
 

 

 

plan-MER i.k.v. planologisch 
attest Staalbeton NV 
Kennisgeving/ontwerp-MER: 
Tekstgedeelte  

2021_WO_000637 
 



 

 2 | 191 
 

Rapport 
 

titel: plan-MER i.k.v. planologisch attest Staalbeton NV 

rapportnummer: 2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 

datum: december 2022 

  
opdrachtgever: Staalbeton NV 

 Oostmalsesteenweg 269 

 2310 Rijkevorsel 

 Belgium 

KBO BE0422924651 

VE 2.042.398.346 

  
contact: Guy Van Cauwenbergh 

e-mail: gvc@unitedexperts.be 

 {301503E4-07B6-442A-9370-0165A1B7249F} 
opdrachtnemer: MILVUS consulting NV eco-scan 

 Wondelgemkaai 159 

 9000 Gent 

 +32 9 265 74 00  

 hello@milvus-consulting.com info@eco-scan.be 

 www.milvus-consulting.com www.eco-scan.be 

   
contact: Gwynet Leyre 

e-mail: gwynet.leyre@eco-scan.be 

  
goedgekeurd door: Toon Van Elst, gedelegeerd bestuurder, voor Castor & Co BV 

 door 

 

 
copyright: © 2022, MILVUS consulting NV 

 
 

Reproductie van het volledige rapport is toegestaan. Gedeelten van het 
rapport mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke 
toestemming van MILVUS consulting NV. 

  

https://www.eco-scan.be/
mailto:hello@milvus-consulting.com
http://www.milvus-consulting.com/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 3 | 191 
 

Colofon 

 

opdrachtgever   

Staalbeton NV 
Oostmalsesteenweg 
269 
2310 Rijkevorsel 

Marc De Beuckeleer  

m.e.r.-deskundigen   

coördinatie  Gwynet Leyre  
eco-scan 

 

lucht Nico Raes 
OLFASCAN 

 

ruimtelijke 
aspecten/mobiliteit/lan
dschap 

Patrick Maes 
Patrick Maes Consulting 
 

 

oppervlaktewater Rilke Raes 
OVADIS 

 

biodiversiteit Marjan Speelmans 
eco-scan 

 

geluid Chris Busschots 
Acoustical Engineering 

 

medewerkers   

discipline landschap Guy Van Cauwenbergh 
United Experts 

 

biodiversiteit Rebecca Devlaeminck  

 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 4 | 191 
 

Inhoudsopgave 

Colofon ___________________________________________________________________________________ 3 

Lijst van figuren ___________________________________________________________________________ 11 

Lijst van tabellen _________________________________________________________________________ 14 

Verklarende woordenlijst _________________________________________________________________ 16 

Afkortingenlijst __________________________________________________________________________ 19 

Voorwoord ______________________________________________________________________________ 21 

1 Inleiding ___________________________________________________________________________ 23 

1.1 Beknopte beschrijving voorgenomen plan 23 

1.2 Toetsing aan de m.e.r.-plicht 23 

1.2.1 Toetsing aan toepassingsgebied DABM 23 

1.2.2 Toetsing aan plicht tot opmaak van een plan-MER 23 

1.3 Relevante gegevens uit vorige rapportages 24 

1.4 Betrokken partijen 27 

1.4.1 Initiatiefnemer 27 

1.4.2 Samenstelling en taakverdeling van team van deskundigen 27 

2 Beschrijving voorgenomen plan ____________________________________________________ 29 

2.1 Ruimtelijke situering 29 

2.2 Aanleiding 29 

2.3 Beschrijving huidig bedrijf 29 

2.3.1 Beschrijving productieproces Staalbeton NV 30 

2.3.2 Vergunningstoestand bedrijf 32 

2.4 Voorgenomen plan en invulling plangebied 33 

2.4.1 Kortetermijnplannen 33 

2.4.2 Langetermijnplannen 34 

2.5 Reikwijdte en detailleringsgraad 35 

3 Juridisch en beleidsmatig context __________________________________________________ 36 

3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 36 

3.2 Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA) 36 

3.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Rijkevorsel 36 

3.4 Gewestplan 37 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 5 | 191 
 

3.5 RUP’s in de omgeving 38 

3.6 Herbevestigde agrarische gebieden 38 

4 Alternatieven en ontwikkelingsscenario’s ____________________________________________ 40 

4.1 Beschrijving alternatieven 40 

4.1.1 Nulalternatief 40 

4.1.2 Inrichtingsalternatief 40 

4.1.3 Locatiealternatief 40 

4.2 Ontwikkelingsscenario’s 41 

5 Ingreep-effect-schema en effectbeoordeling ________________________________________ 42 

6 Disciplinegerichte aanpak __________________________________________________________ 43 

6.1 Afbakening studiegebied 43 

6.2 Methodiek en significantiekader 43 

6.3 Toelichting referentiesituatie 43 

6.4 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 43 

6.5 Synthese van de milieueffecten 44 

6.6 Milderende maatregelen 44 

7 Discipline mobiliteit ________________________________________________________________ 45 

7.1 Afbakening studiegebied 45 

7.2 Referentiesituatie 45 

7.2.1 Ruimtelijke vormgeving omliggende straten 45 

7.2.2 Fietsverkeer 47 

7.2.3 Openbaar vervoer 47 

7.2.4 Gemotoriseerd verkeer 48 

7.2.5 Categorisering wegennet 51 

7.3 Verkeersgeneratie 52 

7.3.1 Huidige verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 52 

7.3.2 Toekomstige verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 54 

7.4 Methodologie mobiliteitseffecten 55 

7.4.1 Bereikbaarheid 55 

7.4.2 Verkeersleefbaarheid 55 

7.4.3 Verkeersveiligheid 56 

7.5 Effectbeoordeling 56 

7.6 Milderende maatregelen en aanbevelingen 57 

7.7 Synthese 58 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 6 | 191 
 

8 Discipline lucht ____________________________________________________________________ 59 

8.1 Afbakening studiegebied 59 

8.2 Methodiek en significantiekader 59 

8.3 Toelichting actuele referentiesituatie 62 

8.3.1 Lokale luchtkwaliteit binnen het studiegebied 62 

8.3.2 Oplijsting luchtzijdige emissiebronnen referentiesituatie 65 

8.3.3 Potentiële bijkomende emissiebronnen plan-MER 65 

8.4 Effectbeoordeling en -bespreking 65 

8.4.1 Geur 65 

8.4.2 Luchtemissies 65 

8.5 Synthese van de luchtzijdige milieu-effecten 70 

8.6 Milderende maatregelen 71 

8.7 Monitoring en evaluatie 71 

8.8 Leemten in de kennis 72 

9 Discipline geluid ___________________________________________________________________ 73 

9.1 Afbakening studiegebied 73 

9.2 Juridische en beleidsmatige context 73 

9.2.1 Vlarem II 73 

9.2.2 Europese richtlijn 2002/49/EG - Omgevingslawaai 76 

9.2.3 Geluidsactieplan 2019-2023 voor belangrijke wegen 77 

9.2.4 Effectbeoordeling geplande situatie 78 

9.3 Toelichting actuele situatie 80 

9.3.1 Huidige situatie geluid – strategische geluidsbelastingskaarten 80 

9.3.2 Huidige situatie geluid – immissiemetingen 82 

9.3.3 Huidige situatie geluid – emissiemetingen 86 

9.4 Geplande situatie en effectbeoordeling 88 

9.4.1 Planologisch akoestische gevolgen planvoornemen 88 

9.4.2 Exploitatiefase – geluidsemissies van geplande ontwikkeling 91 

9.4.3 Exploitatiefase – geluidsemissies ten gevolge van het wegverkeer 91 

9.5 Synthese van de milieueffecten 93 

9.5.1 Planologisch akoestische gevolgen planvoornemen 93 

9.5.2 Bedrijfsactiviteiten 93 

9.6 Milderende maatregelen 94 

10 Discipline waterhuishouding _______________________________________________________ 95 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 7 | 191 
 

10.1 Beschrijving studiegebied 95 

10.1.1 Afbakening studiegebied 95 

10.1.2 Openbare riolering en RWZI 95 

10.1.3 Waterlopen in de omgeving 98 

10.1.4 Overstromingsgevoeligheid 99 

10.1.5 Infiltratiecapaciteit en grondwaterpeil 102 

10.2 Beschrijving huidige situatie 111 

10.2.1 Huidig terrein 111 

10.2.2 Huidige afvalwatervoorzieningen 112 

10.2.3 Huidige hemelwatervoorzieningen 112 

10.3 Beschrijving en beoordeling geplande situatie 114 

10.3.1 Gepland terrein 114 

10.3.2 Geplande afvalwatervoorzieningen 115 

10.3.3 Geplande hemelwatervoorzieningen 115 

10.3.4 Overstromingscompensatie 121 

10.4 Uitvoeringsalternatieven 124 

10.5 Synthese 124 

10.5.1 Huidige situatie 124 

10.5.2 Geplande situatie 124 

10.6 Milderende maatregelen 125 

10.7 Leemten in de kennis 125 

10.8 Postmonitoring 125 

11 Discipline biodiversiteit ____________________________________________________________ 126 

11.1 Afbakening studiegebied 126 

11.2 Toelichting actuele situatie 126 

11.2.1 Huidige situatie macroniveau 126 

11.2.2 Huidige situatie microniveau – Plangebied 127 

11.2.3 Ontwikkelingsscenario’s 128 

11.3 Methodiek en significantiekader 130 

11.4 Effectbeoordeling en -bespreking- korte termijn uitbreiding 133 

11.4.1 Direct ecotoopverlies 133 

11.4.2 Verzuring en vermesting 133 

11.4.3 Verdroging 135 

11.4.4 Verontreiniging 135 

11.4.5 Versnippering 135 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 8 | 191 
 

11.4.6 Rustverstoring 135 

11.5 Milderende maatregelen korte termijn uitbreiding 136 

11.6 Effectbeoordeling en -bespreking- lange termijn uitbreiding 138 

11.6.1 Direct ecotoopverlies 138 

11.6.2 Verzuring en vermesting 138 

11.6.3 Verdroging 138 

11.6.4 Verontreiniging 138 

11.6.5 Versnippering 138 

11.6.6 Rustverstoring 138 

11.7 Milderende maatregelen lange termijn uitbreiding 139 

11.8 Synthese 141 

11.9 Monitoring en evaluatie 141 

11.10 Leemten in de kennis 141 

12 Discipline mens-gezondheid ______________________________________________________ 142 

12.1 Afbakening studiegebied 142 

12.2 Methodiek en significantiekader 142 

12.3 Toelichting actuele situatie 144 

12.3.1 Ruimtegebruik 144 

12.3.2 ‘Gevoelige’ receptoren 145 

12.3.3 Populatie in het studiegebied 145 

12.4 Effectbeoordeling en -bespreking 146 

12.4.1 Identificatie van de potentiële relevante milieustressoren 146 

12.4.2 Luchtpolluenten 149 

12.4.3 Geluid 151 

12.5 Synthese van de milieueffecten 151 

12.6 Milderende maatregelen 152 

13 Discipline mens – ruimtelijke aspecten _____________________________________________ 153 

13.1 Afbakening studiegebied 153 

13.2 Referentiesituatie 153 

13.3 Methodologie effectbeoordeling 153 

13.4 Effectbeoordeling 154 

13.4.1 Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context 154 

13.4.2 Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit 154 

13.4.3 Ruimtebeleving 155 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 9 | 191 
 

13.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen 156 

13.6 Synthese 156 

14 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie __________________________ 157 

14.1 Afbakening studiegebied 157 

14.2 Analyse referentiesituatie 157 

14.2.1 Beschrijving van de huidige situatie op macroniveau 157 

14.2.2 Historische ontwikkeling van het plangebied 158 

14.2.3 Huidig landschapsgebruik 160 

14.2.4 Onroerend erfgoed 161 

14.2.5 Archeologie 163 

14.2.6 Visuele kenmerken 164 

14.3 Significantie en beoordeling met betrekking tot de effecten 164 

14.4 Effectenbeoordeling 167 

14.4.1 Wijziging landschapselementen, landschapsstructuren of landschapsrelaties 167 

14.4.2 Wijziging erfgoedwaarden 168 

14.4.3 Wijziging perceptieve kenmerken 168 

14.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen 169 

14.6 Synthese 169 

15 Discipline bodem en grondwater __________________________________________________ 170 

15.1 Afbakening studiegebied 170 

15.2 Toelichting actuele situatie 170 

15.2.1 Bodemkaart 170 

15.2.2 Bodemgebruik 170 

15.2.3 Bodem- en grondwaterkwaliteit 171 

15.2.4 Opbouw ondergrond 172 

15.3 Methodiek en significantiekader 173 

15.4 Effectbeoordeling en -bespreking 174 

15.4.1 Profielverstoring en structuurwijziging 174 

15.4.2 Wijziging bodem- en grondwaterkwaliteit 175 

15.4.3 Overige aspecten 176 

15.5 Synthese van de milieueffecten 176 

15.6 Milderende maatregelen 176 

15.7 Monitoring en evaluatie 176 

15.8 Leemten in de kennis 176 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 10 | 191 
 

16 Klimaat ___________________________________________________________________________ 177 

16.1 Afbakening studiegebied 177 

16.2 Beschrijving studiegebied 177 

16.3 Effectbespreking 178 

17 Natura 2000- en verscherpte natuurtoets __________________________________________ 181 

18 Grensoverschrijdende effecten ____________________________________________________ 182 

19 Externe veiligheid _________________________________________________________________ 183 

20 Leemten in de kennis _____________________________________________________________ 184 

21 Monitoring en evaluatie ___________________________________________________________ 185 

22 Conclusie _________________________________________________________________________ 186 

23 Literatuurlijst _____________________________________________________________________ 188 

24 Bijlagen __________________________________________________________________________ 190 

 

  

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 11 | 191 
 

Lijst van figuren 

Figuur 1 Uittreksel gewestplan ter hoogte van het plangebied en omgeving 37 

Figuur 2 Verloop noordelijk tracé leidingstraat "Antwerpen - Ruhr" volgens 
noordelijk alternatief, zoals beschreven in de startnota 38 

Figuur 3 Aanduiding herbevestigd agrarisch gebied ter hoogte van het plangebied
 39 

Figuur 4 Zicht op de N14 ter hoogte van het bedrijf (bron: Google Streetview) 45 

Figuur 5 Zicht op de N14 ter hoogte van het kruispunt met het Looi (bron: Google 
Streetview) 46 

Figuur 6 Zicht op de straat Looi (bron: Google Streetview) 46 

Figuur 7Zicht op de straat Vroente (bron: Google Streetview) 47 

Figuur 8 Bovenlokaal fietsroutenetwerk omgeving plangebied (bron: GIS 
Antwerpen) 47 

Figuur 9 Busnetplan omgeving plangebied (bron: De Lijn Antwerpen) 48 

Figuur 10 Kruispuntstromen N14 Oostmalsesteenweg - Looi - Langstraat, 16/6/2022
 49 

Figuur 11 Categorisering autoverkeer 52 

Figuur 12 : Zicht op de huidige fietsenstalling 53 

Figuur 13 Studiegebied voor de discipline lucht 59 

Figuur 14 Jaargemiddelde PM10-concentratie (2019) (bron: irceline) 63 

Figuur 15 Jaargemiddelde PM2,5-concentratie (2019) (bron: irceline) 63 

Figuur 16 Jaargemiddelde NO2-concentratie (2019) (bron: irceline) 64 

Figuur 17 Jaargemiddelde BC-concentratie 2019 (bron: irceline) 64 

Figuur 18 Locatie telpunten 68 

Figuur 19: Luchtfoto met nabijgelegen woningen (bron Geopunt Vlaanderen) 76 

Figuur 20: Gewestplanfoto met nabijgelegen woningen (bron Geopunt 
Vlaanderen) 76 

Figuur 21: Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lden (bron: Geopunt Vlaanderen) 81 

Figuur 22: Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lnight (bron: Geopunt Vlaanderen) 81 

Figuur 23 Fotoweergave ligging van het meetpunt 82 

Figuur 24: Planologisch voornemen: industriegebied (rood omlijnd) en uitbreiding 
(paars omlijnd). Effect van planologisch voornemen: agrarisch gebied 
wordt industriegebied (gebied binnen de paarse lijn) 89 

Figuur 25: Effect van planologisch voornemen: agrarisch gebied wordt (agrarisch) 
“gebied op minder dan 500 meter van industriegebied” (gearceerd 
gebied) 89 

Figuur 26: Ligging bedrijf en plangebied op zoneringsplannen (bron: Geoloket 
VMM) 96 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 12 | 191 
 

Figuur 27 Ligging rioleringen in de omliggende straten (bron: Geopunt 
Vlaanderen) 97 

Figuur 28: Ligging waterlopen in de omgeving 98 

Figuur 29: Ligging huidig bedrijfsterrein en geplande uitbreiding op 
Overstromingskaart Geopunt Vlaanderen 100 

Figuur 30: Pluviale / fluviale overstroombare gebieden in huidig klimaat 
(waterinfo.be) 101 

Figuur 31: Pluviale / fluviale overstroombare gebieden in toekomstig klimaat 
(waterinfo.be) 101 

Figuur 32: Ligging huidig bedrijf en gewenste uitbreiding op bodemkaart 
(Geopunt.be) 103 

Figuur 33: Ligging bedrijf en geplande uitbreiding op de kaart met 
infiltratiegevoelige zones (Geopunt.be) 104 

Figuur 34: Ligging huidig bedrijf en geplande uitbreiding op de hellingenkaart 
(Geopunt.be) 106 

Figuur 35 Ligging huidig bedrijf en geplande uitbreiding op de kaart met 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt.be) 106 

Figuur 36: Ligging en beschrijving gevraagde aanvullende infiltratieproeven en 
peilmetingen 107 

Figuur 37: Uiteindelijke locatie en nummering rapport infiltratieproeven (uit 
rapport BDB – zie Bijlage 10.1) 108 

Figuur 38: Verloop grondwaterstand dichtstbijzijnde freatische 
grondwaterstandsindicator (DOV Verkenner) – linkse grafiek: over 
langere periode (1992-2022) – rechtse grafiek mei/21-mei/22. 110 

Figuur 39 Schematische weergave resultaten Siriomodellering 119 

Figuur 40 Vullingsgraad hemelwaterwadi bij twee beschouwde 
grondwaterscenario's 119 

Figuur 41 Detail doorvoeren in scenario met grondwatervariatie 25 – 26,5 m TAW 
(wanneer geen grondwater in rekening wordt gehouden zijn deze zeer 
beperkt) 120 

Figuur 42: Overstroombare zones toekomstig klimaat op plangebied (huidig 
klimaat – middelgrote kans als basis beschouwd) 123 

Figuur 43 Illustratie ligging van grachten en waterlopen volgens GRB en 
biologische waarderingskaart (BWK; Bron: geopunt) 128 

Figuur 44 Uittreksel gewenste ruimtelijke structuur regio Noorderkempen (Bron: 
https://omgeving.vlaanderen.be/regio-noorderkempen). 129 

Figuur 45 Gewenste natuurlijke structuur GRS Rijkevorsel 130 

Figuur 47 Overschrijdingskaart vermestende depositie (bron: Geopunt) 134 

Figuur 48 Afbakening studiegebied mens-gezondheid 142 

Figuur 49 Leeftijdsopbouw in Rijkevorsel 146 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 13 | 191 
 

Figuur 50 Locaties waar NO2 en fijn stof concentraties werden gemodelleerd met 
behulp van CAR-Vlaanderen 150 

Figuur 51 : Mogelijke compensatiegebieden HAG (roze gebieden) 155 

Figuur 52 Uittreksel uit de Ferrariskaart met benaderende weergave van de 
planzone (niet op schaal) (bron: Geopunt Vlaanderen) 158 

Figuur 53 Uittreksel uit een topografische kaart anno 1872 met benaderende 
weergave van de planzone (niet op schaal) (bron: Cartesius) 159 

Figuur 54 Uittreksel uit een luchtfoto anno 1971 met weergave van de planzone 
(niet op schaal) (bron: Geopunt Vlaanderen) 160 

Figuur 55 Uittreksel uit de kaarten van Onroerend Erfgoed (niet op schaal) (bron: 
Geoportaal Onroerend Erfgoed) 161 

Figuur 56 Uittreksel uit de kaarten van de landschapsatlas met weergave van de 
planzone (niet op schaal) (bron: Geopunt Vlaanderen) 162 

Figuur 57 Beeld van de voorzijde van de Coolshoeve (bron: Profex) 162 

Figuur 58 Beeld van de voorzijde van Hof ter Looi (bron: Vlaamse Overheid - 
Onroerend erfgoed) 162 

Figuur 59 Beeld van de bunker, gezien van de Looiweg, (bron: Profex) 163 

Figuur 60 Beeld van de bunker, gezien richting de Looiweg (bron: Profex) 163 

Figuur 61 Uittreksel bodemkaart 170 

Figuur 62 Uittreksel Geoloket Ovam 171 

Figuur 63 Geologische opbouw ter hoogte van het plangebied (bron: DOV 
Verkenner) 172 

Figuur 64 Pluviaal overstroombaar gebied – huidig klimaat (bron: VMM) 178 

Figuur 65 Pluviaal overstroombaar gebied in klimaatscenario 2050 (Business As 
Usual) (bron: VMM) 178 

  

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 14 | 191 
 

Lijst van tabellen 

Tabel 1 m.e.r.-deskundigen die hun medewerking aan dit MER verlenen 27 

Tabel 2 Ingreep-effectschema 42 

Tabel 3 Koppeling effectbeoordeling aan milderende maatregelen 44 

Tabel 4 Aantal vrachtwagens (huidige situatie) 53 

Tabel 5 Aantal vervoersbewegingen vrachtvereker (lange termijn) 54 

Tabel 6 Theoretische wegcapaciteit 55 

Tabel 7 Effectbeoordeling bereikbaarheid met X = restcapaciteit (theoretische 
capaciteit - intensiteit) 55 

Tabel 8 Effectbeoordeling verkeersveiligheid 56 

Tabel 9 Immissiegrenswaarden volgens Vlarem 60 

Tabel 10 Beoordelingskader, score toegekend i.f.v. berekende immissiebijdrage 
t.o.v. luchtkwaliteitsdoelstellingen en milieukwaliteitsnormen 61 

Tabel 11 Afbakening noodzaak milderende maatregelen – Richtlijnensysteem Lucht
 62 

Tabel 12 Luchtkwaliteit in het studiegebied (2019) en ter hoogte van de site – 
binnen Vlaams Gewest (bron: meetresultaten VMM – www.vmm.be). 62 

Tabel 13 Inschatting dagelijkse voertuigbewegingen 67 

Tabel 14 Parkeeremissies diverse situaties (kg/j) 68 

Tabel 15 Etmaalgemiddelde verkeersintensiteit 68 

Tabel 16 Inschatting dagelijkse voertuigbewegingen gerelateerd aan de site 69 

Tabel 17 Inschatting dagelijkse voertuigbewegingen (tussen haakjes : zware vracht)
 69 

Tabel 18 Evaluatie impact NO2 (µg/m³) – grenswaarde = 40 µg/m³ 70 

Tabel 19 Evaluatie impact PM10 (µg/m³) – grenswaarde = 31,2 µg/m³ 70 

Tabel 20 Evaluatie impact PM2,5 (µg/m³) – grenswaarde = 20 µg/m³ 70 

Tabel 21 Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht (dB(A), LA95) 73 

Tabel 22 Richtwaarden fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend 
geluid in open lucht 75 

Tabel 23 Significantiekader geluid 78 

Tabel 24 Koppeling van resultaat aan milderende maatregelen 79 

Tabel 25 Methodologie-effectengroepen discipline Geluid en trillingen 80 

Tabel 26 Verloop van LA95,1h en de Vlarem II gemiddelden, in het meetpunt 83 

Tabel 27 Verloop van LAeq,1h in het meetpunt 84 

Tabel 28 Samenvatting van meetresultaten en vergelijking met de richtwaarde 
uit Vlarem II (dB(A)) 85 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 15 | 191 
 

Tabel 29 Samenvatting van de gemeten LAeq,1h-waarden (meetwaarden in 
dB(A)) 85 

Tabel 30 Samenvatting van de gemeten waarden Lden en Lnight en vergelijking 
met de gedifferentieerde referentiewaarden uit het rapport “onderzoek 
naar maatregelen omgevingslawaai” i.o.v. LNE dd. 2010 (alle 
meetwaarden in dB(A)) 86 

Tabel 31 Geluidsdrukniveaus in octaafbanden (waarden in dBlin) 87 

Tabel 32 Overzicht van de wijziging van de milieukwaliteitsnormen door het 
planvoornemen 90 

Tabel 33 Aantal vervoersbewegingen vrachtverkeer (huidige situatie) 92 

Tabel 34: Samenvatting resultaten voorgaande (in cursief) en aanvullende 
infiltratieproeven 108 

Tabel 35: Richtwaarden doorlatendheid (Ksat) in functie van bronmaatregelen 
(bron: Code van Goede Praktijk Rioleringen) 109 

Tabel 36: Oppervlaktetabel huidige situatie 111 

Tabel 37: Oppervlaktetabel geplande situatie (bij benadering) 114 

Tabel 38: Resultaten Siriomodellering hemelwatervoorzieningen Staalbeton 118 

Tabel 39 Significantiekaders voor de discipline biodiversiteit 131 

Tabel 40 Samenvatting milderende maatregelen en aanbevelingen uitbreiding 
korte termijn 137 

Tabel 41 Samenvatting milderende maatregelen en aanbevelingen uitbreiding 
lange termijn 140 

Tabel 42 Beoordelingstabel chemische stressoren voor drempeleffecten 144 

Tabel 43 Identificatie van de potentiële relevante milieustressoren 146 

Tabel 44 Evaluatie gezondheidskundige impact NO2 (µg/m³) – GAW = 20 µg/m³ 150 

Tabel 45: Beoordelingscriteria discipline bodem en grondwater 173 

Tabel 46: Significantiekader bodem- en grondwater 173 

Tabel 47 Oppervlaktetabel geplande situatie (bij benadering) 174 

 

  

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 16 | 191 
 

Verklarende woordenlijst 

98-percentiel het 98-percentiel voor 1 se/m³ geeft de zone aan waarbinnen 
gedurende 2 % van de tijd op jaarbasis een concentratie van 1 
se/m³ of meer waarneembaar is. 

abiotisch milieu de niet-levende materie 

aerodynamische diameter de aerodynamische diameter van een stofdeeltje is gelijk aan de 
diameter van een bolvormig deeltje dat in de omgevingslucht 
hetzelfde gedrag vertoont als dat stofdeeltje 

Alluviaal behorend tot het alluvium, dat ontstaan is door aanslibbing van 
rivierklei 

Antropogeen ontstaan door menselijke activiteit 

Aquifer ondergrondse verzadigde watervoerende zandafzettingen, (deels) 
omgeven door ondoordringbare lagen zoals kleipakketten 

autonome ontwikkeling de ontwikkeling die het studiegebied zou doormaken zonder 
gestuurde beïnvloeding van buitenaf 

Belgisch Biotische Index een systeem om via de bepaling van de aanwezigheid van een 
aantal groepen macro-invertebraten in een waterloop de 
biologische waterkwaliteit van deze waterloop te beoordelen 

Biotisch met betrekking tot de levende materie 

Bodemkaart geeft de verspreiding aan van bodemseries, die elk gekenmerkt 
worden door hun grondsoort, natuurlijke drainageklasse en 
horizontenopvolging; ze geeft ook de blijvende landbouwwaarde 
van de verschillende bodems aan 

Denitrificatie proces waarbij bepaalde micro-organismen nitraat en nitriet 
omzetten in vrije stikstof en distikstofoxide, veelal onder anaerobe 
omstandigheden 

Depositie afzetting vanuit de lucht naar een ecosysteem, het is een 
hoeveelheid per tijds- en oppervlakte-eenheid (vb. 10 kg 
SO2/dag.ha) 

Discipline milieuaspect dat in het kader van m.e.r. onderzocht wordt, door de 
regelgeving vastgelegd als de disciplines ‘mens’, ‘biodiversiteit’, 
‘bodem’, ‘water’, ‘lucht’, ‘licht’, ‘warmte en straling’, ‘geluid en 
trillingen’, ‘klimaat’, ‘landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie’ 

Drainageklasse ontwateringstoestand van het bodemprofiel uitgedrukt volgens 
het Belgisch bodemclassificatiesysteem 

Ecosysteem geheel van abiotische en biotische componenten en onderlinge 
relaties 

Ecotoop ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van de vegetatie 
en de abiotische standplaatsfactoren (water, bodem) die voor de 
vegetatie bepalend zijn 

Effecten veranderingen in het abiotische milieu ten gevolge van (vooral) 
antropogene activiteiten 

Emissie uitstoot van stoffen in de omgevingslucht 

Geurdrempel concentratie van een gasvormige stof of van een mengsel van 
gasvormige stoffen die door de helft van een panel waarnemers 
wordt onderscheiden van geurvrije lucht; de geurdrempel heeft 
per definitie een geurconcentratie van één ouE/m³; de individuele 
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geurdrempel is de geurdrempel die voor een individu werd 
vastgesteld 

Grondwaterkwetsbaarheid hiermee wordt aangegeven in welke mate een watervoerende 
laag beschermd is tegen verontreiniging in het algemeen vanaf 
het maaiveld 

hoog geurgevoelig gebied waar grote aantallen mensen langdurig verblijven of waar 
recreatieve buitenactiviteiten plaatsvinden: woongebieden, 
ziekenhuizen, scholen, winkelcentra, kampeerterreinen, 
speelterreinen, … Mensen kunnen hier op alle momenten van de 
dag of nacht aanwezig zijn, zowel binnen als buiten. 

Immissie de concentratie van een bepaalde stof/contaminant in de 
omgevingslucht  

Indelingslijst de aan het VLAREM als bijlage I toegevoegde alfabetische lijst en 
indeling van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen 

ingreep-effect-schema schema of netwerk dat de relaties tussen de milieueffecten 
onderling en met de afgeleide ingrepen van de activiteit aanduidt 

Initiatiefnemer de natuurlijke of rechtspersoon die een vergunning voor het 
project wenst te bekomen 

kritische last de maximaal toegelaten depositiewaarde van een bepaald 
ecosysteem per oppervlakte- en tijdseenheid die onbeperkt kan 
getolereerd worden zonder dat er nadelige effecten optreden op 
basis van de huidige kennis 

laag geurgevoelig gebied industriegebieden, openbare wegen, … 

matig geurgevoelig gebied gebieden gekenmerkt door lage bevolkingsdichtheid: agrarische 
en op bedrijfsterrein gelegen bedrijfswoningen, natuurterreinen, 
sportterreinen, … Dergelijke bedrijventerreinen worden 
gekenmerkt door activiteiten als handel, retail, productie 
voedingsmiddelen. Mensen kunnen hier op alle momenten van de 
dag of nacht aanwezig zijn, zowel binnen als buiten. Typische 
gebiedseigen achtergrondgeur (bv. van landbouwactiviteiten in 
landbouwgebied) kan aanwezig zijn. Tolerantie ten aanzien van 
gebiedsvreemde geuren kan laag zijn. 

Materialendecreet het materialendecreet regelt het duurzaam beheer van materiaal-
kringlopen en afvalstoffen. Eén van de basisprincipes in het 
Materialendecreet is een duidelijke prioriteitsvolgorde voor de 
omgang met materialen, en niet alleen afvalstoffen. De voorkeur 
gaat uit naar hergebruik, recyclage en nuttige toepassing; het 
storten van afval wordt als laatste optie gezien 

m.e.r.-plicht de verplichting tot het opstellen van een MER voor hinderlijke en 
andere dan hinderlijke inrichtingen 

m.e.r.-deskundige natuurlijke of rechtspersoon door de Vlaamse minister bevoegd 
voor het leefmilieu als deskundige voor het opstellen van een MER 
in één of meerdere disciplines ‘mens’, ‘biodiversiteit’, ‘bodem’, 
‘water’, ‘lucht’, ‘geluid en trillingen’, ‘klimaat’, ‘landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie’ 

milderende maatregelen maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten 
van het geplande project te vermijden, te beperken en zoveel 
mogelijk te verhelpen 

Milieu de fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens 
waarmee deze in een dynamische en wederkerige relatie staat 
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Nulalternatief toestand wanneer er niets aan de bestaande toestand verandert 

Olfactorisch betreft de geur 

Ontwikkelingsscenario beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, 
rekening houdend met de autonome evolutie van het gebied en 
met de evolutie o.i.v. plannen en beleidsopties 

OPS-model Operationeel Prioritaire Stoffen model is een rekenprogramma 
om de verspreiding van verontreinigde stoffen in de lucht te 
simuleren 

Peilbuizen tot op het grondwater geboorde putten, voorzien van een 
kunststof buis zodat hieruit grondwaterstalen genomen kunnen 
worden 

Percentielwaarde percentage van de tijd dat een zekere concentratie niet wordt 
overschreden 

Projectgebied het gebied waarin een voorgenomen activiteit gepland is 

Referentiesituatie de toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in 
functie van de effectvoorspelling 

Studiegebied het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van 
de milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de 
milieueffecten 

Vegetatie ruimtelijke massa van de plantenindividuen in samenhang met de 
plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan en 
door onderlinge concurrentie hebben ingenomen 

waarnemingsdrempel laagste gehalte of concentratie voor de betrokken parameter die 
kan worden waargenomen 

Watertoets een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief 
schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in 
de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de 
waterafhankelijke natuur 

Zuurequivalent eenheid om de verzuringsgraad van een polluent te meten, deze 
eenheid staat toe om de verschillende verzurende polluenten met 
elkaar te vergelijken. Eén zuurequivalent komt overeen met 32 
gram SO2, 46 gram NO2 en 17 gram NH3 
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Afkortingenlijst 

a.d. aerodynamische diameter 

ANB Agentschap Natuur en Bos 

APA Algemeen Plan van Aanleg 

BBI Belgisch Biotische Index 

BBT Beste Beschikbare Technieken 

BD Deputatie 

BPA Bijzonder Plan van Aanleg 

BREF Best Available Techniques Reference Documents 

B.S. Belgisch Staatsblad 

BWK biologische waarderingskaart 

CBS College van Burgemeester en Schepenen 

DAF Dissolved Air Flotation 

dB decibel 

DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 

EU Europese Unie 

GOP Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en Projecten 

GPBV Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging 

GRSP Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

GRUP Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 

IMPACT Immission Prognosis Air Concentration Tool 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

KB Koninklijk Besluit 

KL kritische last 

LAT lange afstandstransport 

m.e.r. milieueffectrapportage 

MER milieueffectrapport 

MTC maximaal toelaatbare concentratie 

NEC National Emissions Ceiling 

OPS Operationeel Prioritaire Stoffen 

ouE geureenheid (European Odour Unit, EN13725) 

OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

PM Particulate Matter 

PRSP Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

PRUP Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

SBR Sequential Batch Reactor 

SBZ Speciale Beschermingszone 

se snuffeleenheid 

VEN Vlaams Ecologisch Netwerk 

VHA Vlaamse Hydrografische Atlas 
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VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 

VLAREMA 
Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen 

VLAREM Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 

VOS vluchtige organische stoffen 

Zeq zuurequivalenten 
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Voorwoord 

De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de m.e.r.-procedure. 
Tevens wordt hiermee informatie geboden over het gekozen traject voor voorliggend project. 

Milieueffectrapportage: algemeen 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij de 
milieugevolgen van een project of plan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze 
bestudeerd, besproken en geëvalueerd worden. Het goedgekeurd plan-MER dient als een 
beslissingsondersteunend document bij de verdere besluitvorming omtrent het plan. 

Kort overzicht van de m.e.r.-procedure 

De generieke procedure start met de opmaak van een kennisgeving. Een kennisgeving bevat 
onder andere een beschrijving van het voorgenomen plan en een voorstel van de wijze waarop 
het milieuonderzoek zal uitgevoerd worden. In voorliggend geval wordt geopteerd om 
onmiddellijk over te gaan tot een uitgebreide kennisgeving waarin ook reeds de 
effectbespreking is opgenomen: een kennisgeving/ontwerp-MER. Deze kennisgeving/ontwerp-
MER wordt opgesteld door verschillende erkend MER-deskundigen onder leiding van een 
erkend MER-coördinator. 

In een volgende stap wordt er advies gevraagd over de kennisgeving/ontwerp-MER en krijgt het 
publiek de mogelijkheid om te reageren via een terinzagelegging in de gemeentes binnen het 
studiegebied, met name Rijkevorsel. Het Team Mer stelt, rekening houdend met de adviezen en 
inspraak, richtlijnen op voor de opmaak van het definitieve plan-MER. Het ontwerp-MER wordt 
aangepast aan deze richtlijnen om tot een ontwerp-definitief plan-MER te komen.  

Het ontwerp-definitief plan-MER dient toegevoegd te worden aan de aanvraag voor het 
planologisch attest en gaat mee in openbaar onderzoek van minstens 60 dagen. De 
initiatiefnemer vraagt adviezen aan de adviesinstanties. Deze moeten binnen de 45 dagen 
bezorgd worden aan de initiatiefnemer. De opmerkingen en adviezen en het voltooide plan-
MER worden bezorgt aan het Team Mer die vervolgens het plan-MER goedkeurt uiterlijk voor de 
definitieve vaststelling van het plan. Indien dit attest verkregen wordt, moet binnen het jaar 
gestart worden met een RUP (hier gewestelijk). Voorliggend plan-MER kan toegevoegd worden 
aan de startnota van dit RUP en dienen als basis.  
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1 Inleiding 

1.1 Beknopte beschrijving voorgenomen plan 
Het bedrijf Staalbeton NV, gevestigd aan de Oostmalsesteenweg 269 te Rijkevorsel is een 
toeleverancier voor de bouwsector. De hoofdactiviteit bestaat uit het toeleveren van betonstaal 
aan werven over heel België en in beperkte mate naar Nederland en het noorden van Frankrijk. 
De activiteiten kunnen vandaag in grote lijnen onderverdeeld worden onder: wapingscentrale 
inclusief buigcentrale, prefab beton, geprefabriceerde structuurelementen, 
metaalschrijnwerkerij, ruwbouwtoepassingen en maatwerk en de materieeldienst (Varomat). 
Het bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor milieubelastende industrieën. 

De site wordt momenteel volledig ingenomen door de huidige bedrijfsactiviteiten. Om aan de 
stijgende vraag te kunnen blijven voldoen, wenst het bedrijf verder uit te breiden. Om deze 
uitbreiding te verwezenlijken, is er bijkomende ruimte nodig. Het bedrijf heeft ten oosten van 
de huidige site verschillende percelen ter beschikking. Deze zijn gelegen in (herbevestigd) 
agrarisch gebied (deelruimte Open Kempen). Er is bijgevolg een bestemmingswijziging 
noodzakelijk naar (al dan niet milieubelastend) industriegebied om aan de (ruimtelijke) 
uitbreidingsbehoefte te kunnen voldoen op deze percelen. Het gaat om een oppervlakte van 
circa 7 ha. Hiertoe wordt een planologisch attest (PA) opgesteld met als doel rechtszekerheid te 
bekomen voor een verdere uitbouw van het bedrijf op de site en duidelijke randvoorwaarden 
vast te leggen. Na het verkrijgen van een PA dient normaal binnen het jaar overgegaan te 
worden tot de aanmaak van een RUP door de bevoegde overheid. 

1.2 Toetsing aan de m.e.r.-plicht 

1.2.1 Toetsing aan toepassingsgebied DABM 
Het planologisch attest vormt het kader voor het toekennen van een vergunning. Bijgevolg valt 
het onder het toepassingsgebied van de plan-m.e.r.-plicht, zoals beschreven onder artikel 4.2.1 
in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) van 5 april 1995. Voorliggend plan valt 
niet onder de uitzonderingen zoals opgenomen onder artikel 4.2.2. 

1.2.2 Toetsing aan plicht tot opmaak van een plan-MER 
Plannen die onder het toepassingsgebied van het DABM vallen, zijn ‘van rechtswege’ plan-MER-
plichtig wanneer ze cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen: 

• Het plan bepaalt niet het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau, noch houdt 
het een kleine wijziging in; 

• Het plan heeft betrekking op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, 
afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme, ruimtelijke ordening of 
grondgebruik; 

• Het plan vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in bijlagen I, II en III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 houdende vaststelling van categorieën van projecten onderworpen 
aan milieueffectrapportage. 

Met voorliggend plan worden deze drie voorwaarden ingevuld: 

• Met voorliggende plannen zal het bedrijf bijna verdubbelen in oppervlakte (huidige 
oppervlakte ca. 7,8 ha), waardoor niet gesteld kan worden dat het om een kleine 
wijziging gaat. Het planologische attest valt tevens onder gewestelijke bevoegdheid, 
wat niet als ‘lokaal niveau’ beschouwd kan worden; 
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• Met voorliggend plan zal (herbevestigd) ‘agrarisch gebied’ omgezet worden naar 
‘industriegebied’. Het plan heeft dus betrekking op zowel landbouw als industrie; 

• Voorliggend plan vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een 
project opgesomd in bijlage III, rubriek 10a (industrieterreinontwikkeling) van het 
project-MER-besluit;  

Er werd een plan-m.e.r.-screening opgesteld door de studiebureaus Ekistic Stedenbouw, 
Studiebureau Verhaert en DLV (onderdeel United Experts NV) (SCRPL21025). Op deze screening 
werd in september 2021 advies gevraagd aan verschillende instanties. Uit de adviezen kon echter 
geoordeeld worden dat met de screening onvoldoende aangetoond kon worden dat 
voorliggend plan geen (aanzienlijk) negatieve effecten met zich zal meebrengen. 

Er dient dan ook een plan-MER opgesteld te worden voor voorliggend plan. 

1.3 Relevante gegevens uit vorige rapportages 
Naar aanleiding van het planologisch attest werd een plan-m.e.r.-screening uitgewerkt in 
september 2021 (SCRPL21025). Relevante gegevens uit deze screening en de hierop ontvangen 
adviezen zullen meegenomen worden bij de opmaak van het plan-MER. De voor het MER 
relevante adviezen luidden (samengevat) als volgt: 

- MOW: geen opmerkingen; 

- Departement Landbouw & visserij: enkel algemene opmerkingen zijnde: 

o De inname van herbevestigd agrarisch gebied (HAG) moet voldoende 
gemotiveerd en gecompenseerd worden conform omzendbrief RO/2010/01; 

o Er moeten milderende maatregelen voorzien worden voor de inname van 
professioneel uitgebate landbouwpercelen; 

o De opvang van regenwater moet binnen het plangebied zelf gebeuren en op 
zodanige wijze dat de waterhuishouding van de omliggende 
landbouwgronden er geen nadelige effecten van ondervindt; 

o Alle nodige bufferzones moeten binnen het plangebied zelf aangelegd worden; 

o Andere milderende maatregelen die uit de uitvoering van het plan voortvloeien, 
moeten binnen het plangebied zelf uitgevoerd worden of buiten het 
plangebied zonder de agrarische structuur aan te tasten. Hierbij wordt gedacht 
aan zaken zoals bos- en natuurcompensaties; 

o De impact van het plan op de landbouw moet voldoende onderzocht worden. 
Het Departement Landbouw en Visserij kan desgewenst op basis van een 
aangeleverde contour in de vorm van een shapefile (polygoon) een 
landbouwimpactstudie opmaken. 

Er wordt gesteld dat de screening in voldoende mate rekening houdt met deze 
aandachtspunten en er vanuit landbouwkundig standpunt geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn. 

- Gemeente Rijkevorsel: 

o Er dient een duidelijkere analyse van de waterhuishouding uitgevoerd te 
worden, gezien er momenteel voor de gehele site en de directe nabije 
omgeving wel degelijk een grote en actuele waterproblematiek bestaat; 

o Er ontbreekt een gedetailleerde mobiliteitsstudie. In deze studie dient naast de 
reguliere aandachtspunten (piekmomenten, aantal en soort verkeer, circulatie 
van het verkeer), minstens rekening gehouden te worden met: 
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▪ Het wegdek van Het Looi is slechts voor zwaar verkeer en transport 
voorzien tot het einde van het huidige industrieterrein, waarna de weg 
in het verlengde minder breed wordt en de voorziening(en) zoals de 
uitrusting en breedte van het wegdek momenteel beperkt zijn tot het 
opvangen van lokaal verkeer; 

▪ Piektransporten; 

▪ De aanwezigheid van de school en de transporten die dit met zich 
meebrengt (trage weggebruikers, piekmomenten bij schooluren, kleine 
kinderen, e.d.); 

▪ De hinder naar omwonenden. 

o Er dient wel degelijk rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 
het schooltje langsheen Het Looi; 

o Er werd, behoudens de kostprijs, geen verder onderzoek gevoerd naar transport 
op het kanaal; 

o Het wordt noodzakelijk geacht dat onderzocht wordt of het aangewezen is een 
kade aan te leggen of te voorzien voor transport via het kanaal, en welke 
invloed dit genereert op de algemene mobiliteit. Elementen dewelke hierbij 
meegenomen moeten worden zijn o.a. de diepte van het kanaal, de invloed op 
aanvoer en afvoer van materialen en de globale invloed op de 
mobiliteit/transporten van de gehele site; 

o De invloeden op vlak van biodiversiteit van de vooropgestelde 
bestemmingswijziging reiken verder dan de plancontouren en zijn in deze niet 
onderzocht. De invloeden van o.a. bijkomend geluid en het aanwezige licht op 
de huidige biodiversiteit langsheen de kanaalzone in het herbevestigd 
agrarisch gebied werd niet onderzocht; 

o De uitbreiding van het bedrijfsterrein ‘Het Looi’ is niet voorzien en wordt ook 
niet gestimuleerd in het GRS. Er wordt met de geplande bestemmingswijziging 
wel degelijk nieuwe open ruimte aangesneden, dewelke bovendien 
herbevestigd werd als agrarisch gebied. De bestemmingswijziging overschrijdt 
de ruimtelijke draagkracht; 

o Er wordt in de screening niet in concreto aangetoond of berekend welke hinder 
er zal zijn voor de omwonenden betreffende licht, lucht, geluid en stof. Er 
werden geen metingen uitgevoerd; 

o Gemeente Rijkevorsel is partner van Kempen2030, en wil samen met andere 
partners van Kempen2030 en andere Europese gemeenten inzetten om van de 
Kempen, en aldus ook de gemeente Rijkevorsel, een klimaatvriendelijke regio 
te maken. Volgende thema’s zijn in kader van het voorliggende project 
belangrijk: 

▪ De klimaatimpact van het project dient zo klein mogelijk te zijn; 

▪ De energievraag dient zoveel als mogelijk beantwoord te worden door 
vormen van hernieuwbare energie. Een eerste insteek is het maximaal 
benutten van opportuniteiten inzake hernieuwbare 
elektriciteitsproductie, bijvoorbeeld zon en wind, en met de nodige 
aandacht voor de warmtevraag van nieuwe gebouwen; 

▪ Er dient ingezet te worden op de groenblauwe dooradering van het 
project. 

o Er werd geen afdoende locatieonderzoek opgenomen in de screening; 
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o De plan-MER-screening toont niet afdoende aan dat er geen negatieve effecten 
zullen zijn bij een eventuele herbestemming van het gebied. 

- Onroerend erfgoed: er dient rekening gehouden te worden met de 
archeologieregelgeving; 

- VMM: er moet voldaan kunnen worden aan de voorschriften van de gewestelijke 
hemelwaterverordening en de geldende voorschriften inzake VLAREM; 

- Provincie Antwerpen: 

o Volgende alternatieven dienen verder onderzocht te worden: 

▪ Kunnen delen van het productieproces en/of stockage aan de overzijde 
van het kanaal plaatsvinden binnen industriezone? En kan dit 
onderzocht worden met aanvoer van materialen via het kanaal? 

▪ Welke inrichtingsalternatieven kunnen onderzocht worden opdat er 
geen of minder open ruimte aangesneden zal worden? Daarbij moet 
bvb. gekeken worden naar:: 

• Het stapelen van parking, kantoren en andere functies van het 
bedrijf die nu industriezone innemen; 

• Verhuis van een deel van de bedrijfsactiviteiten die wel 
afsplitsbaar zijn; 

• Het op lange termijn verplaatsen van de recent ontwikkelde 
kleinere KMO-eenheden (terrein ‘IOK’). 

o Er dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de school; 

o De wijziging in geluidsemissie is onvoldoende onderzocht in de screening; 

o Aspecten als landschappelijke impact, potentiële landbouwwaarde en impact 
op ecosysteemdiensten dient grondiger onderzocht te worden; 

o Er dient ingezet te worden op de modal shift van de werknemers. De 
vervoerregio Kempen heeft een 60/40 split vooropgesteld. Momenteel komt 
slechts 30 % van de werknemers met een duurzaam vervoersmiddel, maar 
woont het gros wel binnen een straal van 15 km (maar liefst 87 % van de 
werknemers). 

▪ de site bevindt zich aan conforme fietsinfrastructuur van het BFF en op 
ca. 500 m van de bushalte op de N14 => goed bereikbaar voor duurzame 
modi; 

▪ er is een (over)aanbod aan autostaanplaatsen => er wordt een 
gedeeltelijke transformatie naar kwaliteitsvolle fietsenstallingen 
gevraagd; 

▪ er wordt een ontvlechting op de site gevraagd voor gemotoriseerd 
verkeer en voetgangers/fietsers; 

▪ er kan ingezet worden op laadinfrastructuur; 

▪ transporten via het kanaal dienen onderzocht te worden. 

o Er moet overstromingsvrij gebouwd worden met vloerpeil op minstens 27,30 
mTAW; 

o De waterhuishouding dient verder besproken te worden. Het bergingsvolume 
voor water dat wordt ingenomen dient gecompenseerd te worden door een 
afgraving op het terrein. 

Verder zijn op de site emissiemetingen beschikbaar van de lasposten i.k.v. arbeidsveiligheid. 
Deze zullen besproken worden in de discipline lucht. Er werd een hydraulische nota/studie 
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opgemaakt door D&A Consult, waarvan de resultaten meegenomen zullen worden in de 
discipline oppervlaktewater. 

1.4 Betrokken partijen 

1.4.1 Initiatiefnemer  
Staalbeton NV 

Oostmalsesteenweg 269 

2310 Rijkevorsel  

1.4.2 Samenstelling en taakverdeling van team van deskundigen 
Een plan-MER dient gecoördineerd te worden door een erkend MER-coördinator. In dit geval is 
geopteerd om daarnaast ook erkend MER-deskundigen voor de discipline lucht, geluid, 
oppervlaktewater, landschap, mobiliteit, mens-ruimtelijke aspecten, biodiversiteit en mens-
gezondheid aan te stellen voor de uitwerking van de desbetreffende disciplines. De 
betrokkenheid van onafhankelijke, erkende deskundigen moet de wetenschappelijke waarde 
en de objectiviteit van het MER waarborgen. Deze deskundigen zijn door de Vlaamse minister, 
bevoegd voor het leefmilieu, erkend voor één of meerdere disciplines.  

Tabel 1 m.e.r.-deskundigen die hun medewerking aan dit MER verlenen 

discipline erkend deskundige coördinaten 

coördinatie 

mens-gezondheid 

Gwynet Leyre MILVUS consulting NV 

Wondelgemkaai 159 

9000 Gent 

oppervlaktewater Rilke Raes OVADIS BV 

Bosstraat 36 

9031 Drongen 

lucht Nico Raes MILVUS consulting NV 

Wondelgemkaai 159 

9000 Gent 

geluid Chris Busschots Acoustical Engineering 

Brusselsesteenweg 195 

9050 Ledeberg 

landschap, mobiliteit en 
ruimtelijke aspecten 

Patrick Maes Patrick Maes 

Estafetteweg 1 

9000 Gent 

biodiversiteit Rebecca Devlaeminck MILVUS consulting NV 

Wondelgemkaai 159 

9000 Gent 
 

De overige disciplines (mobiliteit, bodem, klimaat) worden behandeld door de coördinator van 
het team van deskundigen.  

Het is tevens de taak van de coördinator om van de deelonderzoeken een coherent geheel te 
maken en de eindconclusies in samenspraak met de andere deskundigen te formuleren. De 
coördinator treedt tevens op als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. 

De erkende deskundigen worden verder bijgestaan door:  
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• Niels De Baerdemaeker (MILVUS Consulting NV), medewerker discipline lucht 

• Guy Van Cauwenbergh (United Experts NV), medewerker discipline landschap 

 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 29 | 191 
 

2 Beschrijving voorgenomen plan 

2.1 Ruimtelijke situering 
Het plangebied situeert zich in het zuiden van de gemeente Rijkevorsel tussen de 
Oostmalsesteenweg in het westen, Looi in het noorden en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 
in het zuiden. In het oosten wordt het plangebied begrensd door de waterloop ‘Kleine Mark’. Het 
plangebied beslaat de kadastrale percelen 2de afdeling, sectie E, nummers 43F, 640A, 41B3, 44D, 
49F, 49E, 48B, 55E, 50R, 50M, 50L en 51B. De huidige site van Staalbeton NV beslaat de kadastrale 
percelen 41B3 en 44D, 640A en 43F. Ter hoogte van deze percelen wordt geen 
gewestplanwijziging beoogd (zie verder).  

Een uittreksel van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) wordt weergegeven in Bijlage 2.1. 
Een kopie van het kadasteruittreksel wordt weergegeven in Bijlage 2.2. In Bijlage 2.3 wordt het 
stratenplan in de omgeving van het plangebied weergegeven en op Bijlage 2.4 wordt een 
luchtfoto van het plangebied getoond.  

Rijkevorsel is een gemeente in het noorden van de provincie Antwerpen. De gemeente telde op 
1 januari 2022 12.319 inwoners en heeft een oppervlakte van ca. 4.678,58 ha. Ze wordt omringd 
door de gemeentes Hoogstraten, Mersplas, Beerse, Malle en Brecht. De gemeente Malle bevindt 
zich op ca. 1,2 km van het plangebied, de gemeente Brecht op ca. 2 km.  

2.2 Aanleiding 
Staalbeton NV is gevestigd aan de Oostmalsesteenweg 269 te Rijkevorsel. De huidige site is 
actueel volledig in gebruik. Door de groeiende vraag door onder meer grote investeringen in 
infrastructuur, voorziet Staalbeton voor de komende jaren een productiestijging. Om deze 
stijging mogelijk te kunnen maken, is de huidige infrastructuur ontoereikend. De natuurlijke 
groei van het bedrijf wordt vandaag belemmerd door de fysieke beperkingen van de 
productieoppervlakte. Zo heeft de NV Staalbeton noodzakelijkerwijs begin 2021 een afdeling 
moeten herorganiseren en de productie van een onderdeel moeten verminderen om ruimte te 
kunnen maken voor de productie in een andere afdeling. Het bedrijf heeft aldus een bijkomende 
ruimtebehoefte.  

