; 

 gestreefd wordt naar het gebruik van ecologische, afbreekbare of recycleerbare materialen. 

Aanzienlijke effecten ten aanzien van klimaat worden niet verwacht, en dit ten aanzien van beide 

referentiesituaties: 

 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 

 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding: 

bestaande regelgeving zal gevolgd worden, het plan heeft voldoende aandacht voor het 

beperken van de hoeveelheid verharding/waterdoorlatende verharding en het plan voorziet 

geen ingrepen in overstromingsgevoelig gebied of signaalgebied. Bovendien laat het RUP 

voorzieningen voor hemelwateropvang en infiltratievoorzieningen binnen het volledige 

plangebied toe. 

 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. Bijkomend wordt bovendien een 

zone voor natuur bestemd. 

 Het plan heeft voldoende rekening gehouden met het vermijden van mogelijke versterking van 

het hitte-eiland effect (voorzien van een groenbuffer en waterpartijen in functie van 

hemelwateropvang). 

 Het plan hypothekeert niet de vooruitstrevende voorzieningen inzake duurzame energie. 

 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-

) emissies (van bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). Bovendien is de bijdrage van het 

wegverkeer aan de luchtkwaliteit niet significant (zie discipline lucht). 

Voor een verdere motivatie van de niet aanzienlijkheid wordt verwezen naar de desbetreffende 

disciplines water, lucht en biodiversiteit. 

Op basis van de knelpunten volgens het Klimaatportaal Vlaanderen inzake hittestress, droogte en 

overstromingen, worden volgende aanbevelingen meegegeven: 

 Maximaal beperken van verharding en waar mogelijk groen-blauwe zones voorzien 

 Bij voorkeur een overdimensionering van de hemelwatervoorzieningen 
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 Elementen met betrekking tot de watertoets 

Met de “watertoets” dient te worden geëvalueerd of een ingreep schade kan veroorzaken aan het 

watersysteem. Het watersysteem is het geheel van alle oppervlaktewater (gaande van water dat een 

helling afstroomt tot de rivieren), het grondwater en de natuur die daarbij hoort. Sinds 24/11/2004 is 

– met het nieuwe decreet Integraal Waterbeleid – de watertoets in Vlaanderen in voege getreden en 

sinds 1 maart 2012 is een aangepast uitvoeringsbesluit watertoets in werking. Bij elke beslissing over 

een plan, programma of vergunning moet de bevoegde overheid nagaan of er schade kan ontstaan 

aan het watersysteem. Zij mogen ingrepen met een schadelijk effect niet langer toestaan. Als de 

schade kan beperkt worden, moeten ze compenserende maatregelen opleggen.  

Alle elementen die voor de vergunningverlenende overheid van nut kunnen zijn om deze ‘watertoets’ 

op te maken, dienen door de initiatiefnemer te worden aangereikt. 

Er wordt verwezen naar het hoofdstuk §5. 
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  Synthese van milieueffecten, milderende 

maatregelen en optimalisaties 

In onderstaande tabel worden de effecten samengevat. 

Tabel 11-1: Samenvatting effecten 

Effectgroep Beoordeling REF 
1 

Beoordeling REF 
2  

Eindscore na 
milderende 
maatregel/ 
aanbeveling 

Mobiliteit    

Functioneren verkeerssysteem – 
Personenvervoer 

0/-1 
 

/ 

Functioneren verkeerssysteem – 
goederenvervoer 

0/-1  / 

Mobiliteitseffecten - 
Verkeersleefbaarheid 

0/-1  / 

Geluid    

Cumulatief effecten t.g.v. exploitatie 
bedrijfsactiviteiten en verkeersgeluid 
(Lden) 

-119 

020 

 

 0 

Lucht    

Verkeersemissies 0  / 

Water    

Grondwaterhuishouding en –stroming -1 -1 / 

Oppervlaktewaterhuishouding -1 -1 / 

Structuurkwaliteit 0 0 / 

Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 / 

Afvalwater -1 -1 / 

biodiversiteit    

Verstoring 0 (natuur) 

-2 (bedrijvigheid) 

0 (natuur) 