Gezien de naastgelegen percelen in industriegebied reeds ontwikkeld zijn als KMO, wenst het 
bedrijf voor haar ruimtelijke behoefte beroep te doen op de naastgelegen bedrijfseigen percelen 
in het oosten van het bedrijf. Deze percelen zijn momenteel braakliggend (grasland) en kennen 
een bestemming als (herbevestigd) agrarisch gebied. Om een uitbreiding op deze percelen 
mogelijk te maken, dienen deze percelen herbestemd te worden naar industriegebied, wat het 
voorwerp vormt van het planologisch attest.  

2.3 Beschrijving huidig bedrijf 
Staalbeton NV levert betonstaal aan werven over gans België en af en toe naar Nederland en het 
noorden van Frankrijk. De ontsluiting van het bedrijf gebeurt langsheen de Oostmalsesteenweg 
(N14), waar zowel vrachtwagens, werknemers als bezoekers aankomen. Langs Vroente is een 
bijkomende ontsluiting voor het bedrijf voor onder meer de wachtparking en een deel van de 
uitgaande vrachttransporten. Het bedrijf bestaat actueel uit een reeks aaneengeschakelde, 
industriële loodsen (zie grondplan huidige toestand, Bijlage 2.5). 

De functieomschrijving van de verschillende hallen is momenteel als volgt : 

• Hal 1 (magazijn) wordt gebruikt voor de stockage en de verdeling van materialen die 
aan de werven en werkplaatsen worden verkocht/verhuurd 
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• Hal 2 (schrijnwerkerij) wordt gebruikt voor het maken van bekistingsmallen voor de 
prefab afdeling in hallen 11 en 12 

• Hal 3 wordt gebruikt voor het lossen van retourmaterieel van de werven, voor de 
stockage van staalwapeningsnetten voor verkoop, achteraan voor het lassen van 
paalwapeningskorven 

• Hal 4 wordt vooraan gebruikt voor het onderhoud van de bedrijfswagens en voor de 
herstellingen van machine(onderdelen), achteraan voor het lassen van 
paalwapeningskorven 

• Hal 5 & Hal 6 worden gebruikt voor het knippen en plooien van wapeningsstaal 

• Hal 8 wordt gebruikt voor het maken van allerlei maatwerk staal en inox constructies 
(trappen, leuningen, stalen liggers met aangelaste toebehoren) 

• Hal 9 wordt gebruikt voor het samenstellen/lassen van wapeningskorven, wordt 
bediend door hallen 5 & 6 

• Hal 10 wordt gebruikt voor het lassen van paalwapeningskorven 

• Hal 11 & 12 worden gebruikt voor het maken van prefab onderdelen in beton voor de 
bouw (balken, kolommen, wanden, trappen, terrassen,….) en binnenkort gedeeltelijk 
voor paalwapeningskorven omwille van een tekort aan bedrijfsoppervlakte. 

De oorspronkelijke productiehal 1 werd in 1963 vergund en werd door de jaren heen uitgebreid 
met de verschillende hierboven vermelde hallen. Op de vroegere plaats van hal 7 werd het meest 
recente bouwwerk van de site opgetrokken, zijnde het gloednieuwe kantoorgebouw. Hierin zijn 
alle administratieve functies van Staalbeton NV ondergebracht. 

Bijkomend kunnen we in de huidige situatie nog de volgende bedrijfsonderdelen 
onderscheiden: 

• Een aantal kleinere bijgebouwen, onder meer voor de opslag van gasflessen 

• Een weegbrug 

• Een afspuitplaats voor betonmixers 

• Het hoofdkantoor van de groep Van Roey op de hoek van Looi en de 
Oostmalsesteenweg met een uitgebreide groene tuinzone 

• Het nieuwe kantoorgebouw van Staalbeton tussen hallen 6 en 8 

• Een WADI met een oppervlakte van 1.158m² in functie van het afstromend hemelwater 

De rest van het terrein is vandaag de dag quasi volledig verhard in functie van de circulatie van 
vrachtwagens en voor de buitenopslag van materialen en afgewerkte producten in afwachting 
van transport. 

2.3.1 Beschrijving productieproces Staalbeton NV 

 Wapeningscentrale 
De buigcentrale is gespecialiseerd in het bewerken, leveren en plaatsen van betonstaal op maat. 
Ze is uitgerust met een modern en innovatief machinepark en met de nieuwste technologieën 
om complexe opdrachten aan te kunnen. 

Het wapeningsstaal draagt het BENOR-keurmerk en wordt aangekocht op rollen, staven en 
netten. 

In de buigcentrale worden de staven en rollen betonstaal op de gewenste lengte geknipt en in 
de juiste vorm geplooid. 
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Staalbeton NV levert ook gelaste wapeningsnetten op maat. Dit versnelt het wapeningsproces 
voor funderingsplaten, vloeren en wanden aanzienlijk. Elke eenheid bewerkt betonstaal wordt 
automatisch voorzien van een uniek label dat het werk op de werf vergemakkelijkt en een 
doorgedreven kwaliteitscontrole mogelijk maakt. 

Om tijd te besparen op de werf kan de lascentrale het bewerkte betonstaal samenstellen tot 
geprefabriceerde wapeningskorven. Dit gebeurt door middel van het half automatische 
lasprocedé en wordt door ervaren lassers uitgevoerd op basis van de beschikbare tekeningen. 
Dit voor de werven en/of prefabbetonfabrieken. 

Staalbeton NV heeft staven in voorraad met een diameter van 8 mm tot 40 mm en 
standaardlengtes van 12 m, 14 m en 16 m. Voor speciale toepassingen is het mogelijk lengtes en 
diktes tot 50 mm op maat aan te kopen. Betonstaal op rollen is beschikbaar met een diameter 
van 6 mm tot 20 mm. 

 Prefab beton 

Over de jaren heen heeft Staalbeton NV ook een expertise uitgebouwd in maatwerk van 
industrieel glad grijs beton. Een team van bekisters, schrijnwerkers en vlechters werkt dagelijks 
aan balken, kolommen, volle wanden en trappen met gladde onderzijde. Ze leveren alle 
mogelijke betonnen vormen tot 40 ton. 

De onderneming heeft alles in huis om gecombineerde aanleveringen te doen zoals 
bijvoorbeeld ingestorte profielen in de betonbalk. 

Staalbeton NV biedt echter ook minder klassieke bouwelementen aan zoals balken voor 
tribunes, spiltrappen, wanden,... 

 Geprefabriceerde structuurelementen 

Moderne bouwconstructies maken steeds meer gebruik van geprefabriceerde 
structuurelementen. Een onderdeel hiervan zijn de al dan niet dragende wanden, 
binnenwanden en kernwanden. 

De balken en kolommen die Staalbeton NV produceert zijn quasi onbeperkt in lengte. Ze 
kunnen al dan niet van consoles, uitstekende wapening en diverse ingestorte hulpstukken 
voorzien worden. Deze worden gestort in stalen bekistingen met een hoge flexibiliteit. 

De prefabbeton-afdeling beschikt over een eigen schrijnwerkerij voor het maken van de 
bekistingsmallen. 

 Metaalschrijnwerkerij 

In de productiehal en op de werf staan een dertigtal gecertificeerde lassers klaar voor de 
productie, montage en afwerking van metalen en inox toepassingen op maat. 

 Ruwbouwtoepassingen en maatwerk 
Kolommen en liggers voor de ruwbouw in staal en inox worden gezaagd, geboord en gelast 
Staalbeton NV. Met de poederdek-lasmachine lassen ze SFB-, IFB- en PRS-liggers onder 
poederdek tot een lengte van 20 m. De meest recente investering is een brandtafel van 6000 
mm x 2000 mm waarmee platen tot 30 mm gebrand worden. 

Daarnaast heeft Staalbeton NV een aantal specialisten in dienst voor het fijnere maatwerk: 
trappen, leuningen, borstweringen,… 

Naast de voorbereidende werken in de ateliers kunnen ze ook een totaaloplossing bieden, 
inclusief montage en afwerking op de werf.  
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 Materieeldienst (Varomat) 
Binnen Staalbeton NV is de materieeldienst verantwoordelijk voor het volledige logistieke 
gebeuren. Voor de interne transporten en verhandelingen beschikt Staalbeton NV over een 
terminal trekker, heftrucks en een 40 ton kabelkraan. Dit maakt dat het verladen van opleggers 
snel en accuraat kan gebeuren. 

Ook de organisatie van extern transport (leveringen op de werf) ligt in handen van de 
materieeldienst. 

Hiervoor beschikken ze over een aantal eigen trekkers en werken ze samen met zorgvuldig 
geselecteerde transporteurs. 

Staalbeton NV beschikt over de nodige permanente vergunningen ‘Uitzonderlijk Vervoer’ voor 
gans België. 

Een team technische medewerkers staat in voor het preventieve onderhoud, de technische 
bijstand en de wettelijke controles van het machinepark. Bij eventuele problemen kunnen zij 
direct ingrijpen, zodat de productie niet in het gedrang komt. 

2.3.2 Vergunningstoestand bedrijf 
Het bedrijf kan beschouwd worden als ‘hoofdzakelijk’ vergund. De inrichtingen en constructies 
noodzakelijk voor de bedrijfsvoering zijn alle vergund. Voorgaande vergunningen werden reeds 
verleend aan het bedrijf: 

- Milieuvergunning MV_19590612 dd. 12 juni 1959 voor een werkplaats voor het 
vervaardigen, van betonproducten met vijf elektromotoren, evenals een bergplaats 
voor meer dan 5 m³ hout, verleend door de deputatie van de provincie Antwerpen; 

- Milieuvergunning MV_19710105 dd. 5 januari 1971, verleend door de deputatie van de 
provincie Antwerpen; 

- Milieuvergunning MV_19930329 dd. 29 maart 1993, verleend door het college van 
burgemeester en schepenen; 

- Milieumelding MV_19991118 dd. 18 november 1999, aktegenomen door het college van 
burgemeester en schepenen; 

- Milieuvergunning BD_20040205 (MLAV1/0300000343/HS/gm) dd. 5 februari 2004, 
afgeleverd door de deputatie; 

- Melding MV_20110310 dd. 10 maart 2011, aktegenomen door het college van 
burgemeester en schepenen; 

- Milieuvergunning BD_20121122 (MLAV1-2012-0221/NIVD) dd. 22 november 2012, 
afgeleverd door de deputatie; 

- Stedenbouwkundige vergunning nr. 0917 d.d. 27 juli 1963 voor bouwen van een 
magazijn verleend door het college van burgemeester en schepenen; 

- Stedenbouwkundige vergunning nr. 1749 d.d. 03 september 1968 voor gewijzigde 
plannen (bouwen van een magazijn en werkplaats) verleend door het college van 
burgemeester en schepenen; 

- Stedenbouwkundige vergunning nr. 2669 d.d. 13 mei 1975 voor bouwen van een 
magazijn verleend door het college van burgemeester en schepenen; 

- Stedenbouwkundige vergunning nr. 4221 d.d. 19 februari 1990 voor uitbreiden van een 
werkplaats verleend door het college van burgemeester en schepenen; 

- Stedenbouwkundige vergunning nr. 4345 d.d. 13 mei 1991 voor uitbreiden van 
bestaande werkplaatsen verleend door het college van burgemeester en schepenen; 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 33 | 191 
 

- Stedenbouwkundige vergunning nr. 6505 d.d. 11 september 2003 voor bouwen van een 
industriële hal verleend door het college van burgemeester en schepenen 

- Stedenbouwkundige vergunning nr. 6671 d.d. 10 november 2004 voor regularisatie van 
de inplanting van een vergunde werkplaats en de regularisatie van de 
terreinaanlegwerken + parkeerplaatsen verleend door het college van burgemeester 
en schepenen; 

- Stedenbouwkundige vergunning nr. 8162 d.d. 6 maart 2013 uitbreinding 
productieloodsen verleend door het college van burgemeester en schepenen; 

- Stedenbouwkundige vergunning nr.8359 d.d 9 april 2014 bouwen van een 
kantoorgebouw verleend door het college van burgemeester en schepenen; 

- Stedenbouwkundige vergunning nr. 8683 d.d. 16 november 2016 voor het bouwen van 
een industriële loods, de regularisatie van verhardingen en het aanleggen van een 
infiltratievoorziening verleend door het college van burgemeester en schepenen; 

- Omgevingsvergunning nr. OMV_2018034917 d.d. 17 oktober 2018 voor het bouwen van 
een loods, verleend door het college van burgemeester en schepenen; 

- Omgevingsvergunning nr. OMV-2019-075 (OMV_2019057343) d.d. 07 oktober 2019 voor 
het bouwen van een kantoorgebouw verleend door het college van burgemeester en 
schepenen; 

- Omgevingsvergunning nr. OMV-2020-041 (OMV_2020011154) d.d. 29 juni 2020 voor een 
grondwaterwinning voor geothermische warmtepomp (regularisatie). 

2.4 Voorgenomen plan en invulling plangebied 
Het voorgenomen plan beoogt de omzetting van (herbevestigd) agrarisch gebied naar 
industriegebied, teneinde een uitbreiding van het bedrijf te kunnen realiseren. De bijkomende 
behoefte van het bedrijf kan opgesplitst worden in korte- en langetermijnplannen.  

2.4.1 Kortetermijnplannen 
Op korte termijn heeft Staalbeton NV behoefte aan bijkomende productieruimte om haar 
productie optimaal te laten draaien. Het gaat om een behoefte aan bijkomende 
productieoppervlakte van 7.056 m² voor het maken van prefab onderdelen in beton voor de 
bouw en voor een (evenredig toenemende) bijkomende stockageruimte. De uitbreiding op 
korte termijn zou concreet bestaan uit (zie Bijlage 2.6): 

- Een uitbreiding met één vrijstaande loods van 2.646 m² voor productie/opslag met 11 
poorten voor vrachtwagens; 

- Een uitbreiding met een tweede vrijstaande loods (4.265 m²) voor productie/opslag 
met 12 poorten voor vrachtwagens; 

- Een bijkomende verharding voor het circuleren/manoeuvreren van vrachtwagens; 

- Diverse bijkomende verhardingen (opslagzones) voor afgewerkte producten; 

- Diverse bijkomende verhardingen voor het plaatsen van verplaatsbare constructies; 

- Het inrichten van een nieuwe groene bufferzone aan de uiterste oostzijde van het 
terrein; 

- Het aanleggen van een nieuwe WADI aan de uiterste oostzijde van het terrein. 

Binnen dezelfde beweging worden de bestaande WADI, de bestaande groenbuffer en een deel 
van de bestaande verhardingen aan de oostzijde van het bestaande industrieterrein 
gesupprimeerd. 
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Concreet houdt bovenstaand programma in dat Staalbeton NV een totale oppervlakte van 
38.028 m² nodig heeft om op korte termijn aan zijn ruimtelijke behoeftes te kunnen voldoen. 

Om te vermijden dat de WADI bij elke fysieke uitbreiding dient verplaatst te worden (deze werd 
in het verleden namelijk al verschillende keren opgeschoven) bestaat het voorstel eruit om deze 
meteen op de ruimtelijk meest geschikte locatie te voorzien, met name tegen de bestaande 
waterloop Kleine Mark ten oosten van het terrein. Hier kan deze landschappelijk optimaal 
ingeplant worden en onderdeel uitmaken van een ruimere groenbuffer tussen industrie en het 
achterliggend agrarisch landschap. De water- en groenbuffer wordt gecombineerd omdat de 
bufferbehoefte afhankelijk is van de milderende maatregelen als het voorzien van groendaken, 
individuele infiltratievoorzieningen, doorlatende verhardingen e.d. die bij de uitvoering worden 
genomen. Een strikte dimensionering van de zone voor waterbuffering is in de huidige fase 
daarom onmogelijk. 

De oppervlakte van de nieuwe, groene bufferzone meet 8.372 m². De nieuwe WADI heeft een 
oppervlakte van 9.282 m² . De oppervlakte van de bestaande WADI meet 1.518 m². De werking 
van de nieuwe WADI wordt gegarandeerd door een nieuwe laterale afwateringsgracht over het 
terrein. 

2.4.2 Langetermijnplannen 
Op lange termijn wenst de opdrachtgever het agrarisch gebied tot aan de Kleine Mark (behalve 
perceel E52D) via een RUP om te zetten naar industriegebied (paarse zone) De zone vlak langs 
de Kleine Mark, die de groenbuffer en de waterbuffers bevat, kan desgewenst omgezet worden 
als buffergebied, met uitsluiting van bebouwing (paars/groen gearceerde zone) (zie Bijlage 2.7). 

De reservatiestrook in het gewestplan voor de bestaande ondergrondse pijplijn kan in het RUP 
ofwel identiek herhaald worden of kan eveneens als bouwvrij zone ingekleurd worden. 

Net zoals op de korte termijn werd er ook op de lange termijn een meer gedetailleerd 
bouwprogramma vastgelegd. Deze visie die nader uitgewerkt is op de plannen kan niet als 
absoluut opgevat worden maar eerder als een mogelijke, gewenste eindinvulling van het 
betrokken terrein. 

Op de lange termijn worden er in totaal vier fases voor de uitbreiding van de Staalbeton NV 
voorzien (gebouwen/loodsen A tot en met D). Er wordt uitdrukkelijk voor geopteerd om geen 
nieuwe, openbare wegenis (wegenstructuur) te creëren. Staalbeton NV houdt omwille van de 
veiligheid van de productieprocessen en de veiligheid van de interne transportbewegingen 
immers een strikte toegangscontrole binnen hun bedrijfssite aan. Dit impliceert dat het terrein 
in exploitatie via een omheining afgesloten is. 

Staalbeton NV gebruikt de ruimte tussen de loodsen als polyvalente ruimte voor circulatie, 
manoeuvreren, parkeren, stockeren en als tijdelijke opslagzone. Dankzij deze manier van 
werken kan men op een bijzonder flexibele wijze een bepaalde zone tijdelijk gebruiken 
naargelang de lopende bestellingen. Welke zone juist ingezet wordt en wat net de exacte 
functie is, hangt op dat moment van de ruimtebehoefte van het bedrijf af. 

Er wordt, naast de hoofdontsluiting op de Oostmalsesteenweg en de bijkomende uitrit via 
Vroente, een derde ontsluiting voorzien die rechtstreeks op Looi aansluit. Deze komt ongeveer 
120 m voorbij Vroente op Looi uit, naast de bestaande reservatiestrook. 

De intentie is dat de ontsluiting langs de Oostmalsesteenweg de hoofdontsluiting van 
Staalbeton NV blijft. De nieuwe ontsluiting verkrijgt uitdrukkelijk een secundair karakter en zal 
slechts een beperkte hoeveelheid bijkomend verkeer ontsluiten. Deze ontsluiting kan ook nuttig 
zijn als bijkomende toegang voor de hulpdiensten bij calamiteiten. 
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De ontwikkeling van zone D is afhankelijk van de voortgang in het GRUP Leidingstraat (zie 3.5). 
Indien de leidingstraat er niet komt zal deze zone ingenomen worden door de een nieuwe loods, 
weliswaar met een mogelijke beperking naar de toegestane functies. Dit om de mogelijke 
milieueffecten naar de bestaande woningen langs het Looi van een aanvaardbaar niveau te 
houden. Indien de leidingstraat er komt zal deze zone eenvoudigweg aangeplant worden en 
fungeren als visuele buffer. 

Langs de westelijke zijde voorziet het plan een groene buffer van 5.679 m² en een wadi van 9.164 
m². Indien de Leidingstraat gerealiseerd zou worden en gebouw D dus niet gerealiseerd zal 
worden, zal de groenbuffer 13.624 m² bedragen. De oppervlakte van de wadi blijft in dit geval 
9.164 m². 

2.5 Reikwijdte en detailleringsgraad 
Voorliggend plan beoogt de vastlegging van het volledige plangebied als industriegebied en de 
ordening van het plangebied als een samenhangend, ruimtezuinig en ruimtelijk kwalitatief 
geheel.  

Andere specifieke bestemmings- of inrichtingsvoorschriften behoren niet tot het voorgenomen 
detailleringsniveau. Deze kunnen echter wel het resultaat zijn van het milieueffectenonderzoek 
en/of bijhorende openbare raadpleging.  

Gezien het plan-MER kadert in de aanvraag tot planologisch attest, zal de huidige situatie, met 
het bestaande bedrijf, op projectniveau in kaart gebracht worden. D.w.z. dat in de mate van het 
mogelijke rekening gehouden wordt met meetrapporten en meetgegevens van het bedrijf om 
de huidige situatie in kaart te brengen. De geplande situatie zal zo gedetailleerd mogelijk in 
kaart gebracht worden, in de mate van beschikbaarheid van technische informatie.  
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3 Juridisch en beleidsmatig context 

3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Het Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen (RSV) geeft een visie weer over hoe in Vlaanderen 
best omgegaan wordt met de open ruimte. De krachtlijnen van dit ‘plan’ geven aan dat 
geïnvesteerd moet worden in de steden, zodat dit aangename plekken zijn om te wonen en dat 
wat nog rest aan groen en open ruimte bewaard moet blijven. Er worden vier 
structuurbepalende elementen onderscheiden: ‘stedelijke gebieden en stedelijke netwerken’, 
‘elementen van het buitengebied’, ‘economische knooppunten’ en ‘lijninfrastructuren’. 
Rijkevorsel is gesitueerd in het buitengebied, meer bepaald in de Noorderkempen. In het 
buitengebied richt het beleid zich op het vrijwaren van de open ruimte voor landbouw, natuur 
en bos. Wonen en werken worden zoveel mogelijk geconcentreerd binnen de kernen.  

3.2 Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA) 
In het ruimtelijke structuurplan van Antwerpen wordt Rijkevorsel aangeduid als 
structuurondersteunend hoofddorp type I. Hier wordt de mogelijkheid opengehouden voor de 
ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen en voor de realisatie van meer bijkomende 
woningen dan voor de opvang van de natuurlijke aangroei nodig is. In Rijkevorsel zijn twee 
woonkernen aangeduid, met name Rijkevorsel en Sint-Jozef. De N14, waarlangs het bedrijf 
gesitueerd is, wordt in het ruimtelijk structuurplan Antwerpen aangeduid als secundaire weg 
type II.  

Het RSPA werd in 2001 opgesteld en gedeeltelijk herzien in 2011. Dit RSPA komt echter niet meer 
overeen met de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst. Daarom is momenteel 
een Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) in opmaak, dat het huidige RSPA zal 
vervangen. Het voorontwerp van het PBRA is klaar en in het najaar van 2021 werd een 
adviesronde hierover georganiseerd. Momenteel is het ontwerp beleidsplan in opmaak. In het 
beleidsplan zal uitgegaan worden van vier ruimtelijke principes, met name ‘zuinig 
ruimtegebruik’, ‘veerkracht’, ‘nabijheid en bereikbaarheid’ en ‘eigenheid’. Deze ruimtelijke 
principes worden vertaald in zeven strategieën, met name: 

- Offensieve open ruimte: natuur, landbouw, water en recreatie vormen een 
samenhangend en functioneel geheel; 

- Versterkte vervoerscorridors: synergie tussen de uitbouw van multimodale assen en 
ruimtelijke ontwikkeling; 

- Sluitend locatiebeleid voor (hoog)dynamische functies: voorzieningen en bedrijven op 
strategische locaties; 

- Levendige kernen: kwalitatieve ruimtelijke clustering van woonomgevingen; 

- Samenhangend ecologisch netwerk: onafgebroken netwerken doorheen open en 
bebouwde ruimte; 

- Energie-efficiëntie: een fundamentele bijdrage van het ruimtelijk beleid aan de 
energietransitie; 

- Van versnippering naar bundeling: de meerwaarde van het knooppuntbeleid wordt 
geïnvesteerd in de open ruimte. 

3.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Rijkevorsel 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Rijkevorsel werd 
(gedeeltelijk) goedgekeurd op 5 maart 2009. 
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In het GRS wordt de uitbreidingszone van het plangebied aangeduid als landbouwgebied met 
mogelijkheden voor concentratie glastuinbouw (type II). Langsheen het plangebied loopt een 
lokale ecologische verbinding. Het kanaal wordt aangeduid als natuurverbindingsgebied op 
provinciaal niveau. Het Looi wordt aangeduid als te ontwikkelen industriegebied (GRS dateert 
van 2009). Op het ogenblik van het GRS wordt gesteld dat ‘Het Looi’ nog slechts gedeeltelijk 
ingevuld is door het groter, regionaal bedrijventerrein Van Roey, het moederbedrijf van 
Staalbeton NV. Er wordt tevens aangegeven dat Van Roey op middellange termijn gebruik 
wenst te maken van een deel van het nog niet ontwikkelde bedrijventerrein om de hoofdzetel 
te herlocaliseren en de bestaande activiteiten uit te breiden. De resterende percelen zouden 
door de gemeente ingevuld worden als lokaal bedrijventerrein, met omvorming van de 
planologische bestemming van ‘milieubelastende industriële bedrijven’ naar ‘zone voor KMO en 
ambachtelijke bedrijven’. Dit is op de dag van vandaag nog niet gebeurd. 

Intussen werd de herlocalisatie van de hoofdzetel verwezenlijkt. De resterende percelen van het 
bedrijventerrein ‘Het Looi’ werden ingenomen door KMO.  

3.4 Gewestplan 
Ter hoogte van het plangebied is het gewestplan ‘Turnhout’ van kracht, goedgekeurd op 30 
september 1977. De huidige bedrijfsterreinen van Staalbeton NV en de Hoofdzetel van Van Roey 
bevinden zich binnen ‘gebied voor milieubelastende industrieën’ volgens het gewestplan 
(Figuur 1). Het gebied waar de uitbreiding voorzien wordt, is gesitueerd binnen agrarisch gebied 
volgens het gewestplan. Aansluitend aan het plangebied bevindt zich voornamelijk (al dan niet) 
landschappelijk waardevol) agrarisch gebied. Daarnaast komt aansluitend ook gebied voor 
milieubelastende industrieën (N), woongebied (N), woongebied met landelijk karakter (W), 
gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s (W) en bestaande waterweg (Z) voor. Binnen een 
straal van 1 km is daarnaast gebied voor milieubelastende industrieën, natuurgebied, 
bufferzones, gebied voor dagrecreatie en woonuitbreidingsgebied gelegen. 

 

Figuur 1 Uittreksel gewestplan ter hoogte van het plangebied en omgeving 
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3.5 RUP’s in de omgeving 
In het noordoosten van het plangebied is er een gedeeltelijke overlapping tussen het 
plangebied en het GRUP “Leidingstraat Antwerpen – Rurh (Geleen)”. In het GRUP worden drie 
alternatieve tracés voorgesteld om een leidingstraat tussen de zeehaven van Antwerpen en 
Geleen (NL). Het plangebied overlapt deels met het noordelijk tracé. Deze leidingstraat heeft het 
transporteren van verschillende (gevaarlijke) stoffen en producten over lange afstand tot doel. 
Met het GRUP wordt een strook van 45 m breed gereserveerd, die instaat voor een capaciteit 
van ongeveer 5 à 8 leidingen van nationaal belang, inclusief de wettelijke voorbehouden 
veiligheidszone van 5 meter breed. Binnen de reservatiestrook kan geen bebouwing toegestaan 
worden. 

De startnota van dit GRUP werd op 18 december 2020 goedgekeurd en er zijn verschillende 
participatiemogelijkheden geweest in 2021. In een volgende fase zal de scopingsnota opgesteld 
worden. Mogelijks zullen in de verschillende stappen op basis van de participatie of 
effectbespreking bepaalde alternatieven niet verder weerhouden worden. Hierrond zijn echter 
nog geen officiële beslissingen gemaakt. Er wordt dan ook geopteerd om in voorliggend MER 
te werken met twee ontwikkelingsscenario, één met realisatie van het noordelijk tracé van de 
leidingstraat en één zonder de realisatie van de leidingstraat ter hoogte van het plangebied. 
Indien het noordelijk tracé gerealiseerd zou worden, zou ook een deel van de bestaande 
bebouwing in de omgeving dienen te verdwijnen, waaronder het schooltje aan Looi en de 
naastgelegen woning. 

 

Figuur 2 Verloop noordelijk tracé leidingstraat "Antwerpen - Ruhr" volgens noordelijk alternatief, 
zoals beschreven in de startnota 

3.6 Herbevestigde agrarische gebieden 
De herbevestigde agrarische gebieden zijn een selectie van gebieden met een ‘agrarische 
bestemming’ waarvoor de Vlaamse Regering (in 2009) de agrarische, natuur-, bos- en overige 
groengebieden van de bestaande geldende plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen herbevestigde. Dit is gebeurd in kader van de afbakeningsprocessen in de 
buitengebied regio’s. Via dit planningsproces worden de bestaande gewestplannen 
beleidsmatig herbevestigd voor de gebieden van de agrarische structuur. 

De uitbreidingszone binnen het plangebied wordt aangeduid als ‘herbevestigd agrarisch 
gebied’ (Figuur 3), waardoor de verzwaarde motiveringsplicht van toepassing is in de aanvraag 
tot planologisch attest. 
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Figuur 3 Aanduiding herbevestigd agrarisch gebied ter hoogte van het plangebied 
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4 Alternatieven en ontwikkelingsscenario’s 

4.1 Beschrijving alternatieven 

4.1.1 Nulalternatief 
Het nulalternatief is het ’alternatief’ dat erin bestaat het voorgenomen plan niet uit te voeren. In 
dit geval blijft het (herbevestigd) agrarisch gebied, agrarisch gebied en kan het bedrijf op deze 
locatie ruimtelijk niet verder uitbreiden, waardoor er ook geen verdere uitbreiding in productie 
mogelijk is. Het nulalternatief stemt overeen met de feitelijke situatie.  

4.1.2 Inrichtingsalternatief 
Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen eenzelfde projectgebied een 
andere (ruimtelijke) configuratie van dezelfde bouwstenen te voorzien. 

Voorliggende ontwerp is het resultaat van een afweging naar bijkomende behoefte aan ruimte 
voor industrie, water en biodiversiteit. Er worden geen andere inrichtingsalternatieven 
onderzocht. 

4.1.3 Locatiealternatief 
In het kader van het planologisch attest werd een locatieonderzoek uitgevoerd. Dit is gebeurd 
in overleg met POM en Vlaanderen, waaruit bleek dat er ook in de verruimde omgeving geen 
beschikbare locaties te vinden zijn. Er werden door het POM verschillende locaties onderzocht 
(zie Bijlage 4.1), welke op papier voldeden aan de minimale eisen inzake oppervlakte (minimaal 
12 ha) en afstand (maximaal 15 km van de grenzen van Rijkevorsel). De zones zijn opgemaakt 
door alle percelen te selecteren die: 

1) zijn aangeboden (+ in optie); 

2) niet in gebruik zijn; 

3) een functie hebben die niet economie of infrastructuur of gemeenschapsdienst (vb. 
bos, landbouw, wonen…). 

Geen van de terreinen was in de praktijk geschikt voor een herlocalisatie of omwille van vorm of 
door de toegelaten invulling. Bijvoorbeeld voor zone 5 in Malle aan terrein ‘Meirenstraat’ was een 
ontwikkeling niet mogelijk, omdat de vrije terreinen in het Westen vallen onder een 
signaalgebied met bouwvrije opgave. Dit is het brongebied van het Groot Schijn. 

Een verhuis naar een andere locatie op grotere afstand van Rijkevorsel (> 15 km) is niet 
aangewezen is omdat: 

- Een groot deel van de werknemers afkomstig is van Rijkevorsel of naburige 
gemeenten; 

- Het bedrijf een sterke band kent met Rijkevorsel; 

- De site centraal gelegen is naar Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar ook naar de 
Kempen en het Antwerpse toe; 

- De bereikbaarheid van de site. 

Een spreiding van de productie over twee locaties is logistiek gezien geen optie, wegens de 
grootte van eind- en tussenproducten, machines en investeringen, alsook de onderlinge 
samenhang tussen de verschillende productieprocessen;Er zullen in het MER bijgevolg geen 
locatiealternatieven opgenomen worden. 
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4.2 Ontwikkelingsscenario’s 
In het noordoosten van het plangebied is er een gedeeltelijke overlapping tussen het 
plangebied en het GRUP “Leidingstraat Antwerpen – Rurh (Geleen)”. In dit GRUP worden drie 
alternatieve tracés voorgesteld voor een nieuwe leidingstraat, waarvan het noordelijke tracé 
gedeeltelijk overlapt met het plangebied. Het GRUP is nog in ontwerpfase en er is bijgevolg nog 
geen definitief tracé gekozen. In voorliggend plan-MER zal dan ook rekening gehouden worden 
met het ontwikkelingsscenario waarbij het noordelijk tracé gerealiseerd wordt. In dit geval zal 
het ‘gebouwblok D’ niet gerealiseerd kunnen worden.
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5 Ingreep-effect-schema en effectbeoordeling 
 

Tabel 2 Ingreep-effectschema 

 Inrichting terrein (gebouwen/ 
verhardingen/ groenvoorzieningen/ 

voorzieningen water…) 
Uitbreiding bedrijfsactiviteiten 

Water Waterhuishouding Waterkwaliteit 

Mobiliteit 
/ 

Doorstroming 
Verkeersveiligheid 

Verkeersleefbaarheid 

Geluid 
Afscherming 

Toename geluidsimmissie 
omgeving 

Lucht / Bijkomende luchtimmissies  

Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

Wijziging landschapsstructuur en 
relaties 

Wijziging erfgoedwaarden  
Visuele impact 

Visuele impact 

Biodiversiteit 
Impact op ecologische verbindingen 

Verstoring door licht of geluid 
Waterhuishouding 

Waterverontreiniging  

Mens – ruimtelijke 
aspecten 

Ruimtelijke structuur en 
wisselwerking met de ruimtelijke 

context 
Ruimtegebruik 
Ruimtebeleving 

Ruimtebeleving 

Mens – gezondheid 
Visuele hinder 

Hinderaspecten 
Gezondheidsaspecten  

Bodem  Grondverzet 
Ruimtebeslag  

Bodemkwaliteit  

Klimaat Waterhuishouding  Uitstoot broeikasgassen 
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6 Disciplinegerichte aanpak 

Afhankelijk van de te verwachten effecten wordt een keuze gemaakt in welke mate de 
verschillende disciplines uitgewerkt moeten worden. Zoveel als mogelijk wordt hierbij rekening 
gehouden met de cumulatieve effecten. Waar mogelijk en/of relevant worden tevens bij de 
effectbespreking milderende maatregelen voorgesteld. De verschillende disciplines worden 
steeds op een vergelijkbare manier uitgewerkt.  

6.1 Afbakening studiegebied 
Het projectgebied wordt gedefinieerd als de zone (de kadastrale percelen) waarop de 
bedrijfsactiviteiten van de exploitatie plaatsvinden. Het invloedsgebied van een afzonderlijke 
ingreep/effect kan echter ruimer zijn dan het projectgebied. Bij de afbakening van het 
studiegebied wordt rekening gehouden met het invloedsgebied van de afzonderlijke 
ingrepen/effecten met betrekking tot de verschillende disciplines. 

6.2 Methodiek en significantiekader 
Voor de effectbeoordeling en bespreking wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
methodiek en beoordeling zoals voorgesteld in de van toepassing zijnde richtlijnenboeken. 
Enkel indien de gebruikte methodiek of beoordeling afwijkt van het richtlijnenboek zal dit 
besproken en gemotiveerd worden onder ‘methodiek en significantiekader’.  

In voorliggend MER gebeurt een effectbeoordeling van een plan in het kader van een 
planologisch attest. Details over de aanlegfase zijn in deze fase nog niet gekend en zullen niet 
beoordeeld worden. Potentiële effecten van de aanlegfase zijn over het algemeen tijdelijk van 
aard en dienen op projectniveau beoordeeld te worden. 

6.3 Toelichting referentiesituatie 
De referentiesituatie is de toestand van het milieu die als vergelijkingsbasis dient voor het 
beschrijven en beoordelen van de impact van een plan. De referentiesituatie is in de meeste 
gevallen de huidige toestand.  

Gezien het om een planologisch attest gaat en de feitelijke huidige toestand van het plangebied 
in lijn ligt met de juridische referentiesituatie van het plangebied, zal de feitelijk huidige 
toestand (verder in het MER benoemd als huidige situatie) als referentiesituatie dienen. 

6.4 Beschrijving en beoordeling van de milieueffecten 
Vervolgens wordt per discipline gestart met de eigenlijke inschatting van de milieueffecten van 
het voorgenomen plan.  

Deze milieueffecten worden afgetoetst aan de verschillende randvoorwaarden en het 
significantiekader. Zodoende wordt een planspecifieke effectbeoordeling bekomen. 

De beoordeling van de effecten van het plan gebeurt per discipline, waarbij volgens het te 
verwachten effect een beoordeling als volgt wordt gegeven: 

• aanzienlijk negatief of positief effect; 

• negatief of positief effect; 

• beperkt negatief of positief effect; 

• geen of verwaarloosbaar effect. 
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Het is echter niet steeds zo dat alle tussenstappen in dit beoordelingskader gedefinieerd zullen 
worden. Zo is het goed mogelijk dat er slechts een mogelijkheid bestaat tussen twee (bv. 
negatief effect en geen of verwaarloosbaar effect). 

Dikwijls zal de beoordeling ook gebeuren op basis van de bijdrage die door het bedrijf geleverd 
wordt. Dan gebeurt de beoordeling als volgt: 

• belangrijke bijdrage door het bedrijf (score -3) 

• relevante bijdrage door het bedrijf (score -2); 

• beperkte bijdrage door het bedrijf  (score -1). 

6.5 Synthese van de milieueffecten 
Hierin wordt een overzicht gegeven van de mogelijke effecten die binnen de discipline kunnen 
optreden.  

6.6 Milderende maatregelen 
Na bepaling van de milieueffecten en de hieraan gekoppelde effectbeoordelingen, kan het 
noodzakelijk blijken (wegens mogelijke aanzienlijk negatieve effecten op de omgeving door het 
project, bepaald op basis van het significantiekader) om (extra) milderende maatregelen te 
treffen. In dit deel worden bijkomende milderende maatregelen, indien nodig, onderzocht en 
voorgesteld om de negatieve effecten van de exploitatie zoveel mogelijk te reduceren of op te 
heffen. De noodzaak tot het nemen van milderende maatregelen wordt gekoppeld aan de 
effectbeoordeling, zoals weergegeven in Tabel 3. Deze milderende maatregelen kunnen zich 
vertalen in stedenbouwkundige voorschriften in een latere fase. 

Tabel 3 Koppeling effectbeoordeling aan milderende maatregelen 

beoordeling van het effect koppeling met milderende maatregelen 

verwaarloosbaar of geen effect 
(score 0) 

milderende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht 

beperkt negatief effect (score -1) onderzoek naar milderende maatregel is minder dwingend: als 
de milieukwaliteit in de referentiesituatie echter reeds slecht is, 

kunnen milderende maatregelen toch nodig zijn om een 
bijkomende verslechtering te vermijden 

negatief effect (score -2) er dient gezocht te worden naar milderende maatregelen 

aanzienlijk negatief (score -3) er dienen in elk geval milderende maatregelen voorgesteld te 
worden 
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7 Discipline mobiliteit 

7.1 Afbakening studiegebied 
Het studiegebied voor het deeldomein mobiliteit wordt afgebakend tot het gebied waar ten 
gevolge van het plan mogelijke effecten op verkeer en mobiliteitsaspecten te verwachten zijn, 
met name de ontsluitingsstructuur van het plangebied naar het hogere wegennet. In concreto 
betekent dit de N14 Oostmalsesteenweg waar vandaag het bedrijf gelegen en ontsluit, maar ook 
de zijstraat het Looi, waarlangs een recente KMO-ontsluiting (Vroente) is gelegen en waar 
Staalbeton nv een bijkomende ontsluiting heeft en een tweede voorziet.  

7.2 Referentiesituatie 

7.2.1 Ruimtelijke vormgeving omliggende straten 
De Oostmalsesteenweg is een bestaande, voldoende uitgeruste weg. Het betreft de gewestweg 
N14, bestaande uit een dubbele rijweg in asfalt, aan beide zijden een parkeerstrook in 
betontegels onderbroken door groenbeplanting en telkens een afzonderlijk voet/fietspad in 
betontegels. 

 

Figuur 4 Zicht op de N14 ter hoogte van het bedrijf (bron: Google Streetview) 
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Figuur 5 Zicht op de N14 ter hoogte van het kruispunt met het Looi (bron: Google Streetview) 

 

De straat Looi aan de noordelijke zijde van het industriegebied is een gemeenteweg, bestaande 
uit twee betonvakken van ca. 3 m, met aan beide zijden een groene berm (gemengd verkeer) 
tot net voorbij Vroente. Op het wegdek zijn smalle fietssuggestiestroken geschilderd. 
Langsheen het Looi staan aan de noordelijke zijde een aantal residentiële, zonevreemde 
eengezinswoningen en een zonevreemde Vrije kleuterschool ‘Het Klein Moleke’ (Looi 3). Dit 
schooltje is onderdeel van de vrije kleuterschool Het Moleke in Rijkevorsel en bevat twee klasjes. 
Voorbij Vroente wordt Looi wordt een asfaltweg van ca. 5,50 m breedte. 

De weg Vroente is eveneens een betonweg van ca. 6m breed (exclusief goten), waarlangs een 
aantal KMO’s zich hebben gevestigd en is doodlopend. 

 

Figuur 6 Zicht op de straat Looi (bron: Google Streetview) 
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Figuur 7Zicht op de straat Vroente (bron: Google Streetview) 

7.2.2 Fietsverkeer 
De N14 Oostmalsesteenweg behoort tot het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De 
fietspaden zijn conform het Vlaams vademecum fietsvoorzieningen. 

Het jaagpad langsheen het Kanaal Dessel-Schoten aan de kant van het bedrijf Staalbeton nv. is 
recent geselecteerd als onderdeel van de fietssnelweg F15 Turnhout – Antwerpen.  

 

Figuur 8 Bovenlokaal fietsroutenetwerk omgeving plangebied (bron: GIS Antwerpen) 

7.2.3 Openbaar vervoer 
Het plangebied wordt vandaag bediend door drie buslijnen:  

• lijn 401 Hoogstraten - Rijkevorsel – Oostmalle 
• lijn408 Hoogstraten scholen - Malle - Zandhoven 
• lijn 409 Hoogstraten scholen - Malle - Lille - Vorselaar (- Zandhoven) 

Deze drie buslijnen zijn allemaal functionele lijnen (schoolbussen voor de scholen in 
Hoogstraten). Het aantal ritten is beperkt tot 4 ’s morgens en 5 ’s avonds. 

Er is een bushalte aan de ingang van het bedrijf (halte Rijkevorsel Vaart) zonder accommodaties. 
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In het kader van het nieuwe decreet basisbereikbaarheid is een nieuw OV-plan voor de 
vervoerregio Kempen opgemaakt. Dit plan zal wellicht in de zomer van 2023 in voege treden. De 
drie lijnen blijven ter hoogte van Rijkevorsel ongewijzigd.  

 

Figuur 9 Busnetplan omgeving plangebied (bron: De Lijn Antwerpen) 

7.2.4 Gemotoriseerd verkeer 
Om een inzicht te verwerven in de huidige verkeersstromen ter hoogte van het plangebied werd 
een kruispunttelling gehouden op het kruispunt N14 Oostmalsesteenweg – Looi op donderdag 
16 juni 2022. Er werd geteld tussen 7u en 9u ’s morgens en 16u en 18u ’s avonds. Er werden op 
het kruispunt geen noemenswaardige doorstromingsproblemen waargenomen. Hieronder 
worden de resultaten voor telkens het drukste uur getoond. 
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Figuur 10 Kruispuntstromen N14 Oostmalsesteenweg - Looi - Langstraat, 16/6/2022 

 

De avondspits is met ca. 600 mvt/uur op de N14 duidelijk drukker dan de ochtendspits (ca. 430 mvt/uur), wat het gemotoriseerd verkeer betreft. 
Vooral de richting centrum Rijkevorsel met bijna 400 mvt/uur in de avondspits valt hierbij op. In de straat Looi blijven de intensiteiten onder de 100 
mvt per uur en per richting. Het aantal fietsers is wel hoger in de ochtendspits. Deze volgen in hoofdzaak de N14 Oostmalsesteenweg. 16 fietsers 
dwarsen de N14 richting het Looi en 8 in de omgekeerde richting. 
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Deze kruispunttellingen kunnen vergeleken worden met intensiteitsmetingen op de N14 van 
AWV in de loop van de maand oktober 2021, net ten zuiden van het kanaal Dessel-Schoten (zie 
onderstaande grafieken). De cijfers van deze meting liggen voor de avondspits wat lager dan de 
kruispunttelling, maar voor de ochtendspits wat hoger. 

 

 

Figuur: Intensiteitsverloop N14 Oostmalsesteenweg, oktober 2021 (bron: AWV) 

Uit deze tellingen blijkt ook dat het vrachtverkeer op de N14 ongeveer 15% uitmaakt van het 
aantal motorvoertuigen. Dat zijn in absolute cijfers gemiddeld 1.100 vrachtwagens op een totaal 
van 7.315 motorvoertuigen per dag (beide richtingen samen). 
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7.2.5 Categorisering wegennet 
Voor de (toekomstige) ontsluiting van het plangebied dient rekening gehouden te worden met 
de categorisering van het wegennet. De wegencategorisering bepaalt de functie van de weg en 
wordt per beleidsniveau vastgelegd. 

Hoofdwegen en primaire wegen: 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) duidt de hoofdwegen en primaire wegen aan.  

In de omgeving van het plangebied zijn geselecteerd als hoofdweg en primaire weg:  

- E319 Antwerpen – Breda, hoofdweg 

- N144 van de E19 tot de Hinnenboomstraat, primaire weg type II, verzamelen (grondgebied 
Hoogstraten) 

Secundaire wegen: 

In het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen zijn de secundaire wegen aangeduid. De secundaire 
wegen hebben een regionale functie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen secundaire 
wegen I, II en III.  

In de omgeving van het project zijn de volgende secundaire wegen geselecteerd: 

- Hinneboomstraat tussen de N144 en N115 (grondgebied Hoogstraten), type II, verzamelen 
- N14 Oostmalsesteenweg, type II, verzamelen 
- N115 op de grens met Hoogstraten, prioriteit fiets en openbaar vervoer 

De gemeente stelt in haar mobiliteitsplan uit 2012 een westelijke omleidingsweg voor rond de 
kern van Rijkevorsel. Deze omleidingsweg is echter niet opgenomen in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan van 2008. De omleidingsweg zou de functie van de N14 dan overnemen. 
Een reservatiestrook hiervoor is nog steeds opgenomen in het gewestplan. 

Bij de herziening van het RSPA werd eveneens opgenomen dat de verbinding tussen de 
Hinnenboomstraat en de N14 nog onderzocht moet worden. Het actieplan van de 
Mobiliteitsstudie gebiedsgerichte visie Noorderkempen geeft aan dat men de Houtelweg zal 
opwaarderen (secundaire weg type II). De gemeente Rijkevorsel wenst de realisatie hiervan te 
koppelen aan de realisatie van de westelijke omleiding om Rijkevorsel. 

Lokale wegen: 

De lokale wegen worden bepaald in het gemeentelijk mobiliteitsplan en vastgelegd in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Er worden in de buurt van het project geen lokale wegen 
type I en II geselecteerd. Dit wil zeggen dat het Looi een zuivere woonstraat is (lokale weg type 
III). 
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Figuur 11 Categorisering autoverkeer 

Bron: Grontmij, gemeentelijk mobiliteitsplan 2012 

 

7.3 Verkeersgeneratie 

7.3.1 Huidige verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
Anno 2022 stelt de onderneming Staalbeton NV 81 arbeiders en 29 bedienden te werk, naast ca. 
58 contractanten. Het gros (2/3) van deze medewerkers komen met de auto naar het werk, het 
overige deel (1/3) met de fiets of met de bromfiets. Concreet zijn dat 112 personenwagens en 56 
(brom)fietsen die dagelijks van en naar het bedrijf rijden. Geen enkele werknemer gebruikt het 
openbaar vervoer, ondanks de bushalte voor de deur van het bedrijf, maar wellicht omdat er 
louter bussen in functie van de scholen stoppen. 

De arbeiders werken in een tweeploegensysteem tussen 6u ‘s morgens en 24u ’s avonds van 
maandag tot donderdag en van 6u tot 21u20 op vrijdag. Ongeveer 70 arbeiders werken in de 
vroege ploeg (6u tot 15u), 23 in de late shift (15u tot 24u). Dat betekent dat ze geen deel uitmaken 
van de klassieke ochtend- en avondspits op de N14. De overige 75 arbeiders en bedienden 
werken wel tijdens de klassieke kantooruren (resp. 7u20 – 16u en 8u – 17u). 

Het aantal courante bezoekers per week is erg beperkt. Het commercieel werk geschiedt 
grotendeels telefonisch en via mailverkeer. Indien nodig organiseren de medewerkers een 
vergadering op de werf of in het kantoor van de klant. 

De logistiek voor de betrokken onderneming wordt volledig uitbesteed aan een derde partij. 
Staalbeton NV zelf beschikt slechts over vijf bestelwagens, een tweetal vrachtwagens en een 
tiental personenwagens in eigen beheer. 

De bestaande parkeerfaciliteiten op niveau van de inrichting zijn ruim te noemen. Concreet is er 
de volgende capaciteit ter beschikking: 
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• Circa 100 plaatsen voor personenvoertuigen (gemeenschappelijk met het buurbedrijf 
Van Roey) 

• Circa 35 plaatsen voor opleggers (aanhangwagens) 
• Circa 10 plaatsen voor bromfietsen 
• Circa 36 plaatsen voor fietsers waarbij 9 plaatsen voor elektrische fietsen (afgesloten 

stalling) 

 

Figuur 12 : Zicht op de huidige fietsenstalling  

Gemiddeld staan er op het terrein een dertigtal opleggers gestald, in hoofdzaak 
aanhangwagens die in afwachting zijn van hun definitieve lading, ter plaatse van de daartoe 
voorzien parkeergelegenheid links van de rotonde. Dagelijks zijn er bijkomend ook nog een 
vijftal leveringen met bestelwagens (koerierdiensten e.d.). 

Het totaal aantal vervoersbewegingen ten gevolge van cargo (goederen en diensten) is 
weergegeven in onderstaande tabel. De aanvoer gebeurt meestal vanuit het buitenland of 
vanuit de haven van Antwerpen. De bestemming van de afvoer is zeer divers (bouwwerven over 
gans België, Nederland en het noorden van Frankrijk). Zowel aan- als afvoer gebeuren gespreid 
over een volledige werkdag (van 6u ’s morgens tot 23u ’s avonds). 

Tabel 4 Aantal vrachtwagens (huidige situatie) 

 Hoeveelheid Gemiddeld aantal vrachtwagens 

dagelijks wekelijks maandelijks jaarlijks 

Aanvoer Ca. 25ton/vracht 23 115 458 5.031 

Afvoer Variabel 41 207 827 9.092 

totaal  64 322   
Bron: Staalbeton nv 

Het bedrijf streeft zoveel mogelijk naar een efficiënte logistiek, waarbij vrachtwagens die zorgen 
voor de aanvoer van goederen ook wegrijden met afgewerkt materiaal. Het aantal lege ritten is 
bijgevolg beperkt tot het verschil tussen de aanvoer en de afvoer. Het aantal 
vrachtwagenbewegingen per dag kan aldus worden ingeschat op 64 + (41-23)= 82. 
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De verkeersafwikkeling op de site wordt exclusief georganiseerd via de voorgelegen 
Oostmalsesteenweg. Alle bezoekers komen via deze zijde op het terrein. Personenauto’s worden 
afgeleid naar de linkerzijde van de gebouwengroep (vanaf de straat gezien). Vrachtwagens 
rijden onder het nieuwe kantoor door naar achteren. De bestaande toegang is voldoende ruim 
en duidelijk gesignaleerd. Hij is voorzien van slagbomen om misbruik vanwege vreemde, 
manoeuvrerende voertuigen uit te sluiten.  

7.3.2 Toekomstige verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
Korte Termijn 

De bouw van twee nieuwe hallen op korte termijn houdt een interne optimalisatie in van de 
verschillende bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld het definitief verplaatsen van de bestaande 
prefab beton afdeling). In die zin houdt de bouw van deze beide hallen geen substantiële 
capaciteitsverhoging in, en dus ook geen substantiële wijziging van het aantal transporten. Er 
wordt slechts een stijging van maximaal 10% in het aantal vervoersbewegingen verwacht. 

Zoals het ontwerp duidelijk weergeeft zijn de gebouwen zodanig ontworpen en ingeplant dat 
alle gemotoriseerd verkeer vlot errond vlot kan verlopen. Organisatorisch wordt er een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen wegenis (voor doorstromend verkeer) enerzijds en dynamische 
opslagzones (bijvoorbeeld voor stationaire voertuigen die geladen of gelost worden) anderzijds. 

Inzake personeel verwacht de onderneming niet dat het aantal personeelsleden lineair gaat 
stijgen ten aanzien van de productiecapaciteit. Dit om reden dat meer en meer handelingen 
aan het staal geautomatiseerd verlopen. Vandaag de dag is het namelijk reeds zo dat het aantal 
personeelsleden eerder afneemt omwille van de verregaande robotisering. Rest enkel nog 
hoogopgeleid, gekwalificeerd personeel, eerder dan traditionele staalarbeiders… 

Lange termijn 

Op lange termijn wordt het terrein quasi volledig ingenomen. Vandaar opteert de ontwerper 
ervoor om op de lange termijn een secundaire ontsluiting te creëren richting de noordelijk 
gelegen gemeenteweg Looi. Het gros van de bijkomende verkeersbewegingen (circa 30%) zal 
nog steeds geschieden via de lateraal gelegen verkeersas. Echter vanuit het aspect veiligheid 
(toegang voor de hulpdiensten) en vanuit een goede verkeersorganisatie wordt er resoluut voor 
een tweede, afzonderlijke toegangsweg geopteerd. Deze tweede toegangsweg op Looi valt nog 
voor de verder westwaarts gelegen versmalling en zal uitdrukkelijk een secundair karakter 
krijgen. 

Kwantitatief zullen het totaal aantal vervoersbewegingen ten gevolge van cargo (goederen en 
diensten) op de lange termijn de volgende waarden inhouden. 

Tabel 5 Aantal vervoersbewegingen vrachtvereker (lange termijn) 

 Hoeveelheid Gemiddeld aantal vrachtwagens 

dagelijks wekelijks maandelijks jaarlijks 

Aanvoer Ca. 25ton/vracht 30 150 600 6540 

Afvoer Variabel 54 270 1075 11820 

Totaal  84 420   
Bron: Staalbeton nv 

Naar vrachtverkeer toe betekent dit dagelijks een toename van 20 vrachtwagens of 26 
vrachtwagenbewegingen. 

Verwacht wordt dat het aantal personeelsleden op de lange termijn zal toenemen met 15% à 
20%. Concreet zijn dit ca. 20 bijkomende personeelsleden, 13 personenwagens en 7 
(brom)fietsers. 
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7.4 Methodologie mobiliteitseffecten 

7.4.1 Bereikbaarheid 
Het aspect bereikbaarheid geeft aan in hoeverre het studiegebied bereikbaar is voor het auto- 
en vrachtverkeer en onderzoekt knelpunten betreffende verkeersintensiteiten, congestie en 
capaciteit. 

Om de bereikbaarheid te beoordelen dient de verzadigingsgraad van de wegvakken als 
uitgangspunt. Dit is de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit op een bepaald wegvak 
en wordt vandaar ook de I/C-verhouding genoemd. Zolang de I/C-verhouding van een wegvak 
kleiner is dan 80% wordt een vlotte doorstroming van het verkeer gegarandeerd. 

De intensiteit wordt uitgedrukt in personen-auto-equivalenten (p.a.e.) per uur. De p.a.e. geeft 
een manier om personenauto’s en vrachtwagens bij elkaar op te tellen, zonder dat de grootte 
van het aandeel vrachtverkeer van invloed is op de capaciteit. Op een recht en vlak wegvak telt 
een vrachtwagen voor 1,5 à 2,0 p.a.e. (licht of zwaar vrachtverkeer). 

De wegcapaciteit hangt af van een aantal factoren: het aantal rijvakken, de frequentie van 
kruispunten en erftoegangen en de voorrangs- en lichtenregeling aan de kruispunten. Per type 
weg worden de volgende wegcapaciteiten als maximale capaciteiten van het wegvak 
gehanteerd: 

Tabel 6 Theoretische wegcapaciteit 

Type weg Omschrijving wegbeeld Theoretische capaciteit  
(p.a.e./u per wegvak) 

Autoweg 2x2 zonder kruispunten 3.000 

 2x2 met kruispunten 2.000 

 2x1 zonder kruispunten 1.500 

 2x1 met kruispunten 1.200 

Lokale/secundaire weg 1x2 buiten bebouwde kom 1.000 

 1x2 binnen bebouwde kom 800 
 

Tabel 7 Effectbeoordeling bereikbaarheid met X = restcapaciteit (theoretische capaciteit - 
intensiteit) 

Bereikbaarheid Beoordeling Score 

Bijdrage van het plan < 10% van X Verwaarloosbaar 0 

10% van X = < bijdrage van het plan < 50% van X Beperkt negatief -1 

50% van X = < bijdrage van het plan < 100% van X Negatief -2 

Bijdrage van het plan > = 100% van X  Aanzienlijk negatief -3 

 

7.4.2 Verkeersleefbaarheid 
De verkeersleefbaarheid heeft in eerste instantie betrekking op de hinder die omwonenden 
ervaren en bevat aspecten zoals geluidsoverlast, trillingshinder, luchtkwaliteit, verblijfskwaliteit, 
sluipverkeer maar ook oversteekbaarheid. In de discipline mens – mobiliteit worden enkel die 
aspecten van verkeersleefbaarheid behandeld die effecten veroorzaken in relatie tot ‘het zich 
verplaatsen’. De aspecten rond luchtkwaliteit, geluidsoverlast en belevingswaarde worden 
behandeld in respectievelijk de disciplines lucht, geluid en mens – ruimtelijke aspecten. 

Om de impact van de transportstromen op de leefomgeving te bepalen, is de ligging van het 
plangebied ten opzichte van zijn omgeving bepalend (nabijheid van woonwijken, 
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ontsluitingswegen, kanalen etc.). In het kader van het huidig plan wordt voor de beoordeling 
van de verkeershinder en -leefbaarheid de ontsluitingsinfrastructuur in het studiegebied onder 
de loep worden genomen. Aandacht gaat naar: 

• Welke wegen van welk type kunnen gebruikt worden? 
• Dienen woonkernen noodzakelijk gedwarst te worden? 

7.4.3 Verkeersveiligheid 
De verkeersveiligheid slaat op de veiligheid van de weg voor de weggebruiker. Een verhoogd 
gevoel van onveiligheid vermindert ook de verkeersleefbaarheid omdat weggebruikers 
belemmerd worden in hun bewegingsvrijheid. Zeker bij een belangrijk aandeel zwaar 
vrachtverkeer moet hier voldoende aandacht aan worden geschonken.  

De beoordeling van de verkeersveiligheid gebeurt op basis van de confrontatie met het 
bestaand fiets- en wandelroutenetwerk, zowel op functioneel als op recreatief vlak 
(expertenoordeel).  

Hiervoor wordt het volgende beoordelingskader gebruikt: 

Tabel 8 Effectbeoordeling verkeersveiligheid 

Effectbeschrijving Beoordeling Score 

Het plan zorgt niet voor een conflict (in tijd en ruimte) tussen 
zwaar vrachtverkeer en fietsers/voetgangers. 

Verwaarloosbaar 0 

Het plan zorgt voor een beperkt conflict (in tijd en ruimte) tussen 
zwaar vrachtverkeer en fietsers/voetgangers. 

Beperkt negatief -1 

Het plan zorgt voor een ernstig conflict (in tijd en ruimte) tussen 
zwaar vrachtverkeer en fietsers/voetgangers. 

Negatief -2 

Het plan zorgt voor een zeer ernstig conflict (in tijd en ruimte) 
tussen zwaar vrachtverkeer en fietsers/voetgangers. 

Aanzienlijk negatief -3 

 

7.5 Effectbeoordeling 
Korte Termijn 

De voorziene mobiliteit op korte termijn gaat wezenlijk niet sterk verschillen van deze in de 
huidige situatie. Dit om de eenvoudige reden dat alle nieuwe, bijkomende 
vervoersafwikkelingen nog steeds gaan afgewikkeld worden via de centrale verkeersas op het 
terrein, lateraal gelegen richting de voorgelegen N14 Oostmalsesteenweg. Het aantal 
voertuigbewegingen zou maximaal met 10% stijgen.  

De impact op de N14 Oostmalsesteenweg is dan ook op korte termijn zeer beperkt. Vandaag 
staat het bedrijf Staalbeton nv slechts voor een fractie in van het verkeer op de N14 (ca. 224 
personenautobewegingen en 82 vrachtwagenbewegingen of in totaal 306 voertuigbewegingen 
per dag t.o.v. 7.315 motorvoertuigen per dag op de N14). Het aandeel in het vrachtverkeer is iets 
hoger (82vrachtwagenbewegingen t.o.v. 1.100 vrachtwagens per dag op de N14). Een stijging 
met 10% (van 306 naar 337 voertuigbewegingen per dag) is marginaal en verwaarloosbaar (< 1% 
op het totaal aantal voertuigen op de N14). Ook de capaciteit van de N14 Oostmalsesteenweg 
komt niet in het gedrang. Vandaag is de verzadigingsgraad voor de drukste rijrichting (richting 
Rijkevorsel in de avondspits) ongeveer 43% (429 pae/uur op een capaciteit van 1.000 pae/uur). 
De restcapaciteit bedraagt bijgevolg ca. 57% of 570 pae/uur. Deze zal door het plan op korte 
termijn nauwelijks afnemen (< 1%). 
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Lange Termijn 

Op lange termijn wordt een grotere stijging van de voertuigbewegingen verwacht. Het gaat in 
totaal over 26 vrachtwagenbewegingen en 26 personenwagenbewegingen. Op die manier zou 
het aantal voertuigbewegingen per dag verhogen van 337 naar 389 voertuigbewegingen. Ook 
dat is nog zeer beperkt t.o.v. het huidig gemiddeld aantal mvt per dag op de N14 (ca. 1% stijging). 
De restcapaciteit van de N14 Oostmalsesteenweg zal met minder dan 1% dalen. 

Ook voor de lange termijn is het niet gekend hoe het verkeer zich zal verdelen op de N14 
Oostmalsesteenweg. Voor het woon-werkverkeer mogen we veronderstellen dat dit gelijkmatig 
(50/50) zal gebeuren. Het vrachtverkeer zal In principe (volgens de categorisering van het 
wegennet) hoofdzakelijk in noordelijke richting rijden richting de op- en afrit E19 te Hoogstraten 
of uit die richting komen. Dat betekent wel doorheen de kern van Rijkevorsel (en op termijn 
mogelijk via de westelijke omleidingsweg). 

Een deel van deze voertuigbewegingen zal niet meer rechtstreeks wegrijden via de N14 
Oostmalsesteenweg, maar onrechtstreeks via een nieuwe, secundaire ontsluiting via het Looi. 
Vandaag ontsluit de KMO-zone Vroente reeds op het Looi. De verwachte verkeerstoename op 
het Looi zal in elk geval beperkt blijven. 

Knelpunt in deze straat is de aanwezigheid van een kleuterschool die zorgt voor een beperkt 
conflict tussen vrachtverkeer en fietsers en voetgangers (beoordeling -1). Om conflicten met 
schoolgaande kinderen te vermijden is het aangewezen om vrachtverkeer bij het begin en einde 
van de school te verbieden. Dit kan via een gentlement’s agreement worden afgesproken met 
de transportbedrijven die voor Staalbeton nv de logistiek verzorgen. 

7.6 Milderende maatregelen en aanbevelingen 
De volgende milderende maatregelen worden voorgesteld: 

• Voor de uitbreiding op lange termijn: afspraken maken met de logistieke partners om 
bij het begin en het einde van schooluren de nieuwe secundaire ontsluiting op het Looi 
niet te gebruiken. 

De volgende aanbevelingen worden gedaan: 

• Onderzoek naar transport over het water: De onderneming Staabeton NV beschikt, net 
zoals het gros van de bedrijven die grenzen aan het kanaal, zelf niet over een uitgeruste 
laad- en loszone ter hoogte van het aangrenzende kanaal Dessel-Schoten. In het 
verleden hebben zij al wel eens beroep gedaan op de accommodatie van het 
nabijgelegen bedrijf Ebema, aan de overzijde van de Oostmalsesteenweg. Maar 
aangezien dit vervoer nog steeds veel duurder is dan traditioneel vervoer over de weg 
opteert de NV Staalbeton ervoor om deze manier van vervoeren voorlopig niet 
structureel te ontwikkelen. Echter gezien de stijgende mobiliteitsproblematiek voor het 
traditioneel vervoer over de weg sluit de onderneming een ontwikkeling van meer 
transport over water via de kade van Elbema op lange termijn niet uit. 

• Stimuleren van het gebruik van de fiets in de woon-werkverplaatsing: 43% van de 
huidige werknemers wonen binnen een straal van 5km van het bedrijf, terwijl slechts 
één derde met de fiets naar het werk komt. Mogelijke stimulerende maatregelen zijn:  

o Een hogere fietsvergoeding dan de wettelijke norm 
o Voorzien van douches en kleedkamers voor de fietsende werknemers 
o Voorzien van kwaliteitsvolle fietsenstallingen. Vandaag beschikt het bedrijf over 

36 plaatsen voor fietsers waarbij 9 plaatsen voor elektrische fietsen. Op lange 
termijn wordt dit best verruimd worden naar 50-tal stallingen 
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7.7 Synthese 
Er worden slechts verwaarloosbare effecten op het vlak van mobiliteit verwacht. Enkel de 
aanwezigheid van een kleuterschool in het Looi is voor de uitbreiding op lange termijn een 
aandachtspunt. Vrachtverkeer bij het begin en einde van de schooluren dient maximaal te 
worden vermeden. 
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8 Discipline lucht 

8.1 Afbakening studiegebied 
Het studiegebied van het plan-MER, discipline lucht, wordt bepaald door de zone die beïnvloed 
wordt door de rechtstreekse emissies en hieraan gekoppelde luchtzijdige impact van het bedrijf. 
Voor de discipline lucht (en geur, alhoewel weinig relevant) wordt dit studiegebied minimaal 
afgebakend tot het bedrijfsterrein en planologische aanvraag en een gebied van ca. 1 km straal 
rondom deze zone. 

Het wordt dus enerzijds bepaald door de invloed van eventuele rechtstreekse emissies van de 
huidige bedrijfsinfrastructuur en de gewenste plannen. Gezien de verwachte beperkte omvang 
van emissies is de invloedssfeer hiervan beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de site.  

Anderzijds treedt er een zekere verkeersgeneratie op gepaard met de huidige bedrijfsexploitatie 
en de voorliggende plannen. Het studiegebied hiervan gaat zich iets verder uitstrekken en 
bedraagt naar verwachting maximaal 1 km rond de site/plangebied (Figuur 13, met aanduiding 
woongebied – rood gearceerd, en woongebied met landelijk karakter – blauw gearceerd).  

Indien uit de effectbeoordeling blijkt dat dit studiegebied onvoldoende groot gekozen is, zal 
deze vanzelfsprekend aangepast worden in functie van de effecten. 

 

Figuur 13 Studiegebied voor de discipline lucht 

8.2 Methodiek en significantiekader 
Waar het noodzakelijk geacht wordt om de luchtzijdige effecten kwantitatief te beoordelen zal 
dit volgens onderstaande methodiek gebeuren. Deze noodzaak zal afhankelijk zijn van de 
effectieve emissies van de verschillende deelaspecten (exploitatie, verkeer, aanleg/afbraak, …). Er 
wordt ook onderzocht welke ruimte nog beschikbaar is om eventuele bijkomende emissies te 
hebben. 
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Indien beschikbaar, worden resultaten besproken en getoetst aan de respectievelijke 
emissiegrenswaarden opgenomen in VLAREM II. Voor de diverse te onderzoeken parameters 
kan, waar mogelijk, een inschatting gemaakt worden van de immissiebijdrage van het project 
op de concentraties in de omgeving. Hiervoor kan verwezen worden naar de algemene 
luchtkwaliteitsdoelstellingen zoals opgenomen in VLAREM II. In bijlages 2.5 van VLAREM II 
worden de verschillende kwaliteitsdoelstellingen opgesomd. Deze worden opgelijst in Tabel 9. 

Tabel 9 Immissiegrenswaarden volgens Vlarem 

parameter Middelingstijd grenswaarde 

NO2 - Uurgrenswaarde voor de 
bescherming van de 
gezondheid van de mens 

1 uur 200 µg/m³ NO2 mag niet meer 
dan 18 keer per kalenderjaar 

overschreden worden (cf. 99,79-
percentiel) 

NO2 - Jaargrenswaarde voor de 
bescherming van de 
gezondheid van de mens 

Kalenderjaar 40 µg/m³ NO2 

NOx -Jaargrenswaarde voor de 
bescherming van de vegetatie 

Kalenderjaar 30 µg/m³ NOx 

PM10 - Daggrenswaarde voor de 
bescherming van de 
gezondheid van de mens 

24 uur 50 µg/m³ PM10 mag niet meer 
dan 35 keer per kalenderjaar 

overschreden worden (cf. 90,40-
percentiel) – dit stemt overeen 

met een jaargemiddelde 
concentratie van 31,3 µg/m³ 

PM10 - Jaargrenswaarde voor de 
bescherming van de 
gezondheid van de mens 

Kalenderjaar 40 µg/m³ PM10 

PM2,5 – Jaargrenswaarde Kalenderjaar 20 µg/m³ PM2,5 

CO - Grenswaarde voor de 
bescherming van de 
gezondheid van de mens 

Gemiddelde dagelijks 
maximum over 8 uur 

10 mg/m³ CO 

 

Wanneer bijkomend voldaan wordt aan de volgende randvoorwaarden, dient een 
impactberekening absoluut uitgevoerd te worden: 

• emissie groter dan 1/10 van de drempelvracht voor opname in het integraal 
milieujaarverslag; 

• als de polluent een kritische parameter is, dit wil zeggen dat de gemeten waarde in de 
omgeving groter is dan 80% van de milieukwaliteitsnorm (tenzij er geen significante 
bijdrage ten gevolge van het plan/project is); 

• een polluent met gevarenaanduiding (H-zinnen) H340, H341, H350, H351, H360 en H361. 

In andere gevallen kan het eveneens als noodzakelijk beschouwd worden om een 
impactberekening uit te voeren (bijvoorbeeld indien cumulatieve effecten optreden), maar dat 
is projectspecifiek te beoordelen. 

Op basis van de beschikbare gegevens (al dan niet geëxtrapoleerd vanuit de literatuur of uit 
bestaande meetrapporten van vergelijkbare activiteiten) en indien noodzakelijk geacht, wordt 
er met behulp van een luchtimpactmodel (IMPACT) of verkeersmodel (CAR-Vlaanderen of IFDM-
Traffic, deze laatste geïmplementeerd in IMPACT) een inschatting gemaakt van de 
immissiebijdragen van het plan op de omgevingsconcentraties. Deze bijdragen worden 
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geëvalueerd t.o.v. de verschillende normen, richtwaarden, grenswaarden, standaarden, … zoals 
opgenomen in de momenteel van toepassing zijnde juridische randvoorwaarden.  

Als toetsingskader (Tabel 10) wordt gebruik gemaakt van het kader zoals voorgesteld in het 
Richtlijnensysteem Lucht (Richtlijnensysteem Lucht - Kennis- en informatiesysteem MER - Wiki 
van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid (milieuinfo.be)). Het kader wordt 
gehanteerd om de projectimpact te beoordelen t.o.v. de luchtkwaliteitsdoelstellingen, en dit 
geldt zowel voor industriële bronnen als verkeersemissies. Tevens wordt hieraan een link met de 
noodzaak tot het nemen van milderende maatregelen gekoppeld (Tabel 11). 

Tabel 10 Beoordelingskader, score toegekend i.f.v. berekende immissiebijdrage t.o.v. 
luchtkwaliteitsdoelstellingen en milieukwaliteitsnormen 

 

Voor percentielen wordt er geen afzonderlijk beoordelingskader voorzien. De deskundige 
bepaalt de immissiebijdrage of het aantal overschrijdingen en doet een eigen expertenoordeel 
met betrekking tot de noodzaak aan milderende maatregelen. 

Hierbij moet de beoordeling van de luchtkwaliteit (cfr. Kaderrichtlijn Lucht) overal gebeuren met 
uitzondering van volgende locaties: 

1. locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang 
hebben en waar geen vaste bewoning is; 

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

3. op de rijbaan van wegen; 
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4. op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de 
middenberm hebben. 

Indien er als gevolg van de activiteiten een negatief tot aanzienlijk negatief effect te verwachten 
is op de omgeving, dan dienen de BBT-maatregelen waar mogelijk toegepast te worden om de 
geurhinder tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Waarden boven de grenswaarde 
(aanzienlijk negatief effect) dienen als onaanvaardbare hinder beschouwd te worden. De 
noodzaak tot het nemen van milderende maatregelen in functie van de effectbepaling, wordt 
weergegeven in Tabel 11. 

Tabel 11 Afbakening noodzaak milderende maatregelen – Richtlijnensysteem Lucht 

Effectclassificatie koppeling met milderende maatregelen 

aanzienlijk negatief effect (score  -3) er dienen in elk geval milderende maatregelen voorgesteld 
te worden 

negatief effect (score -2) er dient onderzoek te gebeuren naar milderende 
maatregelen 

beperkt negatief effect (score -1) onderzoek naar milderende maatregelen is minder 
dwingend 

verwaarloosbaar effect (score 0) milderende maatregelen niet nodig 

 

8.3 Toelichting actuele referentiesituatie 

8.3.1 Lokale luchtkwaliteit binnen het studiegebied 
Bij de beschrijving van de actuele situatie wordt de huidige luchtkwaliteit in kaart gebracht. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande informatie, immissiegegevens van VMM, de 
emissie-inventaris van VMM en interpolatiekaarten ten aanzien van de luchtkwaliteit opgesteld 
door VMM. 

Een algemeen beeld van de actuele luchtkwaliteit wordt geschetst aan de hand van 
interpolatiekaarten opgesteld door de VMM. Deze kaarten bieden een overzicht van de PM10-, 
PM2,5- en NO2-jaargemiddelde concentraties in Vlaanderen gebaseerd op interpolatie van de 
resultaten van de meetstations in Vlaanderen en omliggende regio’s aangevuld met hoge 
resolutie modellering. Inzake luchtkwaliteit worden de gegevens van 2019 opgenomen (als pré-
covidjaar).  

Tabel 12 Luchtkwaliteit in het studiegebied (2019) en ter hoogte van de site – binnen Vlaams 
Gewest (bron: meetresultaten VMM – www.vmm.be). 

 PM10 
(jaargemiddeld) 

PM2,5 

(jaargemiddeld) 
NO2 

(jaargemiddeld) 
BC 

(jaargemiddeld) 

grenswaarde 40 µg/m³ 20 µg/m³ 40 µg/m³ /* 

studiegebied 16 – 25 µg/m³ 11 – 15 µg/m³ 11 – 25 µg/m³ 0,51 – 1,25 µg/m³ 

ter hoogte site 21 - 25 µg/m³ 11 – 15 µg/m³ 11 – 20 µg/m³ 0,51 – 1,00 µg/m³ 
*voor black carbon of elementair koolstof (d.i. min of meer hetzelfde, de benaming is afhankelijk van de 
meetmethode) zijn geen normeringen gekend 
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Figuur 14 Jaargemiddelde PM10-concentratie (2019) (bron: irceline) 

 

 

Figuur 15 Jaargemiddelde PM2,5-concentratie (2019) (bron: irceline) 
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Figuur 16 Jaargemiddelde NO2-concentratie (2019) (bron: irceline) 

 

 

Figuur 17 Jaargemiddelde BC-concentratie 2019 (bron: irceline) 

Bij de toetsing van de actuele jaargemiddelde luchtkwaliteit in het studiegebied (cijfers 2019) 
aan de kwaliteitsdoelstellingen, kan vastgesteld worden dat er voor alle parameters geen 
overschrijdingen optreden binnen het studiegebied (en deze ook steeds lager blijft dan 80 % 
van de milieukwaliteitsnorm). Verhoogde waarden zijn ook steeds terug te vinden langsheen 
wegen, en zijn dan ook niet als dusdanig gekoppeld aan de directe bedrijfsgerelateerde 
emissies.  
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8.3.2 Oplijsting luchtzijdige emissiebronnen referentiesituatie 
In de referentiesituatie is er een bestaande productiesite aanwezig. Met betrekking tot de 
discipline lucht kunnen volgende emissiebronnen als potentieel relevant beschouwd worden :  

- Verkeersemissies; 
- Parkeeremissies; 
- Emissies stookinstallatie: de centrale verwarming is op basis van gas; 
- Overige installaties: het eigenlijke productieproces gaat minimaal gepaard met 

luchtzijdige emissies. Het plooien, knippen en vlechten van betonstaal gebeurt 
mechanisch, en hierbij komen geen significante emissies vrij. Ook de prefab 
betonconstructies veroorzaken geen luchtzijdige effecten. Het overschot van 
betonmateriaal wordt afgevoerd en gebroken op een externe locatie (geen emissies 
gelinkt aan bedrijf zelf). Enkel de metaalschrijnwerkerij (o.a. lassen) kan potentieel 
aanleiding geven tot luchtzijdige emissies. Op een aantal vaste plaatsen wordt hierbij 
afzuiging via filters voorzien. Daarnaast zijn er op een aantal laspunten ook bijkomende 
stoffilters aanwezig. 

8.3.3 Potentiële bijkomende emissiebronnen plan-MER 
De huidige site is momenteel volledig in gebruik. Deze aanvraag kadert in de omvorming van 
omliggend agrarisch gebied naar industriegebied om een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten 
op termijn mogelijk te maken.  

De luchtzijdige emissies zullen vergelijkbaar zijn met deze uit de bestaande situatie. Wel zullen 
deze emissies toenemen in functie van de verdere ontwikkeling van de productie (en bijhorende 
extra verkeersgeneratie) van het bedrijf. Momenteel is deze uitbreiding nog onvoldoende 
uitgewerkt om een gedetailleerde effectbeoordeling te bepalen. Daarom zal op basis van de 
referentiesituatie bepaald worden wat mogelijk is inzake bijkomende emissies.  

8.4 Effectbeoordeling en -bespreking 

8.4.1 Geur 
Het productieproces gaat niet gepaard met belangrijke geuremissies. Bovendien zijn er met 
betrekking tot geur geen klachten gekend. Het geurzijdige aspect wordt dan ook niet relevant 
beschouwd, mits de uitbreiding van het bedrijf gepaard gaat met vergelijkbare activiteiten als 
de huidige referentiesituatie.  

8.4.2 Luchtemissies 

 Stookinstallaties 

Op het bedrijf zijn momenteel twee gasgestookte stookinstallaties aanwezig. Deze worden 
gebruikt om de kantoorgebouwen (voormalig kantoorgebouw en kantoor schrijnwerkerij) te 
verwarmen, en zijn dan ook eerder kleinschalig. Het meest recente kantoorgebouw maakt geen 
gebruik van gas, maar van duurzame energiebronnen. Hierbij zijn dan ook geen emissies te 
verwachten. 

De bestaande stookinstallaties zijn installaties van respectievelijk 37 en 51 kW. In een eerdere 
plan-m.e.r.-screening werd hierbij een begroting van 19 en 26 kg NOx/j begroot (bij werkingsduur 
van 3.500 uur per jaar). Een eigen theoretische simulatie op basis van vermogen, aantal 
draaiuren en NOx-emissieconcentratie (150 mg/Nm³) gaf een emissie van respectievelijk 20 en 
27 kg NOx/j weer. Dit ligt in lijn van de plan-MER-screening. In totaliteit wordt de NOx-emissie 
vanuit de stookinstallaties dan ook begroot op 47 kg/j.  
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Wordt de noodzaak tot detailonderzoek van deze verbinding onderzocht, dan kan 
geconcludeerd worden dat geen verder (luchtzijdig) onderzoek noodzakelijk is:  

• emissie groter dan 1/10 van de drempelvracht (zijnde 50 ton/j NOx, uitgedrukt als NO2) 
voor opname in het integraal milieujaarverslag – NEEN (47 kg/j t.o.v. 5 ton/j); 

• als de polluent een kritische parameter is, dit wil zeggen dat de gemeten waarde in de 
omgeving groter is dan 80% van de milieukwaliteitsnorm (tenzij er geen significante 
bijdrage ten gevolge van het plan/project is) – NEEN (max. 20 mg/m³); 

• een polluent met gevarenaanduiding (H-zinnen) H340, H341, H350, H351, H360 en H361 - 
NEEN.  

Toekomstige uitbreidingen (na verkrijgen plan-MER) zullen normaliter niet verwarmd moeten 
worden, met uitzondering van eventuele kantoorgebouwen. Er is evenwel nog ruimte om 
bijkomende stookinstallaties te voorzien, rekening houdende met de voorwaarden. De 
technologie evolueert evenwel dermate snel dat het mogelijk moet zijn om duurzame 
technieken toe te passen waarbij luchtzijdige emissies vermeden worden. 

 Emissies procesinstallaties 
Het eigenlijke proces gaat gepaard met slechts beperkte luchtzijdige emissies. Hoofdzakelijk de 
metaalschrijnwerkerij (o.a. lassen) kan potentieel aanleiding geven tot luchtzijdige emissies. Op 
een aantal vaste plaatsen wordt hierbij afzuiging via filters voorzien. Daarnaast zijn er op een 
aantal laspunten ook bijkomende stoffilters aanwezig. 

Emissiemetingen op deze afzuigingen zijn niet beschikbaar. Wel werden op 27 januari 2022 door 
Mensura bedrijfsinterne metingen uitgevoerd op diverse locaties in het kader van 
gezondheidskundige aspecten (zie rapport MS-PR-2021-040281 -  Bijlage 8.1). Het betreffen hier 
metingen die vooral belangrijk zijn i.k.v. arbeidsveiligheid.  

De metingen gaven aan dat er lokaal op een aantal locaties overschrijdingen van de Belgische 
grenswaarde inzake blootstelling aan chemische agentia (op het werk) kunnen optreden voor 
een aantal verbindingen. Dit is echter intern op het bedrijf, en hier dienen dan ook de gepaste 
beschermingsmaatregelen getroffen te worden. 

Dit doet echter geen uitspraak over de luchtzijdige impact op de omgeving. De lasdampen 
worden op de meeste locaties afgezogen en via een filtersysteem behandeld. De behandelde 
lucht wordt opnieuw vrijgesteld in de hallen zelf (dus geen impact naar buiten toe). Een aantal 
afzuigpunten (plasmasnijder, paalkorflasmachines) voeren de lucht na filtratie naar buiten. 
Emissiemetingen zijn hier niet beschikbaar, waardoor een éénduidige evaluatie op de omgeving 
niet gemaakt kan worden. Maar door de aanwezige filterinstallatie wordt niet verwacht dat hier 
belangrijke emissies (en dus een zekere impact) verwacht wordt op de omgeving.  

Houtstof uit de houtbewerkingsinstallaties wordt afgezogen en gefilterd. De behandelde lucht 
wordt opnieuw binnen in de werkplaats gebracht. Deze activiteit vindt slechts sporadisch plaats. 
De werking van de filter wordt regelmatig gecontroleerd door de gebruiker. Als de filters niet 
werken gaan de toestellen in storing waardoor geen houtbewerking kan plaatsvinden. 

Naar de toekomst toe, bij het verkrijgen van het plan-MER zal op termijn (zowel kort als lang) 
een uitbreiding van de activiteiten komen. Op heden is deze invulling niet tot in het kleinste 
detail gekend, maar de verwachting is dat de uitbreiding gelijkaardig zal zijn aan de bestaande 
procesvoering. Mits implementatie van de meest performante filterinstallaties en goed 
onderhoud en opvolging van de installaties wordt evenwel niet verwacht dat dit tot belangrijke 
emissies zal leiden.  
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 Parkeeremissies 
Momenteel zijn er, samen met het buurbedrijf Van Roey, ca. 100 parkeerplaatsen beschikbaar 
voor personenvoertuigen. Daarnaast zijn er ca. 35 plaatsen voor opleggers aanwezig. Met 
betrekking tot de bedrijfsuitbating worden momenteel volgende bewegingen verwacht (zie 
Discipline Mobiliteit) : 

• Dagelijks 112 personenwagens (personeel); 

• Dagelijks gemiddeld 23 aanvoer- en 41 afvoerbewegingen voor vrachtwagens, 
gecombineerd gaat het om 82 vrachtwagenbewegingen per dag (door o.a. gekoppelde 
transporten aan-/afvoer); 

• Dagelijks gemiddeld 5 bestelwagens.  

Volgens de korte termijnplannen wordt verwacht dat er maximaal 10 % toename in het aantal 
vervoersbewegingen zal optreden. Op lange termijn is het de verwachting dat er 20 extra 
vrachtwagens of 26 vrachtwagenbewegingen en 13 extra personenwagens bijkomen. Met 
betrekking tot bestelwagens voor leveringen wordt eenzelfde tendens meegenomen als 
inschatting. 

Het totaal aantal voertuigbewegingen voor de verschillende situaties wordt weergegeven in 
Tabel 13. Dit vindt enkel plaats van maandag tot vrijdag. 

Tabel 13 Inschatting dagelijkse voertuigbewegingen 

 Actueel Korte termijn (ca. 10 %) Lange termijn 

Personenwagen 224 246 250 

Bestelwagen 10 12 13 

Vrachtwagen 82 90 108 

 

De potentiële emissies die vrijgesteld worden door de parkeergelegenheid, met name NO2, PM10 
en PM2,5, kunnen ingeschat worden op basis van een aantal aannames: 

• Met betrekking tot de emissiefactoren, worden deze uit het model CAR-Vlaanderen 
gebruikt (jaartal 2020). Omdat het hier bewegingen op de bedrijfssite betreft, zal de 
snelheid navenant laag zijn. Daarom worden de emissiefactoren gebruikt die in CAR-
Vlaanderen gelinkt worden met stagnerend verkeer (d.i. max. snelheid van 13 km/h), 
zijnde 0,748 g/km (NOx), 0,259 g/km (NO2 – d.i. ca. 34 % van NOx), 0,042 g/km (PM2,5) en 
0,054 g/km (PM10) voor personenwagens en 4,155 g/km (NOx), 0,444 g/km (NO2), 0,103 
g/km (PM2,5) en 0,175 g/km (PM10) voor zware vracht;  

• Deze emissiefactoren zijn uitgedrukt in g/km. Als absoluut worst-case scenario wordt 
ervan uitgegaan dat de voertuigen op het bedrijf over een afstand van 1 km rijden; 

• Alle bewegingen zijn in open lucht voorzien (zonder actieve luchtafzuiging). Alles wordt 
dan ook diffuus in het model ingegeven. 

In Tabel 14 wordt een overzicht gegeven van de emissies van de verschillende polluenten voor 
de diverse situaties. Uit deze berekening blijkt dat de eigenlijke emissies, gerelateerd aan interne 
bewegingen/parkeren heel minimaal zijn. Ook de verwachte toename door het uitvoeren van 
de uitbreiding (na goedkeuring plan) is heel minimaal. Op termijn is er bovendien ook nog een 
verdere elektrificatie van het wagenpark, waardoor een verdere daling te verwachten is. Verder 
onderzoek naar de eigenlijke impact van deze emissiebronnen wordt dan ook niet noodzakelijk 
geacht. 
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Tabel 14 Parkeeremissies diverse situaties (kg/j) 

 NOx NO2 PM10 PM2,5 

Actuele situatie 134,2 25,2 7,0 4,8 

Korte termijn 158,0 28,3 8,1 5,4 

Lange termijn 167,8 30,2 8,6 5,8 

 Verkeersemissies 
Om de verkeersimpact van het bedrijf te bepalen kunnen gegevens vanuit de discipline 
Mobiliteit gebruikt worden. Er zijn hierbij kruispunttellingen beschikbaar op het kruispunt N14 
met Looi en Langstraat (16 juni 2022), maar ook intensiteitsmetingen van AWV zijn beschikbaar 
(oktober 2021). De locatie van deze meetpunten wordt gegeven in Figuur 18. 

 

Figuur 18 Locatie telpunten 

 

Op basis van de beschikbare gegevens kunnen etmaalintensiteiten ingeschat worden op basis 
van literatuurdata uit CAR Vlaanderen II (Tabel 15).  

Tabel 15 Etmaalgemiddelde verkeersintensiteit 

locatie Ochtendspits Avondspits Gemiddeld 

1 5.560 6.565 6.063 

2 1.663 1.858 1.760 

3 5.677 6.900 6.288 

4 533 369 451 

5 (telling AWV)   7.315 

 

1 
4 

3 
2 

5 
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Bij de uitgevoerde tellingen van AWV wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen lichte 
en zware voertuigen (1.100 stuks, of ca. 15 %). Daarom wordt besloten om verder gebruik te 
maken van deze gegevens voor de N14.  

In de huidige situatie en korte termijn komt alle bedrijfsgerelateerd verkeer rechtstreeks via het 
bedrijf op N14 terecht. Op lange termijn wordt ook een ontsluiting naar Looi voorzien, maar 
hierbij is niet geweten hoe groot deze bijdrage zal zijn. Daarnaast wordt in de discipline 
mobiliteit verwacht dat het personenverkeer zich gelijkmatig in beide richtingen verspreid, 
terwijl de vrachtwagens normaliter naar het noorden gaan.  

Als worst-case scenario worden de gemiddelde intensiteiten uit Tabel 15 gebruikt, en wordt in 
elke situatie de verkeersbewegingen, gelinkt aan het bedrijf, nog additioneel toegevoegd. Dit is 
niet helemaal in overeenstemming met de realiteit, want normaliter zit de actuele situatie reeds 
vervat in deze cijfers. In Tabel 17 worden de verkeersintensiteiten weergegeven die in de verdere 
berekeningen gebruikt worden.  

Tabel 16 Inschatting dagelijkse voertuigbewegingen gerelateerd aan de site 

 Actueel Korte termijn (ca. 10 %) Lange termijn 

Personenwagen 224 246 250 

Bestelwagen 10 12 13 

Vrachtwagen 82 90 108 

 

Tabel 17 Inschatting dagelijkse voertuigbewegingen (tussen haakjes : zware vracht) 

locatie Achtergrond Actueel Korte termijn Lange termijn 

1 (50 % personenwagen / 
bestelwagen, 100 % vrachtwagen) 

7.315 

(1.100) 

7.514 

(1.182) 

7.534 

(1.190) 

7.555 

(1.208) 

2  1.760  

(0) 

1.760 

(0) 

1.760 

(0) 

niet gekende 
toename 

vrachtverkeer 

3 (50 % personenwagen / 
bestelwagen, 100 % vrachtwagen) 

7.315 

(1.100) 

7.514 

(1.182) 

7.534 

(1.190) 

7.555 

(1.208) 

4 451 

(0) 

451 

(0) 

451 

(0) 

451 

(0) 

5 (50 % personenwagen / 
bestelwagen, 0 % vrachtwagen) 

7.315 

(1.100) 

7.432 

(1.100) 

7.444 

(1.100) 

7.447 

(1.100) 

 

Bij elk van de straten is er bebouwing aanwezig binnen een straal van 30 m van de wegas. 
Daarom wordt het model CAR-Vlaanderen gebruikt, waarbij het jaar 2020 gebruikt wordt als 
inputjaar. In Bijlage 8.2. worden de inputparameters en gemaakte aannames weergegeven.  

In volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de effectbeoordeling. Voor elk van de 
situaties worden, rekening houdende met de gemaakte aannames, slechts verwaarloosbare 
effecten bekomen (d.i. score 0). 
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Tabel 18 Evaluatie impact NO2 (µg/m³) – grenswaarde = 40 µg/m³ 

locatie referentie korte 
termijn 

lange 
termijn 

korte termijn lange termijn 

bijdrage 
t.o.v. MKN 

(%) 

score bijdrage 
t.o.v. MKN 

(%) 

score 

1 18,6 18,6 (0) 18,6 (0) 0 0 0 0 

2 15,2 15,2 (0) 15,2 (0) 0 0 0 0 

3 15,1 15,1 (0) 15,1 (0) 0 0 0 0 

4 14,0 14,0 (0) 14,0 (0) 0 0 0 0 

5 17,6 17,7 (+ 0,1) 17,7 (+ 0,1) + 0,25 0 + 0,25 0 

 

Tabel 19 Evaluatie impact PM10 (µg/m³) – grenswaarde = 31,2 µg/m³ 

locatie referentie korte 
termijn 

lange 
termijn 

korte termijn lange termijn 

bijdrage 
t.o.v. MKN 

(%) 

score bijdrage 
t.o.v. MKN 

(%) 

score 

1 17,8 17,8 (0) 17,8 (0) 0 0 0 0 

2 17,0 17,0 (0) 17,0 (0) 0 0 0 0 

3 17,1 17,1 (0) 17,1 (0) 0 0 0 0 

4 16,9 16,9 (0) 16,9 (0) 0 0 0 0 

5 17,6 17,6 (0) 17,6 (0) 0 0 0 0 

 

Tabel 20 Evaluatie impact PM2,5 (µg/m³) – grenswaarde = 20 µg/m³ 

locatie referentie korte 
termijn 

lange 
termijn 

korte termijn lange termijn 

bijdrage 
t.o.v. MKN 

(%) 

score bijdrage 
t.o.v. MKN 

(%) 

score 

1 10,5 10,5 (0) 10,5 (0) 0 0 0 0 

2 10,2 10,2 (0) 10,2 (0) 0 0 0 0 

3 10,1 10,1 (0) 10,1 (0) 0 0 0 0 

4 10,0 10,0 (0) 10,0 (0) 0 0 0 0 

5 10,4 10,4 (0) 10,4 (0) 0 0 0 0 

 

Indien alle vrachtverkeer via Looi geleid zou worden (wat niet de bedoeling is, maar een worst-
case benadering betreft), dan worden nog steeds verwaarloosbare effecten verwacht. De 
toename zou respectievelijk 0,1 µg/m³ (NO2), 0,1 µg/m³ (PM10) en 0 µg/m³ (PM2,5) zijn, wat steeds 
minder is dan 1 % van de heersende luchtkwaliteitsdoelstelling. 

8.5 Synthese van de luchtzijdige milieu-effecten 
Bij de toetsing van de actuele jaargemiddelde luchtkwaliteit in het studiegebied (cijfers 2019) 
aan de kwaliteitsdoelstellingen, kan vastgesteld worden dat er voor alle parameters geen 
overschrijdingen optreden binnen het studiegebied (en deze ook steeds lager blijft dan 80 % 
van de milieukwaliteitsnorm). Verhoogde waarden zijn ook steeds terug te vinden langsheen 
wegen, en zijn dan ook niet als dusdanig gekoppeld aan de directe bedrijfsgerelateerde 
emissies.  
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De huidige site is momenteel volledig in gebruik. Deze aanvraag kadert in de omvorming van 
omliggend agrarisch gebied naar industriegebied om een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten 
op termijn mogelijk te maken. De luchtzijdige emissies zullen vergelijkbaar zijn met deze uit de 
bestaande situatie. Wel zullen deze emissies toenemen in functie van de verdere ontwikkeling 
van de productie (en bijhorende extra verkeersgeneratie) van het bedrijf.  

Momenteel is de impact vanuit stookinstallaties minimaal. Rekening houdende met de huidige 
luchtkwaliteit in de omgeving van het plan-MER-gebied is er (luchtzijdig bekeken) nog ruimte 
om bijkomende installaties te voorzien. Toekomstige uitbreidingen (na verkrijgen plan-MER) 
zullen normaliter niet verwarmd moeten worden, met uitzondering van eventuele 
kantoorgebouwen. De technologie evolueert evenwel dermate snel dat het mogelijk moet zijn 
om duurzame technieken toe te passen waarbij luchtzijdige emissies vermeden worden. 

De huidige procesvoering gaat gepaard met beperkte luchtzijdig emissies. Hoofdzakelijk de 
metaalschrijnwerkerij (o.a. lassen) kan potentieel aanleiding geven tot luchtzijdige emissies. Op 
een aantal vaste plaatsen wordt hierbij afzuiging via filters voorzien. Daarnaast zijn er op een 
aantal laspunten ook bijkomende stoffilters aanwezig. De lasdampen worden op de meeste 
locaties afgezogen en via een filtersysteem behandeld. De behandelde lucht wordt opnieuw 
vrijgesteld in de hallen zelf (dus geen impact naar buiten toe). Een aantal afzuigpunten 
(plasmasnijder, paalkorflasmachines) voeren de lucht na filtratie naar buiten. Emissiemetingen 
zijn hier niet beschikbaar, waardoor een éénduidige evaluatie op de omgeving niet gemaakt kan 
worden. Maar door de aanwezige filterinstallatie wordt niet verwacht dat hier belangrijke 
emissies (en dus een zekere impact) verwacht wordt op de omgeving. Naar de toekomst toe, bij 
het verkrijgen van het plan-MER zal op termijn (zowel kort als lang) een uitbreiding van de 
activiteiten komen. Op heden is deze invulling niet tot in het kleinste detail gekend, maar de 
verwachting is dat de uitbreiding gelijkaardig zal zijn aan de bestaande procesvoering. Mits 
implementatie van de meest performante filterinstallaties en goed onderhoud en opvolging van 
de installaties wordt evenwel niet verwacht dat dit tot belangrijke emissies zal leiden.  

De huidige emissies, gerelateerd aan interne bewegingen/parkeren, zijn heel minimaal. Ook de 
verwachte toename door het uitvoeren van de uitbreiding (na goedkeuring plan) is heel 
minimaal. De verkeersemissies in zowel de huidige situatie als de globale situatie cfr. het 
verkrijgen van het gevraagde in het plan-MER zullen slechts verwaarloosbare effecten 
genereren (op basis van de beschikbare gegevens en de gebruikte aannames). Op termijn is er 
bovendien ook nog een verdere elektrificatie van het wagenpark, waardoor een verdere daling 
te verwachten is. 

8.6 Milderende maatregelen 
Op basis van voorliggende effectenonderzoek kan gesteld worden dat inzake luchtzijdige 
aspecten weinig tot geen milderende maatregelen noodzakelijk zijn.  

De beoordeling is wel gebeurd op basis van een aantal aannames, en zolang deze aannames 
een worst-case benadering zijn van de realiteit (o.a. verkeersbewegingen) zullen er geen 
effecten te verwachten zijn. Bij overschrijding van de aannames kunnen deze potentieel wel 
optreden.  

Bij een latere bouwfase dienen vanzelfsprekend de verplichtingen uit Vlarem ter stofbeheersing 
gerespecteerd te worden.  

8.7 Monitoring en evaluatie 
Op basis van de effectbeoordeling wordt monitoring niet noodzakelijk geacht. 
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8.8 Leemten in de kennis 
Het betreft een plan-MER. Met betrekking tot de bestaande situatie zijn er bepaalde gegevens 
beschikbaar, maar in welke mate de plannen concreet ingevuld zullen worden, is momenteel 
nog weinig informatie beschikbaar.  

Op korte termijn zijn de plannen wel al in grote lijnen gekend, maar een heel concrete invulling 
is hieraan nog niet gegeven. Op planniveau is hiervoor geen noodzaak, maar hierdoor ontbreekt 
natuurlijk wel de benodigde informatie om een heel concrete effectbeoordeling op te maken.  

Er zijn geen emissiemetingen beschikbaar op de afzuigingen van de lasposten die naar buiten 
emitteren. 
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9 Discipline geluid 

9.1 Afbakening studiegebied 
Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde het onderzoeksgebied voor het plan, inclusief de 
omgeving waar de invloed van geluids- en trillingsbronnen t.g.v. het planvoornemen te 
verwachten zijn. Het studiegebied wordt gekozen rekening houdende met de bepalingen uit 
Vlarem II. Enerzijds wordt de zone tot op 500 meter van de rand van het onderzoeksgebied voor 
het plan bekeken (Richtlijnenboek geluid en trillingen 28/2/2011). Anderzijds wordt uit reden van 
akoestisch comfort de zone van de 1ste lijnsbebouwing bekeken. 

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met verkeersgeluid. De invloedssfeer van de 
belangrijkste wegen in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied voor het plan, 
zijnde de N14 Oostmalsesteenweg. 

9.2 Juridische en beleidsmatige context 

9.2.1 Vlarem II 
Voor ingedeelde inrichtingen gelden de richtwaarden voor het specifiek geluid van bestaande 
of nieuwe inrichtingen (titel II van Vlarem, gewijzigd bij BVR op 19/1/1999), die afhangen van de 
geldende milieukwaliteitsnormen in de omgeving en van het actueel geluidsdrukniveau. 

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 ten opzichte van een andere bestemming, cfr. Tabel 21. 

Tabel 21 Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht (dB(A), LA95) 

Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht 

 Richtwaarde in dB(A) 

Categorie 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 
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Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht 

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 specifieke geluid van een bestaande inrichting dient te voldoen aan de 
milieukwaliteitsdoelstellingen. 

Het specifieke geluid van een nieuwe inrichting dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

• “Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid gelijk aan of hoger dan de 
milieukwaliteitsnorm van bijlage 2.2.1. bij Vlarem II is, moet de continue component van 
het specifiek geluid, voortgebracht door de nieuwe inrichting beperkt worden tot het 
LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds 
alsmede tot de in bijlage 4.5.4. bij Vlarem II vermelde richtwaarde anderzijds. 

• Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarde 
in de gebieden onder 2°, 3°, 5°, 8° of 9° van bijlage 2.2.1. bij Vlarem II, moet de continue 
component van het specifiek geluid voortgebracht door de nieuwe inrichting voor deze 
gebieden beperkt worden tot de in bijlage 4.5.4. bij het Vlarem II bepaalde richtwaarde  
verminderd met 5 dB(A)”. 

Er dient een duidelijk overzicht gemaakt te worden met de installaties die als bestaande kunnen 
geëvalueerd worden (vergunning of hervergunning die dateert van voor 1 januari 1993) en de 
installaties die als nieuwe dienen geëvalueerd te worden. 

De toepasselijke waarde is in dit geval de in bijlage 4.5.4. bij Vlarem II aangegeven richtwaarde 
voor de verschillende gebieden verminderd met 5. 

Als het geluid in open lucht van de inrichting een incidenteel, fluctuerend, intermitterend of 
impulsachtig karakter vertoont, dan worden de in bijlage 4.5.5. bij Vlarem II aangegeven 
richtwaarden toegepast. 

In Vlarem II worden hiervoor volgende definities gehanteerd: 

• “fluctuerend geluid": geluid waarvan het niveau voortdurend en in belangrijke mate 
varieert; de variaties kunnen zowel periodisch als niet-periodisch zijn; de 
niveauverhogingen worden gemeten als LAeq,1s en duren in het totaal niet langer dan 
10 % van de desbetreffende beoordelingsperiode(n), 

• "incidenteel geluid": geluid waarvan het niveau weinig frequent verhoogt ingevolge 
gebeurtenissen die langer dan 2 seconden duren; de niveauverhogingen worden 
gemeten als LAeq,1s en duren in het totaal niet langer dan 10 % van de duur van de 
desbetreffende beoordelingsperiode(n), 
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• "impulsachtig geluid": geluid veroorzaakt door zeer kortstondige gebeurtenissen, 
korter dan 2 seconden, en waarvan het niveau meerdere keren abrupt terugvalt tot dat 
van het residuele geluid of het oorspronkelijke omgevingsgeluid; de 
niveauverhogingen worden gemeten als LAeq,1s en duren in het totaal niet langer dan 
10 % van de desbetreffende beoordelingsperiode(n), 

• “intermitterend geluid": geluid waarvan het niveau meerdere keren terugvalt tot dat 
van het residuele geluid en waarbij het geluidsdrukniveau tijdens de verhoging 
aanhoudt gedurende een periode in de orde van grootte van 2 seconden; de 
niveauverhogingen worden gemeten als LAeq,1s en duren in het totaal niet langer dan 
10 % van de duur van de desbetreffende beoordelingsperiode(n). 

Tabel 3 2 geeft de richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend 
geluid in open lucht weer van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen. 

Tabel 22 Richtwaarden fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in 
open lucht 

Aard van het geluid Richtwaarden uitgedrukt als LAeq,1s in dB(A) 

 Overdag ‘s Avonds ‘s Nachts 

Incidenteel 
fluctuerend 

Toepasselijke waarde 
+15 

Toepasselijke waarde 
+10 

Toepasselijke waarde 
+10 

Impulsachtig 
intermitterend 

Toepasselijke waarde 
+20 

Toepasselijke waarde 
+15 

Toepasselijke waarde 
+15 

 

Deze richtwaarden zijn niet van toepassing op het in- en uitgaande wegverkeer. 

De dichtste woningen en/of woonkernen zijn gelegen aan Looi of aan de Oostmalsesteenweg. 

Deze woningen en/of woonkernen zijn weergegeven in Figuur 19 en 

 
Figuur 20 respectievelijk op een luchtfoto en op het gewestplan. 
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Figuur 19: Luchtfoto met nabijgelegen woningen (bron Geopunt Vlaanderen) 

 

 

 
Figuur 20: Gewestplanfoto met nabijgelegen woningen (bron Geopunt Vlaanderen) 

9.2.2 Europese richtlijn 2002/49/EG - Omgevingslawaai 
De belangrijkste geluidsbronnen in het projectgebied en omgeving zijn evenwel niet de 
industriële bronnen maar het verkeersgeluid, veroorzaakt door het weg-, spoorweg en 
luchtverkeer. Tot op heden bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid. 

De richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de 
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van 18.07.2002) heeft tot doel een 
gemeenschappelijke Europese aanpak in te voeren om de blootstelling aan omgevingslawaai 
te vermijden, te voorkomen, te beperken en te verminderen. Deze aanpak is gebaseerd op het 
volgende: 
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• Het opmaken van geluidsbelastingskaarten volgens gemeenschappelijke methoden 
(voor geluidsindicatoren en berekening), 

• Het aannemen van actieprogramma’s, uitgaande van limieten die door de lidstaten 
worden bepaald, teneinde het omgevingslawaai zo nodig te voorkomen, te beperken 
en te handhaven waar zij goed is, 

• Voorlichting van het publiek. 

De omzetting van deze richtlijn is opgenomen in het Belgische Staatsblad van 31 augustus 2005 
in het besluit van de Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het 
omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. 

Volgens deze richtlijn was het de bedoeling om tegen midden 2007 de geluidsimpact van grote 
wegen, belangrijke spoorwegen en luchthavens en van grote stedelijke gebieden in kaart te 
brengen, en tegen midden 2008 actieprogramma’s uit te werken om aan de zwaarste 
geluidshinder een oplossing te bieden. Dit gaat onder meer over het plaatsen van 
geluidsschermen of het aanbrengen van geluidsarme wegdekken. 

In eerste instantie werd de bestaande geluidssituatie in kaart gebracht, zodat duidelijk wordt 
waar zich de belangrijkste geluidsproblemen stellen. Het opmaken van deze geluidskaarten 
vergde een aanzienlijke inspanning van de overheid. In april 2009 waren de geluidskaarten klaar 
voor de wegen met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar (1ste fase). In 2017 waren de 
geluidskaarten voor wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar klaar (2de fase). 

Er werden geluidskaarten gemaakt voor twee internationaal erkende parameters: Lden en 
Lnight. 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). De Lnight is de gemiddelde LAeq-waarde over de periode tussen 23h en 7h (deze 
nachtperiode wijkt dus af van de nachtperiode volgens Vlarem II, die aanvangt om 22h duurt). 

De geluidskaarten voor wegverkeer (1ste fase voor de wegen met meer dan 6 miljoen 
voertuigpassages per jaar en 2de fase voor de wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages 
per jaar) zijn door de Vlaamse regering goedgekeurd. 

Sinds 2009 stelt LNE geluidsbelastingskaarten ter beschikking. De meest recente 
kaartgegevens geven de toestand op basis van de situatie van het referentiejaar 2016 en werden 
opgemaakt in uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/ EG inzake de evaluatie en 
beheersing van omgevingslawaai. Deze kaarten zijn terug te vinden op volgende website: 

https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsbelastingskaarten.  

Het projectgebied grenst aan de N14 Oostmalsesteenweg, deze verkeersweg zorgt voor een 
zekere geluidsbelasting in het projectgebied. 