-2 (bedrijvigheid) 

-1 (bedrijvigheid) 

Mens – ruimte    

Landbouw -1/-2 0 -1/-2 (REF1) 

Potentie tot medegebruik en 
meervoudig gebruik van de ruimte’ 

-1  0/-1 

Ruimtelijke structuur en wisselwerking 
met de omgeving 

0/-1 0/-1 / 

Mens – gezondheid    

Blootstelling luchtverontreiniging 

Geluidshinder 

0 

0 tot -2 

 / 

0 

                                                                 

19 Eindscore t.h.v. meetpunten H, I en IP7 voor wat betreft Lden. 
20 Eindscore t.h.v. de overige meetpunten voor wat betreft Lden. 
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 Leemten in de kennis en voorstellen m.b.t. 

monitoring 

 Leemten 

Tijdens de opmaak van de milieueffectenbeoordeling werden geen noemenswaardige leemten in 

kennis vastgesteld. Er zijn weliswaar een aantal leemten met betrekking tot de planomschrijving of 

omgevingskenmerken (bvb. gebrek aan informatie op projectniveau zoals toegepaste 

uitvoeringstechnieken, exacte locatie van bv. koel- en verwarmingsinstallaties, exacte geluidsemissie 

…). Deze leemten zijn kenmerkend voor het planniveau waarop het te beoordelen plan zich nu bevindt 

en werden ondervangen door in eerste instantie uit te gaan van een worst case benadering en door 

het aanwenden van kengetallen. 

Op basis van een maximaal programma zijn vervolgens milderende maatregelen, aanbevelingen of 

randvoorwaarden geformuleerd die kunnen worden meegenomen in de verdere concretisering tot 

een project.  

Het uitwerken van concrete milderende maatregelen op planniveau is nog niet voor elke discipline 

mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de discipline geluid door een gebrek aan kennis over zowel 

de toekomstige ligging als de werkelijke geluidsemissie van de geplande bronnen op projectniveau. 

Er zijn echter geen leemten vastgesteld die een afdoende beschrijving van de referentiesituatie en 

beoordeling van de milieueffecten verhinderen. 

 Monitoring 

Er wordt geen monitoring voorgesteld. 
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 Eindbespreking 

 Aanleiding en plandoelstelling 

Het PRUP beoogt de uitbreiding mogelijk te maken van de bestaande bedrijfssites en – activiteiten van 

de bedrijven ‘Scania Parts Logistics’ en ‘Weltjens Transport nv’ die gelegen zijn op het industrieterrein 

‘Opglabbeek’. Op deze manier moeten de bedrijven in de toekomst zo goed mogelijk blijven 

functioneren. Hierbij wordt gestreefd naar een maximaal efficiënt ruimtegebruik en worden enkele 

ruimtelijke randvoorwaarden en inrichtingsprincipes vooropgesteld in functie van het nastreven van 

kwalitatieve en duurzame bedrijfssites (bv. groenbuffer, ruimte voorzien voor water, compact 

ruimtegebruik,…).  

Voor het bedrijf Weltjens Transport nv werd in januari 2018 een gunstig (voorwaardelijk) planologisch 

attest afgeleverd, die de provinciale overheid ertoe verbindt een planningsproces op te starten.  

Het bedrijf Scania Parts Logictics heeft op korte termijn nood aan uitbreiding die momenteel binnen 

het bestaande industriegebied reeds gerealiseerd kan worden. Doch op middellange termijn heeft het 

bedrijf nood aan een grotere uitbreiding die de grenzen van het bestaande industriegebied 

overschrijdt. De korte- termijnbehoefte is in zekere mate gekoppeld aan de middellange termijn 

behoefte. Het bedrijf wil de investering op korte termijn enkel maken als ook de uitbreiding op 

middellange termijn mogelijk is.   

Ten noorden van het huidige industriegebied is vandaag herbevestigd agrarisch gebied (HAG) gelegen. 