Op basis van de “goedgekeurde geluidskaarten” van dept. Omgeving (Vlaamse Overheid) kan 
globale informatie worden bekomen voor de geluidsbelasting aan wegverkeer-, luchtverkeer- 
en spoorweggeluid rondom het projectgebied. De geluidskaarten hebben enkel een globaal 
strategisch nut, namelijk het geven van globale informatie over de blootstelling aan 
verkeersgeluid in Vlaanderen. Ze zijn niet geschikt voor het geven van specifieke informatie voor 
een bepaalde lokale situatie. 

9.2.3 Geluidsactieplan 2019-2023 voor belangrijke wegen 
Het geluidsactieplan voor belangrijke wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar 
kadert in de uitvoering van de Europese richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van 
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omgevingslawaai of kortweg de richtlijn omgevingslawaai. Het geluidsactieplan werd 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 juni 2019. 

Ter prioritering van de op te lossen problemen wordt in het kader van dit geluidsactieplan voor 
belangrijke wegen een plandrempel gehanteerd van Lden > 70 dB. 

Voor het onderzoeksgebied voor het plan wordt deze drempel niet overschreden. Er worden 
bijgevolg geen concrete acties voor het onderzoeksgebied voor het plan en de ruimere 
omgeving voorgesteld. 

9.2.4 Effectbeoordeling geplande situatie 
Het geluidsdrukniveau van de inrichting dient te voldoen aan de richtwaarden 
(milieukwaliteitsnormen) voor geluid in open lucht van Vlarem II. Voor de bepaling van het 
toelaatbare geluidsdrukniveau zijn een aantal criteria van belang. 

Vooreerst is er de periode van de dag: dag (van 07.00 tot 19.00 uur), avond (van 19.00 tot 22.00 
uur) en nacht (van 22.00 tot 07.00 uur). Vervolgens is er de ligging van de immissiepunten 
volgens het gewestplan. Tot slot is er een verschil tussen bestaande en nieuwe inrichtingen. 

Met betrekking tot het eerste criterium geldt dat de strengste norm opgelegd wordt voor het 
geluidsdrukniveau tijdens de nachtperiode. Voor deze inrichting dient nagegaan te worden 
tijdens welke periode er welke activiteiten zijn. 

Voor het tweede criterium dient de ligging volgens het gewestplan. Volgens het gewestplan is 
de inrichting gelegen in een industriegebied. De dichtstbij gelegen woningen bevinden zich 
allen in een (woon- of agrarisch)gebied op minder dan 500 meter van een industriegebied 
(gebiedstype 2). 

Met betrekking tot het derde criterium gaat waarschijnlijk over een nieuwe inrichting 
(installaties die vergund zijn na 1993). 

Het significantiekader, weergegeven in Tabel 5:, geldt voor industriële project-MER’s. In het 
significantiekader is de koppeling met het VLAREM II opgenomen. 

• Welke parameter: wat betreft de parameter op de verticale as van het rooster is beslist 
om LA95,1h niet aan te duiden als vaste parameter, maar om de parameter te 
gebruiken die het beste het effect van het project beschrijft. De deskundige kiest en 
motiveert de meest relevante parameter; 

• Welke immissiepunten: alle meetpunten waar langdurige immissiemetingen zijn 
uitgevoerd. In natuurgebieden kan echter dikwijls geen onbewaakte langdurige 
meting uitgevoerd worden. In die gevallen kan de verandering van het 
omgevingsgeluid bepaald worden op basis van ambulante metingen; 

• Welke beoordelingsperiodes: er wordt voor elke beoordelingsperiode (indien relevant) 
in alle immissiepunten getoetst aan het significantiekader. 

De score onder ‘Voldoet aan het Vlarem’ betreft de eindscore na correctie. 

Voor wat betreft de lege vakjes (-) kan gesteld worden dat de mogelijkheid om in dergelijk vakje 
terecht te komen, zich in uitzonderlijke gevallen zal voordoen. De deskundige zal hier zelf een 
score aangeven die vergezeld gaat van een degelijke motivatie. Elke score dient door de 
deskundige bovendien gekaderd te worden in het project. 

Tabel 23 Significantiekader geluid 
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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 niet VLAREM-punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. De 
parameter moet door de deskundige gekozen en gemotiveerd worden. Reeds genomen en te 
nemen maatregelen zullen beschreven en geëvalueerd worden, alsook welke maatregelen nog 
kunnen en moeten uitgevoerd worden. 

Op basis van de bevindingen van dit MER zal nagegaan worden in hoeverre de realisatie van het 
planvoornemen een wezenlijke impact kan hebben op de geluidsdrukniveaus. 

De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen, zie 
Tabel 6 

Tabel 24 Koppeling van resultaat aan milderende maatregelen 

-1 (beperkt 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 (negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 
maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken 
ervan dient dit gemotiveerd te worde 

-3 (aanzienlijk 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 aanzienlijk positief. 

Een vergelijking van de berekende waarden voor het toegelaten specifiek geluid van het nieuwe 
project toont aan in hoeverre de geluidsproductie hiervan conform zal zijn. 

Tabel 25 Methodologie-effectengroepen discipline Geluid en trillingen 

Effectgroep Criterium Methodologie Beoordeling significantie op 
basis van 

Geluid Geluidsdrukniveaus in 
de omgeving van de 
exploitatie 

Meting/bepaling van de te 
verwachten emissies van 
de geluidsbronnen. 

Bepaling van de te 
verwachten 
geluidsimmissies in de 
omgeving 

Percentage van de 
overschrijding van de 
grenswaarden (Vlarem). 

Aantal woningen in zone 
boven de grenswaarde 

 

 

 

9.3 Toelichting actuele situatie 
De firma Staalbeton is gelegen langsheen en ten oosten van de Oostmalsesteenweg (N14). Het 
bedrijfsterrein bevindt zich tussen de Oostmalsesteenweg, het Looi en het kanaal Dessel-
Schoten. In het oosten ligt er landbouwgebied. 

De huidige toestand wordt beschreven enerzijds aan de hand van de strategische 
geluidsbelastingskaarten en anderzijds aan de hand van immissiemetingen in de omgeving 
(t.h.v. de dichtstbij gelegen woningen aan Looi). 

9.3.1 Huidige situatie geluid – strategische geluidsbelastingskaarten 
De geluidskaarten voor de belangrijkste wegen en spoorwegen en het luchtverkeer zijn terug 
te vinden op volgende website: https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsbelastingkaarten 

Voor het onderzoeksgebied voor het plan zijn de kaarten van wegverkeer van Lden en Lnight 
nuttig. Die worden weergegeven in Figuur 21 en Figuur 22. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat op de geluidskaarten t.g.v. wegverkeer enkel de wegen vervat zitten waarop meer dan 3 
miljoen voertuigen per jaar voorkomen. 

 

https://www.eco-scan.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsbelastingkaarten


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 81 | 191 
 

 

Figuur 21: Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lden (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

 

 
Figuur 22: Geluidsbelastingskaart wegverkeer Lnight (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

Uit de strategische geluidsbelastingskaarten blijkt een relevante invloed voor de woningen die 
gelegen zijn aan de Oostmalsesteenweg (N14). Voor de woningen in het Looi is de invloed 
verwaarloosbaar. 

De geluidskaarten van spoorwegverkeer (er is geen spoorweg met meer dan 30.000 
treinpassages per jaar gelegen in de nabijheid van het onderzoeksgebied voor het plan) en het 
luchtverkeer werden ook bekeken, maar er blijkt geen relevante invloed in het 
onderzoeksgebied voor het plan. 
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9.3.2 Huidige situatie geluid – immissiemetingen 
Aangezien er geen recente geluidsmetingen beschikbaar zijn van het terrein zelf 
(omgevingsgeluid) dienen geluidsmetingen uitgevoerd te worden, teneinde de actuele 
toestand te beschrijven. 

Keuze van het meetpunt 

Teneinde na te gaan of het huidige geluidsdrukniveau in de omgeving van de inrichting, en 
veroorzaakt door de inrichting, conform de richtwaarden uit Vlarem II is, worden metingen 
uitgevoerd te worden conform Vlarem II. De metingen worden uitgevoerd gedurende minimaal 
1 week, in 1 meetpunt. Het meetpunt is als volgt gekozen: 

• Meetpunt MP1: gelegen aan de Looi 7 in Rijkevorsel ten noorden van het 
onderzoeksgebied voor het plan, in een gebied op minder dan 500 meter van een 
industriegebied (gebiedstype 2). 

Tijdens de metingen zijn volgende gegevens verzameld: 

• De waarden van LAeq,1h (energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau); 

• De waarden LAN,1h (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met minimaal N = 
5, 50, en 95 (achtergrondniveau volgens Vlarem II)); deze waarden worden bepaald per 
periode van 1 uur en zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. 

De meethoogte bedraagt ca. 4 m boven maaiveld (niveau van een eerste verdieping en 
meetniveau volgens de Europese richtlijn nr. 2002/49 dd. 25/06/02). De ligging van het meetpunt 
is weergeven in Figuur 23. 

De metingen worden uitgevoerd onder representatieve meteo-omstandigheden d.w.z. bij 
voldoende lage windsnelheden (kleiner dan 5 m/s) en bij voorkeur zonder neerslag. 

 

  

Figuur 23 Fotoweergave ligging van het meetpunt 

Meetapparatuur 

De metingen en hun analyse zijn uitgevoerd met behulp van aangepaste apparatuur met 
ingebouwde mogelijkheid tot een statistische en frequentie analyse van de optredende 
geluidsdrukniveaus: 

- Norsonic analyser type Nor140 (SN1404223), 

- Norsonic microfoon type N1225 (SN118610), 

- Norsonic ijkbron type 1255 (SN25228). 
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De meetketen voldoet aan de eisen in de Vlaamse wetgeving. Voor en na de meting werd de 
meetketen met behulp van een ijkbron geijkt zoals voorgeschreven in het kwaliteitshandboek 
van Acoustical Engineering NV. 

Meetresultaten statistische analyse 

De geluidsmetingen geven een idee van het huidige omgevingsgeluid in het meetpunt. De 
metingen werden uitgevoerd tussen donderdag 5 mei en woensdag 11 mei 2022. 

In Tabel 26 en Tabel 27 zijn de meetresultaten (respectievelijk LA95,1h en LAeq,1h) opgenomen 
voor het meetpunt in de omgeving. De numerieke waarden van alle gemeten grootheden, 
evenals de grafische voorstelling van de grootheden LAeq,1h, LA5,1h en LA95,1h, zijn terug te 
vinden in Bijlage 9.1. Tijdens de metingen werd geen relevante neerslag genoteerd. 

De waarden in geel gemarkeerd zijn de 4 laagste waarden gedurende de periode van de nacht, 
gebruikt voor de berekening van de gemiddelde nachtwaarde zoals bepaald in de wetgeving. 

 

Tabel 26 Verloop van LA95,1h en de Vlarem II gemiddelden, in het meetpunt 

  Do 05/05 Vr 06/05 Za 07/05 Zo 08/05 Ma 09/05 Di 10/05 Wo 11/05 

tijd LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h 

0:00 
 

26,3 29,7 28,0 24,8 30,6 30,7 

1:00 
 

25,0 30,3 26,5 25,2 32,1 30,0 

2:00 
 

24,4 29,8 26,5 25,2 31,9 29,7 

3:00 
 

24,2 33,8 27,6 25,2 32,2 29,8 

4:00 
 

26,4 31,6 26,5 29,2 33,8 32,6 

5:00 
 

29,9 34,7 28,2 37,1 35,6 37,4 

6:00 
 

36,1 36,6 32,9 41,4 41,6 41,6 

  
      

  

7:00 
 

36,1 36,0 34,4 41,4 42,7 41,8 

8:00 
 

37,6 35,3 35,7 38,9 42,7 43,3 

9:00 
 

38,3 34,5 34,9 35,3 42,4 41,8 

10:00 
 

35,9 34,1 35,0 33,7 44,8 43,2 

11:00 
 

36,4 33,5 34,5 34,1 45,1   

12:00 
 

35,5 33,9 34,0 33,2 44,7   

13:00 35,8 35,8 35,3 33,0 34,2 46,5   

14:00 35,6 36,9 37,4 33,0 36,5 47,5   

15:00 38,4 35,8 34,7 31,9 41,2 47,5   

16:00 37,6 35,7 36,9 32,7 40,7 44,7   

17:00 35,7 34,2 35,2 31,5 37,5 42,6   

18:00 36,6 35,2 33,6 32,0 36,7 39,7   

  
      

  

19:00 36,1 34,8 33,1 31,7 36,3 36,7   

20:00 35,3 33,1 31,7 31,2 36,8 35,4   

21:00 34,3 33,8 30,6 29,7 37,2 35,6   

  
      

  

22:00 32,5 32,2 26,8 28,3 34,4 34,7   
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  Do 05/05 Vr 06/05 Za 07/05 Zo 08/05 Ma 09/05 Di 10/05 Wo 11/05 

23:00 30,0 31,1 28,0 27,4 32,6 33,0   

  
      

  

dag 37 36 35 34 37 44 43 

avond  35 34 32 31 37 36   

nacht 25 30 27 25 32 30   
 

Tabel 27 Verloop van LAeq,1h in het meetpunt 

  Do 05/05 Vr 06/05 Za 07/05 Zo 08/05 Ma 09/05 Di 10/05 Wo 11/05 

tijd LAeq,1h LAeq,1h LAeq,1h LAeq,1h LAeq,1h LAeq,1h LAeq,1h 

0:00 
 

41,3 42,7 43,8 41,4 39,8 44,1 

1:00 
 

30,8 40,9 30,1 38,8 35,0 32,2 

2:00 
 

27,0 38,8 29,0 36,3 35,2 33,6 

3:00 
 

37,2 41,5 43,5 44,0 43,5 44,5 

4:00 
 

45,3 45,0 30,1 50,4 44,6 45,4 

5:00 
 

54,3 49,0 43,1 53,5 52,9 53,3 

6:00 
 

54,9 52,3 44,3 55,1 53,9 56,6 

7:00 
 

57,6 51,8 52,0 57,4 56,1 56,1 

8:00 
 

59,7 53,2 49,6 57,1 57,2 57,7 

9:00 
 

56,5 55,3 51,5 53,9 52,9 53,8 

10:00 
 

56,8 57,0 51,9 53,5 54,0 53,3 

11:00 
 

56,1 55,2 51,1 53,1 54,3   

12:00 
 

60,6 56,3 51,1 54,3 65,9   

13:00 56,8 57,7 53,9 53,5 54,5 59,7   

14:00 58,8 56,2 57,3 52,5 55,3 62,1   

15:00 58,5 60,0 53,7 52,2 56,3 57,3   

16:00 58,5 59,1 55,0 57,4 57,2 60,9   

17:00 57,7 57,9 53,3 57,7 58,1 57,7   

18:00 55,6 56,0 51,2 56,2 54,0 56,7   

19:00 55,9 55,5 51,5 55,7 54,1 55,3   

20:00 54,3 55,6 49,5 49,5 51,7 50,3   

21:00 53,6 52,9 50,2 48,5 48,3 50,8   

22:00 54,0 45,4 44,8 45,5 46,4 49,3   

23:00 47,2 44,2 43,7 38,7 39,5 44,5   

  
      

  

Lday gem 58 58 55 54 56 60 56 

Levening 
gem 

55 54 50 52 51 52   

Lnight gem 49 47 42 50 48 50   

  
      

  

Lden 59 58 54 57 57 59   

Lnight 49 47 42 50 48 50   
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Beoordeling van de meetresultaten volgens Vlarem II 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op het tijdsverloop van de belangrijkste 
onderzochte grootheden, nl. LA95,1h en LAeq,1h waarbij een verklaring wordt gegeven voor het 
waargenomen verloop of de waargenomen. 

Ter hoogte van het meetpunt bedraagt de gemiddelde waarde van LA95,1h tijdens de 
dagperiode ca. 40 dB(A). Tijdens de avondperiode is er een daling met 2 dB(A) naar ca. 38 dB(A) 
en tijdens de nachtperiode is er een verdere daling met 6 dB(A) naar ca. 32 dB(A). 

Bij de beoordeling van het huidige geluidsklimaat wordt een toetsing doorgevoerd van de 
gemeten waarden van het geluid met de kwaliteitsdoelstellingen uit Vlarem II. In Tabel 3 9 zijn 
de relevante gegevens samengevat. Aangeduid zijn: de ligging volgens het gewestplan, de 
periode van de dag, de richtwaarde (RW) voor het type gebied, de toepasselijke grenswaarde 
voor het type gebied (RW*) en het opgemeten omgevingsgeluid (O.G.). 

In Tabel 28 staan 2 waarden voor RW. De eerste waarde (MKN) heeft betrekking op de 
richtwaarde voor een bestaande inrichting en de tweede waarde (RW*) heeft betrekking op de 
geluidseis voor een nieuwe inrichting. De tweede waarde is de richtwaarde min 5 dB(A). Hierbij 
wordt ervan uitgegaan dat het oorspronkelijke omgevingsgeluid (O.O.G.) lager is dan de 
milieukwaliteitsnorm, wat hier het geval is. 

Het omgevingsgeluid is het “geluid op een gegeven plaats en op een gegeven ogenblik”. Dit 
omvat het geluid afkomstig van de inrichting, alsook alle andere geluiden in de omgeving 
(wegverkeerslawaai, geluid afkomstig van andere bedrijven, bouwactiviteiten, …). Het 
omgevingsgeluid is dus niet het specifiek geluid van het bedrijf alleen. 

Dit houdt in dat het specifiek geluid van de inrichting zeker lager is dan het omgevingsgeluid. 

Tabel 28 Samenvatting van meetresultaten en vergelijking met de richtwaarde uit Vlarem II 
(dB(A)) 

Punt Ligging volgens gewestplan Periode MKN RW* O.G. 

MP (woon)gebied op minder dan 
500 m van industriegebied 

(gebiedstype 2) 

Dag 50 45 38 

Avond 45 40 34 

Nacht 45 40 28 
 

Uit Tabel 28 kan worden besloten dat het geluidsdrukniveau in het meetpunt RUIM voldoet aan 
de richtwaarde (RW) of de milieukwaliteitsnormen voor gebied op minder dan 500 meter van 
industriegebieden (gebiedstype 2). 

Bij de beoordeling van het huidige geluidsklimaat wordt een bespreking gegeven van de 
gemeten waarden van LAeq,1h. In Tabel 29  zijn de relevante gegevens samengevat. Aangeduid 
zijn: de periode van de dag, de gemeten waarde tijdens een weekdag en de gemiddelde waarde 
van LAeq,1h tijdens een weekenddag. 

Tabel 29 Samenvatting van de gemeten LAeq,1h-waarden (meetwaarden in dB(A)) 

Punt Periode LAeq,1h 
weekdag 

LAeq,1h 
weekenddag 

MP Dag 57 54 

Avond 53 51 

Nacht 48 46 
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In het meetpunt bedraagt de gemiddelde waarde van LAeq,1h tijdens de dagperiode ca. 57 
dB(A), tijdens de avondperiode ca. 53 dB(A) en tijdens de nachtperiode ca. 48 dB(A) op een 
werkdag in de week. Tijdens het weekend ligt de waarde 2 à 3 dB(A) lager. 

Evaluatie o.b.v. gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid 

Bij de beoordeling van het huidige geluidsklimaat wordt een toetsing doorgevoerd van de 
gemeten waarden van Lden en Lnight in het meetpunt met de gedifferentieerde 
referentiewaarden uit het rapport “onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai” opgemaakt 
in opdracht van LNE dd. 2010. 

In Tabel 30 worden de relevante gegevens samengevat. Aangeduid zijn: het meetpunt, de 
ligging volgens de wegclassificatie, de gemeten waarde Lden, de gemeten waarde Lnight en de 
vooropgestelde gedifferentieerde referentiewaarden voor de parameters Lden en Lnight. 

 

Tabel 30 Samenvatting van de gemeten waarden Lden en Lnight en vergelijking met de 
gedifferentieerde referentiewaarden uit het rapport “onderzoek naar maatregelen 
omgevingslawaai” i.o.v. LNE dd. 2010 (alle meetwaarden in dB(A)) 

 

Punt 

Ligging Lden, 
gem. 

Lnight, 
gem. 

Lden, 
ref. 

Lnight, 
ref. 

MP Op 500 m van secundaire weg, type 2 57 48 65 55 
 

Het meetpunt ligt aan het Looi (nr 7), een rustige straat en op 500 m van de Oostmalsesteenweg 
(deels afgeschermd door het bedrijf), een secundaire weg, type 2. Uit de geluidsmetingen is voor 
de parameter Lden een waarde opgemeten van ca. 57 dB(A) en voor de parameter Lnight een 
waarde van ca. 48 dB(A). 

De opgemeten waarden (gedurende 7 dagen) van Lden en Lnight voldoen aan de 
vooropgestelde gedifferentieerde referentiewaarden voor bestaande secundaire wegen, op ca. 
490 m afstand van de weg. 

9.3.3 Huidige situatie geluid – emissiemetingen 
Aangezien uit de statistische analyse het specifieke geluid ter hoogte van de dichtstbij gelegen 
bewoonde gebouwen (en de door Vlarem gevraagde evaluatiepunten op 200 meter van de 
terreingrens van de inrichting) niet kon worden bepaald, werd een broninventarisatie 
(frequentie analyse in tertsbanden) gemaakt van de meest dominante geluidsbronnen.  

Aan de dominante geluidsbronnen werd een frequentie analyse uitgevoerd op korte afstand 
van de voornaamste (deel)bronnen. Doel van deze metingen is het éénduidig bepalen van de 
specifieke geluidsbijdrage van de onderzochte bronnen en dit aan de hand van de bijdrage van 
elke bron afzonderlijk. 

De metingen werden uitgevoerd volgens het principe van de internationale standaard norm ISO 
3744 (Determination of sound power levels of noise sources – Engineering methods for free-field 
conditions over a reflecting plane), volgens het principe van de “geconcentreerde 
bronmethode”. Hiertoe worden op korte afstand (indien praktisch mogelijk op 1 meter) van de 
relevante geluidsbronnen frequentie metingen uitgevoerd. Bij openingen wordt in het vlak van 
de opening gemeten. Fouten ten gevolge van het geometrische nabijheidsveld en het 
akoestische nabijheidsveld spelen bij deze methode in de praktijk geen rol van betekenis. De 
mogelijke invloed van stoorgeluid is bij deze metingen tot een minimum teruggebracht, doch 
de nauwkeurigheid wordt beperkt door de onzekerheid over de richtingskarakteristiek van de 
bronnen. 
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De grafische voorstelling, evenals de waarden per tertsband, van deze geluidsdrukmetingen zijn 
terug te vinden als bijlage (Bijlage 9.2). De geluidsdrukniveaus in octaafbanden zijn terug te 
vinden in Tabel 31. 

Tabel 31 Geluidsdrukniveaus in octaafbanden (waarden in dBlin) 

octaafband 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k LAeq 

poort 2 open 74,4 75,9 72,6 77,0 76,8 78,1 77,0 67,9 83,7 

poort 3 open 72,3 75,9 71,0 73,1 73,3 75,0 74,1 64,8 80,4 

poort 6 open 67,9 74,8 68,7 71,5 71,7 72,9 69,4 61,6 77,9 

poort 12 open 
stockage 

67,0 65,6 61,0 61,3 57,7 54,3 47,1 38,5 62,8 

poort 13&13a  open 
stockage 

68,6 66,7 62,0 63,7 60,6 60,6 59,7 51,2 67,3 

poort 13&13a  toe 
stockage 

64,1 61,3 55,1 54,4 48,1 44,4 49,7 32,0 56,1 

afzuig kanaal tss I&J 79,3 88,2 83,7 88,0 88,0 81,9 73,3 64,0 90,6 

poort 14 open 
stockage 

72,5 68,1 67,6 67,2 65,4 61,6 55,9 46,7 69,7 

poort 15 open las 69,8 65,1 63,3 64,4 61,0 59,8 53,1 40,0 66,5 

poort 16&17 open 
schaarlijn 

71,0 69,2 70,4 71,3 71,7 76,6 74,0 61,0 80,6 

poort 16&17 toe 
schaarlijn 

70,4 66,7 64,5 63,7 60,9 62,4 62,1 47,3 68,6 

poort 16&17 toe 
schaarlijn 

69,5 65,1 63,3 63,5 60,4 63,2 64,1 51,3 69,4 

Terberg 74,9 84,6 94,0 90,0 86,5 87,8 85,6 77,7 94,2 

poort 30 open lassen 77,0 74,8 73,4 72,2 71,5 68,5 65,0 61,8 76,1 

poort 31 open lassen 75,5 73,1 69,4 70,0 69,4 66,5 63,6 62,3 74,1 

poort 32 open lassen 74,7 71,6 67,5 67,9 67,1 62,3 58,4 49,9 70,8 

poort 32 toe lassen 78,5 66,9 58,0 57,5 54,2 47,4 47,1 35,3 59,5 

afzuiging poort 33 5m 68,5 72,5 67,2 71,8 73,2 67,5 53,8 40,5 75,4 

poort 34 open 62,9 64,3 65,3 66,3 63,5 61,7 57,5 51,1 68,7 

poort 34 toe 55,3 53,9 51,3 53,6 48,4 43,6 40,7 36,2 53,9 

poort 35 open 61,5 62,0 62,6 67,2 66,4 64,9 60,1 50,6 71,1 

poort 36 open 62,1 63,9 67,3 68,9 66,8 64,8 61,0 54,0 71,7 

poort 38 open 61,8 60,2 61,4 60,9 59,6 57,0 51,7 46,0 64,2 

poort 39 open 73,9 71,5 69,5 71,0 70,9 69,7 68,3 58,5 76,2 

poort 18 open 67,2 65,6 64,5 67,0 67,3 70,4 70,4 61,4 75,8 

poort 18 open 66,1 66,0 65,9 69,7 72,0 73,4 71,9 66,4 78,7 

deur achter 74,6 68,4 61,4 60,1 61,0 62,5 66,6 65,8 71,2 

poort 29 open 73,4 72,1 68,8 68,3 67,6 67,8 72,5 72,4 77,4 

combilift 99,9 90,4 87,2 92,2 90,0 87,9 84,0 78,0 94,8 

afzuig poort 21 79,8 77,9 85,6 77,2 69,8 67,3 63,9 57,3 79,8 

poort 20 open 72,4 72,7 68,2 67,4 64,7 67,8 72,7 72,2 77,3 
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Bespreking geluidsbronnen 

Uit de geluidsmetingen (zie Tabel 31) blijkt dat het hoogste geluidsdrukniveau wordt veroorzaakt 
door de combilift (soort vorkheflift) met een geluidsdrukniveau van bijna 95 dB(A) op 1 meter. 
Deze geluidsbron is niet continue in werking. Hetzelfde geldt voor de Terberg (vrachtwagen) die 
ook niet continu in werking is en materialen van de ene plaats naar de andere verplaatst. 

Het hoogste geluidsdrukniveau aan een continue geluidsbron wordt opgemeten aan de 
afzuiging van het kanaal tussen I en J met een waarde van ca. 90 dB(A) op 1 meter. 

Bij de (openstaande) poorten wordt het hoogste geluidsdrukniveau veroorzaakt door poort 2 
met een waarde van bijna 84 dB(A) in de open poort, gevolgd door poorten 16 en 17 met een 
waarde van bijna 81 dB(A) en poort 3 met bijna 80 dB(A). In alle andere open poorten ligt het 
geluidsdrukniveau beneden 80 dB(A). 

We kunnen dan ook stellen dat het geluid dat veroorzaakt wordt door de geluidsbronnen 
beperkt is en ter hoogte van het dichtstbij zijnde bewoonde gebouw ruim beneden 40 dB(A) 
gelegen is. 

 

9.4 Geplande situatie en effectbeoordeling 

9.4.1 Planologisch akoestische gevolgen planvoornemen 
De planologisch-akoestische gevolgen van de beoogde wijzigingen worden, uitgaande van het 
beoordelingskader van Vlarem II, weergegeven inFiguur 24 en Figuur 25. Deze figuren geven 
een weergave van de door het gewestplan en/of een andere geldig bestemmingsplan 
(Provinciaal RUP) bepaalde milieukwaliteitsdoelstellingen binnen en rondom de verschillende 
gebieden respectievelijk in de huidige, als in de geplande situatie. De relevante contouren van 
500 meter rond de deelgebieden worden eveneens weergegeven. Figuur 25 geeft enkel de 
wijzigingen weer. Volgens het beoordelingskader van VLAREM II dient er een onderscheid 
gemaakt te worden tussen: 

• Beoordelingspunten die gelegen zijn binnen de contour van het ‘nieuwe’ 
industriegebied; 

• Beoordelingspunten die gelegen zijn rondom de contour van een nieuwe industriezone, 
een nieuw gebied van gemeenschapsvoorzieningen binnen een perimeter van 500 
meter. 

Algemeen gesteld komt het erop neer dat de milieukwaliteitsnormen versoepelen of gelijk 
blijven binnen de geplande contour en dat er een ruimere geografische afbakening ontstaat die 
voortaan ook moet worden beoordeeld als gebied op minder dan 500 m van industriegebied. 
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Figuur 24: Planologisch voornemen: industriegebied (rood omlijnd) en uitbreiding (paars 
omlijnd). Effect van planologisch voornemen: agrarisch gebied wordt 
industriegebied (gebied binnen de paarse lijn) 

 

Figuur 25: Effect van planologisch voornemen: agrarisch gebied wordt (agrarisch) “gebied op 
minder dan 500 meter van industriegebied” (gearceerd gebied) 

 

In Tabel 32 wordt een overzicht gegeven van de planologisch-akoestische gevolgen van het 
planvoornemen. In de laatste kolom wordt de tussenscore volgens het significantiekader geluid 
weergegeven. 
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Tabel 32 Overzicht van de wijziging van de milieukwaliteitsnormen door het 
planvoornemen 

Periode Ligging gewestplan en/of  
ander geldig bestemmingsplan 

MK verschil tussen
- 

score 

eind-
score 

 Voor Na voor na    

Dag gebied op < 500 m van 
industriegebied 

industriegebied 50 60 10 -3 -1 

Avond 45 55 10 -3 -1 

Nacht 45 55 10 -3 -1 

Dag Agrarisch gebied gebied op 
< 500 m van 

industriegebied 

45 50 5 -2 -1 

Avond 40 45 5 -2 -1 

Nacht 35 45 10 -3 -1 
 

Uit Tabel 13 blijkt concreet dat door het planvoornemen een deel met de bestemming agrarisch 
gebied op minder dan 500 meter van industriegebied (gebiedstype 2) zal omgevormd worden 
tot industriegebied (gebiedstype 5). 

De toepasselijke richtwaarde versoepelt hierdoor met 10 dB, voor alle beoordelingsperiodes. 
Volgens het significantiekader betekent dit een tussenscore -3. 

Verder blijkt dat een deel met de bestemming agrarisch gebied (gebiedstype 10) zal 
omgevormd worden tot een gebied op minder dan 500 meter van industriegebieden 
(gebiedstype 2). 

De toepasselijke richtwaarde versoepelt hierdoor met 5 dB voor de beoordelingsperiodes van de 
dag (07.00h-19.00h) en de avond (19.00h-22.00h) en 10 dB voor de beoordelingsperiode van de 
nacht (22.00h-07.00h). Volgens het significantiekader betekent dit respectievelijk een 
tussenscore van respectievelijk -2 en -3. 

In het geplande industriegebied moet het bestaande bedrijf momenteel reeds aan de Vlarem II 
voorwaarden voldoen. Voor deze bestaande inrichting wordt er daarom als referentiesituatie van 
uitgegaan dat het specifiek geluid voldoet aan de richtwaarden van bijlage 4.5.4. zoals 
voorgeschreven door bijlage 4.5.6.2 van Vlarem II. Dat blijkt ook uit de geluidsmetingen 
uitgevoerd in Looi 7. 

Algemeen kan dan ook worden gesteld dat de geluidsproductie van het totale industriegebied 
beperkt dient te worden tot: 

• 60 dB(A) voor de dagperiode en 55 dB(A) voor de avond- en nachtperiode voor 
evaluatiepunten binnenin het industriegebied, 

• 50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avond- nachtperiode voor alle 
evaluatiepunten in een gebied op minder dan 500 meter gelegen van industriegebied. 

De verandering betreft een beperkt deel van de omgeving in het noordoosten en het oosten 
van het planvoornemen (met ongeveer een 6-tal woningen en landerijen in de Parre en de 
Hoeveweg). Voor deze zone versoepelen de toepasselijke geluidseisen. Voor gebieden op een 
afstand groter dan 500 m van een industriegebied gelden de richtwaarden volgens de 
verschillende bestemmingen. 

Figuur 25 geeft ook deze planologische akoestische wijzigingen weer. In dit gebied stijgt de 
toegelaten milieukwaliteitsnorm van 45 dB(A), 40 dB(A), en 35 dB(A) naar 50 dB(A), 45 dB(A), en 
45 dB(A), respectievelijk voor de beoordelingsperiode van de dag (07.00h tot 19.00h), de avond 
(19.00h tot 22.00h) en de nacht (22.00h tot 07.00h). 
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Indien het geluid geproduceerd door een nieuwe inrichting een tonaal karakter zou hebben, 
dient er rekening mee gehouden te worden dat bij de beoordeling een correctiefactor van 5 
dB(A) aan het geluid veroorzaakt door de inrichting dient toegevoegd te worden. 

Bij de relatieve beoordeling van het effect wordt hieraan een tussenscore van -3 (aanzienlijk 
negatief effect) gegeven, wanneer de milieukwaliteitsdoelstelling met 10 dB(A) versoepelt. 
Wanneer de milieukwaliteitsdoelstelling met 5 dB(A) minder streng wordt, wordt een 
tussenscore van -2 (negatief effect) toegekend. 

Er wordt echter steeds vanuit gegaan dat het bedrijf voldoet aan de toepasselijke richt- en 
grenswaarden uit Vlarem II. Dit levert volgens het significantie kader een eindscore van -1 en dit 
voor alle beoordelingsperiodes van het etmaal en voor alle evaluatiepunten. 

9.4.2 Exploitatiefase – geluidsemissies van geplande ontwikkeling 
Uit de gegevens van de opdrachtgever blijkt dat het GRUP als doel heeft om een uitbreiding 
mogelijk te maken van alle activiteiten die te maken hebben met de activiteiten uitgevoerd door 
het bedrijf Staalbeton NV. Een uitbreiding is mogelijk in oostelijke richting langsheen tussen het 
Looi, de Looiweg en het kanaal Dessel-Schoten. 

Uit de geluidsmetingen van de actuele situatie bleek dat het omgevingsgeluid en dus a fortiori 
het specifieke geluid van de onderzochte inrichting ruim onder de richtwaarden gelegen is (7 
dB(A) voor de dagperiode tot 12 dB(A) voor de nachtperiode) gelegen was. 

Aangezien de uitbreiding op eenzelfde wijze als de actuele bedrijfsvoering zal gebeuren, kan 
gesteld worden dat het specifieke geluid zeker onder de geluidsvoorwaarde (dit is de 
richtwaarde verminderd met 5 dB(A)) zal gelegen zijn. 

Immers de belangrijkste mobiele geluidsbronnen combilift en Terberg blijven dezelfde (wel 
frequenter gebruik) en de continue bronnen zijn vooral openstaande poorten (waarbij het 
geluidsdrukniveau beperkt is) en enkele afzuigingen (waarvan het gemeten geluidsdrukniveau 
eveneens beperkt was en indien nodig zou kunnen voorzien worden van een geluidsdemper). 

9.4.3 Exploitatiefase – geluidsemissies ten gevolge van het wegverkeer 
Algemeen 

De effecten door de wijziging van een aantal geluidsemissie bepalende factoren op het 
geluidsdrukniveau veroorzaakt door wegverkeer worden hieronder weergegeven. 

Een eerste parameter betreft de invloed van de verhoging van de verkeersintensiteit door de 
extra voertuigbewegingen. Het is gebruikelijk om in geluidsprognoseformules het verband 
tussen verkeersintensiteit en geluidsdrukniveau aan te geven door het verhoudingsgetal 10 log 
n. Hieruit blijkt dat een verdubbeling van de verkeersintensiteit nodig is om een verhoging van 
3 dB(A) te veroorzaken. 

Een andere belangrijke parameter is het percentage zwaar verkeer. Aangezien het zware 
verkeer (vrachtwagens) duidelijk meer geluid (ca. 10 dB(A)) produceert dan personenwagens 
kan een verandering in de samenstelling van het verkeer tot gewijzigde geluidsdrukniveaus 
leiden. Uit onderzoek (‘Verkeerslawaai en wegontwerp’, ir. Van Noort en ir. Oosting, 1973 en 
‘Lawaaibronnen, prognose verkeerslawaai, maatregelen verkeerslawaai’, TH Delft, 1975) blijkt dat 
een aandeel van 30% zwaar verkeer leidt tot een geluidsdrukniveauverhoging van ca. 4 dB(A). 
Een aandeel zwaar verkeer van 5 tot 10 % geeft aanleiding tot een geluidsdrukniveauverhoging 
van 0,5 tot 1 dB(A). Deze (relatief beperkte) invloed is vooral te verklaren door het relatief grote 
snelheidsverschil tussen de personenwagens en het zwaar verkeer, waardoor het lawaai van het 
personenverkeer het lawaai van het zwaar verkeer grotendeels maskeert. Opgemerkt dient te 
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worden dat het hier de waarde van LAeq,1h betreft. Voor wat betreft de optredende piekniveaus 
zal de invloed van het zwaar verkeer uiteraard hoger liggen. 

Een derde belangrijke factor is de doorstroming. Het geluid geproduceerd door de motor (in- en 
uitlaat) is sterker naarmate de motor meer vermogen moet ontwikkelen. Hoe hoger het 
toerental van de motor, hoe sterker het geproduceerde lawaai. Vooral bij optrekken, als de 
motoren een grote prestatie moeten leveren, zijn de geluidsdrukniveaus die de motor 
veroorzaakt hoog. Het veelvuldig afremmen en optrekken veroorzaakt (vooral in stedelijke 
kernen) dan ook extra veel hinder. De plaatsen waar dit optreedt, zijn steeds gelegen in een 
omgeving met een grotere concentratie van woningen, bushaltes en kruispunten 
(verkeerslichten). Een andere belangrijke factor is de plaats waar de verkeerstoename zich 
voordoet, m.a.w. het type wegdek. 

De werkelijke toe- of afname van de geluidsbelasting is afhankelijk van eventuele maatregelen 
die getroffen worden om de geluidsbelasting te reduceren en/of voorkomen (wegdek, snelheid, 
geluidsschermen, …). 

Voorliggend planvoornemen 

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het verkeer (PAE) van de referentiesituatie en de 
geplande situatie voor het onderzoeksgebied, op basis van de verkeerscijfers aangeleverd vanuit 
de discipline Mens - Mobiliteit. 

De relevante wegsegmenten in de omgeving die worden beschouwd, zijn weergegeven in Tabel 
33. 

De Oostmalsesteenweg is een gewestweg (N14) bestaande uit een dubbele rijweg in asfalt. De 
avondspits is met ca. 600 mvt/uur op de N14 duidelijk drukker dan de ochtendspits (ca. 430 
mvt/uur), wat het gemotoriseerd verkeer betreft. Uit tellingen blijkt dat het vrachtverkeer op de 
N14 ongeveer 15% uitmaakt van het aantal motorvoertuigen. Dat zijn in absolute cijfers 
gemiddeld 1.100 vrachtwagens op een totaal van 7.315 motorvoertuigen per dag. 

De straat Looi aan de noordelijke zijde van het industriegebied is een gemeenteweg, bestaande 
uit twee betonvakken van ca. 3m, In de straat Looi blijven de intensiteiten onder de 100 mvt per 
uur en per richting. 

De straat Vroente is eveneens een betonweg van ca. 6m breed, waarlangs een aantal KMO’s zich 
hebben gevestigd en is doodlopend. 

Actuele situatie – verkeer 

Tabel 33 Aantal vervoersbewegingen vrachtverkeer (huidige situatie) 

 Hoeveelheid Gemiddeld aantal vrachtwagens 

dagelijks wekelijks maandelijks jaarlijks 

Aanvoer Ca. 25ton/vracht 23 115 458 5031 

Afvoer Variabel 41 207 827 9092 

totaal  64 322 1285 14123 
 

Het bedrijf streeft zoveel mogelijk naar een efficiënte logistiek, waarbij vrachtwagens die zorgen 
voor de aanvoer van goederen ook wegrijden met afgewerkt materiaal. Het aantal lege ritten is 
bijgevolg beperkt tot het verschil tussen de aanvoer en de afvoer. Het aantal 
vrachtwagenbewegingen per dag kan aldus worden ingeschat op 64 + (41-23)= 82. 

De verkeersafwikkeling op de site wordt exclusief georganiseerd via de voorgelegen 
Oostmalsesteenweg. Alle bezoekers komen via deze zijde op het terrein. Personenauto’s worden 
afgeleid naar de linkerzijde van de gebouwengroep (vanaf de straat gezien) Vrachtwagens rijden 
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onder het nieuwe kantoor door naar achteren. De bestaande toegang is voldoende ruim en 
duidelijk gesignaleerd. Hij is voorzien van slagbomen om misbruik vanwege vreemde, 
manoeuvrerende voertuigen uit te sluiten. 

Ten opzichte van het aantal vrachtwagens op de N14 (gemiddeld 1.100 per dag) is het totaal 
aantal (82 of ca. 7à8 % van het totaal aantal vrachtwagens op de N14) verwaarloosbaar. 

Korte Termijn- verkeer 

De bouw van twee nieuwe hallen op korte termijn houdt een stijging van maximaal 10% in het 
aantal vervoersbewegingen in (van 64 naar 70 een lichte stijging, maar nog steeds ca. 6% van 
het totaal aantal vrachtwagens op de N14). 

Lange Termijn- verkeer 

Op lange termijn wordt het terrein op de lange termijn quasi volledig ingenomen en wordt een 
maximale stijging van ca. 30% verwacht (van 82 naar 108 bewegingen per dag). In totaliteit op 
de N14 betekent dit een bijdrage van bijna 10 % of een toename van het vrachtverkeer met ca. 
2%, wat nog steeds verwaarloosbaar is, want er is een toename met meer dan 25% noodzakelijk 
om een toename met 1 dB(A) te veroorzaken. 

Er wordt dus een toename van maximaal 2 % verwacht, hetgeen resulteert in een relatieve 
dB(A)-stijging van maximaal 0,1 dB(A). Dit resulteert in een tussenscore 0 volgens het 
significantiekader. 

 

9.5 Synthese van de milieueffecten 

9.5.1 Planologisch akoestische gevolgen planvoornemen 
Algemeen gesteld komt het erop neer dat de milieukwaliteitsnormen versoepelen of gelijk 
blijven binnen de geplande contour en dat er een ruimere geografische afbakening ontstaat die 
voortaan ook moet worden beoordeeld als industriegebied of als gebied op minder dan 500 m 
van industriegebied. 

Voor de woonstraten ten noordoosten en ten oosten van het planvoornemen, namelijk de 
Hoeveweg (1 en 3)  en De Parre (20 en 21) verandert de toepasselijke geluidseis. De verandering 
betreft een beperkt deel van de omgeving in het noordoosten en oosten van het 
planvoornemen (met een 4-tal woningen en landerijen). Voor deze zone versoepelen de 
toepasselijke geluidseisen. In dit gebied stijgt de richtwaarde van 45 dB(A), 40 dB(A), en 35 dB(A) 
naar 50 dB(A), 45 dB(A), en 45 dB(A), respectievelijk voor de beoordelingsperiode van de dag 
(07.00h tot 19.00h), de avond (19.00h tot 22.00h) en de nacht (22.00h tot 07.00h). 

Bij de relatieve beoordeling van het effect wordt hieraan een tussenscore van -3 (aanzienlijk 
negatief effect) gegeven, wanneer de milieukwaliteitsdoelstelling met 10 dB(A) versoepelt. 
Wanneer de milieukwaliteitsdoelstelling met 5 dB(A) minder streng wordt, wordt een 
tussenscore van -2 (negatief effect) toegekend. 

Er wordt echter steeds vanuit gegaan dat het bedrijf voldoet aan de toepasselijke richt- en 
grenswaarden uit Vlarem II. Dit levert volgens het significantiekader een eindscore van -1 en dit 
voor alle beoordelingsperiodes van het etmaal en voor alle evaluatiepunten. 

9.5.2 Bedrijfsactiviteiten 
Uit het planvoornemen blijkt dat een uitbreiding mogelijk is in oostelijke richting tussen het 
Looi, de Looiweg en het kanaal Dessel-Schoten. 
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Aangezien de uitbreiding op eenzelfde wijze als de actuele bedrijfsvoering zal gebeuren, kan 
gesteld worden dat het specifieke geluid zeker onder de geluidsvoorwaarde (dit is de 
richtwaarde verminderd met 5 dB(A)) zal gelegen zijn. 

De toename van het verkeer is verwaarloosbaar ten opzichte van het verkeer op de gewestweg 
N14. 

9.6 Milderende maatregelen 
Aangezien er geen overschrijdingen van de geluidsvoorwaarden worden verwacht, worden er 
geen milderende maatregelen voorzien 
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10 Discipline waterhuishouding 

10.1 Beschrijving studiegebied 

10.1.1 Afbakening studiegebied 
De volgende elementen vormen het studiegebied van het plan-MER met betrekking tot de 
discipline Water, deeldomein Oppervlaktewater en Afvalwater: 

§10.1.2 Aanwezige riolering en 
openbare zuiverings-
infrastructuur 

Beschrijving van de ligging op zoneringsplannen, de 
riolering in de omliggende straten en de ontvangende 
RWZI. 

§10.1.3  
 

Naburige waterlopen  De site is gelegen aan enkele waterlopen. Betreffende 
waterlopen worden besproken, met name voor wat 
betreft de beheerder, afstroomgebied en hydraulische 
aspecten. Gezien er geen afvalwaterlozingen op 
plaatsvinden, komt een kwalitatieve bespreking niet aan 
bod. 

§10.1.4 Overstromingsgevoeligheid De ligging van het plangebied op de 
overstromingskaarten wordt besproken. 

§10.1.5 Infiltratiecapaciteit en 
grondwaterpeil 

Beschrijving van de potentieel relevante elementen voor 
hemelwater, m.n. de doorlaatbaarheid van de bodem en 
het grondwaterpeil in het kader van 
hemelwaterinfiltratiemogelijkheden (watertoets). 

10.1.2 Openbare riolering en RWZI 
Figuur 26 toont de ligging van Staalbeton op de zoneringsplannen. De westkant van het bedrijf, 
met de hallen 1 t.e.m. 6 en 8 is gelegen in centraal gebied, d.w.z. dat de openbare weg is voorzien 
van een openbare riolering met aansluiting op een RWZI. De oostelijke zijde, met hallen 9 t.e.m. 
11, alsook de naburige ontwikkeling ten noorden (niet van Staalbeton), is gelegen in collectief 
geoptimaliseerd buitengebied. Ook dat stuk is, sinds de aanleg van Vroente, voorzien van een 
openbare riolering. 
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Figuur 26: Ligging bedrijf en plangebied op zoneringsplannen (bron: Geoloket VMM) 

 

Figuur 27

 

Figuur 27 toont de ligging van de rioleringen in de omliggende straten.  
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Figuur 27 Ligging rioleringen in de omliggende straten (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

De Oostmalsesteenweg is voorzien van een gemengde riolering, met aansluiting op de RWZI 
van Hoogstraten. Zowel de straten Looi als Vroente zijn ter hoogte van de bedrijfssite voorzien 
van een gescheiden openbare riolering. De regenwaterafvoer (RWA) is uitgevoerd door open 
infiltratiegrachten aan één of aan beide zijden van de weg. Overlopen gaan uiteindelijk in een 
gracht loodrecht op Looi met verbinding op de wadi ten zuidoosten van de KMO-zone. Deze 
beschrijving is bij benadering. Het hemelwater dat ontstaat op het plangebied en op het huidig 
terrein van Staalbeton wordt niet op deze RWA geloosd waardoor een meer accurate 
beschrijving zich niet opdringt. 

De DWA-riolering van Vroente is aangesloten op de transportleidingen naar de RWZI van 
Hoogstraten. 

De RWZI van Hoogstraten, geëxploiteerd door de nv Aquafin (met volgnummer 58), heeft een 
ontwerpcapaciteit van 26.000 I.E.54 en een basiszuiveringscapaciteit van 25.349 I.E.54 (d.w.z. 
inwonerequivalent berekend o.b.v. 54 g BZV/I.E.d - met BZV een maat voor de organische 
verontreiniging). 
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10.1.3 Waterlopen in de omgeving 
Figuur 28

 

Figuur 28 toont de ligging van de gecategoriseerde waterlopen op en rondom het plangebied. 
Ten zuiden en ten oosten van het plangebied loopt de Kleine Mark. De Kleine Mark is een 
geklasseerde waterloop van 2e categorie, met waterlichaamcode L2517_5231, die wordt beheerd 
door de provincie Antwerpen (Mark en Aa). De Kleine Mark ontspringt ten zuidoosten van 
Rijkevorsel. Daarna stroomt hij langs het dorp zelf. Uiteindelijk mondt de beek ten zuiden van 
de plaats Wortel uit in de Mark. 

Het kanaal Dessel-Schoten loopt net ten zuiden van de Kleine Mark, parallel aan de zuidgrens 
van het plangebied. Het kanaal Dessel-Schoten is een kunstmatige, bevaarbare waterloop met 
waterlichaamcode VL22_213, die wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg, afdeling regio Oost. 

 

Figuur 28: Ligging waterlopen in de omgeving 
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10.1.4 Overstromingsgevoeligheid 
Figuur 29

 

Figuur 29 toont de ligging van het studiegebied (huidige bedrijfsterrein en plangebied) op de 
overstromingskaart van Geopunt Vlaanderen.  Hieruit blijkt de zuidoostelijke hoek van het 
huidig terrein, samen met de noordelijke industrieterreinen (niet behorende tot Staalbeton) te 
liggen in effectief overstromingsgevoelig gebied. Het plangebied bevat geen 
overstromingsgevoelige gebieden volgens deze kaart. De oevers van de kleine Mark ten zuiden 
worden wel aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. 
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Figuur 29: Ligging huidig bedrijfsterrein en geplande uitbreiding op Overstromingskaart 
Geopunt Vlaanderen 

 

Daarnaast zijn ook de meer recente kaarten met pluviaal en fluviaal overstroombare gebieden, 
beschikbaar via waterinfo.be, relevant. 
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Figuur 30: Pluviale / fluviale overstroombare gebieden in huidig klimaat (waterinfo.be) 

 

 

Figuur 31: Pluviale / fluviale overstroombare gebieden in toekomstig klimaat (waterinfo.be) 
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Zowel de meest zuidoostelijke hoek van het huidige terrein van Staalbeton als de zone tussen 
Hal 6 en Hal 8 worden in de huidige en toekomstige klimaatsituatie aangeduid als 
overstroombaar gebied met kleine, middelgrote tot grote kans, waarbij de kans toeneemt in de 
toekomstige klimaatsituatie. Het plangebied ten oosten wordt zowel aan de (zuid-)westzijde als 
aan de (zuid-)oostzijde aangeduid als overstroombaar gebied, gaande van kleine kans tot grote 
kans naarmate men de oever tot de waterlopen aan beide zijden nadert (ten oosten de Kleine 
Mark, ten westen een regengracht). 

Op diezelfde kaarten kunnen de hoogtes worden geraadpleegd, zowel deze van het huidige 
maaiveld als de waterhoogte bij overstroming in de verschillende klimaatscenario’s en 
kansmarges. De zone aangeduid als grote kans langsheen de Mark krijgt zo de volgende 
aanduiding: DHM: 26,69 m TAW, fluviaal: waterdiepte – huidig en toekomstig klimaat – 
kleine/middelgrote/grote kans (FLU): 0 cm, 0 cm en 0 cm, pluviaal: waterdiepte – huidig klimaat 
– kleine/middelgrote/grote kans (PLU): 42 cm, 30 cm en 18 cm, toekomstig klimaat - – 
kleine/middelgrote/grote kans (PLU): 53 cm, 37 cm en 22 cm. Ook op de andere locaties kunnen 
deze hoogtes worden opgevraagd. Met deze hoogtes dient rekening te worden gehouden, 
zowel voor het overstromingsveilig bouwen als voor eventuele inname van overstromingsruimte 
die dan moet gecompenseerd worden. 

In dat kader is ook het voormalige advies van de provincie Antwerpen van belang:  

Uit de pluviale overstromingskaart blijkt dat voor een bui met een terugkeerperiode van 100 jaar 
ter hoogte van de voorgestelde uitbreidingszone in agrarisch gebied een waterpeil van 26,99 m 
TAW optreedt. Een gedeelte van de percelen liggen beneden dit peil en zouden dus 
overstromen. Er moet overstromingsvrij gebouwd worden met vloerpeil op minstens 27,30 m 
TAW (= hierboven vermeld getal + 30 cm naar boven afronden). Er dient verder ingegaan te 
worden op de waterhuishouding betreffende de voorliggende uitbreiding. Hierbij moet 
bijzondere aandacht besteed worden aan het effectieve overstromingsregime van het nieuwe 
perceel dat wordt aangesneden. Het bergingsvolume voor water dat wordt ingenomen dient 
gecompenseerd te worden door een afgraving op het terrein, zodat water hier nog steeds een 
plaats heeft en zoveel mogelijk kan infiltreren binnen de perceelsgrenzen. Zulk een afgraving of 
verlaging dient steeds uitgevoerd te worden boven de hoogst gekende 
voorjaarsgrondwaterstand om effectief te zijn. Een eventuele vergroting van de 
infiltratievoorziening met het volume dat verloren gaat kan hierbij een optie zijn. Voorafgaand 
aan de uitvoering van werken aan de waterloop moet een stedenbouwkundige vergunning 
verkregen worden. 

Bovenstaand advies zal, in combinatie met de overstromingskaarten, in rekening worden 
gebracht bij de verdere beoordeling. Het peil van 26,99 m TAW zal hierbij als referentiepeil voor 
compensatie worden beschouwd. 

10.1.5 Infiltratiecapaciteit en grondwaterpeil 
Hemelwater opgevangen op verharde terreinen en gebouwen, wordt bij voorkeur, indien geen 
hergebruik mogelijk is, lokaal geïnfiltreerd. Om de mogelijkheden hiervoor op een accurate 
wijze te kunnen inschatten en beoordelen, is kennis over de infiltratiecapaciteit en het 
grondwaterpeil noodzakelijk. 

Hiervoor kan in eerste instantie gebruik worden gemaakt van de beschikbare kaarten op de 
diverse geoloketten. 
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Documentatie geoloketten 
Figuur 32

 

Figuur 32 toont de ligging van het huidige bedrijf en de gewenste ontwikkeling op de 
bodemkaart. Het grootste deel van de bodem waar de gewenste uitbreiding is gepland, wordt 
gekenmerkt als natte lemig zandbodem (ten noorden) en matig natte zandbodem (ten zuiden). 
De uiterst noordoostelijke hoek krijgt dan weer de indeling matig natte lemig zandbodem. Alle 
drie de bodems bevatten aldus de bodemkaart een duidelijke ijzer en/of humus horizont. 
Langsheen de waterloop aan de oostgrens is tenslotte een strook gekenmerkt als natte lemig 
zandbodem met dikke antropogene humus horizont. 

 

Figuur 32: Ligging huidig bedrijf en gewenste uitbreiding op bodemkaart (Geopunt.be) 

 

Een zandbodem zal over het algemeen eerder goed doorlatend zijn. De aanwezigheid van leem 
zal dit in zekere mate beperken. Voornamelijk relevant lijkt echter het feit dat deze bodems 
gekenmerkt worden als nat tot matig nat. Een hoge grondwaterspiegel kan de 
infiltratiecapaciteit ook sterk verhinderen, zelfs bij een op zich goed doorlatende zandbodem. 

Figuur 33  toont de ligging van het bedrijf en de geplande uitbreiding op de kaart met 
infiltratiegevoelige bodems. De zone ten noordoosten en het zuidelijk gedeelte van de 
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uitbreiding, op de bodemkaart (Figuur 32) gekenmerkt als matig natte lemig zandbodem, 
respectievelijk matig natte zandbodem, zijn beide aangeduid als infiltratie-gevoelig.  

 

Figuur 33: Ligging bedrijf en geplande uitbreiding op de kaart met infiltratiegevoelige zones 
(Geopunt.be) 

 

Merk op dat de huidige wadi aldus deze kaart (grotendeels) in niet infiltratiegevoelig gebied ligt. 

Gezien het belang van deze kenmerken bij het ontwerp van de hemelwaterhuishouding, de 
grootte van de (geplande) daken en verhardingen en de onzekerheid die gepaard gaat met de 
inschattingen o.b.v. de bodem-samenstelling en de algemene kaarten, werd er voor dit plan-
MER geopteerd om enkele infiltratieproeven en grondwaterpeilmetingen uit te voeren, 
specifiek op die plaatsen, relevant voor deze ontwikkeling. Dat wordt verderop besproken. 
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Tenslotte kunnen ook de hellingenkaart (Figuur 34

 

Figuur 34) en de kaart met grondwaterstromingsgevoelige zones (Figuur 35) van belang zijn 
voor de hemelwaterhuishouding. Bij sterk hellend terrein kan speciale aandacht noodzakelijk 
zijn voor de (richting van) afwatering van het hemelwater. Het terrein wordt gekenmerkt als niet 
tot heel matig hellend. De gevoeligheid voor grondwaterstroming is voornamelijk relevant bij 
grotere ondergrondse constructies die hier niet worden beoogd. 
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Figuur 34: Ligging huidig bedrijf en geplande uitbreiding op de hellingenkaart (Geopunt.be) 

 

Figuur 35 Ligging huidig bedrijf en geplande uitbreiding op de kaart met 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt.be) 

Infiltratieproeven en grondwaterpeilmetingen 

Om een zo accuraat mogelijke beoordeling mogelijk te maken van de geplande ontwikkelingen, 
werden enkele infiltratieproeven en grondwaterpeilmetingen uitgevoerd op het plangebied.  

Het verslag van deze aanvullende proeven is toegevoegd in Bijlage 10.1.  

De locatie van deze proeven is getoond in Figuur 36 en Figuur 37 de resultaten zijn samengevat 
in Tabel 34. 
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Figuur 36: Ligging en beschrijving gevraagde aanvullende infiltratieproeven en peilmetingen 

 

 

Figuur 37Figuur 37 toont de uiteindelijke locatie van de boringen en infiltratieproeven met de 
nummering gehanteerd in Tabel 34. 
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Figuur 37: Uiteindelijke locatie en nummering rapport infiltratieproeven (uit rapport BDB – zie 
Bijlage 10.1) 

 

Tabel 34: Samenvatting resultaten voorgaande (in cursief) en aanvullende infiltratieproeven 

Locatie mv(*) (m 
TAW) 

GWP (m-
mv) 

(m TAW) 

Diepte 
infiltratieproef  

(m-mv) 

Doorlaatbaarheid 

m/d m/s mm/h 

B1 27,05 2,00 
(25,05) 

0,00 6,49 7,51.10-5 270 

0,52 3,76 4,35.10-5 157 

B2 26,82 1,10 
(25,72) 

0,00 0,03 2,6210-7 1 

0,50 0,63 7,24 26 

B3 27,28 1,20 
(26,18) 

0,00 2,30 2,66.10-5 96 

0,55 2,49 2,88.10-5 104 

I1 26,95  0,00 6,07 7,03.10-5 253 

0,52 1,98 2,29.10-5 83 

I2 27,13  0,00 1,05 1,21.10-5 44 

0,55 0,95 1,10.10-5 40 

I3 27,31  0,00 0,62 7,23.10-6 26 

0,55 1,01 1,17.10-5 42 

I4 26,82 -  0,00 0,25 2,95.10-6 10 

0,51 0,94 1,09.10-5 39 

I5 26,80 - 0,00 0,39 4,57.10-6 16 

0,55 3,61 4,18.10-5 150 

I6 26,73 - 0,00 < 0,03 2,62. 10-7 1 

0,51 0,91 1,05.10-5 38 

I7 27,61 - 0,00 0,53 6,14.10-6 22 

0,50 1,24 1,44.10-5 52 
*Op basis van kaarten (waterinfo.be) en niet bevestigd door landmetingen 
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Conform de richtlijnen van de VMM (Tabel 35) voldoen al deze waarden, m.u.v. deze op maaiveld 
t.h.v. I6  en B2 d.i. net langsheen de kleine Mark, ruimschoots aan de voorwaarden om integraal 
in te zetten op infiltratie (Tabel 35).  

Tabel 35: Richtwaarden doorlatendheid (Ksat) in functie van bronmaatregelen (bron: Code van 
Goede Praktijk Rioleringen) 

Infiltratiecapaciteit / doorlatendheid (Ksat) Voorschrift infiltratie/buffering 

> 5.10-7 m/s Volledige infiltratie 

< 5.10-7 m/s en > 1.10-7 m/s Volledige infiltratie (t.b.v. aanvullen 
grondwatertafel) of combinatie met vertraagde 
afvoer (t.b.v. beperken piekafvoeren, 
overstroming en overstorten) 

< 1.10-7 m/s en > 1.10-8 m/s Combinatie van infiltratie en vertraagde afvoer 

< > 1.10-8 m/s Volledige vertraagde afvoer of bijkomend 
inzetten op vermijden van afvoer 

 

Deze vaststellingen zijn allemaal gebeurd op maximum 0,50 m-mv omwille van de hoge 
grondwaterstand. Onder het grondwaterpeil zal immers geen infiltratie meer optreden. 
Bovenstaande richtwaarden zijn m.a.w. enkel van toepassing op voorwaarde dat de voorziening 
boven het grondwaterpeil wordt geplaatst. 

Het grondwaterpeil, vastgesteld tijdens de proeven, varieerde tussen de 1,10 m-mv t.h.v. de kleine 
Mark, 1,20 m-mv ten noorden, kant Looi tot 2,00 m-mv aan de zuidkant van de huidige 
hemelwaterinfiltratievoorziening. Omgerekend naar het TAW-peil (o.b.v. waterinfo.be) geeft dat 
een waarde tussen 25,0 mTAW en 26,2 m TAW, met een afname richting de (zowel zuidelijke als 
oostelijke) kleine Mark. De proeven werden uitgevoerd eind april, statistisch gezien een periode 
met eerder hoge grondwaterstanden (hoogste rond midden maart, laagste rond midden 
september). Gezien de voorafgaande weken uitzonderlijk droog waren, zal het grondwater 
mogelijk toch al in relevante mate lager geweest zijn dan de GHG (gemiddelde hoogste 
grondwaterstand). Om dat na te gaan kan de dichtstbijzijnde freatische 
grondwaterstandindicator worden gezocht. Dat is deze (relatief veraf gelegen) t.h.v. Beerse, 5 
km ten oosten, aan dezelfde kant van het kanaal. Daar bleek de grondwaterstand eind apr/22 al 
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80 cm lager dan het peil begin mrt/22 en zelfs > 1 m onder de GHG (Figuur 38

 

Figuur 38). 

 

Figuur 38: Verloop grondwaterstand dichtstbijzijnde freatische grondwaterstandsindicator 
(DOV Verkenner) – linkse grafiek: over langere periode (1992-2022) – rechtse grafiek 
mei/21-mei/22. 
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Eén van de putten (B1) werd afgewerkt als peilbuis om de grondwaterstand op regelmatige basis 
verder op te meten (begin augustus en begin september was dit 1,9 m-mv, begin oktober steeg 
dit naar 1,48 m-mv). Het punt zelf bevindt zic op 26,86 mTAW (o.b.v. het DHM). 

10.2 Beschrijving huidige situatie 

10.2.1 Huidig terrein 
Tabel 36 geeft een overzicht van de huidige invulling van het terrein van Staalbeton en Groep 
van Roey en de geplande uitbreiding. Het huidige terrein van Groep van Roey en Staalbeton, 
gelegen op de percelen E43F en E41B3 is goed voor een totale oppervlakte van +/- 7,81 ha. 
Hiervan is in de huidige situatie 78% verhard of bebouwd: 37% gebouwen en 41% wegenis en 
verharding. De overige 22% is onverhard: 2% aanleg in waterdoorlatend materiaal zoals 
steenslag, 2% voor de hemelwaterbuffer en 18% groenzone zoals gazon en groenaanplanting.  

Het terrein waarop de geplande uitbreiding wordt voorzien en waarover het eigenlijke plan-MER 
handelt, zijnde de percelen E49E, E49F, E50M, E50R, E51B, E52D, E55E en E48B en in totaal goed 
voor 7,13 ha, is in de huidige situatie 100% onverhard. Er zijn geen gebouwen of verharding 
aanwezig.  

Wanneer beide terreinen samen worden beschouwd, dan geeft dit een oppervlakte van +/- 15 
ha waarvan in de huidige situatie 41% verhard of bebouwd en 59% onverhard is. 

Tabel 36: Oppervlaktetabel huidige situatie 

Beschrijving Huidige terreinen Nieuwe terreinen TOTAAL 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

VERHARDING/BEBOUWING 

Daken      

Gebouw GVR en 
bijgebouw 

1.076 

37% 0 0% 

1.076 

19% 

Hal 1 831 831 

Hal 2 272 272 

Hal 3 2.879 2.879 

Hal 4 2.892 2.892 

Hal 5 3.620 3.620 

Hal 6 3.827 3.827 

Hal 8 3.453 3.453 

Hal 9 2.056 2.056 

Hal 10 1.861 1.861 

Hal 11 2.629 2.629 

Hal 12 3.117 3.117 

Bijgebouwen 596 596 

Verhardingen      

Verharde 
voetgangerszone GVR 

750 

11% 0 0% 

750 

6% 

Parking personeel in 
asfalt 

1.432 1.432 

Zones verplaatsbare 
constructies 

3.639 3.639 

Afspuitplaats 
betonmixers 

278 278 
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Beschrijving Huidige terreinen Nieuwe terreinen TOTAAL 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Wachtzone 
vrachtwagens en 
parking 

1.592 1.592 

Opslagzone 
afgewerkte producten 

808 808 

Circulatie / wegenis 23.600 30% - - 23.600 16% 

TOTAAL VERHARD 6,06 ha 78% 0 ha 0% 6,06 ha 41% 

       

ONVERHARD TERREIN       

Waterdoorlatende 
wegenis 

1.884 2,4% - - 1.884 1% 

Wadi 1.518 1,9% - - 1.518 1% 

Groenzones 13.506 17% 7,13 ha 100% 8,54 ha 57% 

TOTAAL ONVERHARD 1,75 ha 22% 7,13 ha 100% 8,88 ha 59% 

       

TOTAAL 7,81 ha 100% 7,13 ha 100% 15 ha 100% 

10.2.2 Huidige afvalwatervoorzieningen 
Er ontstaat op de site voornamelijk huishoudelijk afvalwater. Bij de activiteiten wordt slechts in 
beperkte mate water gebruikt – het beton nodig voor de aanmaak van de betonnen elementen 
wordt immers extern aangekocht. Het enige bedrijfsafvalwater dat vrijkomt is het 
reinigingswater van mixerwagens en kubels – dat wordt na het doorlopen van een 
zandwasinstallatie, geloosd op de riolering. Het bedrijf beschikt hiervoor over een vergunning 
(3.4.1°a) lozen van bedrijfsafvalwater via een bezinkput en KWS-afscheider aan 0,013 m²/h). 

De lozing van huishoudelijk afvalwater is op te splitsen in twee delen, alles aan de zijde van de 
Oostmalsesteenweg gaat inderdaad eerst via een septische put. De sanitaire voorzieningen in 
hallen 9 t.e.m. 12, gebouwd vanaf 2013, gaan rechtstreeks naar de DWA van Vroente. In de 
omgevingsvergunningen werd destijds gevraagd geen septische putten in voorzien. Het 
huishoudelijk afvalwater betreft dat van een 80-tal eigen werknemers in de productie, 40-50 
externe werkkrachten en een 25-tal kantoorbedienden. Dat is samen 155 VTE. Een werknemer 
wordt over het algemeen gelijk gesteld aan 1/3 I.E. voor wat betreft de afvalwaterproductie. Dat 
is m.a.w. een afvalwaterproductie van +/- 52 I.E. Ten opzichte van de capaciteit van de RWZI van 
Hoogstraten, gelijk aan 26.000 I.E., is dat slechts 0,2% en dus verwaarloosbaar. 

10.2.3 Huidige hemelwatervoorzieningen 
Er zijn op de site twee hemelwaterputten van elk 10 m³. Het aangesloten verbruik is beperkt. 

Bij de vergunningsaanvraag voor de meest recent bijgebouwde hal, waarbij ook de toenmalige 
infiltratievijver werd verplaatst (en grotendeels omgezet tot buffer voor vertraagde afvoer), werd 
een hydraulische nota toegevoegd. Hieronder worden de belangrijkste elementen uit deze nota 
samengevat: 

1 Grondwaterpeilmetingen uitgevoerd (in aug/16) op geplande locatie vijver: GWP op 26,15 en 
26,03 m TAW 

2 Infiltratiemetingen uitgevoerd op geplande locatie vijver: beide proeven gaven een waarde 
van +/- 2 m/d en dus een goede doorlaatbaarheid. 

3 Toenmalige bestaande verhardingen/gebouwen:  
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3.1 Parking opleggers: 3.196 m² 
3.2 Rijweg: 11.217 m² 
3.3 Dakoppervlakte: 6.751 m² waarvan 60 m² in mindering wegens aansluiting op 

hemelwaterput 
3.4 Vijver: 1.293 m² (geen verharding) 
3.5 Aan 250 m³/ha geeft dat een buffervolume van 561 m³ 
4 Toenmalige nieuwe verhardingen/gebouwen: 
4.1 Rijweg: 3.400 m² 
4.2 Nieuw dak: 431 m² 
4.3 Aan 330 m³/ha geeft dat een buffervolume van 126 m³ 
5 De nieuw aan te leggen infiltratie-buffervijver omvat een volume van 750 m³ tussen 26,00 

m TAW (hoogste gemiddelde grondwaterstand) en 26,54 m TAW, waar de vertraagde 
leegloop aan 28,8 l/s (wervelventiel) zich bevindt. 

6 Door de aansluiting op de bestaande lozingsconstructie wordt een bijkomende buffer in de 
leiding gecreëerd van 113 m³. 

7 Door de regelmatig optredende hoge waterstanden in de kleine Mark zal niet altijd geloosd 
kunnen worden. Daarom is een tweede noodoverlaat over de volledige lengte van het 
bekken voorzien op 26,65 m TAW. Hierdoor wordt een extra infiltratiebuffer gecreëerd van 
156 m³. 

8 Tussen het laagste maaiveldpeil (26,8 m TAW) en het peil van deze tweede noodoverlaat is 
nog een buffervolume van 218 m³. 

9 De vertraagde leegloop en noodoverlaat bevinden zich op de site van Staalbeton, in het 
zuidwesten, t.h.v. de perceelsgrens 44D en 41B3. 

10 Er werden modelleringen uitgevoerd o.b.v. cijfers van piekbuien en er werd geen 
noodoverlaat berekend t.e.m. een T20 (terugkeerperiode van 20 jaar). 

11 Aan 400 m²/ha zou voor de aangesloten verhardingen en daken een infiltratieoppervlakte 
van 1.051 m² moeten worden voorzien. Omwille van de hoge grondwaterstand wordt 
infiltratie aldus deze nota ondergeschikt geacht waardoor het feit dat slechts 112 m² 
infiltratieoppervlakte wordt gecreëerd, als aanvaardbaar wordt beschouwd. 

Rekening houdende met de huidige richtlijnen en technische toelichtingen bij de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening, zijn er enkele bedenkingen te maken bij de inhoud van deze 
hydraulische nota. In werkelijkheid zal de buffercapaciteit van 750 m³, onder de eerste doorvoer, 
slechts een beperkt nut hebben, gezien het verhoudingsgewijs kleine infiltratieoppervlak 
(slechts 10% van de vereisten van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 
Hemelwater). Bij de modelleringen van het aantal noodoverstorten is uitgegaan van een 
buffercapaciteit van 330 m³/ha terwijl de feitelijke buffering voor vertraagde lozing zich pas 
boven het wervelventiel bevindt en dit buffervolume is heel wat minder dan 330 m³/ha. 

Betreffende infiltratie- of eerder buffervijver, zal worden verplaatst in de geplande situatie. 

In de navolgende tekst zal worden geëvalueerd of toch opnieuw kan worden overgegaan op 
voldoende infiltratie en dit door het voorzien van een heel ruime, ondiepe infiltratiewadi. 
Doordat het gebied zou toenemen als gevolg van de gevraagde bestemmingswijziging, komt 
meer oppervlakte ter beschikking waardoor dit oppervlakte-vereisende systeem nu wel een 
mogelijkheid kan bieden. Door in te zetten op infiltratie i.p.v. vertraagde afvoer kan men, 
ondanks de geplande toename in verhardingen, toch zoveel mogelijk bijdragen in de strijd 
tegen de verdroging. Aan de andere zijde moet wel voldoende veiligheid worden ingecalculeerd 
in geval van hoge (grond-)waterstanden. Met beide streefdoelen zal rekening worden gehouden 
bij het ontwerp van de voorzieningen in de geplande situatie. 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 114 | 191 
 

10.3 Beschrijving en beoordeling geplande situatie 

10.3.1 Gepland terrein 
Tabel 37 geeft een overzicht van de geplande invulling van het terrein van Staalbeton en groep 
van Roey en de geplande uitbreiding. 

Van de totale oppervlakte van 15 ha, zou in de geplande situatie +/- 78% bebouwd/verhard en 
22% onverhard zijn. De verhouding verharding/bebouwing en onverhard terrein van het terrein 
dat op dit moment al in exploitatie is, wordt m.a.w. behouden op het plangebied. De verharding 
op het plangebied, dat in de huidige situatie volledig onverhard is, neemt toe tot 77%. 

Een dergelijke toename in verharding heeft een relevant effect op de (lokale) waterhuishouding. 

Door het aanleggen van een relevant aandeel groendaken en het plaatsen van de nodige 
infiltratie- en buffervoorzieningen moet dit effect zoveel mogelijk worden gemilderd. Dat wordt 
besproken in § 10.3.3. 

Tabel 37: Oppervlaktetabel geplande situatie (bij benadering) 

Beschrijving Huidige terreinen Nieuwe terreinen TOTAAL 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

VERHARDING/BEBOUWING 

Daken      

Gebouw GVR en 
bijgebouw 

1.076 

37% 0 0% 

1.076 

20% 

Hal 1 831 831 

Hal 2 272 272 

Hal 3 2.879 2.879 

Hal 4 2.892 2.892 

Hal 5 3.620 3.620 

Hal 6 3.827 3.827 

Hal 8 3.453 3.453 

Hal 9 2.056 2.056 

Hal 10 1.861 1.861 

Hal 11 2.629 2.629 

Hal 12 3.117 3.117 

Bijgebouwen 596 596 

Uitbreiding A 

0 
0% 

10.585 15% 10.585 7% 

Uitbreiding B 8.084 11% 8.084 5% 

Uitbreiding C 6.468 9% 6.468 4% 

Uitbreiding D (scenario 
zonder Leidingsstraat) 

0 2.525 4% 2.525 2% 

Verhardingen      

Verharde 
voetgangerszone GVR 

750 

11% 

- 
0% 

750 

8% 

Parking personeel in 
asfalt 

1.432 - 1.432 

Zones verplaatsbare 
constructies 

3.639 1.689 2% 5.328 

Afspuitplaats 
betonmixers 

278 - 0% 278 
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Beschrijving Huidige terreinen Nieuwe terreinen TOTAAL 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Wachtzone 
vrachtwagens en 
parking 

1.592 - 1.592 

Opslagzone 
afgewerkte producten 

808 2.323 3% 3.130 

Circulatie / wegenis 
23.600 + 

1.518 
32% 4.970 35% 50.088 34% 

TOTAAL VERHARD 6,27 ha 80% 5,52 ha 77% 11,80 ha 79% 

       

ONVERHARD TERREIN       

Waterdoorlatende 
wegenis 

1.884 2% 175 <1% 2.059 1,4% 

Wadi -  9.164 13% 9.164 6% 

Groenzones 1,35 ha 18% 6.706 9% 2,02 ha 14% 

TOTAAL ONVERHARD 1,54 ha 20% 1,60 ha 22% 3,14 ha 21% 

       

TOTAAL 7,81 ha 100% 7,13 ha 100% 15 ha 100% 
 

In de geplande situatie zal dus 79 % van het totale gebied (huidig terrein en plangebied) verhard 
zijn. Door het uitvoeren van de helft van de nieuwe daken van A-C en volledig gebouw D als 
groendaken (de rest wordt voorbehouden voor zonnepanelen en lichtstraten) zou dit zakken 
met 6 % tot 73 %. De overige 21-27% blijft onverhard en zal dienen als groenbuffer, voor de 
infiltratie- en bufferwadi e.a. groenvoorzieningen. 

10.3.2 Geplande afvalwatervoorzieningen 
De geplande gebouwen brengen geen relevante bijkomende afvalwaterstro(o)m(en) met zich 
mee. Er wordt geen bijkomende bedrijfsafvalwaterstroom verwacht. 

Gezien de grootte van de gebouwen zullen wel de nodige sanitaire voorzieningen worden 
gepland, verdeeld over het gebouw. Deze kunnen worden gevoed met een lokale 
hemelwaterput, maar het betreffende verbruik zal zeer beperkt zijn.  

Het huishoudelijk afvalwater dat hierbij vrijkomt, zal rechtstreeks geloosd worden naar de DWA 
van Vroente en zo naar de RWZI van Hoogstraten. Gezien de geplande uitbreiding slechts een 
toename van maximum 10% van het aantal werkkrachten met zich mee zou brengen, is dat, in 
vergelijking met de huidige situatie, een toename van het geloosde huishoudelijk afvalwater 
van slechts +/- 5,2 I.E. 

10.3.3 Geplande hemelwatervoorzieningen 
Zoals toegelicht in § 10.3.1 komt er in de geplande situatie grootteorde  2,77 ha verharding en 2,75 
ha bebouwing bij en dit grotendeels op het plangebied, dat 7,13 ha omvat. Uitzondering omvat 
het gedeelte van het huidige bedrijfsterrein waar zich nu de hemelwaterbuffer bevindt. 

In de geplande situatie zal dus 79% van het totale terrein verhard zijn, door wegenis en/of 
gebouwen. Dit heeft zijn impact op de natuurlijke afvloei van het opgevangen hemelwater. 

Dit effect moet zoveel mogelijk worden gemilderd door het voorzien van geschikte 
hemelwatervoorzieningen. Als basis worden hiervoor de richtlijnen uit de gewestelijke, 
provinciale en soms bijkomende lokale hemelwater-verordeningen gehanteerd. Hierbij geldt 
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steeds de aflopende volgorde van prioriteit: hergebruik, infiltratie, buffering met vertraagde 
afvoer, lozing op een waterloop, op RWA en dan pas op een DWA (of gemengde riolering).  

Diezelfde volgorde van prioriteit wordt in deze beoordeling gehanteerd. 

Hemelwatergebruik 
De eventuele toepassingen voor het opgevangen hemelwater zijn zeer beperkt. Bovendien 
zorgt de opslag in hemelwaterbuffers voor een verlaging van de hemelwaterafvoer waardoor 
deze mogelijk niet meer gravitair naar de ondiepe infiltratiewadi kan gebeuren. 

Om deze redenen worden slechts lokale hemelwaterputten voorzien van 10 m³ ter hoogte van 
de sanitaire blokken waarop hoogstens 200 m² dakoppervlak zal worden aangesloten. Deze 
putten worden niet in mindering gebracht bij de berekening van het benodigde buffervolume 
en de benodigde infiltratieoppervlakte voor hemelwater. 

Groendaken 
Zowel voor biodiversiteit als ter reductie van de impact op de waterhuishouding, zou ervoor 
worden geopteerd om de helft van de nieuwe daken van gebouwen A-C uit te voeren als 
groendak. De andere helft wenst men voor te behouden voor zonnepanelen en eventueel 
andere technieken. Gebouw D zou volledig worden voorzien van groendak. 

Opdat een groendak voor 50% in mindering mag worden gebracht bij de dimensionering van 
de volgende hemelwatervoorzieningen (infiltratie en buffering), moet deze minstens 35 l/m² 
kunnen bufferen. Er wordt vanuit gegaan dat de geplande groendaken hieraan zullen voldoen. 

Hemelwaterinfiltratie en buffering 
Alle hemelwater dat van de verhardingen en gebouwen afwatert, zal worden verzameld in een 
nieuw aan te leggen, ruime hemelwaterwadi. Deze beslaat een oppervlakte van +/- 11.087 m² en 
heeft een nuttige waterdiepte van 30 cm (d.w.z. niveau tussen bodem en (eerste) overloop), 
waardoor een volume van 3.326 m³ wordt gegenereerd. 

Er zal op de totale site +/- 11,8 ha verharding/bebouwing worden voorzien. Het gedeelte van 
Groep Van Roey beschikt over eigen infiltratievoorzieningen. Bovendien zal er, zoals hierboven 
wordt toegelicht, voor worden geopteerd om de helft van de nieuwe daken (gebouw C volledig) 
uit te voeren als groendaken (de andere helft wordt voorbehouden voor zonnepanelen en 
technieken). Indien de groendaken slechts voor de helft worden meegeteld, zoals toegestaan 
volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, dan geeft dit nog +/- 
10,86 ha verharding / bebouwing die naar de nieuwe wadi zal worden afgevoerd. 

Aan 250 m³/ha en 400 m²/ha, conform de richtlijnen van de verordening, dient hiervoor een 
infiltratievoorziening te worden geplaatst van (afgerond) 2.715 m³ en 4.346 m². 

Gezien het relatief hoge grondwaterpeil (zie ook § 10.1.5) en het feit dat de leidingen al wat dieper 
zullen toekomen wegens de grote af te leggen afstanden, is een ondiepe wadi de meest 
aangewezen infiltratievoorziening. Enkel op die manier kan (zoveel mogelijk) worden vermeden 
dat hier grondwater in zal staan. Bij een wadi is de waterhoogte, d.w.z. het niveau tussen de 
bodem en de overloop, beperkt tot maximum 30 cm. Enkel indien zo uitgevoerd mag de 
bodemoppervlakte, zoals omschreven in de technische toelichting bij de 
hemelwaterverordening, in rekening worden gebracht als infiltratieoppervlakte. Om het juiste 
volume te creëren, moet bij een dergelijke diepte, een wadi worden voorzien van minstens 9.050 
m² (2.715 m³ / 30 cm). In de praktijk wordt zelfs een wadi voorzien van meer dan 11.000 m². Die 
zal dus goed zijn voor meer dan 1.000 m²/ha en 306 m³/ha en dus in relevante mate meer dan 
voorgeschreven door de verordening. 
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De nodige oppervlakte zal hiertoe worden vrijgemaakt aan de oostelijke zijde van het 
plangebied. 

Teneinde extra volume te creëren voor eventuele overstromingscompensatie, wordt de 
doorvoer, voorzien op 30 cm van de bodem, uitgevoerd als een knijpleiding van 150 mm. De 
feitelijke overloop wordt pas op 60 cm van de bodem voorzien. Op die manier kan hemelwater 
dat niet kan infiltreren of intredend overstromingswater vanuit de kleine Mark, dit bekken 
vertraagd terug verlaten. Het gaat om een extra volume van +/- 3.326 m³. 

De noodzaak tot overstromingscompensatie wordt verder besproken in §10.3.4. 

Merk op: de wadi is uitgetekend in twee delen. Een voldoende grote buis onderaan zal de goede 
verbinding tussen beide moeten garanderen. 

Siriomodellering 

Voor de beoordeling van de hemelwatervoorzieningen wordt een Siriomodellering uitgevoerd. 
Sirio is een bakkenmodel, ontwikkeld door prof. dr. Patrick Willems van de KU Leuven, en 
gebaseerd op een (meer dan) 100-jarige neerslagreeks. 

In dit geval is het een eenvoudig model, met slechts één bak, meer bepaald de geplande 
hemelwaterwadi. 

De volgende input werd gedefinieerd: 

• Afwaterende oppervlakte: 6.061 ha verharding en 4,052 ha daken en 1,5017 ha 
groendaken. Gewone daken en verhardingen aan 2 mm oppervlakteberging en 80% 
afvloei.  

• Volume: hoewel het nuttige volume van de infiltratiewadi 3.326 m³ bedraagt, wordt, 
omwille van de occasionele wateroverlast vanuit de kleine Mark, een extra buffervolume 
van 3.326 m² gecreëerd tussen de overloop op 30 cm van de bodem (die wordt 
uitgevoerd als knijp) en het maaiveld. Ook biedt dit de mogelijkheid om bij de soms hoge 
grondwaterpeilen dienst te doen als buffer voor vertraagde afvoer. Dit wordt duidelijk bij 
de modellering bij verschillende grondwaterpeilscenario’s. 

• Bodempeil: het bodempeil wordt gedefinieerd op 26,2 m TAW. Dat is gelijk aan het 
laagste huidige maaiveldpeil ter hoogte van de wadi (26,80 m TAW), verminderd met 60 
cm. 

• Infiltratiecapaciteit: voor de infiltratiecapaciteit wordt het gemiddelde genomen van de 
metingen ter hoogte van B2, I4, I5, I6 en I7, zowel op maaiveld als op 50 cm-mv. Dat is 
gelijk aan 36 mm/h. Hierop wordt een veiligheidsfactor van 1,5 toegepast. Infiltratie 
langsheen de bodem (11.087 m²). 

• Overloopconstructie: er wordt een doorvoer gecreëerd voor niet infiltrerend hemelwater 
op 30 cm van de bodem (enkel dan mag de bodem als infiltratieoppervlakte worden 
gerekend). Deze wordt echter uitgevoerd als knijp van 150 mm om een vertraagde 
doorvoer te creëren in geval van hoog (grond- en/of oppervlakte) water en bij 
overstromingen van de kleine Mark. 

• Grondwaterpeil: er werden twee (uiterste) scenario’s in rekening gebracht: in een eerste 
(best-case) scenario wordt geen grondwaterpeil in rekening gebracht en wordt ervan 
uitgegaan dat dit steeds onder het bodempeil van de wadi blijft. In een tweede (worst-
case) scenario wordt de grondwaterstand gedefinieerd als volgt: 
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Dat wil ook zeggen dat gedurende een drietal maanden per jaar geen infiltratie zal optreden 
maar grondwater in de voorziening zal intreden.  

Merk op: de input van het grondwater kan een relevante impact hebben op de bevindingen uit 
de modelleringen. Met deze twee scenario’s wordt getracht  een zo realistisch mogelijk beeld te 
scheppen van het bereik. Nog hoger grondwater kan de infiltratie echter nog meer beperken – 
verdere opvolging van de grondwaterstand op B1 met afstemmen van het verband met de 
grondwaterstand ter hoogte van de geplande wadi is aangewezen (zie ook Postmonitoring). 

Bovenstaande input in het model geeft de volgende output: 

Tabel 38: Resultaten Siriomodellering hemelwatervoorzieningen Staalbeton 

 Geen effect van grondwater Grondwatervariatie (25 – 26,5 m TAW) 

BAK TOTAAL Groendaken BAK 2: 
WADI 

TOTAAL Groendaken BAK 2: 
WADI 

Inkomende volumes 

Netto neerslag  
(m³/100 j) 

6.848.000 
(100%) 

1.209.000 
(100%) 

5.638.000 
(90%) 

6.848.000 
(94%) 

706.300 
(100%) 

5.638.000 
(84%) 

Drainage 
(m³/100 j) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

230.800 
(4%) 

0 
(0%) 

2.997.000 
(33%) 

Overige 
ingaande 
debieten 
(m³/100 j) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

637.300 
(10%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

637.300 
(10%) 

Uitgaande volumes 

Infiltratie 
(m³/100 j) 

6.266.000 
(91%) 

0 
(0%) 

6.266.000 
(100%) 

6.564.000 
(94%) 

0 
(0%) 

6.564.000 
(98%) 

Evaporatie 
(m³/100 j) 

582.600 
(9%) 

572.800 
(47%) 

9.846 
(0,2%) 

699.100 
(6%) 

572.800 
(47%) 

126.400 
(2%) 

Doorvoer 
(m³/100 j) 

157 
(0,002%) 

0 
(0%) 

157 
(0,003%) 

559 
(0,008%) 

0 
(0%) 

559 
(0,01%) 

# / 100 j 5 - 5 110 - 110 

T20-T50 (in l/s)* 0,2 – 3,4 - 0,2 – 3,4 3,4 – 6,7 - 3,4 – 6,7 

Hergebruik 
(m³/100 j) 

niet mee beschouwd – verwaarloosbaar watergebruik 
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 Geen effect van grondwater Grondwatervariatie (25 – 26,5 m TAW) 

BAK TOTAAL Groendaken BAK 2: 
WADI 

TOTAAL Groendaken BAK 2: 
WADI 

Overstort 
(m³/100 j) 

0 
(0%) 

636.300 
(53%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

636.300 
(53%) 

0 
(0%) 

* Gedurende 3600 seconden  

Visueel ziet dat er als volgt uit: 

 

Figuur 39 Schematische weergave resultaten Siriomodellering 

 

In het worstcase scenario wat betreft het grondwater zal nog steeds dezelfde (of zelfs een 
grotere) hoeveelheid water infiltreren, maar treedt in bepaalde gevallen een doorvoer op die 
deels gevoed is door grondwater en deels door hemelwater. Zoals duidelijk uit 
Figuur 40 blijft het niveau in de wadi meer dan 95% van de tijd onder het 
doorvoerpeil. Slechts <5% van de tijd zal doorvoer optreden. Een detail van deze 
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doorvoeren is weergegeven in Figuur 41

 
Figuur 41. Deze doorvoer blijft t.e.m. een T20 beperkt tot minder dan 6,7 l/s en t.e.m. een T100 tot 
≤ 8 l/s, wat overeenkomt met <  1 l/s.ha van het aangesloten oppervlak (+/- 10,86 ha). 

 

 

Figuur 40 Vullingsgraad hemelwaterwadi bij twee beschouwde grondwaterscenario's 
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Figuur 41 Detail doorvoeren in scenario met grondwatervariatie 25 – 26,5 m TAW (wanneer 

geen grondwater in rekening wordt gehouden zijn deze zeer beperkt) 

 

Ondanks het feit dat gedurende enkele maanden ook grondwater in het systeem intreedt, is de 
meerwaarde die wordt gecreëerd door het opteren voor deze opstelling, in termen van 
hemelwaterinfiltratie en aanvulling van het grondwater zo groot dat dit toch de voorkeur biedt 
ten opzichte van de omschakeling naar een voorziening voor vertraagde afvoer. 

Uit 

 

Figuur 40 Vullingsgraad hemelwaterwadi bij twee beschouwde grondwaterscenario's 
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Figuur 40 Vullingsgraad hemelwaterwadi bij twee beschouwde grondwaterscenario's 

blijkt ook het maximum volume van 6.625 m³ niet gehaald waardoor, zeker in de zone kant Looi 
(de rest zit immers onder het overstromingsrisicopeil), de veronderstellingen wat betreft 
overstromings-compensatie als betrouwbaar kunnen worden beschouwd.  

10.3.4 Overstromingscompensatie 
In § 10.1.4 werden de verschillende overstromingskaarten besproken. Op de Geopuntkaarten 
met aanduiding van overstromingsgevoelige gebieden (Figuur 29 in § 10.1.4), ligt het plangebied 
niet in mogelijk noch effectief overstromingsgevoelig gebied. In principe moet, volgens de 
huidige Vlaamse bouwregelgeving, enkel in de effectief overstromingsgevoelige gebieden 
overstromingscompensatie worden voorzien. 

Ook de nieuwe kaarten, met aanduiding van pluviaal en fluviaal overstroombare gebieden, 
kunnen echter relevant zijn om risico’s op de langere termijn en van andere aard, te kunnen 
inschatten op het terrein. Op deze kaarten zijn er wel (pluviaal) overstroombare zones aangeduid 
op het plangebied en dit met name langsheen de kleine Mark, waar de nieuwe 
infiltratievoorziening is voorzien en op de meest zuidwestelijke hoek, net naast de huidige 
hemelwaterbuffer.  

Door de provincie Antwerpen wordt als basis voor overstromingscompensatie het waterpeil bij 
het toekomstig klimaat (2050) met middelgrote kans (T100) beschouwd als richtlijn. Op basis 
van dit waterpeil en de geplande ophogingen in de betreffende zones kan het benodigde 
volume dat moet worden voorzien als overstromingscompensatie worden berekend. 

Er zijn twee relevante zones in het plangebied die moeten worden beschouwd. De zone ten 
zuidwesten enerzijds, en de zone ten oosten, langsheen de Mark anderzijds. Beide zones zijn in 
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rood omrand aangeduid op 

 

Figuur 42  

 

Figuur 42en zijn navolgend afzonderlijk besproken. 
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Figuur 42: Overstroombare zones toekomstig klimaat op plangebied (huidig klimaat – 
middelgrote kans als basis beschouwd) 

 

Zuidwestelijke zone 
In de zuidwestelijke hoek van de planzone, net naast waar zich in de huidige situatie de 
hemelwaterbuffer bevindt, is een zone aangeduid als overstroombaar in het huidige klimaat 
met middelgrote kans. Het huidige niveau in deze zone is gelijk aan 26,9 m TAW en dus onder 
het overstromingsrisicopeil  van 27,06 m TAW. Alle ophogingen en gebouwen die hier worden 
gepland, zouden dus gecompenseerd moeten worden indien men deze kaarten hiervoor als 
richtinggevend beschouwt. De met deze zone overlappende oppervlakte van de op dit moment 
geplande gebouwen wordt ingeschat als +/- 300 m². Over deze zone wordt 0,16 m ruimte voor 
overstromingswaterhoogte ingenomen – die moet worden gecompenseerd in een volume van 
48 m³. Hiertoe kunnen de nodige putten worden voorzien onder de geplande gebouwen of 
verharding of dit kan ook worden afgeleid naar de centrale wadi. De concrete uitwerking en 
eventuele herberekening hiervan dient te gebeuren bij de stedenbouwkundige aanvragen. 

Zone ten oosten – langsheen kleine Mark 
De zone ten oosten, aangeduid als overstroombaar in het toekomstige klimaat met middelgrote 
kans, beslaat een oppervlakte van ongeveer 5.400 m². Er zijn geen gebouwen noch 
verhardingen gepland in deze zone. Wel zal alle hemelwater dat wordt opgevangen op de 
bestaande en geplande verhardingen en gebouwen naar hier worden afgeleid, en zal deze zone 
worden ontwikkeld tot wadi. Hiertoe zijn de nodige uitgravingen gepland. 

De wadi zou in totaal een oppervlakte van +/- 11.087m² beslaan.  Zowel een gedeelte ten westen 
als een gedeelte ten noorden, kant Looi, is niet aangeduid als overstroombaar op betreffende 
kaarten, waardoor de geplande uitgraving daar volledig kan worden beschouwd als 
compensatievolume. Het maaiveld aan de westkant van de geplande wadi ligt in de huidige 
situatie al onder het overstromingsrisicopeil waardoor dit niet altijd geschikt wordt beschouwd 
als compensatievolume/oppervlakte (zeker bij hoog grondwaterpeil). De zone ten noorden, kant 
Looi beslaat ongeveer 1.800 m² - het huidige niveau is gemiddeld 27,3 m TAW, de wadi zal 
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worden uitgegraven tot +/- 26,2 m TAW. Indien enkel het volume boven het 
overstromingsrisicopeil (27,06 m TAW) mag worden beschouwd als compensatie., is dat gelijk 
aan +/- 432 m³. Indien de volledige uitgraving mag worden beschouwd, is dat 1.980 m³. Er wordt 
met deze voorzieningen dus een bijkomend volume voor overstromingswater vanuit de kleine 
Mark gecreëerd van +/- 432 – 1.980 m³. 

10.4 Uitvoeringsalternatieven 
In deze fase (plan-MER) zijn er nog enkele andere uitvoeringsalternatieven uitgewerkt. Er is voor 
geopteerd om in de berekeningen en beoordeling de versie te bespreken met de minst gunstige 
verhouding verhardingen/daken versus hemelwaterwadi. Gezien die uitvoering al een gunstige 
beoordeling krijgt, zal dit voor de andere alternatieven zeker het geval zijn. 

Zo is er de versie waarbij een leidingstraat (Antwerpen-Rühr) in de noordelijke zone is gepland. 
In die versie valt uitbreiding D, goed voor 2.525 m² groendak, weg, alsook een deel 
wegenis/verharding, goed voor 4.851 m². De wadi zou in deze versie een oppervlakte van 11.400 
m² beslaan. De combinatie van minder verharding en een grotere wadi zal de al zeer beperkte 
aantal doorvoeren, nog verder reduceren.  

10.5 Synthese 

10.5.1 Huidige situatie 
In de huidige situatie is, van het volledige terrein d.w.z. het huidige terrein en het plangebied, 
samen goed voor 15 ha, 51% onverhard en onbebouwd en 49% ingenomen door verharding of 
gebouwen. 

Zowel het waterverbruik als de afvalwaterproductie op de site is beperkt. Het beton voor de 
aanmaak van de elementen wordt aangevoerd en dus niet op de site zelf aangemaakt. 
Bedrijfsafvalwaterproductie is beperkt tot reinigingswater van kubels en mixerwagens, na 
doorlopen van een zuiveringsinstallatie. Huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op de riolering 
aan +/- 52 I.E. (inwonerequivalent). De impact op de ontvangende RWZI is verwaarloosbaar. 

Het hemelwater opgevangen op de verhardingen en gebouwen loopt, naast een beperkt 
hergebruik, allemaal naar een infiltratiebuffer. Deze zal echter slechts in beperkte mate dienst 
doen voor infiltratie gezien het heel kleine infiltratieoppervlak dat deze voorziet. Wanneer enkel 
de buffercapaciteit boven de doorvoer in rekening wordt gebracht, is ook minder buffervolume 
voorhanden dan de voorgeschreven 330 m³/ha.  

In de geplande situatie zal deze buffer worden verplaatst en zal voor een meer doorgedreven 
infiltratie en geoptimaliseerde buffer worden geopteerd. 

10.5.2 Geplande situatie 
In de geplande situatie zal 79% van het totale gebied (huidig terrein en plangebied) verhard zijn. 
Door het uitvoeren van de helft van de nieuwe daken als groendaken (de rest wordt 
voorbehouden voor zonnepanelen) zou dit zakken tot 74%. De overige 22-26% blijft onverhard 
en zal dienen als groenbuffer, voor de infiltratie- en bufferwadi e.d. 

Er wordt geen relevante toename in waterverbruik verwacht in de geplande situatie. Daarom 
worden enkel hemelwaterputten gepland voor gebruik in de nieuwe sanitaire voorzieningen. 
Ook de toename in aantal werknemers zal echter beperkt blijven tot 10% meer en dus een 
toename met 5,2 I.E. (inwonerequivalenten). De impact van deze lozing op de ontvangende 
RWZI blijft verwaarloosbaar. 
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Voor het hemelwater wordt, naast enkele hemelwaterputten, een volledig nieuwe 
infiltratievoorziening, type wadi, gepland. Deze heeft slechts een nuttige hoogte van 30 cm 
waardoor het volledige horizontale oppervlak in rekening kan worden gebracht als 
infiltratieoppervlakte. Op die manier wordt voorzien in de gevraagde buffercapaciteit en wordt 
veel meer infiltratieoppervlakte gecreëerd dan nodig. Door het uitvoeren van de 
overloopconstructie als knijpleiding wordt bovendien extra buffercapaciteit gecreëerd voor 
wanneer het niveau in de kleine Mark te hoog zou staan of bij hoge grondwaterstanden. Hoewel 
in dat laatste geval ook op bepaalde momenten grondwater in het systeem intreedt, is de 
meerwaarde voor wat betreft de aanvulling van het grondwater te groot om een omschakeling 
tot integrale buffer voor vertraagde afvoer te overwegen. 

Er zijn in het plangebied twee zones aangeduid als pluviaal overstroombaar in het huidig 
klimaat. In de zuidwestelijke zone zal het volume dat ingenomen wordt door gebouwen, moeten 
worden gecompenseerd door enkele bijkomende bufferputten. In de oostelijke zone is geen 
bebouwing noch verharding gepland maar komt wel de hemelwaterwadi. Doordat deze wat 
dieper is uitgegraven (wegens de lengte van de leidingen kan dit immers niet anders) wordt er 
nog een groot buffervolume extra gecreëerd tussen de overloop/doorvoer op 30 cm van de 
bodem en een tweede overloop, op het maaiveld. Bovendien wordt een deel van de wadi 
voorzien in een zone die niet in overstroombaar gebied ligt en waarvan het volledige volume 
boven het overstromings-risicopeil dus als overstromingscompensatie kan worden beschouwd. 

Op die manier zal de impact van de hemelwaterhuishouding op de omgeving zoveel mogelijk 
worden beperkt.   

10.6 Milderende maatregelen 
/ 

10.7 Leemten in de kennis 
De werkelijke infiltratiecapaciteit van de bodem kan een belangrijke leemte in de kennis 
vormen. Om dit op te vangen werden inmiddels infiltratieproeven en grondwaterpeilmetingen 
uitgevoerd, waarmee rekening werd gehouden bij de uiteindelijke uitwerking van het plan-MER. 
Eventuele wijzigingen hierin in de tijd, o.m. als gevolg van bodembewerking, blijven altijd een 
bron van leemte in de kennis. 

10.8 Postmonitoring 
Er werd een peilbuis geplaatst tijdens de infiltratieproeven. Verdere opvolging hiervan kan, in 
combinatie met hoogtemetingen van inkomende leidingen en maaiveld ter hoogte van de 
geplande hemelwatergracht of wadi, een meerwaarde bieden in de evaluatie van de werking 
van deze voorzieningen. 
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11 Discipline biodiversiteit 

11.1 Afbakening studiegebied 
Het studiegebied omvat het plangebied en de volledige zone waar natuurwaarden door het 
voorliggend project beïnvloed worden. Dit studiegebied op microniveau omvat het plangebied 
en de directe omgeving. Op macroniveau is het studiegebied de zone waar natuurwaarden 
beïnvloed worden door wijzigingen in geluid, luchtkwaliteit, verlichting, bodem- en 
waterkenmerken. Om ook de ruimere ecologische samenhang van de omgeving te kunnen 
duiden, wordt deze op macroschaal beschreven tot 1 km rond het plangebied. Indien uit de 
disciplines lucht, geluid of water blijkt dat de invloedssfeer ruimer is, zal dit bij de 
effectbeschrijving- en beoordeling van de discipline biodiversiteit aangepast worden.  

In het studiegebied op macroniveau worden de zones of gebieden die hoge ecologische 
waarden herbergen, beschreven als “aandachtsgebieden”. 

11.2 Toelichting actuele situatie 
De referentiesituatie omvat de huidige situatie enerzijds en het geïntegreerd 
ontwikkelingsscenario anderzijds.  

De huidige situatie wordt besproken op basis van informatie voortkomend uit: 

• Biologische waarderingskaart en de habitatkaart geraadpleegd via geopunt.be; 
• Rapport Ecodistricten Sevenant et al. 2002 
• Eigen terreinwaarnemingen (datum terreinbezoek 28 maart 2022); 
• Afbakening beschermde gebieden (Natura 2000, erkende/Vlaamse natuurreservaten, 

bos, VEN/IVON geraadpleegd via geopunt.be); 
• Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Rijkevorsel.  
• Rapport “Onderzoek naar het visbestand in de stilstaande wateren De Volharding en 

Mellevijver 2014” (van Giels & van der Meer, atkb) 
• Publiek beschikbare gegevens over deze gebieden op websites, e.a. 
• Ontwerp Plan-MER screening n.a.v. planologisch attest 2021 (Ekistic Stedenbouw en 

Studiebureau Verhaert, DLV).  
 

11.2.1 Huidige situatie macroniveau 
Geografisch ligt Rijkevorsel in de Noorderkempen, in de cuesta van de kleien van de Kempen. 
Dit oost-west verlopend cuestafront valt nagenoeg samen met het kanaal Dessel-Turnhout-
Schoten. Het gebied ten noorden van het kanaal watert af via de Kleine Mark naar de Mark en 
behoort tot het Maasbekken. Het gebied ten zuiden watert naar de Nete. Vooral het bekken van 
de Kleine Mark, de Laak en de Mark hebben hun van oudsher kleinschalig landschap behouden 
wat resulteert in een belangrijke aanwezige natuurlijke waarde. De voormalige 
kleiontginningsputten rond het kanaal kregen grotendeels een natuurlijke bestemming. Verder 
worden de Noorderkempen gekenmerkt door uitgestrekte heide- en bosgebieden. De 
voornaamste gebieden voor de gemeente Rijkevorsel bevinden zich in het oosten, waar zich een 
uitgestrekte noord-west geörienteerde gordel bevindt met onder mee het Blak, omgeving 
Bolk… Tenslotte zijn er nog de structurerende, veelal ook landschappelijk beeldbepalende, bos- 
en parkgebieden zoals De Hees, kolonie Wortel, kolonie Merksplas…(Bron: GRS Rijkevorsel). 

Het plangebied ligt langs het kanaal Dessel-Schoten. Recente natuurwaarnemingen (afgelopen 
jaar) langs dit kanaal nabij het plangebied zijn langsvliegende aalscholver, blauwe reiger, fuut, 
turkse tortel, grote zilverreiger, blauwe reiger, wilde eend en plantenwaarnemingen van look-

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 128 | 191 
 

zonder-look, stinkende gauwe, zandraket, boerenwormkruid, grote lisdodde, goudgele en 
citroengele honingklaver, robertskruid, toorts sp.  

Het S-IHD rapport van de Antwerpse Fortengordel (2014) vermeldt het belang van dit kanaal als 
volgt: “Ook andere rivieren als de Rupel, Kleine en Grote Nete en kanalen als Antitankgracht, 
kanaal Dessel-Schoten, Albertkanaal,… zijn belangrijke ecologische corridors voor migrerende 
vleermuizen. Veelal is de directe omgeving van de rivieren natuurrijk en zijn het interessante 
foerageergebieden voor verschillende soorten vleermuizen.” Verder ook bij de beschrijving van 
Fort Schoten: “Het kanaal Dessel-Schoten ligt op minder dan 100 m ten zuidoosten van het fort 
en vormt waarschijnlijk een belangrijke corridor voor o.m. migrerende watervleermuizen en 
meervleermuizen”.  

Het kanaal is aangeduid als bovenlokale natuurverbinding die de diverse belangrijke 
natuurzones erlangs moet verbinden (zie hoger).  

De vallei van de Kleine Mark was van oudsher een vallei met bocage of coulisselandschap. Het 
betreft het samengaan van beekloop met kleinere en grotere bosjes, bomenrijen, houtkanten 
en hagen (Bron: GRS Rijkevorsel). 

Het gebied  “Rijkevorsel – De Volharding” ten zuidwesten van het plangebied is beschermd als 
VEN “De Kempense Kleiputten” (GEN 307) (Bijlage 11.1). De afstand tot het plangebied is ca. 455m. 
Dit gebied overlapt met het Habitatrichtlijngebied BE2100019 “Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor 
en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats”. Dit SBZ van 697 ha omvat diverse types droge heide, 
open grasland en psammofiele heide. Het deelgebied “De Volharding” is ca. 70 ha groot en 
omvat vijvers die teruggaan op oude kleiputten, bos en een viskwekerij waar voornamelijk 
roofvis gekweekt wordt. In het bos komt grove- en Corsicaanse den voor. Bij de loofbomen zijn 
zomereik, berk, els en wilg de voornaamste boomsoorten.  Ook is er hier en daar plaats voor 
terugkerende heidevegetatie. Bijzondere soorten zijn er koningsvaren, moeraswolfsklauw, 
bruine snavelbies, oeverkruid, drijvende waterweegbree, moerashertshooi, zwanenbloem, 
veelstengelige waterbies, blaasjeskruid, diverse orchideeënsoorten. Vogelsoorten die er 
voorkomen zijn onder meer keep, grote zilverreiger, purperreiger, draaihals, havik, ransuil, 
ijsvogel, sijs, keep, bokje, oeverzwaluw, wespendief, matkop, wielewaal, boomleeuwerik en 
houtsnip. Het visbestand van De Volharding omvat volgens gegevens 2018 negen vissoorten 
met name baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, karper, paling, pos, snoek en zeelt. Recent is 
de bever in dit gebied aanwezig. Dit gebied is dan ook aangeduid als faunistisch belangrijk 
gebied op BWK.  

Verder relevant is dat ten oosten van het plangebied het kasteeldomein Hof Ter Looi of 
Coolsehof gelegen is. Hoewel ons geen inventarisatiegegevens beschikbaar zijn, is het 
aannemelijk dat in de kasteelvijver belangrijke populaties van amfibieën aanwezig kunnen zijn 
en het gebied met oud bos, belangrijk leefgebied is voor vleermuizen.  

11.2.2 Huidige situatie microniveau – Plangebied  
Binnen het plangebied zijn volgens de Biologische Waarderingskaart versie 2 (Bron: geopunt) 
geen biologisch waardevolle zones aanwezig (Bijlage 11.2).  