De uitbreiding van de bedrijven zal dus ten koste gaan van dit HAG. Doch het is de doelstelling van de 

provincie om het verlies aan HAG door planologische herbestemming te compenseren. Hiertoe wordt 

een tweede deelplan opgenomen, namelijk ‘compensatiegebied aansnijding herbevestigd agrarisch 

gebied’. Het betreft een deelgebied dat momenteel reeds een agrarisch gebruik kent, maar bestemd 

is als natuurgebied. Door middel van het planvoornemen wordt deze bestemming omgezet naar 

agrarisch gebied. 

Het RUP bestaat daarom uit twee deelplannen:  

 Deelplan 1 ‘Uitbreiding bedrijven Scania Parts Logistics en Weltjens Transport NV’ 

(noordelijke uitbreiding bedrijventerrein Opglabbeek) 

 Deelplan 2: ‘Compensatiegebied aansnijding herbevestigd agrarisch gebied’ (enkele 

landbouwpercelen ten westen van de N76 die herbestemd worden van natuurgebied naar 

landbouwgebied). 

Voorliggend MER betreft de milieubeoordeling van deelplan 1. In de toelichtingsnota – onderdeel 

scoping wordt reeds aangetoond dat voor deelplan 2 geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten 

zijn. Voor de milieubeoordeling van deelplan 2 wordt dan ook verwezen naar de toelichtingsnota. 

 Methodiek milieubeoordeling 

Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect 

volgende indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:  

                        aanzienlijk negatief (-3)  aanzienlijk positief (+3) 

                        negatief (-2)             positief (+2) 

                        beperkt negatief (-1)  beperkt positief (+1) 

                         geen effect/verwaarloosbaar effect (0) 
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Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de 

deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben.  

Hierbij duidt een positieve score op een gewenst effect. Dit kan bv. een verhoging, een ondersteuning 

of een versterking van de betrokken eigenschap zijn. Een negatieve score wijst op een ongewenst 

effect. Dit kan bv. gaan om het verdwijnen, een verlaging of een aantasting van een bepaalde 

eigenschap. Voor elk relevant effect wordt een beoordelingskader geschetst dat zal gebruikt worden 

bij de bepaling van het significantieniveau. 

Op basis van de impactbeoordeling (van -3 tot +3) kan afgeleid worden in hoeverre een 

maatregel/optimalisatie noodzakelijk is en welke de impact is van de maatregel/optimalisatie 

(resterend effect): de milderende maatregelen/optimalisaties worden gekoppeld aan de 

impactbeoordeling.  

 

 Effectbeoordeling 

 Conclusie discipline mobiliteit 

 Functioneren verkeerssysteem – personenvervoer 

Inzake het functioneren van het verkeerssysteem kan geconcludeerd worden dat t.a.v. langzaam 

verkeersvoorzieningen, de verschillende wegen rondom het plangebied hun voorzieningen behouden 

voor voetgangers en fietsers (voet- en fietspaden, oversteekplaatsen,…). De impact van het plan op 

het functioneren van het langzaam verkeer wordt bijgevolg als neutraal (0) beoordeeld. 

Ook op vlak van openbaar vervoer voorziet het projectvoornemen geen wijziging in het openbaar 

vervoeraanbod. De dichtstbij zijnde halte van De Lijn heeft een eenmalige bediening in ochtend- en 

avondspits. De dichtstbij zijnde halte met een uitgebreidere bediening is de halte ‘Opglabbeek Nieuwe 

Kempen’, maar deze halte ligt op circa 1,1 km van het plangebied.  De impact van het project op het 

functioneren van het openbaar vervoer wordt door de eerder beperkte bediening op vlak van 

openbaar vervoer bijgevolg als beperkt negatief (-1) beoordeeld. 

Inzake gemotoriseerd verkeer heeft het plangebied een vlotte bereikbaarheid en is er via de N76 een 

snelle ontsluiting naar het hogere netwerk mogelijk. De bijkomende verkeersgeneratie die verwacht 

wordt bij de realisatie van het planvoornemen zorgt enkel voor het verkeer dat vanuit de Bedrijfsstraat 

in de avondspits naar de N76 wil rijden voor een beperkt negatief (-1) effect. Voor de overige 

bewegingen voor zowel de ochtend- als de avondspits wordt de impact van de realisatie van het 

planvoornemen op de afwikkeling van de kruispunten als neutraal (0) beoordeeld. 

 Functioneren verkeerssysteem – goederenvervoer 

De bijkomende verkeersgeneratie van vrachtwagens die gepaard gaat met de realisatie van het 

planvoornemen blijft eerder beperkt. De ontsluiting van het vrachtverkeer wordt grotendeels 

rechtstreeks afgewikkeld op de N76 die tevens is opgenomen in het vrachtroutenetwerk van de 

provincie Limburg. 

 Mobiliteitseffecten – Verkeersleefbaarheid 

Op basis van de voorschriften omtrent parkeren die in het PRUP worden opgenomen, kan gesteld 

worden dat de volledige parkeerbehoefte (zowel autoverkeer als vrachtwagens) van het 

planprogramma binnen het plangebied zal worden opgevangen waardoor er geen bijkomende 

parkeerdruk ontstaat op de omgeving.  De impact wordt dan ook als neutraal (0) beoordeeld. 
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Op vlak van sluipverkeer kan gesteld worden dat de kans op sluipverkeer door de realisatie van het 

planvoornemen zo goed als onbestaande is.  De impact wordt dan ook als neutraal (0) beoordeeld. 

Omtrent de veiligheid van de fietsinfrastructuur op de verschillende wegen binnen het studiegebied 

kan gesteld worden dat al de verschillende wegsegmenten reeds in de bestaande situatie zijn uitgerust 

met de nodige fietspaden, dit met uitzondering van het segment van de Bedrijfsstraat tussen de 

Industrieweg en de N76. Op dit segment is er te weinig openbare ruimte om volwaardige fietspaden 

aan te leggen. Om die reden werd er gekozen voor menging van verkeer. 

Tevens kan gesteld worden dat er, conform de voorschriften van het Vademecum voor 

fietsvoorzieningen en gelet op  het snelheidsregime, reeds in de bestaande toestand fietspaden 

noodzakelijk zijn op de verschillende wegen binnen het studiegebied Een toename van de 

verkeersdrukte op dit segment door de realisatie van het planvoornemen zal niks veranderen aan het 

feit dat zebrapaden op dit segment noodzakelijk zijn, maar zal wel zorgen voor extra mogelijke 

conflictpunten. Bijgevolg wordt de impact van de realisatie van het planvoornemen op de conflicten 

tussen weggebruikers als beperkt negatief (-1) beoordeeld. 

 Conclusie discipline geluid 

Rekening houdend met het gegeven dat – uitgezonderd ter hoogte van de punten MP D, MP E en MP 

H – de verkeersimpact bepalend is voor het omgevingslawaai, kan er uitgaande van de beperkte 

geluidstoename ten gevolge van de geplande ontwikkelingen gesteld worden dat er eerder sprake is 

van een verwaarloosbaar effect voor het merendeel van het studiegebied. 

Ter hoogte van de punten IP 6 en IP 7  - zijnde op korte afstand van de Bedrijfsstraat en ter hoogte van 

de woningen ten westen van het plangebied - is er sprake van een beperkt significant negatief effect 

ten gevolge van zowel de toename in zwaar verkeer als de uitbreiding van Weltjens. 

Ter hoogte van de punten MP H en MP I wordt de toename tot meer dan 6 dB(A) tijdens de 

nachtperiode in hoofdzaak bepaald door het exploitatiegeluid. Daar de uitbreiding de geldende 

milieukwaliteitsnorm (MKN) zou benaderen bedraagt de eindscore ter hoogte van deze punten -1 en 

kan er gesteld worden dat ook ter hoogte van deze punten sprake is van een beperkt significant 

negatief effect mits de geluidsemissie van de uitbreiding van Weltjens en Scania beperkt zou worden 

tot de in dit  plan-MER beschouwde geluidsvermogens per m² voor de uitbreiding ( zie ook §3.5.3).   