De bestaande site is volgens BWK minder waardevol en gekarteerd als industrie (ui). Op het 
terrein zijn twee wadi’s aanwezig. De wadi aan achterzijde van het bedrijf is een “betonnen bak” 
zonder vegetatie. De tweede (kleinere) wadi ter hoogte van de parking omvat (aangeplante) 
rietvegetatie. Aan de oostzijde wordt het huidige bedrijventerrein begrensd door een beek met 
relatief brede bedding, die aan zuidzijde versmalt en overgaat in de Kleine Mark. De 
structuurkwaliteit van de Kleine Mark is daar beperkt (rechtlijnig traject, weinig ruimte, steile 
oevers). In de waterloop groeit watervegetatie met onder meer grote waterweegbree en 
liesgras. 
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De uitbreidingszone ten oosten van het bedrijventerrein is volgens BWK minder waardevol zeer 
soortenarm, vaak tijdelijk grasland (hx). Het gaat om een soortenarm raaigrasland. Doorheen 
deze zone tussen percelen 49E, 50R, 51B aan de zuidzijde en 48B, 55E en 52D aan de noordzijde 
stroomt dezelfde beek als hoger vermeld. Deze beek wordt daar gekenmerkt door matige 
structuurkenmerken (rechtlijnig), maar met een oeverzone met riet en verspreid 
bomen/struiken (eik, linde, berk, …) aanwezig.  

De Kleine Mark vormt de oostelijke grens van deze uitbreidingszone. Afwaarts het plangebied is 
de Kleine Mark aangeduid als ecologische verbinding volgens het GRS Rijkevorsel.  

 

Figuur 43 Illustratie ligging van grachten en waterlopen volgens GRB en biologische 
waarderingskaart (BWK; Bron: geopunt)  

11.2.3 Ontwikkelingsscenario’s 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 
een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Noorderkempen. Op 12 
december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige 
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 31.300 ha agrarisch gebied én een 
operationeel uitvoeringsprogramma goed. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening 
van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden. 

Relevante concepten zijn:  

• Het behoud en versterken van ecologisch zeer waardevolle natuurcomplexen  
Leeuwerik-Klokkeven, 15.3 

• Behoud en versterken van samenhangende boscomplexen en van parkstructuren Hof 
ter Looi 16.20 

• Behoud en versterking van gevarieerde (open en halfopen) valleilandschappen met 
ruimte voor natuurlijke waterberging (vallei van de Kleine Mark – 21.4) 
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• Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen als 
natuurverbinding of met recreatief medegebruik (Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 
22.3)  

 

Figuur 44 Uittreksel gewenste ruimtelijke structuur regio Noorderkempen (Bron: 
https://omgeving.vlaanderen.be/regio-noorderkempen).  

 

Het Provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) Antwerpen situeert het plangebied in de 
deelruimte ‘Open Kempen’. Een ruimtelijk concept ziet deze deelruimte als een open gebied 
met grootschalige landbouw en verspreide natuurgebieden. Het stimuleren van de open ruimte 
functies landbouw, natuur en recreatie is een van de doelstellingen voor deze deelruimte.  

Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is geselecteerd als structurerend hydrografisch element.  

Het structuurplan Rijkevorsel (december 2008; www.rijkvorsel.be) selecteert: 

• de vallei van de Kleine Mark tot aan Kleiweg/Koekhoven (3de categorie) als beekvallei 
type I – Natuurontwikkeling. Het betreft beekvalleien die een naast hun waterberging 
een belangrijke ecologische waarde hebben. Deze beken hebben van oudsher een 
gesloten karakter dat nog sterk aanwezig is in het landschap. De ecologische waarde 
van deze beken wordt behouden en kan verder hersteld en versterkt worden.  

• Deze beek is ten zuiden van pompstation Koekhoven geselecteerd als Beekvallei type 
II- waterberging. Het betreft kleinere beken die hoofdzakelijk een waterbergend 
vermogen hebben. Het is in eerste instantie de doelstelling om deze functie te 
behouden en versterken. Waar mogelijk kunnen aan deze beken natuurlijke 
elementen toegevoegd worden (vb. oeverbeplanting) zodat deze beken ook een 
ecologische functie krijgen op gemeentelijk niveau. 

• Het Kanaal Dessel-Schoten wordt bevestigd als natuurverbindingsgebied op 
bovenlokaal niveau.  
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• Verbinding tussen het natuurcomplex Helhoekheide en Het Blak via kleine natuur- en 
boscomplexen van gemeentelijk niveau is geselecteerd als lokale ecologische 
verbinding.   

 

Figuur 45 Gewenste natuurlijke structuur GRS Rijkevorsel 

11.3 Methodiek en significantiekader 
Deze discipline is een integrerende discipline, waar effecten op de fauna en flora onderzocht en 
geëvalueerd worden op basis van gegevens die in de overige disciplines bepaald worden.  

Volgende effectgroepen zijn potentieel relevant: 

• Ecotoopverlies: ontstaat door ruimtebeslag en inname van de daar aanwezige ecotopen 
of leefgebieden van soorten. Anderzijds kan een plan ook ecotoopcreatie impliceren, 
waar nieuwe ecotopen of leefgebieden gecreëerd worden. Binnen dit MER worden het 
ecotoopverlies en de -creatie beschouwd binnen het plangebied; 

• versnipperingen barrièrewerking: ontstaat waar het plan leidt tot het opsplitsen of 
verdelen van het leefgebied van planten- en diersoorten (habitat, biotoop) in onderling 
niet verbonden kleinere eenheden. Versnippering integreert dan ook de impact van 
ruimtelijk-ecologische isolatie, randeffecten en een kleiner areaal. Binnen dit MER wordt 
potentiële versnippering ten aanzien van structuren die een natuurverbindende functie 
vormen binnen en nabij het plangebied onderzocht; 

• impact op standplaatskenmerken via de waterhuishouding (op basis van discipline 
water): deze effectgroep omvat de impact van wijziging van de standplaats op 
waterafhankelijke of -beïnvloede soorten en biotopen.  De standplaatswijziging betreft 
zowel waterstandswijzigingen (verdroging, vernatting, wijziging kweldruk, e.d.) en 
wijziging van waterkwaliteit, en dit zowel van oppervlakte- als van grondwater. De 
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disciplines bodem en grondwater en oppervlaktewater beschrijven de potentiële impact 
op de hydrologie. 

• verontreiniging (op basis van disciplines water en bodem): verontreiniging ontstaat door 
milieuvreemde stoffen die vrij komen bij lozing van afvalwater, bij calamiteiten, en 
dergelijke. Omdat het plan op zich geen aanleiding geeft tot verontreinigingsbronnen 
(zie disciplines bodem en water) wordt deze effectengroep op planniveau niet verder 
behandeld. 

• Verstoring: verstoring van fauna ontstaat door kunstlicht, geluid en visuele verstoring 
(verstoring ten gevolge van beweging, aanwezigheid, e.d.). De reactie van soorten is sterk 
soortafhankelijk. De studie van Sierdsema et al. 2014 naar chronische geluidsbelasting 
door industrieel geluid en stadsgeluiden vermeldt een drempelwaarde van 50 dB(A). Uit 
het onderzoek van Reijnen en Foppen (2006) komen twee drempelwaarden naar boven: 
42 dB(A) voor bosvogels en 47 dB(A) voor graslandsoorten en weidevogels. Krijgsveld et 
al. (2006) verdeelt soorten onder in categorieën volgens hun gevoeligheid voor 
geluidsverstoring. De potentiële impact van dit plan wordt getoetst aan de gevoeligheid 
van de soorten die in de omgeving voorkomen 

• Verzuring en vermesting (op basis van disciplines water, bodem en lucht): atmosferische 
depositie van ammonium, stikstofoxides en zwavelverbindingen (SO2, NOx, NHy en hun 
afgeleide producten) leiden tot de verzuring van de bodem en het water en de 
stikstofverbindingen leiden tot vermesting. Verzuring en vermesting verstoren 
ecologische processen en natuurlijke kringlopen. Bij de vergunningsaanvraag zal 
rekening moeten houdend met het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
van 25/02/2021 (arrest nr. RvVb-A-2021-0697) en met de Ministeriële instructie inzake PAS 
van minister Demir d.d. 2/5/2021 (KDZ-13620). In dit plan-MER zal een indicatieve toetsing 
aan deze instructie uitgevoerd worden op basis van de momenteel beschikbare 
informatie met betrekking tot de op de site voorkomende emissiebronnen en mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen ter hoogte van het plangebied. Toekomstige 
vergunningsaanvragen voor concrete projecten  ter hoogte van het plangebied dienen 
eveneens getoetst te worden aan en te voldoen aan deze regelgeving of de op dat 
moment van toepassing zijnde bepalingen.  

 

Onderstaand significantiekader wordt gehanteerd voor de bespreking van de effecten. 

Tabel 39 Significantiekaders voor de discipline biodiversiteit  

Effectengroep ecotoopinname en -creatie beoordeling 

Belangrijk ruimtebeslag/ecotoopverlies ter hoogte van (zeer) 
waardevolle ecotopen, regionaal belangrijke biotopen of 
Europees beschermde habitats. Verlies van (potentiële 
leefgebieden) van Europees of op Vlaams niveau 
beschermde diersoorten. Het effect is permanent 

aanzienlijk negatief effect 

Beperkt ruimtebeslag/ecotoopverlies van (zeer) waardevolle 
ecotopen, regionaal belangrijke biotopen of Europees 
beschermde habitats. Verlies van (potentiële leefgebieden) 
van Europees of op Vlaams niveau beschermde diersoorten.  
Het effect is tijdelijk of permanent 

negatief effect 

Ruimtebeslag/ecotoopverlies van minder waardevolle 
ecotopen. Het effect is beperkt in omvang, en tijdelijk of 
permanent van aard 

beperkt negatief effect 

Geen ruimtebeslag, geen ecotoopcreatie een of verwaarloosbaar effect 
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Effectengroep ecotoopinname en -creatie beoordeling 

Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch minder 
waardevolle ecotopen. Creatie van (potentieel) leefgebied 
voor diersoorten  

beperkt positief effect 

Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch (zeer) waardevolle 
ecotopen. Creatie van (potentieel) leefgebied voor 
diersoorten 

positief effect 

Ecotoopcreatie (of herstel) van regionaal belangrijke 
biotopen of Europees beschermde habitats. Creatie van 
(potentieel) leefgebied voor Europees of op Vlaams niveau 
beschermde diersoorten 

aanzienlijk positief effect 

 

Effectengroep versnippering en barrièrewerking beoordeling 

Aantasting van een ecologische corridor of stapstenen met 
bovenlokale impact 

aanzienlijk negatief effect 

Aantasting van een ecologische corridor of stapstenen met 
lokale impact 

negatief effect 

Beperkte aantasting van een ecologische corridor of 
stapstenen met lokale impact 

beperkt negatief effect 

Geen wijziging van ecologische corridors of stapstenen geen of verwaarloosbaar effect 

Beperkt opwaarderen van een ecologische corridor of 
stapstenen met lokale impact 

beperkt positief effect 

Opwaarderen van een ecologische corridor of stapstenen 
met lokale impact 

positief effect 

Opwaarderen van een ecologische corridor of stapstenen 
met bovenlokale impact 

aanzienlijk positief effect 

 

Effectengroep standplaatswijziging via wijziging 
hydrologie 

beoordeling 

Aantasting van de hydrologische 
standplaatskenmerken van een kerngebied  

aanzienlijk negatief effect 

Aantasting van de hydrologische 
standplaatskenmerken van de randzone van een 
natuurkern 

negatief effect 

Tijdelijke en herstelbare aantasting van de 
hydrologische standplaats van waardevolle 
ecotopen  

beperkt negatief effect 

Geen waardevolle en gevoelige ecotopen binnen de 
invloedsfeer van het plan 

geen of verwaarloosbaar effect 

Herstellen of wegnemen van een tijdelijke wijziging 
van de standplaatswijziging van waardevolle 
ecotopen 

beperkt positief effect 

Verbeteren van de hydrologische 
standplaatskenmerken van de randzone van een 
natuurkern. 

positief effect 

Verbeteren van de hydrologische 
standplaatskenmerken van een kerngebied 

aanzienlijk positief effect 
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Effectengroep verstoring beoordeling 

Permanent of tijdelijk effect tijdens kwetsbare 
periodes (broedseizoen, overwintering – afhankelijk 
van het gebied) en gebied is kwetsbaar tot zeer 
kwetsbaar voor verstoring 

aanzienlijk negatief effect 

Tijdelijk effect buiten de kwetsbare periodes + 
gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor 
verstoring 

negatief effect 

Permanent of tijdelijk effect en gebied is weinig tot 
niet kwetsbaar voor verstoring 

beperkt negatief effect 

Geen verstoringgevoelige receptoren binnen de 
invloedssfeer van het plan 

geen of verwaarloosbaar effect 

Milderen of wegnemen van een beperkte bron van 
verstoring 

beperkt positief effect 

Wegnemen of milderen van permanente continue 
verstoring van een mindere populatie van 
beschermde fauna of de randzone van 
natuurkernen 

positief effect 

Wegnemen of milderen van permanente continue 
verstoring van een belangrijke populatie van 
beschermde fauna of van natuurkernen of 
discontinue geluidsverstoring van beschermde 
fauna of natuurkernen 

aanzienlijk positief effect 

 

11.4 Effectbeoordeling en -bespreking- korte termijn uitbreiding 

11.4.1 Direct ecotoopverlies 
Er worden geen waardevolle ecotopen volgens BWK ingenomen. De percelen waarop de 
uitbreiding zal gerealiseerd zijn soortenarm raaigrasland en ook de wadi is niet bijzonder te 
noemen (zie hoger: “betonnen bak”).  

Niettemin moet stil gestaan worden bij de inname van de gracht en zijn oevers. De oeverzone 
van de gracht is relatief interessant in dit plangebied. Indien deze gracht zonder 
natuurtechnische randvoorwaarden ingenomen wordt, is dit achteruitgang en een beperkt 
negatief effect (-1). Het goede is dat dit ondervangen kan worden (zie milderende maatregelen).  

11.4.2 Verzuring en vermesting 

Uit de stikstofoverschrijdingskaart (bron: Geopunt.be) blijkt dat het gebied De Volharding 
actueel reeds te maken heeft met belangrijke overschrijdingen van de KDW’s van de aan 
vermesting gevoelige natuurtypes.  
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Figuur 46 Overschrijdingskaart vermestende depositie (bron: Geopunt) 
 

De NOx-emissies ten gevolge het gebruik van de stookinstallaties op de site werden begroot in 
de discipline lucht,  en vervolgens gemodelleerd met IMPACT 
(https://www.milieuinfo.be/impact). Op basis van deze emissies en de daaruit voorkomende 
deposities werd er een contour met een bijdrage van 0,06 kgN/ha.j uitgezet (d.i. 1 % van 6 kg 
N/ha.j, de kritische depositiewaarde (KDW) van het meest gevoelige habitat dat in Vlaanderen 
voorkomt). De resultaten geven aan dat er nergens een stikstofdepositie van meer dan 0,06 kg 
N/ha/jaar gemodelleerd wordt. De maximale bedrijfsspecifieke depositie bedraagt 0,035 kg 
N/ha/jaar en dit ter hoogte van de stookinstallaties zelf. De plannen op korte termijn voorzien 
niet in  bijkomende emissiebronnen van NOx of SOx zoals  stookinstallaties. De loodsen worden 
niet immers niet verwarmd. Er worden geen activiteiten voorzien die gepaard kunnen gaan met 
de emissie van NH3. In toepassing van het voorzorgsbeginsel en de ministeriële PAS instructie 
(zie hoger) betekent dit dat het project, gezien de uitstoot lager is dan 1% van de bijdrage van de 
KDW van het gevoeligste habitattype in de omgeving (met een maximale absolute bijdrage van 
0,3 kg N ha–1 j –1 ), geen significante bijdrage heeft. Het effect is dan ook verwaarloosbaar.  
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11.4.3 Verdroging 
De disciplines grond- en oppervlaktewater beoordelen de impact van het plan op vlak van 
verdroging van het watersysteem.  Er wordt geen relevante toename in waterverbruik verwacht 
in de geplande situatie. De impact van de toegenomen verharding wordt opgevangen door een 
infiltratievoorziening. Deze wordt beschreven in de discipline oppervlaktewater. Hieruit wordt 
besloten tot een verwaarloosbaar (0) effect.  

11.4.4 Verontreiniging  

De disciplines bodem, grond- en oppervlaktewater beoordelen de impact van het plan op vlak 
van verontreiniging. Uit deze disciplines blijkt dat het plan geen relevante bijkomende 
afvalwaterstro(o)m(en) met zich mee brengt. Bijgevolg wordt besloten tot een verwaarloosbare 
(0) impact.  

11.4.5 Versnippering 
In het plangebied zijn de waterlopen verbindende structuren. Het gaat specifiek om de gracht 
in het plangebied en de Kleine Mark. De Kleine Mark is op bovenlokaal niveau aangeduid als 
natuurverbinding (zie hoger). Ten zuiden van het bedrijventerrein is de bedding van de Kleine 
Mark slecht ontwikkeld. De verhardingen zijn er tot aan deze waterloop gekomen. Als dit ook bij 
de uitbreiding op deze manier gebeurt, is dit een negatief effect (-2). Milderende maatregelen 
zijn noodzakelijk. 

Verder is het kanaal Dessel-Schoten naast een belangrijke (migratie)route voor vleermuizen, ook 
een verbindende structuur van de deelgebieden van het Habitatrichtlijngebied. Het plan mag 
niet leiden tot lichtverstoring van dit kanaal, waardoor de verbindende functie ervan in het 
gedrang komt. Dit wordt besproken onder de effectengroep rustverstoring.  

11.4.6 Rustverstoring 
Rustverstoring ontstaat door wijziging in geluidsniveau, verlichting of menselijke aanwezigheid 
en beweging. Het effect van de verstoring is afhankelijk van de aard, het tijdstip en de duur van 
de verstoring, van de afstand tot de verstoringsbron en de gevoeligheid van de fauna. Hierbij is 
van belang of het een tijdelijk of permanent effect betreft.  

Door geluid 

De impact van verstoring door geluid is vooral onderzocht bij vogels. De impact van 
geluidsverstoring blijkt afhankelijk te zijn van de aard, de duur, de voorspelbaarheid en de mate 
van bedreiging die van het geluid uit gaat.  

Het meest kwetsbare gebied voor toegenomen geluidsverstoring is het gebied  “Rijkevorsel – 
De Volharding” ten zuidwesten van het plangebied op ca 455 m. Ook het kanaal vormt een 
natuurverbinding, niet enkel voor vleermuizen (zie verder: lichtverstoring), maar ook voor vogels. 
Recente waarnemingen (zie hoger) benoemen eerder algemene vogelsoorten. 

Uit de discipline geluid blijkt dat in de huidige situatie het geluidsklimaat in de nabije omgeving 
van Staalbeton gunstig is en in huidige situatie onder de ecologische drempelwaarden van 50 
dB(A) (Sierdsema et al. 2014), 42 dB(A) en 47 dB(A) (Reijnen en Foppen 2006) valt. Uit deze 
discipline blijkt ook dat in de toekomstige situatie het geluidsklimaat maar beperkt zal wijzigen. 
Dit omdat de toename van het geluid beperkt zal zijn (verwaarloosbaar). Dit geldt zeker in de 
richting van “Rijkevorsel-De Volharding” doordat de uitbreiding in de andere richting is en dit 
gebied afgeschermd wordt door bestaande gebouwen. Verder blijkt dat de soepelere 
milieukwaliteitsdoelstelling voor industriegebied tov agrarisch gebied in praktijk grotendeels 
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“opgeheven” wordt door de strengere recentere normen die bij uitbreiding van het bedrijf van 
toepassing zullen zijn.  

 
Door verlichting 

Verstoring door lichthinder ontstaat waar verlichting aanwezig is. Verlichting leidt voor 
nachtactieve fauna tot beperking van de actieve periode (o.m. de Molenaar et al. 2000, de 
Molenaar, 2003). Bij een aantal soorten leidt verlichting tot ontwijkingsgedrag.  

Waterlopen en kanalen zijn belangrijke corridors voor onder meer lichtmijdende 
vleermuizensoorten. Alle vleermuizensoorten in Vlaanderen zijn beschermd door het 
Soortenbesluit en de Habitatrichtlijn.  Het S-IHD rapport beschrijft hoe belangrijk het kanaal 
Dessel-Schoten is voor vleermuizen. Deze soorten zijn lichtmijdend. Verlichting vanop het 
bedrijventerrein naar dit kanaal is daarom niet toelaatbaar en zou aanzienlijk negatief zijn (-3). 
Het huidige bedrijf gebruikt beperkte verlichting ter hoogte van de interne wegenis. In het plan 
is niet voorzien dat er verlichtingsmasten aan de zuid- en oostgrens van het plangebied zouden 
komen.  

Dit wordt verder verankerd door de milderende maatregelen. Op planniveau moet vastgelegd 
worden dat er geen verlichting zijde kanaal gericht mag worden en er zo weinig mogelijk 
verlichting gebruikt moet worden, en dat er aan zijde kanaal een robuuste buffer moet voorzien 
worden (zie milderende maatregelen).   

11.5 Milderende maatregelen korte termijn uitbreiding 
De milderende maatregelen of aanbevelingen en hun doorwerking worden samengevat in 
Tabel 40. 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 138 | 191 
 

Tabel 40 Samenvatting milderende maatregelen en aanbevelingen uitbreiding korte termijn 

Milderende maatregel (MM) of 
aanbeveling (A) 

Effectengroep 
waarvoor van belang 

Effectbeoordeling 
na MM 

Doorwerking   

   Vertalen in RUP Vergunning Andere 

MM: Verleggen van de beek; 
nieuw tracé in open bedding en 
natuurtechnisch aangelegd. 

Ectoopinname gracht 

 
0/+ Zone voor waterloop; 

min 5m breedte 
Natuurtechnisch aan te 
leggen 

Groenplan 

Versnippering gracht + 

MM: Natuurtechnische profilering 
Kleine Mark ten zuiden van het 
plangebied 

Versnippering Kleine 
Mark 

++ 
Zone voor waterloop; 
min 5m breedte 

Natuurtechnisch aan te 
leggen 

Groenplan 

MM: Beperken hoeveelheid 
verlichting, aangepaste armaturen 
(neerwaarts gericht), verlichting 
enkel in de uren van 
werkzaamheden, geen verlichting 
die kanaal kan aanstralen 

Verstoring verlichting + 
Bindend gedeelte; 
stedenbouwkundige  

Opnemen in 
vergunning 

Groenplan, 
groenbuffer 

A: Groenbuffer aan zijde kanaal Verstoring verlichting + 
Bindend gedeelte; 
stedenbouwkundige  

Opnemen in 
vergunning 

Groenplan, 
groenbuffer 
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11.6 Effectbeoordeling en -bespreking- lange termijn uitbreiding 

11.6.1 Direct ecotoopverlies 
Ook bij de lange termijn uitbreiding worden geen waardevolle ecotopen volgens BWK 
ingenomen. Het gaat om soortenarm grasland (raaigrasland), en om een verdere inname van 
de gracht. Indien de gracht zonder natuurtechnische randvoorwaarden ingenomen wordt of 
ingebuisd wordt, is dit achteruitgang en een beperkt negatief effect (-1).  

Potentieel is er ook ecotoopinname aan de oevers van de Kleine Mark, gezien deze waterloop de 
oostgrens van het plangebied betreft. Binnen het plangebied langs de Kleine Mark wordt een 
groenbuffer incl. nieuwe wadi’s gepland. Inname van de oevers van de Kleine Mark, zijn, gezien 
de betekenis ervan als natuurverbinding, een negatief effect (-2).  

Het goede is dat dit ondervangen kan worden en potentieel ecotoopcreatie kan inhouden (zie 
milderende maatregelen).  

11.6.2 Verzuring en vermesting 
De effectbeschrijving en -beoordeling zoals in de korte termijn uitbreiding, blijven ook in deze 
lange termijn uitbreiding gelden. De voorziene toekomstplannen op lange termijn voorzien niet 
in bijkomende emissiebronnen van NOx, SOx of NH3. 

11.6.3 Verdroging 

De disciplines grond- en oppervlaktewater beoordelen de impact van het plan op vlak van 
verdroging van het watersysteem.  Er wordt geen relevante toename in waterverbruik verwacht 
in de geplande situatie. De impact van de toegenomen verharding wordt opgevangen door een 
infiltratievoorziening. Deze wordt beschreven in de discipline oppervlaktewater. Hieruit wordt 
besloten tot een verwaarloosbaar (0) effect.  

11.6.4 Verontreiniging  

De disciplines bodem, grond- en oppervlaktewater beoordelen de impact van het plan op vlak 
van verontreiniging. Uit deze disciplines blijkt dat het plan geen relevante bijkomende 
afvalwaterstro(o)m(en) met zich mee brengt. Bijgevolg wordt besloten tot een verwaarloosbare 
(0) impact.  

11.6.5 Versnippering 
De effectbeschrijving en -beoordeling bij inname van de gracht blijft ook in deze lange termijn 
uitbreiding gelden: Inname gracht zonder natuurtechnische randvoorwaarden: beperkt 
negatief effect (-1).  

Impact op de structuur en oevers van de Kleine mark is bij de lange-termijnuitbreiding nog meer 
relevant, gezien deze waterloop de oostgrens vormt. Inname van de oeverzone zou een 
aanzienlijk negatief effect (-3) zijn.  

Verder is de natuurverbinding het kanaal Dessel-Schoten. De effectbeschrijving en -beoordeling 
ten aanzien van deze natuurverbinding is analoog als bij de korte-termijn uitbreiding.  

11.6.6 Rustverstoring 
De effectbeschrijving en -beoordeling zoals in de korte termijn uitbreiding, blijven ook in deze 
lange termijn uitbreiding gelden.  
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Bijkomend, gezien het lange-termijn plangebied verder naar het oosten reikt: Aan de oostzijde 
van het plangebied liggen visvijvers en ligt het kasteel Hof Ter Looi, waar vleermuizen foerageren 
en lichthinder kritisch is. Daarom moet via milderende maatregelen aan de oostzijde vermeden 
worden dat aan die zijde lichthinder naar de omgeving kan ontstaan (zie milderende 
maatregelen).  

11.7 Milderende maatregelen lange termijn uitbreiding 
De milderende maatregelen of aanbevelingen voor de lange termijn uitbreiding en hun 
doorwerking worden samengevat in Tabel 41. 
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Tabel 41 Samenvatting milderende maatregelen en aanbevelingen uitbreiding lange termijn 

Milderende maatregel (MM) of aanbeveling (A) Effectengroep 
waarvoor van 

belang 

Effectbeoord
eling na MM 

Doorwerking   

   Vertalen in RUP Vergunning Andere 

MM: Voldoende brede groenbuffer aan 
oostzijde, waarin wadi’s geïntegreerd worden 
om te voldoen aan de maatregelen uit 
discipline water.  

Deze groenzone voldoet aan de 
habitatvereisten voor kamsalamander, overige 
amfibieën en vleermuizen. Om een voldoende 
waterkwaliteit te bekomen, is een KWS-
afscheider voor de wadi noodzakelijk.  Aan 
zijde bedrijf, moet een scherm geplaatst 
worden zodat de amfibieën zich niet op de 
verharde zones verplaatsen.  

Deze groenzone omvat, tussen de wadi’s en 
het bedrijventerrein, ook beplanting om 
lichtverstoring naar omgeving te vermijden.. 

Ectoopinname 
gracht 

0/+ 

Bufferzone, 
natuurverweving 
doelsoorten 
kamsalamander en 
vleermuizen 

Natuurtechnisch aan 
te leggen; verplichte 
begeleiding 
natuurexpert/bioloog 
met ervaring in 
soortenbeheer 

Groenplan 

Versnippering 
gracht 

+ 

Lichtverstoring 
omgeving 
(oostzijde) 

+ 

MM: Natuurtechnische profilering Kleine Mark 
ten zuiden van het plangebied  

Versnippering 
Kleine Mark;  

Verstoring kanaal 
++ Bufferzone  

Natuurtechnisch aan 
te leggen 

Groenplan 

MM: Beperken hoeveelheid verlichting, 
aangepaste armaturen (neerwaarts gericht), 
verlichting enkel in de uren van 
werkzaamheden, geen verlichting die kanaal 
kan aanstralen 

Verstoring 
verlichting 

+ 
Bindend gedeelte; 
stedenbouwkundige  

Opnemen in 
vergunning 

Groenplan, 
groenbuffer 
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11.8 Synthese 
De biologische waarde van het plangebied is beperkt. De enige relevante natuurwaarden zijn 
de gracht aan oostzijde van het huidige bedrijventerrein en de Kleine Mark. De Kleine Mark is 
een ecologische verbinding. In de nabijheid van het plangebied is het kanaal Dessel-Schoten 
aangeduid als bovenlokale natuurverbinding die de diverse belangrijke natuurzones erlangs 
moet verbinden. Het gebied  “Rijkevorsel – De Volharding” ten zuidwesten op ca. 455m van het 
plangebied is beschermd als VEN. Dit gebied overlapt met het Habitatrichtlijngebied “Het Blak, 
Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats”. Het domein Hof Ter Looi of 
Coolsehof ten oosten is vermoedelijk leefgebied voor vleermuizen en amfibieën.  

Bij de korte termijn uitbreiding zijn de effectengroepen ecotoopinname, verdroging, 
verontreiniging  en verzuring/vermesting verwaarloosbaar. Potentiële versnippering door 
inname van de gracht en Kleine mark zijn potentieel relevant, maar te ondervangen door 
milderende maatregelen op vlak van natuurtechnische aanleg van de wadi’s en 
groenstructuren. Verstoring van de omgeving (kanaal, De Volharding, Coolsehof) is eveneens 
een aandachtspunt. De voorziene hoeveelheid verlichting is beperkt, en de impact ervan wordt 
verder beperkt door milderende maatregelen met betrekking tot gebruik van verlichting en 
groenbuffer.  

Bij de lange termijn uitbreiding is de effectengroep ecotoopinname belangrijker, vooral door 
ecotoopinname van de waterlopen (Kleine Mark). Daarom is voorzien in milderende 
maatregelen door natuurtechnische aanleg. Impact door verdroging en verontreiniging zijn obv 
de informatie uit de discipline water, verwaarloosbaar. Wat mogelijke impact van versnippering 
betreft, is de effectbeschrijving en -beoordeling analoog als bij de korte termijn uitbreiding, met 
inzet op milderende maatregelen door het creëren van zones voor waterloop. De 
effectbeschrijving en -beoordeling van de effectengroepen verstoring en verzuring/vermesting 
zoals in de korte termijn uitbreiding, blijven ook in deze lange termijn uitbreiding gelden. 

11.9 Monitoring en evaluatie 
Er is op basis van het onderzoek naar de milieueffecten geen monitoring vereist. 

11.10 Leemten in de kennis 
Er zijn geen leemten in de kennis die van belang zijn voor de beschrijving en beoordeling van 
de milieueffecten. 
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12 Discipline mens-gezondheid 

12.1 Afbakening studiegebied 
Het studiegebied voor de discipline mens wordt in de eerste plaats bepaald door de menselijke 
aanwezigheid (receptoren) in de omgeving van het plangebied. 

Dit studiegebied wordt echter in principe verder afgebakend tot de volledige zone binnen 
dewelke zich hinder of gezondheidseffecten voor de mens zouden (kunnen) voordoen als gevolg 
van aantoonbare invloeden op de verschillende abiotische milieucompartimenten (effecten op 
de lucht-, bodem-, (grond)waterkwaliteit, akoestisch klimaat). De afbakening van het 
studiegebied wordt dus ook afgeleid uit de effectbepalingen voor de andere disciplines. 

Op basis van de output van de abiotische disciplines wordt het studiegebied voor mens-
gezondheid vastgelegd op 1 km rondom het plangebied (Figuur 47). 

 

Figuur 47 Afbakening studiegebied mens-gezondheid 

12.2 Methodiek en significantiekader 
Voor de uitwerking van de discipline mens-gezondheid wordt de methodologie zoals in 
onderstaand schema samengevat aangewend. 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 144 | 191 
 

 

In de prefase wordt enerzijds het ruimtegebruik en de betrokken populatie binnen het 
studiegebied in kaart gebracht. Anderzijds worden de potentieel relevante geïdentificeerd.  

Op basis van de prefase en de gegevens aangeleverd uit de technische disciplines (lucht, geluid, 
bodem, water, mobiliteit…) wordt vervolgens een inventarisatie van de stressoren opgemaakt.  

Het hinderaspect zal kwalitatief beoordeeld worden aan de hand van de huidige 
klachtenhistoriek van de bestaande bedrijfsactiviteiten en rekening houdend met de 
bijkomende verwachte emissies door het plan. Waar relevant wordt dit afgetoetst aan de 
beschikbare literatuur. Bij het hinderaspect wordt ook rekening gehouden met 
psychosomatische effecten.  

Voor de gezondheidseffecten zal waar mogelijk en relevant een kwalitatieve aftoetsing 
gebeuren aan de Vlaamse Gezondheidskundige Advieswaarden (GAW) vooropgesteld 
Agentschap Zorg en Gezondheid. De relevantie wordt bepaald aan de hand van volgende 
criteria: 

• Indien de bestaande achtergrondimmissie boven 80% van de advieswaarde ligt; of 

• indien de bijdrage door de beschouwde activiteit meer dan 1% bedraagt van de 
norm/advieswaarde, of  t.o.v. de huidige toestand; of 

• indien er lokale bezorgdheid aanwezig is of er reeds bestaande klachten zijn. 

Voor chemische stressoren kan een onderscheid gemaakt worden tussen effecten met een 
drempelwaarde en zonder drempelwaarden. Voor effecten met een drempelwaarde worden bij 
concentraties lager dan deze drempelwaarde geen negatieve effecten verwacht inzake 
gezondheid. Voor effecten zonder drempelwaarde zijn er geen ‘veilige’ concentraties en is er 
bijgevolg bij elke toename aan concentratie van deze stoffen een bijkomend potentieel risico op 
effecten te verwachten. Dit betreft veelal een kankerriscio. Voor de effecten van chemische 
stressoren met een drempelwaarde is volgend toetsingskader van toepassing: 
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Tabel 42 Beoordelingstabel chemische stressoren voor drempeleffecten 

  Immissiebijdra
ge in het 
deel/studie-
gebied (% 
GAW) 

tussenscore 
o.b.v. 
immissiebijdra
ge 

bijstelling bijgestelde 
score o.b.v. 
immissie NA 
t.o.v. GAW 

immissie na < 
80 % GAW 

toename 
immissie door 

project 

> 10 % -3 afzwakking 
wegens 

immissie na < 
80 % GAW 

-2 

3 - 10 % -2 -1 

1 - 3 % -1 0 

< 1 % 0 0 

afname 
immissie door 

project 

< 1 % 0 +1 

1 – 3 % +1 +2 

3 – 10 % +2 +3 

> 10 % +3 +3 

immissie na = 
80 – 100 % 
GAW 

toename 
immissie door 

project 

> 10 % -3 geen bijstelling -3 

3 - 10 % -2 -2 

1 - 3 % -1 -1 

< 1 % 0 0 

afname 
immissie door 

project 

< 1 % 0 0 

1 – 3 % +1 +1 

3 – 10 % +2 +2 

> 10 % +3 +3 

immissie na > 
GAW 

toename 
immissie door 

project 

> 10 % -3 verstrenging 
wegens 

immissie na > 
GAW 

-3 

3 - 10 % -2 -3 

1 - 3 % -1 -2 

< 1 % 0 -1 

afname 
immissie door 

project 

< 1 % 0 -1 

1 – 3 % +1 0 

3 – 10 % +2 +1 

> 10 % +3 +2 

 

Bij voorliggend projecten zijn er geen relevante chemische stressoren met effecten zonder 
drempelwaarde betrokken. 

12.3 Toelichting actuele situatie 

12.3.1 Ruimtegebruik 

 Bedrijvigheid 

Het plan kadert in de uitbreiding van een bestaand bedrijfsterrein. Een deel van het plangebied 
wordt ingenomen door het bestaande bedrijf Staalbeton nv en het moederbedrijf Groep Van 
Roey. Daarnaast is langsheen De Vroente, in het noorden van het plangebied, een KMO-zone 
ontwikkeld. Hier zijn verschillende (kleinere) bedrijven gevestigd, voornamelijk actief in de 
bouwsector. Ten zuidwesten van het plangebied, aan de overzijde van de Oostmalsesteenweg 
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en het Kanaal Dessel-Schoten, bevindt zich tevens een bedrijfsterrein langsheen de 
Nijverheidsweg. Hier is onder meer het bedrijf Ebema (producent prefabbeton) gevestigd. De 
bedrijfsterreinen worden samen aangeduid als ‘Industrieterrein Zuid’ (Oostmalsesteenweg - 
Vaart - Nijverheidsweg – Looi – De Vroente). 

Binnen het studiegebied zijn geen Seveso-bedrijven gelegen, noch komen er consultatiezones 
voor Seveso-bedrijven voor binnen het studiegebied. 

Ca. 8 % van het studiegebied wordt planologisch aangeduid als zone voor industrie of KMO. 

 Agrarisch gebied 

De uitbreidingszone van het plangebied betreft momenteel agrarisch gebied. Dit loopt door in 
noord, oost en zuidelijke richting van het plangebied. Het merendeel van het studiegebied (ca. 
78 %) wordt planologisch gezien ingenomen door agrarisch gebied.  

 Wonen 
In het noorden en zuiden grenst het plangebied aan een uitloper van de woonkern van 
Rijkevorsel. Het gaat om de lintbebouwing langsheen de Oostmalsesteenweg. Ca. 7 % van het 
studiegebied wordt ingenomen door woonzones. 

 Recreatie 
Ten noorden op ca. 700 m van het plangebied komt volgens het gewestplan gebied voor 
dagrecreatie voor. Hier is het sportpark ‘De Valk’ van Rijkevorsel gevestigd.  

Ca. 2 % van het studiegebied wordt ingenomen door recreatiegebied. 

 Overige gebieden 
Binnen het studiegebied is in het zuidwesten natuurgebied gelegen. Dit gebied is aangemeld 
als het habitatrichtlijngebied ‘Het Blak, Kievitsheide, Elstergoor en nabijgelegen 
Kamsalamanderhabitats’, alsook het VEN-gebied ‘De Kempense kleiputten’.  Ca. 5 % van het 
studiegebied wordt aangeduid als natuurgebied. 

12.3.2 ‘Gevoelige’ receptoren 
Onmiddellijk ten noorden van het studiegebied, aan de overzijde van Looi, is de Vrije 
Kleuterschool ‘Het Kleine Moleke’ gelegen. Het betreft een beperkte afdeling van de Vrije 
Kleuterschool ‘Het Moleke’, bestaande uit 2 klasjes.  

Binnen het studiegebied bevinden zich ook enkele kinderopvanginitiatieven: 

Naam Vorm Leeftijdsgroep Aantal plaatsen Afstand tot 
plangebied 

Bolckmans Maria Gezinsopvang 0 – 3 jaar 8 225 m N 

Janssen Liesbeth Gezinsopvang 0 – 3 jaar 8 470 m N 

‘t Bijenkorfje Groepsopvang  0 – 3 jaar 14 630 m Z 
 

Binnen het studiegebied zijn geen ziekenhuizen of woonzorgcentra gelegen. 

12.3.3 Populatie in het studiegebied 
Het studiegebied inzake mens-gezondheid strekt zich volledig uit over de gemeente Rijkevorsel. 
Rijkevorsel telde anno 2021 12.262 inwoners en kent een bevolkingsdichtheid van 263 
inwoners/km². De leeftijdsopbouw in Rijkevorsel wordt weergegeven in Figuur 48. 
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Figuur 48 Leeftijdsopbouw in Rijkevorsel 

12.4 Effectbeoordeling en -bespreking 

12.4.1 Identificatie van de potentiële relevante milieustressoren 
In Tabel 43 wordt een opsomming gegeven van de potentieel relevante milieustressoren. Voor 
wat betreft de chemische stressoren wordt hiervoor gebruik gemaakt van de lijst voor ijzer- en 
staalindustrie, gezien het planologisch attest kadert in de uitbreiding van Staalbeton. 

Er zijn geen klachten gekend tegen het bedrijf en bijgevolg ook geen bijzondere 
aandachtspunten vanuit de klachtenhistoriek. 

Tabel 43 Identificatie van de potentiële relevante milieustressoren 

stressoren 
specifieke omschrijving stressor en/of bron, 
gezondheidsimpact 

argumentatie waarom stressor 
niet wordt opgenomen 

chemische stressoren 

SO2 komt vrij in de lucht via 
verbrandingsprocessen 

Deze parameter is niet relevant 
bevonden in de discipline 
lucht, doordat de 
stookinstallaties werken op 
aardgas, is de vrijstelling van 
SO2 minimaal 

NOx komt vrij in de lucht via 
verbrandingsprocessen, NO2 veroorzaakt 
irritatie en ontsteking van luchtwegen, ogen, 
keel en neus 

Zie 12.4.2 

ozon ozon wordt gevormd als secundaire stof bij 
de uitstoot van onder meer NOx en VOS en is 
dikwijls verkeersgerelateerd 

Niet relevant voor voorliggend 
plan 

fluor-verbindingen via water of lucht Niet relevant voor voorliggend 
plan: er wordt geen 
bedrijfsafvalwater geloosd. In 
de discipline lucht wordt 
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stressoren 
specifieke omschrijving stressor en/of bron, 
gezondheidsimpact 

argumentatie waarom stressor 
niet wordt opgenomen 

gesteld dat er geen impact op 
de omgeving wordt verwacht 
vanwege luchtzijdige emissies 
door het proces 

chloor-
verbindingen 

via water of lucht Niet relevant voor voorliggend 
plan: er wordt geen 
bedrijfsafvalwater geloosd. In 
de discipline lucht wordt 
gesteld dat er geen impact op 
de omgeving wordt verwacht 
vanwege luchtzijdige emissies 
door het proces 

NH3 via lucht Niet relevant voor voorliggend 
plan: In de discipline lucht 
wordt gesteld dat er geen 
impact op de omgeving wordt 
verwacht vanwege luchtzijdige 
emissies door het proces 

N2O via lucht Niet relevant voor voorliggend 
plan: In de discipline lucht 
wordt gesteld dat er geen 
impact op de omgeving wordt 
verwacht vanwege luchtzijdige 
emissies door het proces 

Cyaniden via water Niet relevant voor voorliggend 
plan: er wordt geen 
bedrijfsafvalwater geloosd 

CH4 is een broeikasgas Evaluatie op basis van 
discipline lucht 

Benzeen via lucht Niet relevant voor voorliggend 
plan: In de discipline lucht 
wordt gesteld dat er geen 
impact op de omgeving wordt 
verwacht vanwege luchtzijdige 
emissies door het proces 

Fenol via water Niet relevant voor voorliggend 
plan: er wordt geen 
bedrijfsafvalwater geloosd 

Tolueen via lucht Niet relevant voor voorliggend 
plan: In de discipline lucht 
wordt gesteld dat er geen 
impact op de omgeving wordt 
verwacht vanwege luchtzijdige 
emissies door het proces 

Gehalogeneerde 
MNVOS 

via water Niet relevant voor voorliggend 
plan: er wordt geen 
bedrijfsafvalwater geloosd 

Aromatische 
NMVOS 

via lucht Niet relevant voor voorliggend 
plan: In de discipline lucht 
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stressoren 
specifieke omschrijving stressor en/of bron, 
gezondheidsimpact 

argumentatie waarom stressor 
niet wordt opgenomen 

wordt gesteld dat er geen 
impact op de omgeving wordt 
verwacht vanwege luchtzijdige 
emissies door het proces 

Totaal NMVOS via lucht Niet relevant voor voorliggend 
plan: In de discipline lucht 
wordt gesteld dat er geen 
impact op de omgeving wordt 
verwacht vanwege luchtzijdige 
emissies door het proces 

PAK’s via lucht Niet relevant voor voorliggend 
plan: In de discipline lucht 
wordt gesteld dat er geen 
impact op de omgeving wordt 
verwacht vanwege luchtzijdige 
emissies door het proces 

metalen via lucht, water of bodem Niet relevant voor voorliggend 
plan: er wordt geen 
bedrijfsafvalwater geloosd. In 
de discipline lucht wordt 
gesteld dat er geen impact op 
de omgeving wordt verwacht 
vanwege luchtzijdige emissies 
door het proces. Er worden 
geen verontreinigingen via de 
bodem verwacht 

PM2,5 en PM10 via lucht Zie 12.4.2 

dioxines via lucht en via bodem Niet relevant voor voorliggend 
plan: In de discipline lucht 
wordt gesteld dat er geen 
impact op de omgeving wordt 
verwacht vanwege luchtzijdige 
emissies door het proces. Er 
worden geen 
verontreinigingen via de 
bodem verwacht 

fysische stressoren 

geluid geluidsemissies worden besproken in de 
discipline geluid 

Zie 12.4.3 

trillingen / Gezien de aard van de 
activiteiten en de ligging ten 
opzichte van de gevoelige 
receptoren, wordt er geen 
hinder naar trillingen verwacht 

wind / Gezien het type project en de 
afstand ten opzichte van 
andere bebouwing, worden er 
geen effecten naar wind 
verwacht 
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stressoren 
specifieke omschrijving stressor en/of bron, 
gezondheidsimpact 

argumentatie waarom stressor 
niet wordt opgenomen 

licht, schaduw / Gezien de afstand ten opzichte 
van andere bebouwing, 
worden er geen effecten naar 
schaduw verwacht. Inzake licht 
zullen de nodige maatregelen 
genomen moeten worden om 
lichthinder te voorkomen (vb. 
neerwaarts gerichte 
verlichting) 

warmte / Gezien de aard van de 
voorziene activiteiten worden 
er geen effecten naar warmte 
verwacht 

EM-straling / Gezien de aard van de voorzien 
activiteiten, worden er geen 
effecten inzake 
elektromagnetische straling 
verwacht 

biologische stressoren 

infectiegevaar /  

acuut gevaar voor  
vergiftiging 

/ Gezien de aard van de 
activiteiten wordt geen risico 
naar vergiftiging verwacht 

chronische 
toxiciteit 

DNA-schade, kanker of schade aan het 
ongeboren kind 

Gezien de aard van de 
activiteiten en gezien er geen 
impact van luchtzijdige 
immissies op de omgeving 
wordt verwacht, wordt geen 
risico naar chronische toxiciteit 
verwacht 

allergenen / Gezien de aard van de 
activiteiten wordt geen risico 
naar allergenen verwacht 

overlast van 
ongedierte 

ratten, vliegen, kakkerlakken of muggen 
kunnen ziektes overdragen op dieren of 
mensen 

De voorziene activiteiten zijn 
niet van deze aard dat ze 
ongedierte aantrekken 

 

12.4.2 Luchtpolluenten 
Inzake luchtzijdige polluenten wordt er enkel een potentiële impact naar de omgeving verwacht 
door de NOx- en fijn stof emissies afkomstig van het verkeer (parkeeremissies en wegverkeer)(zie 
discipline lucht - Hoofdstuk 8). De emissies van de stookinstallaties worden als minder relevant 
ingeschat. Uit de discipline lucht blijkt dat er vooral vanwege de NO2-emissies een potentiële 
impact verwacht kan worden naar de omgeving.  

Voor de gezondheidskundige aftoetsing van NO2-concentraties ter hoogte van woningen en 
gevoelige receptoren, dient eveneens gebruik gemaakt te worden van de gezondheidskundige 
advieswaarde (GAW), vooropgesteld door Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze advieswaarde 
voor chronische blootstelling bedraagt 20 µg/m³, gebaseerd op Anses (2013). Potentiële effecten 
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van hogere concentraties NO2 betreffen irritaties en ontstekingen van de luchtwegen, ogen, keel 
en neus. Deze effecten worden beschouwd als ‘drempeleffecten’, waardoor voor de aftoetsing 
gebruik dient gemaakt te worden van het toetsingskader zoals opgenomen in Tabel 42. 

In de Discipline Lucht (Hoofdstuk 8) werden de verkeersgerelateerde NO2-concentraties in de 
omgeving van de site gemodelleerd op verschillende locaties (zie Figuur 49). Een overzicht van 
de gemodelleerde concentraties wordt weergegeven in Tabel 18 in de Discipline lucht – 
Hoofdstuk 8. Hieruit blijkt dat de concentraties na het uitvoeren van het plan nergens de GAW 
zullen overschrijden. Ter hoogte van de Oostmalsesteenweg ten noorden van Looi (locatie 1) en 
ten zuiden van het Kanaal Dessel-Schoten (locatie 5) wordt de GAW actueel wel al voor meer 
dan 80 % ingevuld. Ter hoogte van de andere locaties wordt de GAW voor minder dan 80 % 
ingevuld. Een aftoetsing van de gezondheidskundige impact van de verkeersgerelateerde NO2-
immissies wordt weergegeven in Tabel 44. Hieruit blijkt dat er ter hoogte van alle locaties een 
eindscore 0 verwacht wordt. 

 

Figuur 49 Locaties waar NO2 en fijn stof concentraties werden gemodelleerd met behulp van 
CAR-Vlaanderen 

 

Tabel 44 Evaluatie gezondheidskundige impact NO2 (µg/m³) – GAW = 20 µg/m³ 

locatie referentie korte 
termijn 

lange 
termijn 

korte termijn lange termijn 

bijdrage 
t.o.v. GAW 

(%) 

eindscore bijdrage 
t.o.v. GAW 

(%) 

eindscore 

1 18,6 18,6 (0) 18,6 (0) 0 0 0 0 

2 15,2 15,2 (0) 15,2 (0) 0 0 0 0 

3 15,1 15,1 (0) 15,1 (0) 0 0 0 0 

4 14,0 14,0 (0) 14,0 (0) 0 0 0 0 
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locatie referentie korte 
termijn 

lange 
termijn 

korte termijn lange termijn 

bijdrage 
t.o.v. GAW 

(%) 

eindscore bijdrage 
t.o.v. GAW 

(%) 

eindscore 

5 17,6 17,7 (+ 0,1) 17,7 (+ 0,1) + 0,5 0 + 0,5 0 

 

Uit de modelleringen met CAR-Vlaanderen blijkt dat er voor fijn stof (PM2,5 en PM10) nergens een 
verhoging aan concentraties verwacht wordt door het verkeer afkomstig van Staalbeton en dit 
voor alle scenario’s (zie Tabel 19 en Tabel 20 in Discipline lucht – Hoofdstuk 8). Er geldt dan ook 
een verwaarloosbaar effect inzake fijn stof (tussenscore 0). De gezondheidskundige 
advieswaarden (GAW) vooropgesteld door Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) bedragen 
voor PM10 en PM2,5 respectievelijk  20 µg PM10/m³ en 10 µg PM2,5/m³. De gemodelleerde immissies 
voor PM10 overschrijden op geen enkele locatie deze GAW, maar vullen wel reeds 80 % van de 
GAW in. Voor PM10 bedraagt de eindscore dus ook 0. Wat PM2,5 betreft overschrijden de 
gemodelleerde concentraties wel (net) de GAW op alle locaties, met uitzondering ter hoogte van 
de Langestraat (= locatie 4). Daar wordt net 10,0 µg/m³ gemodelleerd. De eindscore dient dus 
voor alle locaties, met uitzondering van de Langestraat (locatie 4) verstrengd te worden naar -1. 
Voor de Langestraat geldt ook een eindscore van 0. 

Wordt specifiek de Vrije Kleuterschool aan het Looi bekeken, dan kan vastgesteld worden dat er 
geen toename aan verkeersgerelateerde chemische stressoren (NO2 of fijn stof) verwacht wordt 
ter hoogte van deze ‘gevoelige locatie’. Er geldt hier voor alle stressoren een eindscore 0. 

Zoals reeds aangehaald in de discipline lucht, wordt door de elektrificatie van het wagenpark 
een algemene daling in uitstoot van NOx en fijn stof verwacht. 

Er kan opgemerkt worden dat de WHO in 2021 op basis van voortschrijdend inzicht nieuwe 
richtlijnen (AQG) publiceerde met betrekking tot luchtkwaliteit. Het betreffen 
gezondheidskundige streefwaarden. In deze nieuwe AQG werd de gezondheidskundige 
(jaargemiddelde) streefwaarde voor NO2 bijgesteld van 40 µg/m³ in 2005 naar 10 µg/m³. De 
jaargemiddelde gezondheidskundige streefwaarden voor PM10 en PM2,5 werden bijgesteld van 
respectievelijk van 20 µg PM10/m³ naar 15 µg PM10/m³ en van 10 µg PM2,5/m³ naar 5 µg PM2,5/m³. 
Deze streefwaarden werden in pré-Coronajaar 2019 slechts op enkele plaatsen in Vlaanderen 
niet overschreden, veelal ter hoogte van de grenzen.  

12.4.3 Geluid 
Door het  planvoornemen zullen de van toepassing zijnde geluidsnormen ter hoogte van 
Hoeveweg 1 en 3 en De Parre 20 en 21 versoepelen. Dit houdt in dat er een hoger specifiek 
geluidsdrukniveau van het bedrijf toegestaan kan worden ter hoogte van deze woningen.  

Uit de discipline geluid blijkt echter dat het akoestisch klimaat in de omgeving van het 
plangebied voornamelijk bepaald wordt door de aanwezigheid van verkeer op de N14. De 
exploitatie van het bedrijf voldoet ruim aan de vooropgestelde richtwaarden. Er wordt dan ook 
uitgegaan van een verwaarloosbaar effect inzake geluidshinder.  

12.5 Synthese van de milieueffecten 
Er worden geen aanzienlijke gezondheidseffecten verwacht door voorliggend plan. Inzake PM2,5  

geldt ter hoogte van de woningen langsheen de Oostmalsesteenweg en Langestraat een 
beperkt negatief effect door de reeds hoge achtergrondconcentraties. Er wordt geen relevante 
verhoging van deze immissie verwacht door voorliggend plan.  
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12.6 Milderende maatregelen 
Vanuit gezondheidskundige oogpunt wordt het niet noodzakelijk geacht om milderende 
maatregelen voor te stellen. 
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13 Discipline mens – ruimtelijke aspecten 

13.1 Afbakening studiegebied 
Het studiegebied voor de discipline mens - ruimtelijke aspecten bevat het plangebied, 
uitgebreid met de ruimere omgeving waarbinnen mogelijke functionele en ruimtelijke 
wijzigingen kunnen optreden. Grofweg komt dit overeen met het gebied tussen de N14 
Oostmalsesteenweg in het westen, het Looi in het noorden en het kanaal Dessel-Schoten in het 
zuiden. 