Er dienen bijgevolg de nodige maatregelen te worden getroffen teneinde de geluidsemissie van de 

respectievelijke uitbreidingen (exploitatiegeluid) te beperken tot de beschouwde geluidsvermogens 

per m² voor de uitbreiding. Deze bronmaatregelen dienen te worden geïmplementeerd op 

vergunningenniveau. Indien het nemen van bronmaatregelen niet mogelijk zou zijn, kunnen er 

eveneens maatregelen worden getroffen in de overdrachtssfeer die de impact van de uitbreidingen 

ter hoogte van het natuurgebied en/of de kritische woningen reduceren. Deze maatregelen zijn door 

de bedrijven vrij te kiezen maar kunnen bijvoorbeeld een aarden wal of geluidsmuur zijn. Er dient 

hierbij wel nota van genomen te worden dat de impact van het exploitatiegeluid werd bepaald 

uitgaande van kengetallen voor de bestemming ‘zware distributie’ en ‘stelplaats voor vrachtwagens’ 

– zie ook §3.3.1 – en dus niet uitgaande van effectieve (toekomstige) geluidsemissiegegevens. De 

respectievelijke bedrijven zullen bijgevolg op vergunningenniveau moeten nagaan in welke mate hun 

emissie overeenstemt met deze van de kengetallen.  Het uitwerken van concrete milderende 

maatregelen op planniveau nu is daarom weinig zinvol en door gebrek aan kennis over zowel de ligging 

als de werkelijke geluidsemissie van de geplande bronnen eveneens (nog) niet technisch mogelijk.  

Op voorliggend planniveau wordt daarom enkel voorgesteld dat de voorschriften het oprichten van 

een aarden wal in de bufferzone (artikel 2 op het grafisch plan) niet onmogelijk maken. De aarden wal 

is een mogelijke principe-oplossing die in detail dient bekeken te worden bij de vergunningsstudie van 

de respectievelijke bedrijven waarbij ze ook zullen moeten aantonen dat de uitbreiding zal voldoen 
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aan de geldende limietwaarden voor nieuwe inrichtingen welke strenger zijn dan de 

milieukwaliteitsnormen waaraan in het voorliggende MER de gezamenlijke impact van de beide 

bedrijven is getoetst.  

 Conclusie discipline lucht 

Door het planvoornemen zullen de verkeersemissies toenemen ten gevolge van een verhoogde 

verkeerstoename van en naar het plangebied. Uitgaande van de doorgevoerde CAR- en IFDM-Traffic 

modelleringen worden volgens het te hanteren significantiekader echter geen significante effecten 

verwacht (score 0) voor de verschillende segmenten en parameters.  

 Conclusie discipline water 

Het planvoornemen voorziet geen grootschalige ondergrondse constructies. Gezien het grondwater 

onder de nieuwe constructies zal kunnen doorstromen, wordt het effect verwaarloosbaar ingeschat 

ten aanzien van beide referentiesituaties (0). 

Door de uitbreiding van het bedrijventerrein zal de verharde oppervlakte toenemen. Binnen het 

plangebied is echter voldoende ruimte voor hemelwateropvang aanwezig om te voldoen aan de 

vereisten uit het Hemelwaterbesluit. Bovendien worden alle noodzakelijke werkzaamheden in functie 

van hemelwateropvang toegelaten in de stedenbouwkundige voorschriften en dienen de provinciale 

richtlijnen van de dienst water en domein alsook de hemelwaterverordening gevolgd te worden bij de 

vergunningsaanvraag. Het effect wordt hooguit beperkt negatief ingeschat ten aanzien van beide 

referentiesituaties (-1). 

In of nabij het plangebied zijn geen geklasseerde waterlopen gelegen volgens de VHA. De huidige 

aanwezige buffergracht zal verplaatst worden naar een locatie binnen de groenbuffer. Globaal wordt 

het effect op de structuurkwaliteit dan ook verwaarloosbaar ingeschat ten aanzien van beide 

referentiesituaties (0). 

In zijn algemeenheid dienen nieuwe inrichtingen te voldoen aan de Vlarem- en Vlarebo-

reglementering waar van toepassing. Een strikte opvolging van de regelgeving terzake maakt dat het 

risico op verontreiniging van het oppervlaktewater door het planvoornemen tot een minimum wordt 

herleid ten aanzien van beide referentiesituaties (0). Ter hoogte van de zone voor natuur wordt juist 

een beperkt positief effect (+1) verwacht ten aanzien van beide referentiesituaties gezien niet langer 

meststoffen en pesticiden gebruikt zullen worden. 