13.2 Referentiesituatie 
De site is gelegen langsheen de gewestweg N14 Oostmalsesteenweg en wordt ten noorden 
begrensd door de gemeenteweg Looi en ten zuiden door het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. 
Ten oosten liggen de agrarische gronden in eigendom van Staalbeton NV. 

Langsheen het Looi staan aan de noordelijke zijde een aantal residentiële, zonevreemde 
eengezinswoningen en een zonevreemde Vrije kleuterschool Het Klein Moleke (Looi 3) Dit 
schooltje is onderdeel van de vrije kleuterschool Het Moleke in Rijkevorsel en bevat twee klasjes. 

Loodrecht op deze weg loopt de gemeenteweg Vroente (pijpenkop). Langs Vroente ontsluit de 
recente IOK-ontwikkeling en heeft Staalbeton NV een bijkomende ontsluiting. 

De percelen ten oosten bestaan momenteel uit grasland, zonder effectieve begrazing door vee.  

Het kanaal (de Vaart) ten zuiden van de site maakt de verbinding tussen Dessel en Schoten, waar 
de Vaart uitmondt in het Albertkanaal. Het kanaal wordt gebruikt voor binnenscheepvaart en is 
ter hoogte van Brug 8 op de Oostmalsesteenweg ongeveer 19m breed. 

Behoudens de percelen in grasland die vandaag gelegen zijn in agrarisch gebied, is de 
bezettingsgraad van Staalbeton nv 100%, hetzij door gebouwen (12 hallen e.a.), hetzij verhard in 
functie van circulatie van vrachtwagens en voor de buitenopslag van materialen en afgewerkte 
producten in afwachting van transport. 

13.3 Methodologie effectbeoordeling 
Volgens het richtlijnenboek mens – ruimtelijke aspecten komen de volgende aspecten aan bod: 

• Effectgroep ‘ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context’ Deze 
effectgroep beschrijft en beoordeelt de functionele wisselwerking tussen het 
plangebied en zijn ruimere omgeving (macroschaal); 

• Effectgroep ‘ruimtegebruik en gebruikskwaliteit’  

In dit luik wordt per gebruiksfunctie de winst of het verlies aan oppervlakte berekend 
(zonder effectbeoordeling). Daarnaast vindt per gebruiksfunctie een beoordeling plaats 
(microschaal). Specifieke aandacht gaat naar het verlies aan landbouwgrond en de 
inname van herbevestigd agrarisch gebied (HAG).  

• Effectgroep ‘ruimtebeleving’ 

Deze effectgroep beschrijft en beoordeelt de effecten van het plan op de beleving van 
de gebruikers van het gebied (bewoners en bezoekers). Het gaat hier voornamelijk over 
visuele belevingsaspecten, in wisselwerking met de discipline landschap (mesoschaal). 

De beoordeling gebeurt op basis van een expertenoordeel. 
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13.4 Effectbeoordeling 

13.4.1 Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context 
Het planvoornemen zorgt voor bijkomende bebouwingsmogelijkheden en opslagruimtes voor 
het bedrijf Staalbeton. Deze bijkomende bebouwingsmogelijkheden sluiten direct aan bij de 
bestaande bedrijfsgebouwen en in zin kan op macroschaal worden beoordeeld dat rekening 
wordt gehouden met de ruimtelijke context (0, verwaarloosbaar effect). 

13.4.2 Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit 
Het planvoornemen heeft vooral een impact op de functie landbouw. De gevraagde uitbreiding 
van 6,9 ha is op dit ogenblik in gebruik als grasland voor landbouwdoeleinden. Meer bepaald 
worden ze meerdere keren per jaar gemaaid om nadien als voer voor de dieren (rundvee) te 
dienen. Er vindt geen beweiding van dieren plaats. Er zijn geen landbouwbedrijfszetels gelegen 
binnen het plangebied. 

In het verleden werd het overgrote deel van het terrein ingenomen door een aantal omvangrijke, 
kunstmatige kweekvijvers voor vis. Deze vijvers werden zonder vergunning aangelegd in de 
jaren ’80. De visvijvers zijn niet aanwezig op de luchtfoto van 1971 maar wel op de luchtfoto dd. 
20.07.1989 (zie onderstaande figuren).  

De aanwezigheid van deze vijvers maakt echter wel duidelijk dat het betrokken terrein 
gedurende tientallen jaren niet inzetbaar was in functie van haar basisbestemming namelijk 
landbouw. 

Eerder in het recente verleden zijn de terreinen in het gebruik geweest door een voormalig 
werknemer van de onderneming Staalbeton NV (Jef Mertens). Jef Mertens was een 
gelegenheidslandbouwer, geen beroepslandbouwer en onderhield de betrokken gronden voor 
zijn voormalige werkgever. 

 

Figuur : Luchtfoto 1971    Figuur : Luchtfoto 1989 

De zes meest zuidelijk gelegen percelen zijn al eigendom van de familie Van Roey sinds de jaren 
’90.  Na het occasioneel gebruik door voormalig werknemer Jef Mertens (zie hoger) werd de NV 
Staalbeton/Groep Van Roey gedurende de laatste jaren de officiële gebruiker van de betrokken 
percelen. Hiertoe beschikken zij over een uniek landbouwnummer en vullen zij al een aantal 
jaren de desbetreffende verzamelaanvraag in bij de Vlaamse Overheid – Departement 
Landbouw & Visserij. Het gras wordt nog steeds gemaaid en gehooid door een 
gelegenheidslandbouwer of wordt in zijn geheel uitbesteed aan een loonwerker.Deze feiten 
indachtig kunnen we onomwonden stellen dat het innemen van de betrokken percelen in 
agrarisch gebied geen rechtstreekse schade toebrengt aan één of ander actief land- of 
tuinbouwbedrijf. 
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Het voor de uitbreiding voorgestelde terrein is gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied 
(HAG). In de omzendbrief RO/2010/01 geeft de Vlaamse Minister aan op welke wijze 
planningsinitiatieven tot herbestemming van HAG moeten bekeken worden. Als algemeen 
uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt de nodige acties 
onderneemt om het planologisch evenwicht te herstellen. Prioriteit gaat daarbij naar acties om 
zonevreemde landbouw zone-eigen te maken. 

Gezien het feit dat de NV Staalbeton buiten de gronden aan de Oostmalsesteenweg geen 
verdere gronden in eigen beheer heeft kunnen zij van hun zijde geen geschikt ruilgebied 
voorstellen. Desondanks zijn er op het grondgebied van Rijkevorsel potentieel heel wat 
zonevreemde gronden in landbouwgebruik beschikbaar. Deze kunnen desgewenst van 
bestemming gewijzigd worden binnen hetzelfde planningsinitiatief. Specifiek wordt verwezen 
naar de verschillende onbebouwde woonuitbreidingsgebieden rondom de kern van Rijkevorsel 
die nog in landbouwgebruik zijn en die als reservegebied zijn aangeduid in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. 

 

Figuur 50 : Mogelijke compensatiegebieden HAG (roze gebieden) 

13.4.3 Ruimtebeleving 
Het plangebied ligt in een open gebied met opgaand groen onder de vorm van 
perceelsafscheidingen of kleine bosjes. De huidige bedrijfsgebouwen zijn hierdoor visueel zeer 
dominant aanwezig en bepalend voor de belevingswaarde van het gebied. Een uitbreiding met 
bedrijfsgebouwen moet daarom zeer sterk landschappelijk worden ingekleed. De opmaak van 
een landschapsintegratieplan is daarom zeker noodzakelijk en een voorstel hiertoe reeds 
uitgewerkt. 
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13.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen 
Er worden geen milderende maatregelen of aanbevelingen geformuleerd. 

13.6 Synthese 
De positionering van de nieuwe gebouwen houdt rekening met de bestaande ruimtelijke 
context.  

Ongeveer 6,9 ha herbevestigd landbouwgebied zal op termijn verloren gaan. Deze gronden zijn 
echter niet meer in landbouwgebruik. Conform de omzendbrief RO/2010/01 betreffende de 
herbevestigde agrarische gebieden dient een overeenkomstige oppervlakte aan zonevreemde 
landbouw ter compensatie bestemd te worden naar agrarisch gebied.  

De huidige bedrijfsgebouwen zijn visueel zeer dominant aanwezig en bepalend voor de 
belevingswaarde van het gebied. Een uitbreiding met bedrijfsgebouwen moet daarom zeer 
sterk landschappelijk worden ingekleed. Dit gebeurt aan de hand van het 
landschapsintegratieplan.  
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14 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

14.1 Afbakening studiegebied 
Het studiegebied voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie bestaat 
enerzijds uit het plangebied waarvoor een nieuwe bestemming wordt vooropgesteld.  
Anderzijds bestaat het studiegebied uit de ruimere omgeving waarbinnen, ten gevolge van het 
vooropgestelde plan, landschappelijke structuren, landschappelijke elementen, 
landschappelijke componenten of erfgoedelementen kunnen wijzigen.  Met andere woorden 
alle mogelijke onderdelen van een landschap waar een voorgenomen plan een visuele impact 
op kan hebben. 

Indien een landschap of een erfgoedelement deel uit maakt van een grotere entiteit of de 
contextwaarde van het landschap of het bouwkundig erfgoed wijzigt als gevolg van de realisatie 
van het plan, dan maken logischerwijs de gehele landschappelijke entiteiten en/of de gehele 
context deel uit van het studiegebied.  In deze zin strekt het studiegebied zich dan veelal ook 
verder uit dan de onmiddellijke omgeving van de planzone. 

In het kader van de behandeling van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie wordt het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van de effectieve, visuele 
invloedsfeer van de realisatie van het plan.   

Gezien de relatief kleine omvang van de voorliggende planzone, de eerder vlakke morfologie 
van het terrein én de kenmerkende bebouwingsdichtheid in de onmiddellijke omgeving van 
het plangebied, bevindt het studiegebied van voorliggend plan zich eerder op lokaal niveau. 

14.2 Analyse referentiesituatie 

14.2.1 Beschrijving van de huidige situatie op macroniveau 
Volgens de kaart met weergave van de traditionele landschappen bevindt de planzone zich 
centraal binnen de Noorderkempen, meer specifiek binnen het Land van Brecht. 

De regio Noorderkempen bevindt zich in het noorden van de provincie Antwerpen en beslaat 
onder meer de volledige gemeente Rijkevorsel, waar het plangebied zich bevindt, maar 
evenzeer de buurgemeenten Hoogstraten, Merksplas en delen van Brecht, Beerse en Malle. 

De regio kenmerkt zich door een afwisseling van landbouwlandschappen, woonkernen, 
bosgebieden en fragmenten van natuur.   

De hoofdfunctie in de wijde omgeving is onmiskenbaar land- en tuinbouw. Reeds decennia lang 
wordt het gros van het landschap immers hoofdzakelijk gebruikt voor agrarische doeleinden.  
Onbebouwde percelen worden benut als cultuurgrond (weiden of akkers), bebouwde percelen 
worden bezet door land- en tuinbouwbedrijven.  Specifiek de glastuinbouwbedrijven kennen 
gedurende de laatste decennia een omvangrijke schaalvergroting.  Dit uit zich in de 
aanwezigheid van tal van grotere glastuinbouwbedrijven in de regio. 

De effectieve woonkernen in de regio Noorderkampen bevinden zich historisch gezien in de 
dorpskernen.  Daarnaast zien we in het landschap de klassieke lintbebouwing, hoofdzakelijk 
langs de uitvalswegen van de dorpskernen en langsheen gewestwegen. 

De functie natuur is eerder verspreid waar te nemen.  Een typisch fenomeen voor deze regio op 
vlak van natuur zijn de talrijke, grillig gevormde, historische kleiputten die inmiddels 
waardevolle natuurgebieden geworden zijn. 

https://www.eco-scan.be/


 

2021_WO_000637_Kennisgeving/ontwerp-MER 159 | 191 
 

Inzake bodemstructuur bestaat de ondergrond uit een schrale zandgrondstructuur waarvan de 
bovenste laag meestal uit humusarme bladgrond bestaat, maar met een variatie aan 
plantengroei.  

Het terreinprofiel verloopt hoofdzakelijk vlak. Enkel de dijk die de scheiding vormt tussen het 
naastgelegen kanaal en de planzone is in het verleden kunstmatig opgehoogd. 

14.2.2 Historische ontwikkeling van het plangebied 
De gemeente Rijkevorsel bleef tot het midden van de 19e eeuw één van de armste Kempense 
dorpen.  Slechts een kwart van de beschikbare oppervlakte werd door kleinschalige landbouw 
ingenomen.  Het overige grondgebied was jachtgebied of woeste grond (heide, moeras en 
vennen)  Handel en ambacht waren nauwelijks of niet aanwezig. 

De Ferrariskaart geeft een goed beeld van deze landschapsbouw (zie Figuur 51)  Centraal op de 
figuur is duidelijk de schamele kern van Rijkevorsel te onderscheiden. In de periferie van deze 
kern kunnen we een heel aantal perceeltjes cultuurgrond onderscheiden. Daarbuiten zien we 
echter veelal woeste gronden, op dat ogenblik nog niet door mensenhanden geroerd. 

 

Figuur 51 Uittreksel uit de Ferrariskaart met benaderende weergave van de planzone (niet op 
schaal) (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

Keerpunt in de geschiedenis was het ontginnen van de kleiachtige ondergrond. In functie van 
deze nieuwe industrie werd op het einde van de 19e eeuw het Kanaal Dessel-Schoten aangelegd.  
Dankzij het ontginnen van de klei en het uitbaten van de bijhorende steenovens brak er een 
periode van industriële welvaart aan.   

Ook de landbouw voer wel bij de aanleg van het kanaal. Vanuit de stad werd er immers in grote 
hoeveelheden mest aangevoerd waarmee de akkers voortaan bemest konden worden. 
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In de geest van de tijd betekende deze periode inzake landschapsbouw eveneens een ware 
revolutie.  In snel tempo werden grote (lijn)infrastructuren aangelegd, werden woeste gronden 
in cultuur gebracht, werden natte gronden droog gelegd en werden bossen gerooid. 

Onderstaande figuur geeft ons een duidelijk beeld van deze evolutie anno 1872 (zie Figuur 52)  
Zowel de huidige Oostmalsesteenweg als het kanaal Dessel-Schoten zijn beiden al 
beeldbepalend aanwezig in het landschap.  Tevens wijst de toenemende versnippering van het 
landschap al op een intensiever gebruik door de mens. Het plangebied was op dat ogenblik nog 
steeds grotendeels heidegebied, zoals op de Ferrariskaart, maar fysiek afgesneden van het 
grotere heidegebied ten zuiden van het kanaal. 

 

Figuur 52 Uittreksel uit een topografische kaart anno 1872 met benaderende weergave van de 
planzone (niet op schaal) (bron: Cartesius) 

 

Simultaan met het aanleggen van grotere infrastructuurwerken kwam ook de industriële sector 
op gang in de regio Noorderkempen. Tal van grote, vaak vervuilende industrieën gingen zich 
vestigen langsheen wegen en waterlopen.  Bijvoorbeeld fabrieken voor de productie van 
buskruit, zink, steenbakkerijen… 

Onderstaande figuur geeft een beeld van het landschap in de onmiddellijke omgeving van de 
planzone op 01 mei 1971 (Figuur 53)  Op dit beeld zijn duidelijk de beide lijninfrastructuren te 
onderscheiden zijnde het kanaal Dessel-Schoten in oost-west richting enerzijds en de 
Oostmalsesteenweg in noord-zuid richting anderzijds.  Beide infrastructuren vormden als het 
ware een katalysator voor de industrie en de nijverheid in de wijde regio.  Let bijvoorbeeld op de 
sterke, industriële ontwikkeling aan de zuidzijde van het kanaal.  Ook de eerste loodsen van 
Staalbeton NV zijn reeds duidelijk waar te nemen. 
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Deze historische evolutie heeft ertoe geleid dat industrie en landbouw vandaag de dag nog 
steeds de twee hoofdpijlers zijn in de economische activiteit van de gemeente Rijkevorsel.  
Vanzelfsprekend drukken de beide sectoren dan ook hun stempel op het landschap in de regio. 

 

Figuur 53 Uittreksel uit een luchtfoto anno 1971 met weergave van de planzone (niet op schaal) 
(bron: Geopunt Vlaanderen) 

14.2.3 Huidig landschapsgebruik 
Specifiek ter plaatse van de planzone wordt het landschap grotendeels gevormd door twee 
beeldbepalende lijninfrastructuren enerzijds én de omliggende landbouwstructuur anderzijds.  
Beiden zijn als het ware te beschouwen als ruimtelijke dragers in de omgeving. 

De beide lijninfrastructuren betreffen het Kanaal Dessel-Schoten en de lateraal gelegen 
gewestweg Oostmalsesteenweg. Het Kanaal Dessel-Schoten loopt vrij rechtlijnig in 
oostwestrichting en is drager van tal van industriële activiteiten.  Zo ook ter plaatse van de 
planzone is er heel wat industriële bedrijvigheid, uiteraard gefaciliteerd door de bestemming 
volgens het vigerende gewestplan.   

De voorgelegen Oostmalsesteenweg ligt haaks op het kanaal en vormt regionaal de verbinding 
tussen de kern van Rijkevorsel in het noorden en de kern van Oostmalle (Malle) in het zuiden.  
Zoals zo vaak het geval is ook deze gewestweg aan beide zijden sterk bebouwd, hoofdzakelijk 
door middel van residentiële bebouwing. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het landschap in de omgeving van het terrein van 
Staalbeton NV anno 2022 sterk bebouwd en doorweven van verschillende functies is.  De korte 
afstand tussen de verschillende woonkernen én de historische, industriële ontwikkeling van de 
gemeente Rijkevorsel als dusdanig hebben er toe geleidt dat deze regio zich ruimtelijk sterk 
ontwikkeld heeft. 
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De onbebouwde percelen in de buurt zijn vrijwel allen in gebruik als cultuurgrond voor 
landbouwdoeleinden. Verspreid over het grondgebied bevinden zich dan ook nog tal van 
middelgrote tot grote land- en (glas)tuinbouwbedrijven. Het aantal actieve bedrijven is de 
laatste tientallen jaren echter sterk afgenomen. Enerzijds door het effect van de economische 
schaalvergroting in de sector. Anderzijds door de evolutie in het grondgebruik in die zin dat de 
vrijgekomen gronden niet enkel meer worden ingenomen door professionele land- en 
tuinbouwers. Grote, aaneengeschakelde landbouwpercelen zijn quasi volledig verdwenen. Zo 
ook in de onmiddellijke omgeving van de planzone zijn er tal van voormalige landbouwhoeves 
omgeschakeld naar ofwel een zuiver zonevreemd gebruik (bijvoorbeeld wonen), ofwel naar een 
paardenhouderij. 

Concluderend kunnen we stellen dat deze landschapsbouw inhoudt dat we vandaag de dag 
niet meer kunnen spreken van verzichten enerzijds of van gave, ongeschonden, open ruimte 
anderzijds.   

14.2.4 Onroerend erfgoed 
Het plangebied maakt geen deel uit van een beschermd landschap of van een beschermd 
dorps- of stadsgezicht. Verder omvat de planzone geen beschermde monumenten noch 
beschermd bouwkundig erfgoed (gehelen of relicten).  

Het plangebied valt ook niet binnen een ankerplaats (zie Figuur 54).  

 

Figuur 54 Uittreksel uit de kaarten van Onroerend Erfgoed (niet op schaal) (bron: Geoportaal 
Onroerend Erfgoed) 

 

De kaarten van de landschapsatlas (1996-2000) met weergave van de relictzones geven een 
ligging van de planzone aan vlak aan de relictzone Open Akker Rijkevorsel en domein ter Looi 
(zie Figuur 55)  Deze zone is oorspronkelijk geselecteerd als relict omwille van de aanwezigheid 
van het Domein ter Looi enerzijds en omwille van de aanwezigheid van grote, open akkers 
tussen de zijtakken van de Mark anderzijds. Het Domein ter Looi betreft geïnventariseerd 
erfgoed en wordt hieronder verder besproken. 
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De herkenbaarheid en de gaafheid van de betrokken zone is eerder beperkt.  In hoofdzaak de 
toenemende bebouwing in de omgeving van de planzone heeft ertoe geleidt dat er van 
werkelijk grote, open akkers niet langer sprake is. 

 

Figuur 55 Uittreksel uit de kaarten van de landschapsatlas met weergave van de planzone (niet 
op schaal) (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 

Het dichtstbijzijnde element van enige erfgoedwaarde wordt gevormd door de Coolshoeve, een 
voormalige landbouwershoeve gelegen aan de Looiweg 165, opgericht eind 19e eeuw en 
geïnventariseerd als bouwkundig erfgoed (ID 111683). Een beeld van de voorzijde van de 
betrokken hoevewoning, recent gerenoveerd, vinden we terug op onderstaande figuur (zie 
Figuur 56). 

  
Figuur 56 Beeld van de voorzijde van de 

Coolshoeve (bron: Profex) 
 

  
Figuur 57 Beeld van de voorzijde van Hof 

ter Looi (bron: Vlaamse 
Overheid - Onroerend erfgoed) 
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De betrokken hoeve bevindt zich minstens 150m van het plangebied verwijderd.  Door toedoen 
van de tussenliggende bebouwing bevindt zij zich niet rechtstreeks in het gezichtsveld van de 
planzone. 

Een tweede element van erfgoedwaarde wordt gevormd door het Hof ter Looi of het Coolsehof, 
een eerder solitair gelegen landhuis gelegen aan de Looiweg 169, opgericht in dezelfde 
tijdsperiode als de Coolshoeve en evenzeer geïnventariseerd als bouwkundig erfgoed (ID 111684)   

Het landgoed Hof ter Looi is duidelijk van een hogere erfgoedwaarde dan het verderop gelegen 
Coolsehof (zie Figuur 57)  Het bevindt zich op een sterk bebost terrein van circa 80are, aan de 
oostzijde van de planzone, op minimum 250m, weliswaar binnen het gezichtsveld.  

Tot slot zijn er aan de oostzijde van de planzone een viertal Duitse bunkers uit de eerste 
wereldoorlog aanwezig.  Deze bunkers maken deel uit van de Turnhoutkanalstellung, een Duitse 
verdedigingsstelling die vanaf november 1916 is aangelegd langsheen het kanaal Dessel-
Schoten. 

Twee van de vier bunkers bevinden zich goed zichtbaar in een weide aan de westzijde van de 
Looiweg.  De overige twee bunkers liggen aan de oostzijde van de Looiweg, verscholen in het 
bebost terrein van het hoger omschreven landgoed Hof ter Looi of Coolsehof. 

Twee beelden van één van de vier bunkers zijn hieronder gevoegd (zie Figuur 58 en Figuur 59). 

 

Figuur 58 Beeld van de bunker, gezien van 
de Looiweg, (bron: Profex) 

 

Figuur 59 Beeld van de bunker, gezien 
richting de Looiweg (bron: 
Profex) 

 

Zoals de beelden laten vermoeden zijn deze bunkers grotendeels verzonken constructies, 
uitsluitend opgebouwd uit betonnen materialen. Zij liggen vrij geïsoleerd in het landschap. 

14.2.5 Archeologie 
De gemeenteweg Looi aan de noordzijde van de planzone en de lateraal gelegen gemeenteweg 
Vroente (doodlopend van aard) betreffen beiden gebieden waar geen kans is op archeologische 
vondsten. Ook kadastraal perceel 47x en een klein deel van de voorgelegen gewestweg 
Oostmalsesteenweg is vrijgesteld van verder archeologisch onderzoek. 

Voor de planzone zelf is er geen enkele informatie van archeologische aard bekend.  Dit houdt 
in dat  de aanvrager in de projectfase moet nagaan of een archeologienota noodzakelijk is.  
Gezien de latere, infrastructurele invulling van de planzone en gezien het feit dat de grens voor 
een archeologisch vooronderzoek ligt op een bodemingreep van 5.000 m² is de kans groot dat 
er in een latere fase een archeologisch (bureau)onderzoek zal moeten gebeuren. 
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In alle geval dienen eventuele toevalsvondsten steeds gemeld worden bij de Vlaamse Overheid 
– Agentschap Onroerend Erfgoed. 

14.2.6 Visuele kenmerken 
De betrokken planzone is gelegen aan de achterzijde van het bedrijfsterrein van staalfabrikant 
Staalbeton NV. 

Globaal gezien wordt deze zone afgebakend door de gewestweg N14 Oostmalsesteenweg in het 
westen, de gemeenteweg Looi in het noorden en het kanaal Dessel -Schoten in het zuiden. 

De toegang tot de onderneming Staalbeton NV gebeurt langsheen de vermelde 
Oostmalsesteenweg. Het betreft een druk bereden gewestweg, uitgerust aan de hand van een 
dubbele rijweg in asfalt en een parkeerstrook.  Beide zijden van de gewestweg zijn druk 
bebouwd door middel van een mix van gebouwen en dito functies.  De woonfunctie en de 
industriële functie halen de bovenhand. 

Langsheen de gemeenteweg Looi staan aan noordelijke zijde een aantal residentiële, 
zonevreemde eengezinswoningen. Ter plaatse van huisnummer 3 bevindt zich een 
kleinschalige schoolinfrastructuur.   

De gemeenteweg Vroente, doodlopend van aard, sluit lateraal aan op de gemeenteweg Looi.  In 
het recente verleden hebben tal van nieuwe KMO bedrijven zich hier ontwikkeld.  Op het meest 
zuidelijke punt van Vroente beschikt de onderneming Staalbeton NV nog over een tweede, 
bijkomende ontsluiting. 

De gronden die van bestemming dienen gewijzigd te worden liggen aan de achterzijde van de 
onderneming Staalbeton NV en kennen momenteel een agrarisch gebruik (weideland), zonder 
effectieve begrazing door vee.  De betrokken landbouwgronden zijn langs de perceelsgrenzen 
her en der voorzien van kleine groenstructuren en worden doorlopen door grachten. 

Het kanaal ten zuiden van de planzone maakt de verbinding tussen Dessel en Schoten, waar de 
Vaart uitmondt in het Albertkanaal.  Het kanaal wordt gebruikt voor binnenscheepvaart en is ter 
hoogte van Brug 8 op de Oostmalsesteenweg ongeveer 19 m breed. 

14.3 Significantie en beoordeling met betrekking tot de effecten 
Er wordt onderzocht welke effecten ten aanzien van het landschap, het bouwkundig erfgoed en 
het archeologisch erfgoed er zullen optreden bij het ontwikkelen van het voorgenomen plan. 

Volgende effectgroepen komen aan bod:  

- Verlies of aantasting van waardevolle landschapselementen en landschapsstructuren 
door ruimtebeslag en verbreking of wijziging van landschapsrelaties, bijvoorbeeld op het 
vlak van het ecosysteem 

- Wijziging of potentiële aantasting van archeologische erfgoedwaarden, 
landschappelijke erfgoedwaarden (landschapsrelicten en ankerplaatsen) en 
bouwkundige erfgoedwaarden (beschermde en/of waardevolle niet-beschermde 
monumenten, dorpsgezichten en landschappen) 

- Wijziging in het landschapsbeeld en de visuele impact 

 Wijziging landschapselementen, landschapsstructuren of 
landschapsrelaties 
Door het effectief ruimtebeslag voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein kunnen bestaande 
landschapsstructuren en geomorfologische structuren wijzigen of verdwijnen en kunnen 
bijgevolg landschappelijke barrières ontstaan.  
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De effecten worden kwalitatief, eventueel kwantitatief beschreven en beoordeeld. 

Het volgende significantiekader wordt gebruikt:  

Effect Beoordeling 

Globaal herstel of globale opwaardering van waardevolle 
landschappelijke structuren of relaties met effect tot buiten het 
plangebied 

Aanzienlijk positief 

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle landschappelijke 
structuren of relaties 

Positief 

Herstel of opwaardering van landschappelijke structuren en relaties op 
een deel van het plangebied 

Beperkt positief 

Geen of slechts een tijdelijk effect op het plangebied noch daarbuiten 
Geen of verwaarloosbaar 

effect 

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van de landschappelijke 
structuren en relaties op een beperkt deel van het plangebied 

Beperkt negatief 

Verstoring of versnippering van waardevolle landschappelijke 
structuren of relaties voor het gehele plangebied 

Negatief 

Verstoring of versnippering van waardevolle landschappelijke 
structuren of relaties tot ver buiten het plangebied 

Aanzienlijk negatief 

 

 

 Wijziging erfgoedwaarden 
Door het ruimtebeslag en de wijzigingen in de bestaande structuren kunnen bepaalde 
erfgoedelementen verloren gaan of kunnen ze hun landschappelijke context verliezen.  Dit kan 
gaan om landschappelijk erfgoed (perceelsconfiguratie, landgebruik, historisch wegennet, 
relicten en ankerplaatsen), bouwkundig erfgoed en (ondergrondse, onzichtbare) archeologische 
erfgoedwaarden.  

De effecten worden kwalitatief beschreven en beoordeeld.  Om de significantie van de effecten 
op het erfgoed te bepalen wordt eerst de waarde van het erfgoed in de mate van het mogelijke 
ingeschat. Belangrijke criteria daarvoor zijn onder meer de graad van bescherming, de effectieve 
ouderdom, de gaafheid of staat van bevinding, de zeldzaamheid en de ensemblewaarde of 
context. 

Elementen met een hoge erfgoedwaarde 

- Beschermd erfgoed 

- Element opgenomen als te beschermen erfgoed 

- Ankerplaats 

- Erfgoedlandschap 

Elementen met een matige erfgoedwaarde 

- Relictzone 

- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement 

- Bijzonder landschap 

- Lijnrelict 

- Puntrelict  

- Geïnventariseerd  bouwkundig erfgoed 
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Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of een combinatie van de hierboven 
geformuleerde criteria er toe leiden dat een element een klasse kan stijgen.  Zo kan een 
puntrelict dat opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed maar wat verder toch 
gaaf, uniek en relatief oud is, als zeer waardevol gewaardeerd worden. 

Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep bepalend voor het bepalen 
van de significantie.  Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden: vernieling, 
aantasting, beïnvloeding ensemblewaarde, beïnvloeding contextwaarde, restauratie en 
renovatie. 

Het volgende significantiekader wordt gebruikt:  

Effect Beoordeling 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden met hoge 
waardering worden respectievelijk hersteld of gerenoveerd 

Aanzienlijk positief 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden met matige 
waardering worden respectievelijk hersteld of gerenoveerd 

Positief 

De context of de ensemblewaarde van het landschappelijk of 
bouwkundig erfgoed wordt verbeterd binnen het plangebied 

Beperkt positief 

Geen of slechts een tijdelijk effect op de landschappelijke of 
bouwkundige erfgoedwaarden binnen het plangebied of daarbuiten 

Geen of verwaarloosbaar 
effect 

De context of de ensemblewaarde van het landschappelijk of 
bouwkundig erfgoed wordt verstoord binnen het plangebied of de 
landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden worden 
gedeeltelijk vernield of aangetast 

Beperkt negatief 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden hebben een 
matige waardering en worden volledig vernield of sterk aangetast 

Negatief 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden hebben een 
hoge waardering en worden volledig vernield of sterk aangetast 

Aanzienlijk negatief 

 

De effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed kunnen beoordeeld worden aan de hand 
van het al dan niet aanwezig zijn van gekend archeologisch materiaal, de graad van verstoring 
van de oppervlakkige bodem en de bodemkenmerken zelf.  

De aanwezigheid van gekend archeologisch materiaal is echter een dubieuze factor. De 
gekende vindplaatsen vertegenwoordigen namelijk slechts een fractie van de totale 
hoeveelheid erfgoed die in de bodem aanwezig is.  Verharde, bebouwde, opgehoogde, 
geërodeerde of vergraven bodems zijn verstoorde en vergraven bodems.  Voor dit type bodems 
worden de effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed als te verwaarlozen of beperkt 
negatief beschouwd. 

Ten aanzien van archeologie wordt volgend significatiekader als leidraad gehanteerd: 

Effect Beoordeling 

Geen ingreep in de bodem, of ingrepen in bodem zonder potentie 
voor archeologische en historische waarde 

Geen of verwaarloosbaar 
effect 

Mogelijke fysieke aantasting (door vergraving, bodemtechnische 
ingrepen of verandering van de grondwaterstand)  
Beperkte grondwerkzaamheden of andere ingrepen (compactie of 
bemaling) in verstoorde en vergraven bodem.  
Lage tot matige potentie voor archeologische en historische 
waarden. Aantasting archeologisch erfgoed met documentering 
ervan 

Beperkt negatief 
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Effect Beoordeling 

Grondwerkzaamheden in beperkt verstoorde en/of vergraven 
bodem. Matig tot hoge potentie voor archeologische en historische 
waarden 

Negatief 

Grondwerkzaamheden in onverstoorde bodem.  
Hoge potentie voor archeologische en historische waarden 

Aanzienlijk negatief 

 

 Wijziging perceptieve kenmerken 
Door de uitvoering van het beoogde plan kan er een belangrijke, visuele impact optreden.  Deze 
impact kan wijzigingen teweeg brengen op het vlak van schaal, open karakter, ruimtegebruik 
reliëf, beelddragers, contrast, kleur, ruimtelijke draagkracht of zichtpunten van het landschap.  

De beleving of perceptie van het landschap wordt mee opgenomen in deze bespreking, zowel 
vanuit de site als vanuit de omgeving.  Deze benadering is beperkt tot een bespreking in termen 
van esthetische kwaliteiten.  De betrokken effecten worden kwalitatief beschreven en 
beoordeeld. 

Het volgende significantiekader wordt gebruikt: 

Effect Beoordeling 

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, 
waardevolle positieve beelddragers tot buiten het plangebied 

Aanzienlijk positief 

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken Positief 

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken (op slechts een 
deel van het plangebied) 

Gering positief 

Geen of slechts een tijdelijk effect op het plangebied noch 
daarbuiten 

Geen of verwaarloosbaar 
effect 

Beperkte verstoring van perceptieve kenmerken (op slechts een deel 
van het plangebied) 

Beperkt negatief 

Verstoring van perceptieve kenmerken binnen het plangebied Negatief 

Sterke verstoring van perceptieve kenmerken tot buiten het 
plangebied 

Aanzienlijk negatief 

 

14.4 Effectenbeoordeling 

14.4.1 Wijziging landschapselementen, landschapsstructuren of 
landschapsrelaties 
De oppervlakte aan landbouwgronden die middels het voorgenomen plan zal omgeschakeld 
worden naar industrieterrein bedraagt ruim 7 ha. 

Zoals hoger reeds gesteld worden de gronden anno 2022 integraal ingenomen voor 
landbouwdoeleinden als grasland.  Concreet zijn ze onbebouwd.  Kleine landschapselementen 
(KLE) zijn nauwelijks of niet aanwezig. 

Het nieuwe plan maakt een uitbreiding van de naastgelegen onderneming Staalbeton NV 
mogelijk. Het bouwprogramma voorziet in hoofdzaak in een aantal nieuwe, industriële 
gebouwen. De ruime omgevingsaanleg voorziet in de nodige verhardingen, 
groenvoorzieningen en voorzieningen in functie van de afwikkeling van het afstromend 
hemelwater. 
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Grosso modo krijgt het nieuwe plangebied na afloop het uitzicht van een traditioneel 
industrieterrein.  Dit met enige nuance in die zin dat er – naar de geest van de tijd – ruim 
voldoende aandacht wordt geschonken aan het ecologisch systeem (hemelwaterhuishouding 
en biodiversiteit) én aan de landschappelijke inkleding van het geheel.  Deze opvatting van het 
modern inrichten van een bedrijventerrein kan als beperkt positief worden beoordeeld (+1). 
Anderzijds gaat het agrarisch gebruik en dito landschap in de gevraagde uitbreidingszone 
verloren (-1). 

Structureel worden er geen bestaande landschapselementen, landschapsstructuren of 
landschapsrelaties vernietigd of geschonden.  Bijgevolg kan het effect op de bestaande 
landschapselementen, landschapsstructuren of landschapsrelaties als te verwaarlozen worden 
beoordeeld (0) 

De onmiddellijke aansluiting op het bestaande, omvangrijke bedrijventerrein aan de westzijde 
van de planzone enerzijds en het ontbreken van waardevolle, bestaande landschapselementen, 
landschapsstructuren of landschapsrelaties anderzijds maakt dat het beoogde plan ruimtelijk 
en landschappelijk van een aanvaardbaar niveau is. 

14.4.2 Wijziging erfgoedwaarden 
Zoals hoger reeds gesteld maakt de planzone geen effectief deel uit van een onderdeel met een 
zekere erfgoedwaarde of bevat het geen onderdelen met een zekere erfgoedwaarde. 

De drie onderdelen in de onmiddellijke omgeving die wel geïnventariseerd zijn als bouwkundig 
erfgoed betreffen eerder solitaire elementen, die geen deel uitmaken van een lokaal, groter 
erfgoedgeheel.   

De betrokken planzone bevindt zich op aanzienlijke afstand van de erfgoedwaarden. Eén van de 
drie erfgoedwaarden, zijnde de Coolshoeve, valt bovendien uit het gezichtsveld. De bestaande 
bebouwing tussen deze hoeve en de planzone maakt dat een rechtstreekse, mogelijk negatieve, 
visuele impact structureel uitgesloten is. 

Het plangebied blijft ook net buiten de relictzone ‘Open akker Rijkevorsel en domein ter Looi’. 
De voorziene buffering zorgt voor een overgangszone met de relictzone. 

De beoogde landschappelijke inkleding van de nieuwe planzone aan de oostzijde heeft 
verscheidene voordelen.  Enerzijds maakt het een ruimtelijk aanvaardbare overgang mogelijk 
tussen de nieuwe, industriële functie in de planzone en de overige functies daarbuiten.   
Anderzijds maakt het een passende, landschappelijke integratie van het nieuwe 
bedrijventerrein mogelijk.  Ook ten aanzien van de erfgoedwaarden in de buurt die zich in het 
gezichtsveld van de planzone bevinden, kan deze landschappelijke buffer als beperkt positief 
worden beoordeeld (+1) 

Op het vlak van archeologie is er voor de planzone geen nadere informatie van archeologische 
aard bekend. Dit houdt in dat  de aanvrager in de projectfase moet nagaan of een formele 
archeologienota noodzakelijk is.   

Bijgevolg kunnen we onomwonden stellen dat het effect van de planzone op de bestaande 
erfgoedwaarden als te verwaarlozen (0) kan worden beoordeeld. 

14.4.3 Wijziging perceptieve kenmerken 
De aanwezigheid van het bestaande bedrijventerrein in combinatie met de naastgelegen 
lijninfrastructuren en dito bebouwing maakt dat de omgeving en het landschap anno 2022 
reeds structureel zijn aangetast.  Van een werkelijk openruimtegevoel of van werkelijke 
verzichten is geen sprake meer. 
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Het gegeven dat er met de planzone wordt aangesloten op een bestaand, vergund 
bedrijventerrein kan als beperkt positief worden beoordeeld (+1) 

Het terreinniveau van de planzone ligt ongeveer op dezelfde hoogte als de voorgelegen weg en 
als de belendende percelen. Bijgevolg zullen de nieuwe gebouwvolumes systematisch op 
dezelfde hoogte komen te liggen als de bestaande bedrijfsaccommodatie.  Ook deze vaststelling 
is algemeen gunstig te noemen in het globale uitzicht van de omgeving (+1) 

Het bedrijf bestaat vandaag de dag al uit een omvangrijke bedrijfsaccommodatie.  Door het 
planinitiatief wordt de schaal van het complex niet uitzonderlijk vergroot en wordt de ruimtelijke 
draagkracht niet onoverkomelijk op de proef gesteld.  

14.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen 
Gezien er geen aanzienlijke negatieve effecten worden verwacht ten aanzien van de discipline 
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, worden er geen milderende maatregelen 
voorgesteld. 

Echter worden de volgende aanbevelingen weerhouden: 

- Vormgeving, afwerking en bouwhoogte nieuwe gebouwen 

De vormgeving en de afwerking van de nieuwe gebouwen in de planzone dient van een 
voldoende architecturale kwaliteit te zijn.  Om niet tot een stijlbreuk met de bestaande 
gebouwen te komen dienen de vormelijke en architecturale kenmerken van de bestaande, 
vergunde gebouwen bij voorkeur overgenomen worden. 

Dezelfde redenering geldt voor de bouwhoogte van de nieuwe gebouwen.  Ook deze dimensies 
worden bij voorkeur afgestemd op de dimensies van de bestaande, vergunde gebouwen. 

- Zone non-aedificandi 

De driehoekige strook aan de oostzijde van de nieuwe planzone, die ingericht zal worden met 
groenvoorzieningen en met voorzieningen voor het afwikkelen van het hemelwater, kan bij 
voorkeur planologisch bestemd worden als een zone non-aedificandi of als een niet 
bebouwbare zone. 

Deze zone is immers van groot belang voor het landschappelijk welslagen van het beoogde plan 
ten aanzien van de omgeving.  Door het specifiek bestemmen van deze zone als non-aedificandi 
ontstaat er een fundamenteel verschil met de bestemming van het effectieve bedrijventerrein 
aan de westzijde. 

14.6 Synthese 
De voorziene planwijziging tast globaal de bestaande landschappelijke structuren niet aan. .  Het 
vergroten van de industriële huiskavel past historisch in de globale evolutie van de regio.  De 
nabijheid van de bestaande industrie én de ligging in de oksel van de gewestweg en het kanaal 
maakt dat de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied niet overschreden wordt. 

Het ontwerp van de ingevulde planzone dient weliswaar landschappelijk  verantwoord te 
geschieden.  De vorm en het uitzicht van de nieuwe gebouwen in combinatie met een 
kwalitatieve, verzorgde buitenaanleg dienen te garanderen dat het geheel gekenmerkt wordt 
door een voldoende hoge, architecturale beeldkwaliteit. 

Onder meer door een verzorgde omgevingsaanleg en door tal van nieuwe, groene 
aanplantingen zal de landschappelijke waarde van de omgeving niet substantieel wijzigen. 
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15 Discipline bodem en grondwater 

15.1 Afbakening studiegebied 
Het studiegebied voor de discipline bodem kan beperkt worden tot het plangebied, zijnde de 
zone van de huidige bedrijfsactiviteiten en de uitbreidingszone. Buiten het plangebied worden 
er geen effecten op de bodem verwacht.  

15.2 Toelichting actuele situatie 

15.2.1 Bodemkaart 
Een groot deel van het plangebied wordt ingenomen door natte lemig zandbodem met 
duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Segy). Een deel van de huidig ingenomen terreinen 
wordt aangeduid als bebouwd gebied. Ter hoogte van het uitbreidingsgebied komt ook matig 
natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Zdgy) en een beperkt aandeel 
matig natte lemige zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Sdgy) en natte 
lemige zandbodem met dikke antropogene humus A horizont (Semy) voor. 

 

Figuur 60 Uittreksel bodemkaart 

De Belgische bodemkaart is het resultaat van een intensieve bodemkartering gedurende de 
jaren ’50 tot ’70. Ondertussen is de huidige bedrijfssite reeds volledig volgebouwd en verhard. 

15.2.2 Bodemgebruik 
Het plangebied wordt momenteel reeds voor circa de helft ingevuld door de huidige 
bedrijfsgebouwen. De uitbreidingszone (7 ha) is momenteel volledig onverhard en betreft 
grasland. Er is de voorbije jaren geen begrazing voorzien op deze percelen.  
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15.2.3 Bodem- en grondwaterkwaliteit 
Voor Staalbeton NV zijn inrichtingen vergund die als potentieel bodemverontreinigend 
beschouwd kunnen worden. Het gaat over de metaalbewerkingsactiviteiten, ijzercentrale, de 
opslag van verschillende soorten olie en brandstof, de aanwezigheid van verdeelslangen. Er 
dient een periodiek bodemonderzoek uitgevoerd te worden ter hoogte van de bestaande 
installaties.  

In het oriënterend bodemonderzoek van 2002 werden verhoogde concentraties aan koper en 
minerale olie teruggevonden in het vaste deel van de aarde en verhoogde concentraties aan 
benzeen, MTBE (methyl-tert-butylether), arseen en zink in het grondwater. Dit ter hoogte van 
hal 6a. Hierop volgend werd in 2003 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij de 
verhoogde concentraties aan benzeen en MTBE verder in kaart gebracht werden. In 2005 werd 
een bodemsaneringsproject uitgevoerd ter hoogte van de site, waar de huidige 
bedrijfsactiviteiten plaatsvinden om de verontreinigingen naar benzeen en MTBE te saneren. 
Deze sanering is volledig afgerond en op 26 november 2009 werd het eindevaluatieonderzoek 
goedgekeurd.  

Het laatste oriënterend bodemonderzoek dateert van 2014. Deze werd uitgevoerd door MAVA. 
Tijdens dit onderzoek werd ter hoogte van de fabriekshal voor metaalbewerking (Hal 8) 
verhoogde concentraties aan zware metalen en PAK’s teruggevonden in het vaste deel van de 
aarde. Dit is mogelijk te wijten aan de puinhoudende aanvullaag en werd ook tijdens eerdere 
bodemonderzoeken vastgesteld. In het beschrijvend bodemonderzoek werd geconcludeerd 
dat er geen ernstige bedreiging is en er geen sanering dient te volgen. Daarnaast werd in het 
vaste gedeelte van de aarde een verhoogde koperconcentratie van meer dan 80 % van de 
bodemsaneringsnorm vastgesteld. Deze concentratie werd tevens tijdens het eerder 
bodemonderzoek vastgesteld. Omdat er geen toename opgetekend werd, werd besloten dat 
geen bijkomend onderzoek nodig was. Ter hoogte van één peilbuis werd een drijflaag aan olie 
aangetroffen. Deze drijflaag wordt in het OBO toegeschreven aan vandalisme. De olie werd 
verwijderd door afgraving en de peilbuis werd afgedicht. Er was geen noodzaak tot een 
beschrijvend bodemonderzoek. 

 

Figuur 61 Uittreksel Geoloket Ovam 
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In de huidige situatie worden onder meer volgende producten opgeslagen: 

- Verschillende types olie (smeerolie, motorolie, afvalolie…); 

- Verschillende producten in functie van het maken van de prefab beton elementen 
(ontkistingsolie, plastificeerder, conserveringsmiddel…); 

- Gasolie. 

De producten worden binnen de bestaande gebouwen opgeslagen, op een vloeistofdichte 
betonvloer. Vloeistoffen worden bijkomend op een lekbak geplaatst. Gasolie wordt opgeslagen 
in een bovengrondse, dubbelwandige tank, opgesteld op een vloeistofdichte vloer. In geval van 
calamiteiten zijn de nodige absorptiemiddelen voorradig om dit zo snel mogelijk op te vangen. 

Daarnaast is er op de site ook een wasplaats voor de betonmixers aanwezig. Hier worden deze 
vrachtwagens afgespoten. Het waswater valt op de verharde ondergrond en wordt verzameld 
in bezinkputten. Op deze putten is een overloop voorzien naar de zandwasinstallatie en 
vervolgens wordt het water geloosd op de riolering.    

Ter hoogte van de uitbreidingszones zijn er geen dossier gekend bij OVAM en ook ter hoogte 
van de aangrenzende percelen is geen informatie gekend. 

Het plangebied overlapt niet met een ‘noregret-zone’  inzake PFAS.  

15.2.4 Opbouw ondergrond 
De geologische opbouw van het studiegebied kan beschreven worden aan de hand van een 
virtuele boring uitgevoerd op DOV. Het resultaat van deze boring wordt weergegeven in Figuur 
62. De toplaag bestaat uit een zandige deklaag tot ca. 2,8 m onder het maaiveld. Vervolgens 
bevindt zich een laag van ca. 10 m bestaande uit klei-zand (Klein Zand complex van de Kempen) 
en een laag van ca. 7 m kleiig zand van Malle. Hieronder bevindt zich een zandlaag van ca. 26 m, 
met name Zand van Merksplas.  

Onmiddellijk onder het oppervlak bevindt zich het Quartair Aquifersysteem met een dikte van 
ca. 1 m, gevolgd door het Klei-zand-complex van de Kempen van ca. 22 m.  Hieronder bevindt 
zich het Pleistoceen en Plioceen Aquifer, met een dikte van ca. 31,4 m. Grondwater wordt 
teruggevonden op ca. 1,1 – 2 m onder het maaiveld (o.b.v. infiltratieproeven, zie discipline 
oppervlaktewater).  

 

Figuur 62 Geologische opbouw ter hoogte van het plangebied (bron: DOV Verkenner) 
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15.3 Methodiek en significantiekader 
Inzake de effectgroepen worden op planniveau de effectgroepen ‘wijziging bodemgebruik’, 
‘structuur- en profielwijziging’ ‘bodem- en grondwaterkwaliteit’ en ‘wijziging 
grondwaterkwantiteit’ als belangrijkste effectgroepen beschouwd. De beoordeling van deze 
effectgroepen zal gebeuren op basis van de criteria weergegeven in Tabel 45. De wijziging in 
bodemgebruik zal aan bod komen onder de discipline mens. 

Tabel 45: Beoordelingscriteria discipline bodem en grondwater 

effect criterium methodiek 

profielverstoring en 
structuurwijziging 

oppervlakte verstoorde bodem inschatting van het ruimtebeslag   

impact op bodem- en 
grondwaterkwaliteit 

interferentie met verontreinigde 
locaties met risico op 

(verspreiding van) bodem- en 
grondwaterverontreiniging. 

kwalitatieve bespreking en 
situering op kaart 

 

Om een score te kunnen toekennen aan de effectgroepen, wordt voorgesteld om deze criteria 
te gaan vertalen in onderstaand significantiekader. 

 

Tabel 46: Significantiekader bodem- en grondwater 

beoordeling score betekenis 

geen of 
verwaarloosbaar 
effect 

0 geen verstoring van de bodem 

geen kans op verspreiding van bestaande verontreinigingen of 
het ontstaan van nieuwe verontreinigingen 

geen bijkomende verhardingen 

beperkt negatief 
effect 

-1 verstoring van niet-authentieke bodem  

kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen 
binnen het plangebied of kans op nieuwe diffuse 

verontreiniging over een beperkte oppervlakte van het 
plangebied 

beperkte oppervlakte aan bijkomende verhardingen 

negatief effect -2 verstoring van authentieke bodem zonder historische of 
wetenschappelijke waarde  

kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen tot 
buiten het plangebied of kans op nieuwe diffuse verontreiniging 

over het volledige plangebied 

grotere oppervlakte aan bijkomende verhardingen 

aanzienlijk 
negatief effect 

-3 verstoring van authentieke bodem met historische en/of 
wetenschappelijke waarde 

reële kans op het ontstaan van nieuwe verontreinigingen 

aanzienlijke oppervlakte aan bijkomende verhardingen 
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15.4 Effectbeoordeling en -bespreking 

15.4.1 Profielverstoring en structuurwijziging 
Met het planologisch attest wenst men agrarisch gebied om te zetten in industriegebied. De 
gronden die voorwerp van aanvraag zijn, zijn momenteel braakliggend. Met voorliggend plan 
zullen er bijkomende verhardingen en bebouwingen voorzien worden ter hoogte van het 
plangebied. Een overzicht van de bijkomende verharding/gebouwen wordt weergegeven in 
Tabel 47 

Tabel 47 Oppervlaktetabel geplande situatie (bij benadering) 

Beschrijving Huidige terreinen Nieuwe terreinen TOTAAL 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

VERHARDING/BEBOUWING 

Daken      

Gebouw GVR en 
bijgebouw 

1.076 

37% 0 0% 

1.076 

20% 

Hal 1 831 831 

Hal 2 272 272 

Hal 3 2.879 2.879 

Hal 4 2.892 2.892 

Hal 5 3.620 3.620 

Hal 6 3.827 3.827 

Hal 8 3.453 3.453 

Hal 9 2.056 2.056 

Hal 10 1.861 1.861 

Hal 11 2.629 2.629 

Hal 12 3.117 3.117 

Bijgebouwen 596 596 

Uitbreiding A 

0 
0% 

10.585 15% 10.585 7% 

Uitbreiding B 8.084 11% 8.084 5% 

Uitbreiding C 6.468 9% 6.468 4% 

Uitbreiding D (scenario 
zonder Leidingsstraat) 

0 2.525 4% 2.525 2% 

Verhardingen      

Verharde 
voetgangerszone GVR 

750 

11% 

- 
0% 

750 

8% 

Parking personeel in 
asfalt 

1.432 - 1.432 

Zones verplaatsbare 
constructies 

3.639 1.689 2% 5.328 

Afspuitplaats 
betonmixers 

278 - 

0% 

278 

Wachtzone 
vrachtwagens en 
parking 

1.592 - 1.592 

Opslagzone 
afgewerkte producten 

808 2.323 3% 3.130 

Circulatie / wegenis 
23.600 + 

1.518 
32% 4.970 35% 50.088 34% 
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Beschrijving Huidige terreinen Nieuwe terreinen TOTAAL 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

Oppervlakte 
(m²) 

Aandeel  
(%) 

TOTAAL VERHARD 6, 27 ha 80% 5,52ha 77% 11,80 ha 79% 

       

ONVERHARD TERREIN       

Waterdoorlatende 
wegenis 

1.884 2% 175 <1% 2.059 1,4% 

Wadi -  9.164 13% 9.164 6% 

Groenzones 1,50 ha 20% 2,55 ha 36% 3,9 ha 26% 

TOTAAL ONVERHARD 1,69 ha 22% 3,47 ha 49% 5,0 ha 34% 

       

TOTAAL 7,81 ha 100% 7,13 ha 100% 15 ha 100% 
 

In de geplande situatie zal dus ca. 79 % van het totale plangebied (huidig terrein en 
uitbreidingszone) verhard zijn. Er worden 3 (ontwikkelingsscenario met Leidingstraat) of 4 
(ontwikkelingsscenario zonder Leidingstraat) nieuwe bouwvolumes voorzien.  

Door het uitvoeren van een deel van de nieuwe daken als groendaken zou dit zakken tot 73 %. 
De overige 21 - 27 % blijft onverhard en zal dienen als groenbuffer, voor de infiltratie- en 
bufferwadi e.a. groenvoorzieningen. 

Er worden met voorliggende plannen geen ondergrondse constructies voorzien (zoals 
parkeergarages, kelders….), waardoor de grondwerkzaamheden in diepte beperkt zullen zijn. 
Grote delen van de uitbreidingszone die bebouwd zal worden, worden aangeduid als Segy en 
Zdgy. Segy (natte lemige zandbodem)  wordt beschouwd als matig gevoelig voor verdichting, 
Zdgy (matig natte zandbodem) wordt beschouwd als weinig gevoelig voor verdichting. De 
bodem kent een duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Gezien de opbouw van de bodem en 
de oppervlakte van verstoring wordt uitgegaan van een beperkt negatief tot negatief effect 
inzake profiel- en structuurverstoring.  