Door het planvoornemen is bijkomend (bedrijfs)afvalwater mogelijk. Bestaande regelgeving zal echter 

gevolgd worden, waardoor het effect beperkt negatief ingeschat wordt ten aanzien van beide 

referentiesituaties (-1). 

 Conclusie discipline biodiversiteit 

Op basis van desktop informatie is de omgeving van het plangebied een belangrijk gebied voor 

(avi)fauna. In de huidige situatie treedt reeds geluidsverstoring op (vnl. ten gevolge van het 

wegverkeersgeluid). Rekening houdend met het gegeven dat de verkeersimpact bepalend is voor het 

omgevingslawaai, kan er uitgaande van de beperkte geluidstoename ten gevolge van de geplande 

ontwikkelingen gesteld worden dat er eerder sprake is van een verwaarloosbaar effect voor het 

merendeel van het studiegebied. Een uitzondering betreft de zone t.h.v. meetpunt H, waar ten 

noordoosten van het plangebied tevens het als HRL- en VEN-gebied aangeduide boszone grenst. Hier 

blijkt uit de discipline geluid dat als gevolg van de uitbreiding van Scania het exploitatiegeluid met 

name gedurende de nachtperiode  voor een toename in de geluidsproductie zal zorgen, hetgeen 

negatief wordt beoordeeld (-2). 
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Mits de opgelegde milderende maatregelen vanuit discipline geluid (het exploitatiegeluid beperken 

tot het beschouwde geluidsvermogenniveau per m² voor de uitbreiding), gezien het feit dat het 

planvoornemen voorziet in een groenbuffer rondom het bedrijventerrein (welke in de 

referentiesituatie niet aanwezig is) én gezien het feit dat er in het oosten van het plangebied een 

restzone wordt bestemd tot natuurgebied, waardoor een bijkomende buffer naar het bosgebied 

voorzien wordt, kan gesteld worden dat er geen aanzienlijke (rest)effecten zullen optreden (resteffect 

na uitvoering milderende maatregelen geluid = -1). Binnen de groenbuffer ten oosten van art. 1 is de 

aanleg van een doorgang voor dienstvoertuigen en veiligheidsdiensten toegelaten. Gezien het 

beperkte/sporadische gebruik van deze toegang, worden effecten hooguit beperkt negatief 

beoordeeld. Er wordt wel aanbevolen om deze doorgang zo dicht mogelijk tegen bestaand/nieuw 

bedrijventerrein te voorzien. 

Door uitvoering van het planvoornemen is bijkomende verlichting niet uit te sluiten, waardoor 

verstoring zou kunnen optreden. Daarom wordt aanbevolen om in de voorschriften op te nemen dat 

bijkomende verlichting binnen de zone voor regionale bedrijvigheid dient afgewend te zijn van het 

bosgebied. 

Het plangebied is gelegen nabij habitat- en vogelrichtlijngebied. Hiertoe werd een voortoets passende 

beoordeling uitgevoerd, waarin geconcludeerd werd dat er geen betekenisvolle negatieve invloed te 

verwachten is op de huidig voorkomende en geplande habitats en soorten ter hoogte van het 

plangebied, mits uitvoering van de milderende maatregelen geluid. Een passende beoordeling is niet 

noodzakelijk. 

Gezien de ligging nabij VEN-gebied werd tevens een verscherpte natuurtoets opgesteld. Hierin werd 

geconcludeerd dat er door uitvoering van het planvoornemen geen vermijdbare en onherstelbare 

schade zal optreden ten aanzien van VEN-gebied, mits uitvoering van de milderende maatregelen 

geluid. 

 Conclusie discipline mens – ruimte 

Ten gevolge van het planvoornemen zal een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond alsook enkele 

landbouwbedrijven verdwijnen, wat negatief is ten aanzien van de effectgroep landbouw. Sowieso zal 

het verlies aan landbouwgronden (deels) planologisch gecompenseerd worden, waardoor effecten ten 

aanzien van de globale landbouwstructuur afgezwakt worden. De betrokken landbouwbedrijven 

betreffen bovendien afbouwende bedrijven zonder overnemer. Globaal wordt het effect ten aanzien 

van landbouw, gezien matige landbouwimpact, het feit dat het landbouwers zonder overnemer zijn 

en de ligging grenzend aan het bedrijventerrein, negatief beoordeeld (-2). 

Ter hoogte van de uitbreidingszone Scania en het bestemmingsgebied voor natuur situeert zich een 

potentieel ontginningsgebied. Ontginning van het potentieel ontginningsgebied wordt op korte 

termijn de facto onmogelijk gemaakt door de voorziene herbestemmingen naar bedrijvigheid en 

natuurgebied. Anderzijds wordt hiermee een ontginning op lange termijn ook niet gehypothekeerd 

(de ontginbare zanden blijven in de bodem aanwezig). Gezien het grootste deel van het 

ontginningsgebied (buiten het plangebied) nog steeds ontgonnen kan worden en gezien de latere 

potentie tot ontginnen niet verdwijnt, wordt het effect beperkt negatief beoordeeld (-1).  

 Conclusie discipline mens – gezondheid 

De toetsing van het planvoornemen inzake blootstelling aan luchtverontreiniging en geluidshinder zijn 

per sector (woonwijk/gehucht) uitgevoerd en toont aan dat geen gezondheidseffecten ten gevolge 

van luchtverontreiniging te verwachten zijn. Wel zijn gezondheidseffecten te verwachten ten gevolge 

van de bijkomende geluidsproductie ter hoogte van de sector landbouwgebied ten noorden: een 

negatief effect (score -2) voor % gehinderden en een beperkt negatief effect (score -1) voor % ernstig 

gehinderden en % slaapverstoorden. 
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Ter hoogte van kwetsbare locaties (school en kinderopvang) komen geen significant negatieve 

effecten voor. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Inputgegevens luchtmodellering CAR-

Vlaanderen 

  



Bijlage Input verkeersmodellering 

 

a. Inputgegevens CAR Vlaanderen 

Volgende gegevens worden ingegeven in het model voor de desbetreffende wegen.  

Tabel 1 Ingegeven parameters per weg in CAR Vlaanderen  

Nr.  Straatnaam Wegtype Snelheids-
type 

Bomen-
factor 

Afstand tot wegas 
(m)  

5 Weg naar Meeuwen 2 Vb 1 20 

7 Weg naar Zwartberg 3a Ve 1 12 

13 Weg naar Zwartberg 3a Ve 1 16 

17 Weg naar Zwartberg 3a Ve 1 15 

 

Volgende verkeerscijfers worden hierbij in CAR Vlaanderen gehanteerd voor de referentietoestand 
2025 en geplande toestand (cijfers aangeleverd door deskundige mens-mobiliteit).  

 



Tabel 2 Ingegeven mobiliteitsgegevens per weg in CAR Vlaanderen voor referentietoestand 2025 

Nr. Straatnaam Aantal voertuig-
bewegingen per etmaal 

% licht % middelzwaar % zwaar Verkeersstagnatie 
(%) 

5 Weg naar Meeuwen 30.238 92,1% 4,2% 3,8% 0% 

7 Weg naar Zwartberg 13.860 98,8% 0,8% 0,4% 0% 

13 Weg naar Zwartberg 7.042 97,7% 1,2% 1,1% 0% 

17 Weg naar Zwartberg 7.038 98,5% 1,1% 0,4% 0% 

 

 

Tabel 3 Ingegeven mobiliteitsgegevens per weg in CAR Vlaanderen voor toekomstige situatie 2025 

Nr. Straatnaam Aantal voertuig-
bewegingen per etmaal 

% licht % middelzwaar % zwaar Verkeersstagnatie 
(%) 

5 Weg naar Meeuwen 30.687 91,8% 4,1% 4,1% 0% 

7 Weg naar Zwartberg 13.860 98,8% 0,8% 0,4% 0% 

13 Weg naar Zwartberg 7.343 97,6% 1,2% 1,2% 0% 

17 Weg naar Zwartberg 7.038 98,5% 1,1% 0,4% 0% 
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Bijlage 2: Inputgegevens luchtmodellering IFDM-

traffic 
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Inputgegevens IFDM-Traffic 

IFDM-Traffic 

Korte beschrijving: Scania_REF 

Wegenbestand(Dubbeltellingscorrectie): Scania_IFDM_REF.txt 

Tunnelbestand(Dubbeltellingscorrectie): null 

Wegenbestand(Te berekenen situatie): Scania_IFDM_REF.txt 

Tunnelbestand(Te berekenen situatie): null 

Vlootsamenstelling: 2025v3.0 

Emissiefactoren en andere: fastrace-1.0.1 

Achtergrondwaarden en meteo: 2025v2.0 

Polluenten: NO2,PM25,PM10,EC 

Rooster: PRUP_Scania 

 

Rooster 

Roosternaam: PRUP_Scania 

Wegenbestanden: Scania_test_wegennet.txt 

Regulier rooster 

  Centrum rooster(x): 232683 

  Centrum rooster(y): 192454 

  Aantal roosterpunten(horizontaal): 31 

  Aantal roosterpunten(verticaal): 26 

  Afstand tussen roosterpunten: 100 

Niet-regulier rooster 

  Afstand tussen loodlijnen (a): 100 

  Aantal punten op halve loodlijn: 4 

  Minimum afstand (b): 10 

  Maximum afstand (c): 100 

Tijdsreeksen (optioneel) 

  Positie tijdsreeks: 



In navolgende tabel volgen de ingegeven wegenbestanden en inputparameters in het model IFDM Traffic. 

Wegenbestand referentiesituatie 2025 

ID Wegsegment Wegtype Xa Ya Xb Yb ZV LV Wegtype Snelheid Hoogte 

1 N76 Weg naar Zwartberg Landelijk 231249 192795 231328 192467 955 15147 2 70 0 

3 Bedrijfsstraat Stedelijk 231328 192467 231694 192547 715 3413 3 70 0 

5 N76 Weg naar Meeuwen Landelijk 231328 192467 231555 191465 2394 27844 2 70 0 

7 Weg naar Zwartberg Stedelijk 231555 191465 232140 191763 171 13689 3 70 0 

9 N76 Weg naar Zwartberg Landelijk 231555 191465 231573 191308 1971 27243 2 90 0 

11 Industrieweg Noord Stedelijk 233339 192765 233537 192471 144 5223 3 70 0 

13 Weg naar Zwartberg Stedelijk 233537 192471 233648 192539 163 6879 3 70 0 

15 Industrieweg Zuid Stedelijk 233464 192426 233692 192172 48 3170 3 70 0 

17 Weg naar Zwartberg Stedelijk 233464 192426 233132 192265 106 6933 3 70 0 

 LV = licht verkeer 

 ZV = zwaar verkeer 

Wegenbestand geplande toestand 

ID Wegsegment Wegtype Xa Ya Xb Yb ZV LV Wegtype Snelheid Hoogte 

1 N76 Weg naar Zwartberg Landelijk 231249 192795 231328 192467 1015 15338 2 70 0 

3 Bedrijfsstraat Stedelijk 231328 192467 231694 192547 775 3937 3 70 0 

5 N76 Weg naar Meeuwen Landelijk 231328 192467 231555 191465 2454 28178 2 70 0 

7 Weg naar Zwartberg Stedelijk 231555 191465 232140 191763 171 13689 3 70 0 

9 N76 Weg naar Zwartberg Landelijk 231555 191465 231573 191308 2031 27577 2 90 0 

11 Industrieweg Noord Stedelijk 233339 192765 233537 192471 204 5654 3 70 0 

13 Weg naar Zwartberg Stedelijk 233537 192471 233648 192539 223 7168 3 70 0 

15 Industrieweg Zuid Stedelijk 233464 192426 233692 192172 108 3313 3 70 0 

17 Weg naar Zwartberg Stedelijk 233464 192426 233132 192265 106 6933 3 70 0 

 