15.4.2 Wijziging bodem- en grondwaterkwaliteit 
De uitbreidingszone wordt momenteel beheerd als grasland en in het verleden waren hier 
kunstmatig aangelegde visvijvers aanwezig. De uitbreidingszone kent geen voorgeschiedenis 
van bebouwing of industriële activiteiten. Eventuele bodem- en grondwaterverontreinigingen 
die reeds aanwezig zouden kunnen zijn, zullen gelinkt zijn aan landbouwactiviteiten, met name 
bemesting. Met de realisatie van voorliggend plan worden potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten mogelijk gemaakt ter hoogte van de uitbreidingszone. Rekening houdend met de 
voorliggende plannen op korte en lange termijn gaat het om metaalbewerkingsactiviteiten 
alsook mogelijk opslag van brandstoffen en oliën. Hierdoor zou er potentieel verontreiniging 
met zware metalen, BTEX, VOCl’s en minerale olie  kunnen ontstaan. Doordat alle activiteiten 
zullen plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer, rekening houdend met de wettelijke vereisten 
van VLAREM, wordt risico op bodemverontreiniging echter als beperkt ingeschat. Er wordt dan 
ook uitgegaan van een beperkt negatief effect. 

Bij grondverzet (aan- of afvoer) van gronden dienen de regels inzake grondverzet nageleefd te 
worden. Er worden dan ook geen effecten naar bodem- en grondwaterkwaliteit verwacht 
hierdoor. 
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15.4.3 Overige aspecten 
Het grondwater bevindt zich op minstens 1 m onder het maaiveld. Gezien er geen ondergrondse 
constructies worden voorzien, wordt bemaling niet noodzakelijk geacht. De beperking inzake 
infiltratiecapaciteit worden besproken in de discipline oppervlaktewater. 

15.5 Synthese van de milieueffecten 
Rekening houdend met de samenstelling van de bodem en de potentiële oppervlakte aan 
bijkomende infrastructuur/verhardingen wordt er uitgegaan van een beperkt negatief tot 
negatief effect inzake profielverstoring en structuurwijziging. Wat betreft grondwater- en 
bodemkwaliteit wordt uitgegaan van een beperkt negatief effect, gezien er potentieel 
bodemverontreinigende inrichtingen zullen gesitueerd zijn binnen de uitbreidingszone. Voor de 
overige aspecten inzake bodem en grondwater worden geen effecten verwacht. De beperking 
van de infiltratiecapaciteit wordt besproken in de discipline oppervlaktewater.  

Er worden geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht inzake bodem- en grondwater. 

15.6 Milderende maatregelen 
Er worden geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht voor de discipline bodem. Wel 
wordt erop aangestuurd om onnodige verhardingen zoveel mogelijk te vermijden. 

15.7 Monitoring en evaluatie 
Er zal voldaan moeten worden aan de periodieke bodemonderzoeksplicht die de inrichtingen 
met zich meebrengen. 

15.8 Leemten in de kennis 
/ 
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16 Klimaat 

16.1 Afbakening studiegebied 
Het studiegebied inzake klimaat beperkt zich tot het plangebied zelf. 

16.2 Beschrijving studiegebied 
Klimaatverandering is de verandering van de gemiddelde weersomstandigheden op aarde, een 
rechtstreeks gevolg van de stijgende concentraties aan broeikasgassen in onze atmosfeer. 
Klimaatopwarming is een van de grootste mondiale risico’s voor mens en maatschappij. De 
klimaatsverandering zal in Vlaanderen vooral impact hebben op meer hittegolven, meer en 
hevigere onweders, stijging van het zeeniveau, nattere winters en drogere zomers (bron: 
klimaat.vmm.be). 

Onder het huidige klimaat (referentiejaar 2018) telt Vlaanderen gemiddeld 4 hittegolfdagen per 
jaar. Volgens de hoog-impact klimaatmodellen zal dit tegen 2030 oplopen tot 11 dagen en in 
2050 19 dagen. In het hoog impactscenario 2100 worden 50 hittegolfdagen niet uitgesloten. 
Specifiek ter hoogte van Rijkevorsel is het aantal hittegolfdagen iets lager, met in het huidig 
klimaat 3 dagen, 2030 10 dagen en 2050 17 dagen. In het hoog impactscenario 2100 worden 49 
hittegolfdagen verwacht ter hoogte van Rijkevorsel. 

In 1976, 2011 en van 2017 – 2020 kregen we in Vlaanderen al te maken met extreme droogte. Door 
verschillende factoren wordt ook in de toekomst meer droogte verwacht. Door de 
temperatuurstijging zal er meer verdamping optreden, waardoor er minder water beschikbaar 
zal zijn. Daarnaast wordt in de zomer ook minder regen verwacht, waardoor verwacht wordt dat 
extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan voorkomen in Vlaanderen. Hierdoor zal 
ook het bodemvochtgehalte dalen (agrarische droogte) en de debieten en waterstanden in de 
waterlopen terugvallen (hydrologische droogte). Specifiek ter hoogte van Rijkevorsel werden in 
2018 172 ‘droge’ dagen opgemeten. In het hoog-impact-scenario 2030 wordt het aantal droge 
dagen op 194 voorspeld, in 2050, 2075 en 2100 is dit respectievelijk 206, 222 en 235.  

Door klimaatverandering worden meer en hevigere onweders verwacht. Bij hevige regenval kan 
het afstromend water over land voor wateroverlast zorgen, zeker in dicht bebouwde gebieden. 
Er wordt verwacht dat door klimaatverandering ook wateroverlast kan voorkomen op plaatsen 
die daar vroeger weinig of nooit mee te maken hadden. Ter hoogte van het plangebied zijn de 
zone langsheen de Kleine Mark en ter hoogte van de huidige watervoorziening aangeduid als 
pluviaal overstroombaar gebied. Met de klimaatverandering wordt een aangroei van dit gebied 
verwacht (Figuur 63). 
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Figuur 63 Pluviaal overstroombaar gebied – huidig klimaat (bron: VMM) 

 

Figuur 64 Pluviaal overstroombaar gebied in klimaatscenario 2050 (Business As Usual) (bron: 
VMM) 

Ter hoogte van het plangebied wordt geen rechtstreeks effect verwacht door de stijging van de 
zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. 

16.3 Effectbespreking 
Het voorgenomen plan wordt afgetoetst worden aan de klimaatdoelstellingen, zoals 
opgenomen in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021 – 2030.  

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan beoogt een daling van de  uitstoot broeikasgassen met 40 % 
tegen 2030 ten opzichte van 2005. Om dit te realiseren werden verschillende doelstellingen 
geformuleerd, waarvan volgende relevant zijn met betrekking tot ruimtelijke ordening: 
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• Verminderen van het bijkomend ruimtebeslag:  

Het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag is tegen 2040 teruggedrongen tot 0 hectare; 

 Met voorliggende plan wenst Staalbeton 7 ha bijkomend in te nemen dat momenteel 
agrarisch gebied is. ca. 77 % van deze oppervlakte zal verhard worden.  

• Europees stedelijk-economische ruimte en energienetwerken: 

Het versterken van de ruimtelijke ruggengraat gebeurt bij voorkeur door bijkomende 
woongelegenheid en ruimte voor ondernemerschap te ontwikkelen rond aan te duiden 
(toekomstige) strategische collectieve vervoersknopen binnen de ruggengraat. De 
woondichtheid op bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve 
vervoersknopen binnen de ruimtelijke ruggengraat neemt fors toe. Tegelijk zal het 
bedrijfsoppervlak op deze locaties jaarlijks stijgen door werk te maken van gemengde 
ontwikkeling. Vooral locaties met een hoge knooppuntwaarde zijn dé plaats om zoveel mogelijk 
bijkomende economische activiteiten op te vangen. Hernieuwbare energie krijgt met de 
invoering van de bestemmingsneutraliteit voldoende (verweven) ruimte om een volledige 
transitie naar hernieuwbare energie tegen 2050 te realiseren door enerzijds een toename van 
de productie van hernieuwbare energie en anderzijds door het verhogen van de verbondenheid 
in het Europees energienetwerk; 

 De site bevindt wordt relatief goed ontsloten op het hoger wegennetwerk (zie 
discipline mobiliteit). De daken van de loodsen dienen zo ontworpen te worden dat ze 
kunnen voorzien worden van zonnepanelen..  

• Palet van leefomgevingen: 

- Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit: de inrichting van de ruimte draagt 
bij aan biodiversiteit en bodemkwaliteit door de toepassing van de ruimtelijke principes zoals 
multifunctionaliteit, draagkracht en het ecologisch functioneren. 

 Zie Discipline biodiversiteit. Binnen het plangebied worden de nodige maatregelen 
voorzien om de ecologische netwerken te behouden of versterken. Er worden geen 
aanzienlijke effecten verwacht op de bodemkwaliteit door het voorgenomen project; 

- Klimaatbestendigheid: een klimaatvriendelijke inrichting van de ruimte vermindert de 
specifieke klimaatgevoeligheden (hittestress, overstromingsrisico,…) van de plek (adaptatie). 
Inrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid van de ruimte door toepassing van de ruimtelijke 
principes zoals multifunctionaliteit, verhardingsbeperking en veerkrachtig inrichten. 

 In de Discipline oppervlaktewater worden randvoorwaarden gesteld om 
overstromingsrisico’s ter hoogte van het plangebied zo veel mogelijk in te perken. 
Rijkevorsel bevindt zich in een meer landelijk gebied, waar effecten van een hitte-
eiland minder aan de orde zijn. Hittestress wordt zoveel mogelijk voorkomen door het 
voorzien van groenbuffering en waterpartijen (onder de vorm van WADI); 

- Energetische aspecten: de inrichting van de ruimte kiest voor bouwvormen, zonoriëntaties en 
materiaalkeuzes die voor minder energieverbruik zorgen. Inrichting draagt bij aan 
energiezuinigheid door de toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals 
energieneutraal bouwen en leven. 

 De huidige kantoorgebouwen zijn reeds voorzien van een warmtepomp voor de 
verwarming. Er worden zonnepanelen voorzien op de bestaande gebouwen en er 
wordt enkel met LED-verlichting gewerkt. Ook de nieuwe gebouwen dienen zo 
energiezuinig voorzien te worden; 

 

- Wonen en werken nabij huidige en toekomstige collectieve vervoersknopen en voorzieningen: 
De woondichtheid en het bedrijfsvloeroppervlak zullen verder moeten toenemen op plaatsen 
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met een (zeer) goede knooppuntwaarde en/of een (zeer) goed voorzieningenniveau tegen 2050. 
Er wordt naar gestreefd om tegen 2050 geen substantieel aantal bijkomende 
woongelegenheden en werkplekken meer te realiseren op te lange verplaatsingstijd van een 
collectieve vervoersknoop of groep voorzieningen, tenzij dit om duidelijke ruimtelijk 
rendementsoverwegingen aangewezen is. 

 voorliggend plan kadert in een uitbreiding van een bestaand bedrijf, waarbij vooral 
ingezet zal worden op automatisering. Het aantal bijkomende werknemers door 
realisatie van het plan wordt ingeschat op 15 %;  

- Robuuste open ruimte: 

De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is tegen 2050 minstens met 
1/5 teruggedrongen ten opzichte van 2015. 

 Met voorliggend plan wordt de bestemming gewijzigd van landbouwgebied naar 
industriegebied. Voorliggend plan zal een aanzienlijke bijkomende verharding met zich 
meebrengen; 

- Netwerk van groenblauwe aders: 

Dit betekent een substantiële vermeerdering van het aandeel wateroppervlakte en groen in 
open ruimte en steden en dorpen ten opzichte van 2015. De verhardingsgraad binnen de 
bestemmingen gedomineerd door ruimtebeslag is tegen 2050 gestabiliseerd en bij voorkeur 
teruggedrongen ten opzichte van 2015. De verharding neemt na 2050 niet meer toe. 

 Voorliggend plan zal een aanzienlijke bijkomende verharding met zich meebrengen. 
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17 Natura 2000- en verscherpte natuurtoets 

De biologische waarde van het plangebied is beperkt. De enige relevante natuurwaarden zijn 
de gracht aan oostzijde van het huidige bedrijventerrein en de Kleine Mark. De Kleine Mark is 
een ecologische verbinding. In de nabijheid van het plangebied is het kanaal Dessel-Schoten 
aangeduid als bovenlokale natuurverbinding die de diverse belangrijke natuurzones erlangs 
moet verbinden. Het gebied  “Rijkevorsel – De Volharding” ten zuidwesten op ca. 455m van het 
plangebied is beschermd als VEN. Dit gebied overlapt met het Habitatrichtlijngebied “Het Blak, 
Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats”. Het domein Hof Ter Looi of 
Coolsehof ten oosten is vermoedelijk leefgebied voor vleermuizen en amfibieën.  

Bij de korte termijn uitbreiding zijn de effectengroepen ecotoopinname, verdroging, 
verontreiniging  en verzuring/vermesting verwaarloosbaar. Potentiële versnippering door 
inname van de gracht en Kleine mark zijn potentieel relevant, maar te ondervangen door 
milderende maatregelen op vlak van natuurtechnische aanleg van de wadi’s en 
groenstructuren. Verstoring van de omgeving (kanaal, De Volharding, Coolsehof) is eveneens 
een aandachtspunt. De voorziene hoeveelheid verlichting is beperkt, en de impact ervan wordt 
verder beperkt door milderende maatregelen met betrekking tot gebruik van verlichting en 
groenbuffer.  

Bij de lange termijn uitbreiding is de effectengroep ecotoopinname belangrijker, vooral door 
ecotoopinname van de waterlopen (Kleine Mark). Daarom is voorzien in milderende 
maatregelen door natuurtechnische aanleg. Impact door verdroging en verontreiniging zijn obv 
de informatie uit de discipline water, verwaarloosbaar. Wat mogelijke impact van versnippering 
betreft, is de effectbeschrijving en -beoordeling analoog als bij de korte termijn uitbreiding, met 
inzet op milderende maatregelen door het creëren van zones voor waterloop. De 
effectbeschrijving en -beoordeling van de effectengroepen verstoring en verzuring/vermesting 
zoals in de korte termijn uitbreiding, blijven ook in deze lange termijn uitbreiding gelden. 
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18 Grensoverschrijdende effecten 

De dichtstbij gelegen gewestgrens betreft de grens tussen Vlaanderen/Nederland en is op circa 
9 km ten noorden van het plangebied gelegen. 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van de gewestgrenzen en de ingeschatte 
effecten in voorgaande disciplines, worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht door 
voorgenomen plan.  
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19 Externe veiligheid 

Voorliggend plan voorziet de omzetting van agrarisch gebied in industrieel gebied in kader van 
de uitbreiding van het bedrijf Staalbeton NV. Dit betreft geen Seveso-bedrijf.  

Binnen een straal van 2 km rondom het plangebied zijn noch Seveso-bedrijven, noch 
consultatiezones van Seveso-bedrijven gelegen. 
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20 Leemten in de kennis 

Het betreft een plan-MER. Met betrekking tot de bestaande situatie zijn er bepaalde gegevens 
beschikbaar, maar in welke mate de plannen concreet ingevuld zullen worden, is momenteel 
nog weinig informatie beschikbaar.  

Op korte termijn zijn de plannen wel al in grote lijnen gekend, maar een heel concrete invulling 
is hieraan nog niet gegeven. Op planniveau is hiervoor geen noodzaak, maar hierdoor ontbreekt 
natuurlijk wel de benodigde informatie om een heel concrete effectbeoordeling op te maken.  

Er zijn geen emissiemetingen beschikbaar op de afzuigingen van de lasposten die naar buiten 
emitteren. 

De werkelijke infiltratiecapaciteit van de bodem kan een belangrijke leemte in de kennis 
vormen. Om dit op te vangen werden inmiddels infiltratieproeven en grondwaterpeilmetingen 
uitgevoerd, waarmee rekening werd gehouden bij de uiteindelijke uitwerking van het plan-MER. 
Eventuele wijzigingen hierin in de tijd, o.m. als gevolg van bodembewerking, blijven altijd een 
bron van leemte in de kennis. 
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21 Monitoring en evaluatie 

Er werd een peilbuis geplaatst tijdens de infiltratieproeven. Verdere opvolging hiervan kan, in 
combinatie met hoogtemetingen van inkomende leidingen en maaiveld ter hoogte van de 
geplande hemelwatergracht of wadi, een meerwaarde bieden in de evaluatie van de werking 
van deze voorzieningen. 

Er zal voldaan moeten worden aan de periodieke bodemonderzoeksplicht die de inrichtingen 
met zich meebrengen. 
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22 Conclusie 

Met voorliggend planologisch attest wenst Staalbeton nv (herbevestigd) agrarisch gebied om te 
zetten naar industriegebied, teneinde een uitbreiding van het bedrijf te kunnen realiseren. 

Deze gewestplanwijziging brengt volgende effecten met zich mee: 

- De milieukwaliteitsnormen in de omgeving gaan versoepelen ter hoogte van de 
woonstraten ten noorden en ten oosten van het planvoornemen. Omdat er vanuit 
gegaan wordt dat er steeds aan de VLAREM-richtwaarden voldaan zal worden, wordt 
dit als een beperkt negatief effect beschouwd;  

- Er zal een toename in luchtzijdige emissies zijn, maar er wordt geen aanzienlijk 
negatieve impact op de omgeving verwacht; 

- De impact van het plan op de hemelwaterhuishouding wordt door de aanleg van een 
ruim gedimensioneerde wadi zoveel mogelijk beperkt; 

- De inname van de gracht en Kleine mark is potentieel relevant, maar dit kan 
ondervangen worden door het creëren van zones voor de waterloop (verleggen gracht) 
met een voldoende buffer errond. Om verstoring van de omgeving (kanaal, De 
Volharding, Coolsehof) zoveel mogelijk in te perken dient een voldoende brede 
groenbuffer voorzien te worden aan oostzijde. Er dient een KWS-afscheider voor de 
wadi voorzien te worden. Aan de zijde van het bedrijf dient een scherm geplaatst te 
worden, zodat de amfibieën zich niet op de verharde zones verplaatsen. Daarnaast 
moet de groenzone beplanting voorzien om lichtverstoring naar de omgeving te 
vermijden. De hoeveelheid verlichting dient beperkt te worden en er dienen 
aangepaste armaturen (neerwaarts gericht) voorzien te worden; 

- de huidige bedrijfsgebouwen zijn visueel zeer dominant aanwezig en bepalend voor de 
belevingswaarde van het gebied. Een uitbreiding met bedrijfsgebouwen moet daarom 
zeer sterk landschappelijk worden ingekleed. Dit gebeurt aan de hand van het 
landschapsintegratieplan; 

- Inzake mens-gezondheid geldt een beperkt negatief effect voor de parameter PM2,5 

(fijn stof) door de reeds hoge achtergrondconcentraties. Er wordt geen relevante 
verhoging van deze immissie verwacht door het voorliggend plan; 

- Er wordt uitgegaan van een beperkt negatief tot negatief effect inzake 
profielverstoring en structuurwijziging. Onnodige verhardingen dienen zoveel mogelijk 
vermeden te worden. Wat betreft grondwater- en bodemkwaliteit wordt uitgegaan 
van een beperkt negatief effect, gezien er potentieel bodemverontreinigende 
inrichtingen zullen gesitueerd zijn binnen de uitbreidingszone; 

- Er wordt een verwaarloosbare impact door mobiliteit verwacht, evenals 
mobiliteitsgerelateerde emissies naar lucht en geluid. De aanwezigheid van een 
schooltje langsheen Looi vormt wel een aandachtspunt; 

- Voor de overige milieuaspecten wordt een verwaarloosbare impact verwacht. 

Aandachtspunten: 

- Aanwezigheid school: vrachtverkeer bij begin en einde van de schooluren dient 
maximaal te worden vermeden; 

- Bij een latere bouwfase dienen vanzelfsprekend de verplichtingen uit Vlarem ter 
stofbeheersing gerespecteerd te worden; 

- De 6,9 ha agrarisch gebied dat omgezet wordt in industriegebied dient 
gecompenseerd te worden door een overeenkomstige oppervlakte aan zonevreemde 
landbouw te bestemmen naar agrarisch gebied; 
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- Het ontwerp van de ingevulde planzone dient landschappelijk ruimtelijk verantwoord 
te geschieden.  De vorm en het uitzicht van de nieuwe gebouwen in combinatie met 
een kwalitatieve, verzorgde buitenaanleg dienen te garanderen dat het geheel 
gekenmerkt wordt door een voldoende hoge, architecturale beeldkwaliteit. 
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Bijlage 2.1  

Uittreksel GRB
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Bijlage 2.2  

Kopie van het kadasteruittreksel



Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op:
RIJKEVORSEL 2 AFD

 Meest recente toestand
Aangemaakt op 31/08/2022

Schaal: 1 : 5000

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen
op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan
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Bijlage 2.3  

Uittreksel stratenplan omgeving
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Bijlage 2.4  

Luchtfoto plangebied
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Bijlage 2.5  

Grondplan huidige toestand
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Bijlage 2.6  

Plannen op korte termijn
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Schrijnwerkerij  
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Allerlei maatwerk in staal en inox constructies
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Maken van prefab onderdelen 

in beton voor de bouw

Maken van prefab onderdelen 

in beton voor de bouw

1
2
1
,1

0
m

²

164,7

39,40m²

EE 1.90 EE 2.80

EE 1.00
EE 1.00 EE 1.00

EE 1.00 EE 1.00 EE 1.00 EE 1.00 EE 1.00
EE 1.00 EE 1.00 EE 1.00 EE 1.00 EE 1.00 EE 1.00 EE 1.00 EE 1.00

EE 1.20 EE 1.20 EE 1.20
EE 1.20

EE 1.20

EE 1.60

EE 1.60

EE 1.60 EE 1.60 EE 1.90 EE 2.20 EE 1.60 EE 2.20 EE 2.40
EE 2.40

EE 1.20 EE 0.90

BESTAANDE TOESTAND + KORTE TERMIJN

Groep van Roey-NV Staalbeton SA
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Verharding voor circulatieBestaande toestand + korte termijn
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Bouwvrij zone - geen beplanting toegelaten wel verharding 
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Vroente 7 

Schrijnwerkkerij  

Verlinden 

Vroente 4 

Ramen Verboven 

Vroente 6 

B&D etiketten BVBA 

Vroente 3

Ivo Van Dooren

Isolatie en chapewerken  

Vroente 1 

Natuursteen Simons

Vroente 8 

Peter Hillen 

Interieur 

Vroente  5

Guy Pemen 

Vroente 2 

Remco bvba Betonvloeren 

Nieuw kadastraal perceel voor buffer 8372 m²

ecologische corridor voor salamanders 6

7,5
8

Voorlopig in gebruik 

Voorlopig in gebruik 
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LEGENDE          

Bestaande gebouwen / constructies NV Staalbeton SA / Groep van Roey

Bestaande gebouwen omgeving /GRB

Bestaande bijgebouw / afdak

Bestaande percelen omgeving 

Bestaande verharding (manoevreren, circuleren en stockeren in de 
nabijheid van de bestaande loods)

Bestaande toestand + Lange termijn

200

Gronden voor opslag  

Gronden voor parkeren

Gronden voor het plaatsen van verplaatsbare constructies 

Richting interne circulatie vrachtwagen  

Ingaan / Uitgaan 

In/ Uit Hal vrachtwagen 

Interne Functiebeschrijving van de gebouwen en bouwjaar 

Interne afsluitingen 

Bestaande dichte beplanting / hagen / struiken 

Bestaande loofboom omtrek < 1meter

Europese Eik met omtrek in X.XX in meter

Berk met omtrek in X.XX meter

Gras

Kanaal Dessel - Turnhout - Schoten  

Kleine waterloop 3de categorie 

Voetgangersoversteekplaats 

Linde met omtrek in X.XX meter

Bestaande percelen in eigendom van NB Staalbeton SA/Groep van Roey 

Hal 5
1975

EE 1.00

BERK0.80

Bestaande grachten 

Kanaal  

Bestaande wadi   

Mark   

Elektriciteitscabine   

Bestaande hogedruk aardgasleiding    

Bouwvrijzone / buffer rond bestaande hogedruk aardgasleiding   

Gebouwen op KMO - ontwikkeling      

Bestaande KMO - ontwikkeling op industriegebied 
voor milieubelastende industrieën (II)
      

LINDE1.60

LEGENDE          

In/ Uit  vrachtwagen toekomstige uitbereidingen 

Richting nieuwe interne circulatie vrachtwagen  

Nieuwe  bufferbekken/wadi   

Nieuwe Bufferzone   

Landbouwperceel  

Stroomrichting

Te rooien hoog gras en onkruid

Bestaande grens tussen industriegebied II en agrarisch gebied 
(bron: gewest plan) 

18 mei 2021

Extensief groendak  

Zonnepanelen   

4 juni 2021

Nieuwe beplanting   

- Bomenrij van hoogstammige bomen. Deze bomen zullen vanuit 
het landschap bekeken worden als een groene aanblik aan 
de achterliggende gebouwen en infrastructuur.
 Afstand tussen de bomen is 10 meter.  Zomereik (Quercus Robur)
- Bomenrij van knotsbomen langs de perceelgrenzen. Het zicht vanuit 
het noorden en oosten op de loods worden door deze bomen gebroken 
en laat de infrastructuur zachter overkomen. 
Afstand tussen de bomen is 10 meter. 
Geoorde wilg (Salix aurita)  

- Bomen groepjes verspreid in het weiland. Deze gaan vanuit 
het omliggende landschap een groen gevoel geven. Afstand tussen 
de bomen is 8-10 meter.
Castanea sativa (Tamme kastanje) 

- Bomenrij van fruitbomen langs de perceelgrens aan het noorden. 
Er kan een afwisseling van hoog en halfstambomen worden aangeplant
 om een gevarieerd uitzicht te krijgen. 
Afstand tussen de bomen is 8 - 10 meter. Pruim/kers/vijg.

- Hagenrij - compacte dichtheid. Deze vormen en dicht visueel scherm, 
aan te planten in twee rijen.
-Hulst (Ilex) 

14 juni 2021

06 augustus 2021

07 juni 2022

Ecologische corridor voor salamanders 

22 juni 2022
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Bijlage 2.7  

Plannen op lange termijn 
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PLAN SCHAAL : 1/5000 

LEGENDE 

Bestaande gebouwen / constructies NV Staalbeton SA / Groep van Roey

Bestaande gebouwen omgeving /GRB

Bestaande bijgebouw / afdak

Bestaande percelen omgeving 

Bestaande verharding (manoevreren, circuleren en stockeren in de 
nabijheid van de bestaande loods)

Bestaande toestand + Lange termijn

200

Gronden voor opslag  

Gronden voor parkeren

Gronden voor het plaatsen van verplaatsbare constructies 

Richting interne circulatie vrachtwagen 

Ingaan / Uitgaan 

In/ Uit Hal vrachtwagen 

Interne Functiebeschrijving van de gebouwen en bouwjaar 

Interne afsluitingen 

Bestaande dichte beplanting / hagen / struiken 

Bestaande loofboom omtrek < 1meter

Europese Eik met omtrek in X.XX in meter

Berk met omtrek in X.XX meter

Gras

Kanaal Dessel - Turnhout - Schoten 

Kleine waterloop 3de categorie 

Voetgangersoversteekplaats 

Linde met omtrek in X.XX meter

Bestaande percelen in eigendom van NB Staalbeton SA/Groep van Roey 

Hal 5
1975

EE 1.00

BERK0.80

Bestaande grachten 

Kanaal  

Bestaande wadi   

Mark  

Elektriciteitscabine   

Bestaande hogedruk aardgasleiding    

Bouwvrijzone / buffer rond bestaande hogedruk aardgasleiding 

Gebouwen op KMO - ontwikkeling      

Bestaande KMO - ontwikkeling op industriegebied 
voor milieubelastende industrieën (II)

LINDE1.60

LEGENDE 

In/ Uit  vrachtwagen toekomstige uitbereidingen 

Richting nieuwe interne circulatie vrachtwagen  

Richting nieuwe interne circulatie personenwagen 

Nieuwe bufferbekken/ wadi 

Landbouwperceel 

Stroomrichting

20 juli  2021

19 november 2020

20 juli  2021

09 december 2020

Bestaande grens tussen industriegebied II en agrarisch gebied 
(bron: gewest plan) 

Extensief groendak 

Zonnepanelen 

Windmol 

Gras op hogedruk aargasleiding 

18 mei 2021

 4 juni 2021

Nieuwe beplanting 

 14 juni 2021

- Bomenrij van hoogstammige bomen. Deze bomen zullen vanuit 
het landschap bekeken worden als een groene aanblik aan 
de achterliggende gebouwen en infrastructuur.
 Afstand tussen de bomen is 10 meter.  Zomereik (Quercus Robur)
- Bomenrij van knotsbomen langs de perceelgrenzen. Het zicht vanuit 
het noorden en oosten op de loods worden door deze bomen gebroken 
en laat de infrastructuur zachter overkomen. 
Afstand tussen de bomen is 10 meter. 
Geoorde wilg (Salix aurita)  

- Bomen groepjes verspreid in het weiland. Deze gaan vanuit 
het omliggende landschap een groen gevoel geven. Afstand tussen 
de bomen is 8-10 meter.
Castanea sativa (Tamme kastanje) 

- Bomenrij van fruitbomen langs de perceelgrens aan het noorden. 
Er kan een afwisseling van hoog en halfstambomen worden aangeplant
 om een gevarieerd uitzicht te krijgen. 
Afstand tussen de bomen is 8 - 10 meter. Pruim/kers/vijg.

- Hagenrij - compacte dichtheid. Deze vormen en dicht visueel scherm, 
aan te planten in twee rijen.
-Hulst (Ilex) 
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Bijlage 2.8  

Plannen op lange termijn met GRUP
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BESTAANDE HOGEDRUK AARDGASLEIDING 

Bouwvrij zone - geen beplanting toegelaten wel verharding

5
5

Windmolen  1

INRIT / NOODUITGANG

Vroente 7

Schrijnwerkkerij

Verlinden 

Vroente 4

Ramen Verboven

Vroente 6

B&D etiketten BVBA

Vroente 3

Ivo Van Dooren

Isolatie en chapewerken

Vroente 1 

Natuursteen Simons

Vroente 8

Peter Hillen

Interieur

Vroente  5

Guy Pemen

Vroente 2 

Remco bvba Betonvloeren

voorbehouden zone  

voorbehouden zone  

4
5

5

Looi 3 

Kleuterschool 

Het Kleine Moleke 

GRUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen) 

4
5

2
2
,5

2
2
,5

5

5

GRUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen) 

voorbehouden zone

voorbehouden zone 

2
2
,5

2
2
,5

7,5
8

Oostmalsesteenweg

G
ansheidew

eg

La
ng
str
aa
t

Vr
oe
nt
e

Looiweg

Looi

Vaart
Kleine M

ark
Hoeveweg

Nijverheidsweg

Vr
oe
nt
e

Gansheideweg

O
os
tm
al
se
st
ee
nw
eg

Kre
kele

nbe
rg

Melhoven

O
os
tm
al
se
st
ee
nw
eg

Oo
stm
als
es
te
en
we
g

Vr
oe
nt
e

Looiweg

O
os
tm
al
se
st
ee
nw
eg

Looi

De
 Pa
rre

Sen
ator

 Co
olsd

reef

D
e 
Pa
rre

O
os
tm
al
se
st
ee
nw
eg

Looiweg

Smeel

Kanaal Dessel  Schoten

HOOGE HEI VELDEN

LOEYSCHE MEIREN

Loey Akkers

Loey Akkers

Mieland

HET LOEY

Zog Akkers

E71h3

E28z4

E28w3

E517d

E28h4

E27d

E71a4

E28x3

E61b

E24b

E80a2

E70d

E71e4

E71x3

E78v

E575s

E581c

E401c

E67h

E81v

E385f

E84k

E391c

E520b

E66r2

E28g4

E87n

E83f

E66a3

E322b2

E28p2

E66h2 E382s

E51b

E67l

E503n

E96v

E72a

E38v2

E71d4

E35d4

E575hE520d

E397

E71v3

E510

E38w2

E84g

E520c

E71b4

E575t

E38l3

E411/02b

E35n3
E23n

E35k4

E68n

E508

E478r

E521h

E71g3

E413d

E400d

E35c4

E581b

E371b

E39f

E519c

E49f

E28v3

E37b2

E488a

E478t

E579c
E512a

E28l4

E42h

E71r3

E575p

E81t

E324f

E47g

E101k

E581d

E83t

E514a

E518l

E38t2

E51/02

E71w3

E500f

E577a

E66n3

E71z3

E60h

E24h

E411d

E575r

E391e

E321b

E66m3

E380c

E34e2

E516b

E34c2

E28c5

E41y2

E50l

E521m

E66z2E66r3

E414c

E69h

E38x2

E80b2

E575n

E35f4

E41y

E640a

E66g3

E586/02b

E575g

E71y3

E381d

E37a2

E398a

E42k

E575k

E481m

E81x

E583a

E509

E45d

E583b

E50m

E66b3

E38y2

E87h

E35h4

E71t3

E38b3

E66y2

E60b

E80l2

E60b2

E502e

E383x
E82y

E28w

E578c

E28s2

E391d

E28x4

E28r2

E42p

E94x

E38/02h

E49c

E322d2

E67m

E515b

E321d

E35b4

E576d

E63d

E72b

E23r2

E50b

E501b

E41b3

E68m

E35a4

E35b3

E322a2

E66t3

E28t3

E578b

E38t

E66p3

E513a

E80g2

E80k2

E45f

E575f

E26e

E64c

E89d

E575m

E64b

E38/02g

E23t2

E80h

E28b5

E382n

E28v4

E518k

E400b

E39d

E96/12

E586a

E66d2

E87s

E23p

E37f2

E66t2

E579b

E506c

E35g4

E507

E583c

E486b

E70c

E478v

E383v

E96/04

E87m

E382p

E390

E521n

E40e3

E87b

E37c2

E28x

E28l5

E411f

E80e2

E582d

E37e2

E382x

E66v3

E37r

E26e2

E401d

E575l

E511a

E82d2

E80d

E28m5

E521k

E71f4

E80f2

E84e

E60x

E28t4

E412d

E38g3

E517e

E576a

E38p

E580c

E521l

E41x

E581/02a

E68r

E28k4

E50k

E575d

E62c

E389

E25a

E44b

E35z3

E23s2

E28w4

E41w

E35m4

E28m

E66f3

E481n

E66w3

E86c

E71c4

E82c2

E66e2

E582c

E66s2

E86b

E38h2

E28s3

E38k3

E399a

E27h

E26d2

E581e

E66s3

E382v

E38e3

E393f

E411e

E80c

E96/06

E27g

E38k2
E393h

E35e4

E521p

E65a

E322c2

E382y

E35l4

E47x

E59e

E91e

E88g

E48b

E384g

E94d2 E47w

E104l

E579/02a

E89h

E89e

E57h

E55e

E94w

E66d3

E383e2

E99c

E493f

E52d

E73e

E49e

E66x3

E638b

E383f2

E380g

E44g

E579a

E66p2

E580b

E498b

E493g

E489c
E490b

E47n

E101l

E40a3

E47v

E89g

E492b

E503r

E491b

E44d

E43f

E383c2

E383d2

E73f

E66e3

E60h2

E94f2

E50r

E499g

E637b

E400fE60g2

E47p

E95k

E400e

E638a
E94g2

E60f2

E384f

E95l

E637c

E383h2

E383k2
E383g2

E35p4

E28e5
E28d5

E31b4

E28h5

E34a2

E28g5

E35h

E28f5

E101h

Duwijckstraat 17  | 2500 Lier

tel. +32(0)33047898

email: info@ekistic.be

MOGELIJKE SCENARIO/ MASTERPLAN 

 OP LANGE TERMIJN GRUP 

PROJECT PLANOLOGISCH  ATTEST STAALBETON 

Opdrachtgever    : NV Staalbeton SA
 Oostmalsesteenweg 269

       2310 Rijkevorsel 
Verantwoordelijke: Marc De Beuckeleer

 directeur Staalbeton 
 tel. +32(0)33128549
 marc@staalbeton.pro

LIGGING   NV STAALBETON SA
Oostmalsesteenweg 269 - 2310 Rijkevorsel 
2de Afdeling, Sectie E, 
nrs. 43F, 640 A, 41 B 3 en 44 D
nrs. 48B, 55 E, 52 D, 49 E, 50 R, 
50L, 50M en 49 F 

DATUM

DOSSIER ekistic

WIJZIGINGEN

PLAN NR.

2019_01 Planologisch 
attest Staalbeton 

SCHAAL: 1/500

Kasteelstraat 9 | 2280 Grobbendonk

tel. +32(0)14205684

email: info@sb-v.be
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ID. nr. tableau : LAN 071312

Guy Van Cauwenbergh
Verantwoordelijk Plan Mer screening 

met betrekking tot uitbreiding

van industrieel bedrijf.

Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen

tel. +32(0)495292507

email : gvc@unitedexperts.be 

DOSSIER SB-V TPV 2773 

PLAN MER SCREENING

MILIEU EFFECTEN

Achtergrond : Oficiële opmetingen uitgevoerd door SB-V op 23/09/2020 samen met
GRB, Bron : AGIV Agenchap voor Geografische Informatie Vlaanderen, oktober 2020

PLAN SCHAAL : 1/5000 

LEGENDE 

Bestaande gebouwen / constructies NV Staalbeton SA / Groep van Roey

Bestaande gebouwen omgeving /GRB

Bestaande bijgebouw / afdak

Bestaande percelen omgeving 

Bestaande verharding (manoevreren, circuleren en stockeren in de 
nabijheid van de bestaande loods)

Bestaande toestand + Lange termijn

200

Gronden voor opslag  

Gronden voor parkeren

Gronden voor het plaatsen van verplaatsbare constructies 

Richting interne circulatie vrachtwagen 

Ingaan / Uitgaan 

In/ Uit Hal vrachtwagen 

Interne Functiebeschrijving van de gebouwen en bouwjaar 

Interne afsluitingen 

Bestaande dichte beplanting / hagen / struiken 

Bestaande loofboom omtrek < 1meter

Europese Eik met omtrek in X.XX in meter

Berk met omtrek in X.XX meter

Gras

Kanaal Dessel - Turnhout - Schoten 

Kleine waterloop 3de categorie 

Voetgangersoversteekplaats 

Linde met omtrek in X.XX meter

Bestaande percelen in eigendom van NB Staalbeton SA/Groep van Roey 

Hal 5
1975

EE 1.00

BERK0.80

Bestaande grachten 

Kanaal  

Bestaande wadi   

Mark  

Elektriciteitscabine   

Bestaande hogedruk aardgasleiding    

Bouwvrijzone / buffer rond bestaande hogedruk aardgasleiding 

Gebouwen op KMO - ontwikkeling      

Bestaande KMO - ontwikkeling op industriegebied 
voor milieubelastende industrieën (II)

LINDE1.60

LEGENDE 

In/ Uit  vrachtwagen toekomstige uitbereidingen 

Richting nieuwe interne circulatie vrachtwagen  

Richting nieuwe interne circulatie personenwagen 

Nieuwe bufferbekken/ wadi 

Landbouwperceel 

Stroomrichting

20 juli  2021

Bestaande grens tussen industriegebied II en agrarisch gebied 
(bron: gewest plan) Extensief groendak 

Zonnepanelen 

Windmolen 

Gras op hogedruk aargasleiding 

18 mei 2021

GRUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen) 

Afbreekbare betontegels 

4 juni 2021

Nieuwe beplanting 

14 juni 2021

- Bomenrij van hoogstammige bomen. Deze bomen zullen vanuit 
het landschap bekeken worden als een groene aanblik aan 
de achterliggende gebouwen en infrastructuur.
 Afstand tussen de bomen is 10 meter.  Zomereik (Quercus Robur)
- Bomenrij van knotsbomen langs de perceelgrenzen. Het zicht vanuit 
het noorden en oosten op de loods worden door deze bomen gebroken 
en laat de infrastructuur zachter overkomen. 
Afstand tussen de bomen is 10 meter. 
Geoorde wilg (Salix aurita)  

- Bomen groepjes verspreid in het weiland. Deze gaan vanuit 
het omliggende landschap een groen gevoel geven. Afstand tussen 
de bomen is 8-10 meter.
Castanea sativa (Tamme kastanje) 

- Bomenrij van fruitbomen langs de perceelgrens aan het noorden. 
Er kan een afwisseling van hoog en halfstambomen worden aangeplant
 om een gevarieerd uitzicht te krijgen. 
Afstand tussen de bomen is 8 - 10 meter. Pruim/kers/vijg.

- Hagenrij - compacte dichtheid. Deze vormen en dicht visueel scherm, 
aan te planten in twee rijen.
-Hulst (Ilex) 

20 juli 2021

Ecologische corridor voor salamanders 

22 juni 2022

0 100 300200 400 500 600 700 80050 150 250 350 450 550 650 750
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Hoofdstuk 4 Alternatieven 
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Bijlage 4.1  

Onderzochte locaties POM



ENA 20 Z.1
(Kerkheide 2)

Legende

Zone_max15kmRijkevorsel

terreinen

INGEBRUIK, BEBOUWING

Leegstand

nietInGebruik, onbebouwd

FUNCTIE

braakliggendeGrond

economie

wonen

±

0 200 Meter

Zone 1
Grobbendonk
Deel van terrein: 
    ENA 20 Z.1 (Kerkheide 2)
Straat: Industrieweg
Oppervlakte zone: 14,2 ha



ENA 20 Z.3
(Pareinlaan)

Herentalsesteenweg

Legende

Zone_max15kmRijkevorsel

terreinen

INGEBRUIK, BEBOUWING

Leegstand

nietInGebruik, onbebouwd

FUNCTIE

bos

braakliggendeGrond

economie

recreatie

wonen

±

0 200 Meter

Zone 2
Herentals
Deel van terrein: 
    ENA 20 Z.3 (Pareinlaan)
Straat: Wuytsbergen
Oppervlakte zone: 13,4 ha



De Schaaf
Delften

Legende

Zone_max15kmRijkevorsel

terreinen

percelen - Aanbod

AANGEBODEN

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡
aangeboden

Aanbieding_info

INGEBRUIK, BEBOUWING

Leegstand

nietInGebruik, onbebouwd

FUNCTIE

bos

braakliggendeGrond

economie

wonen

±

0 200 Meter

Zone 3
Malle
Deel van terrein: 
    De Schaaf Delften
Straat: Delften
Oppervlakte zone: 25,4 ha



Voorkensheide 2

De Schaaf
Delften

Legende

Zone_max15kmRijkevorsel

terreinen

percelen - Aanbod

AANGEBODEN

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡
aangeboden

Aanbieding_info

INGEBRUIK, BEBOUWING
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nietInGebruik, onbebouwd

FUNCTIE
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braakliggendeGrond
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landbouw

wonen

±

0 200 400 Meter

Zone 4
Malle
Deel van terrein: 
    De Schaaf Delften
Straat: De Schaaf
Oppervlakte zone: 13 ha



Meirenstraat

Legende

Zone_max15kmRijkevorsel

terreinen

INGEBRUIK, BEBOUWING

nietInGebruik, onbebouwd

FUNCTIE

braakliggendeGrond

landbouw

recreatie

wonen

±

0 200 Meter

Zone 5
Malle
Deel van terrein: 
    Meirenstraat
Straat: Meirenstraat
Oppervlakte zone: 12,8 ha



De Schaaf
Delften

De Schaaf
Delften

Legende

Zone_max15kmRijkevorsel

terreinen

percelen - Aanbod

AANGEBODEN

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡
aangeboden

Aanbieding_info

INGEBRUIK, BEBOUWING

Leegstand

nietInGebruik, onbebouwd

FUNCTIE

bos

braakliggendeGrond

economie

landbouw

wonen

±

0 200 Meter

Zone 6
Malle
Deel van terrein: 
    De Schaaf Delften
Straat: Antwerpsesteenweg
Oppervlakte zone: 14,1 ha



Everdongen

Muizenven

Legende

Zone_max15kmRijkevorsel

terreinen

percelen - Aanbod

AANGEBODEN

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡
aangeboden

Aanbieding_info

INGEBRUIK, BEBOUWING

Leegstand

FUNCTIE

economie

recreatie

wonen

±

0 200 Meter

Zone 7
Turnhout
Deel van terrein: 
    Everdongen
Straat: Steenweg op Tielen
Oppervlakte zone: 13,8 ha



Everdongen

Visbeek

Muizenven

Legende

Zone_max15kmRijkevorsel

terreinen

percelen - Aanbod

AANGEBODEN

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡
aangeboden

Aanbieding_info

INGEBRUIK, BEBOUWING

nietInGebruik, onbebouwd

FUNCTIE

braakliggendeGrond

economie

wonen

±

0 200 Meter

Zone 8
Turnhout
Deel van terrein: 
    Muizenven
Straat: Slachthuisstraat
Oppervlakte zone: 27,1 ha



Beerse Zuid

Legende

Zone_max15kmRijkevorsel

terreinen

percelen - Aanbod

AANGEBODEN

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡
aangeboden

INGEBRUIK, BEBOUWING

Leegstand

nietInGebruik, onbebouwd

FUNCTIE

braakliggendeGrond

economie

wonen

±

0 200 Meter

Zone 9
Beerse
Deel van terrein: 
    Beerse Zuid
Straat: Toekomstlaan
Oppervlakte zone: 13,1 ha
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Hoofdstuk 8  

Discipline lucht
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Bijlage 8.1  

Metingen Mensura i.k.v. arbeidsveiligheid
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         Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Verslag Meting Chemische Agentia 

  
  
  

 
27 januari 2022 
 
 
 
Geachte, 
 
 
 
 
Gelieve in bijlage het verslag te willen vinden van de meting chemische agentia die in uw bedrijf heeft 
plaatsgevonden. 
 
 
Steeds bereid voor bijkomende toelichting, tekenen wij, 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 

 
 
Davy Vanspauwen Kiki Peeters 
Preventieadviseur Toxicologie en Industriële Hygiëne Preventiedeskundige Industriële Hygiëne en 

Toxicologie 
Davy.Vanspauwen@mensura.be kiki.peeters@mensura.be 

 
 

N.V. STAALBETON 
T.a.v.  ANNE GUNTHER 
Oostmalsesteenweg 269 
2310 RIJKEVORSEL 
 
 

Onze referentie 
MS PR-2021-040281 
Aansluitingsnummer 5010087.1 
 



 
 

2 
 

 
 

SAMENVATTING 
 

Omschrijving van de interventie  

Evaluatie van de mogelijke blootstelling aan lasrook, stof en verschillende metalen tijdens de normale 

werk- en productieomstandigheden. 

 

Vaststellingen Preventiemaatregelen 

Het bovenste grens betrouwbaarheidsinterval 
overschrijdt de Belgische grenswaarde voor 
volgende werkposten en gemeten agentia:  

- Lasser constructiestaal:  mangaan, 
lasrook  

- Lassen spiraalkorf:  koper, mangaan, 
lasrook  

 

De NBN-EN 689 stelt in dit geval voor dat de 
oorzaken van deze overschrijding dienen op-
gezocht te worden en dat de nodige correctie-
ve maatregelen getroffen moeten worden. Na-
dien kan dan de evaluatie van de blootstelling 
herhaald worden. 

 

Voor volgende werkposten en agentia over-
schrijdt het bovenste grens betrouwbaar-
heidsinterval de Belgische grenswaarde niet, 
maar wel de actiewaarde van 10%.  

- Lassen constructiestaal: koper, ijzer 
- Lassen wapeningskorf: mangaan, ij-

zer, lasrook 
- Lassen paalkorf: mangaan, ijzer, las-

rook 
- Lassen spiraalkorf: ijzer 

 

Volgens de NBN-EN 689 impliceert dit dat niet kan 

gesteld worden dat, bij wisselingen in de werk-

plaatsatmosfeer, de Belgische grenswaarde nooit 

zal overschreden worden. 

 

Er dienen ten minste 2 vervolgmetingen te gebeu-
ren binnen. De eerste vervolgmetingen worden best 
uitgevoerd binnen het kalenderjaar.  
 

 

Bovenvermelde vaststellingen en maatregelen zijn een selectie uit bijgevoegd verslag met ons 
advies deze prioritair te behandelen.  

 

Conclusie / Beleidsadvies 
Duiding van deze metingen volgens norm NBN EN 689 (zie ook flow schema in Hoofdstuk 0. Duiding van 

de metingen volgens norm NBN EN 689):  

• Voor de lasser constructiestaal en lasser spiraalkorf: non-compliance door het overschrijden 
van de grenswaarde voor lasrook. 

 

• Voor de lasser wapeningskorf en de lasser paalkorf: no-decision. 
 

 

Ademhalingsbescherming:  
 

Werkpost Gebruikte PBM Voorstel PMB Norm Minimale AFP 
Elke werkpost geen FFP2-stofmasker EN 149 10 
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SECTIE RISICOBEHEER 
DEPARTEMENT INDUSTRIËLE HYGIËNE EN TOXICOLOGIE  

 
 
 

VERSLAG METING CHEMISCHE AGENTIA 

(Conform aan Boek VI Titel 1 wat betreft chemische agentia en Boek VI Titel 2 wat betreft kanker-
verwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de Codex over het welzijn op het werk, en 

NBN-EN 689) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bedrijf:     N.V. STAALBETON 

Adres:      Oostmalsesteenweg 269, 3210 Rijkevorsel 

Aansluitingsnummer:    5010087.1 

Arbeidsarts van het bedrijf:   Dr. Pieter Oosthoek 

 

Datum van uitvoering:   29/11/2021 

Plaats van de meting:    Op bedrijfssite te Rijkevorsel  

 

Datum verslaggeving:   20/01/2022 

Uitvoerder metingen:    Kiki Peeters, Preventiedeskundige Industriële Hygiëne en Toxico-

logie 

Verslaggever:   Kiki Peeters,  Preventiedeskundige Industriële Hygiëne en Toxi-

cologie      

Davy Vanspauwen, Preventieadviseur Industriële Hygiëne en 

Toxicologie 
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0. DUIDING VAN DE METINGEN VOLGENS NORM NBN EN 689 
 

Norm NBN EN 689 schrijft volgend flow schema voor, voor het uitvoeren van metingen van blootstelling 
via inademing aan chemische agentia: 
 

 
 
 
De situering van de uitgevoerde metingen binnen deze logica is aangeduid via de rode pijl.  
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1. BASISKARAKTERISATIE 
 

De basiskarakterisatie werd uitgevoerd op basis van informatie ontvangen van de werkgever.  
 

• Identificatie van de chemische agentia: 
 

Er werd een oplijsting gemaakt van de chemische agentia op de werkplaats. De SDS fiches en  rele-
vante informatie werd verzameld om mogelijke risico’s te identificeren. Daarbij werd er rekening ge-
houden met:  

 

• primaire producten, eindproducten alsook producten die kunnen ontstaan tijdens het pro-
ces 

• de CAS nummers, indeling van de stoffen 

• de geldende richtwaarden en grenswaarden 

• inhalatie blootstelling, dermale blootstelling en orale blootstelling 

• bijkomende relevante informatie zoals temperatuur dampdruk, stoffigheid enz.  
 

Dat resulteert in onderstaande lijst van relevante chemische agentia: 
 

werkpost naam chemische agentia 
Lasser constructie-
staal 

Chroom, Koper, Mangaan, Nikkel, Silicium, Stof (inhaleerbaar 
en inadembaar), aluminium, ijzer 

Lasser Wapenings-
korven 

Chroom, Koper, Mangaan, Nikkel, Silicium, Stof (inhaleerbaar 
en inadembaar), aluminium, ijzer 

Lasser paalkorven 
Chroom, Koper, Mangaan, Nikkel, Silicium, Stof (inhaleerbaar 
en inadembaar), aluminium, ijzer 

Lasser spiraalkorven 
Chroom, Koper, Mangaan, Nikkel, Silicium, Stof (inhaleerbaar 
en inadembaar), aluminium, ijzer 

 
 
• Evaluatie van werkpostparameters: 
 

Er werd een evaluatie gedaan van de werkpostparameters. Op basis daarvan wordt er een inschat-
ting gemaakt van blootstelling, alsook blootstellingsprofiel.  
Daarbij werd er rekening gehouden met:  

• functieomschrijvingen, organisatie en shiftsysteem 

• processen en gebruikte technieken 

• configuratie van de werkplaats 

• veiligheidsvoorzieningen en collectieve beschermingsmiddelen zoals ventilatie en afzui-
ging 

• orde en netheid op de werkplaats 

• mogelijke bronnen van blootstelling, mogelijke concentraties van de stoffen 

• werkbelasting en individueel gedrag van de werknemer(s) 

• relevantie productie 

• frequentie van mogelijke blootstelling, alsook de invloed van temperatuur, weersomstan-
digheden en seizoenen 

 

Een gedetailleerde beschrijving per werkpost is te vinden in Hoofdstuk 5. Uitvoering metingen. 
 
 

2. INSCHATTING VAN BLOOTSTELLING EN BESLISSING NOODZAAK METINGEN  
 

Deze inschatting werd gemaakt op basis van de beschikbare informatie: 

• de basiskarakterisatie 
• resultaten van voorgaande metingen 

• resultaten van metingen in vergelijkbare omstandigheden, bij vergelijkbare installa-
ties/werkposten (databases, literatuur) 

• berekeningen op basis van relevante kwantitatieve informatie 
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Dit leidt tot de volgende beslissing wat betreft blootstelling en de noodzaak aan metingen:  

• No-decision: er is onvoldoende informatie beschikbaar om een besluit te vormen. Men heeft 
beslist dat er toch metingen nodig zijn. 

 

3. OPSTELLEN VAN SEG’s  
 

Vermits het in de praktijk vaak onmogelijk is om elke werknemer te bemonsteren, worden er SEG’s (simi-
lar exposure groups, homogene blootstellingsgroepen) gedefinieerd. Door metingen uit te voeren bij en-
kele werknemers, kan dan later een uitspraak over blootstelling gedaan worden voor meerdere werkne-
mers.  
Bij het definiëren wordt er o.a. rekening gehouden met: 

• duur, frequentie van de taken 

• functieomschrijvingen 

• specifieke taken van een job 

• blootstellingsprofiel van de taken 

• omstandigheden en maatregelen 

• ervaring van de werknemers 
 

Dat leidt in dit geval tot volgende SEG’s: 
 

SEG naam Beschrijving 

Metaalschrijnwerkerij 
Grote hal met verschillende werkposten en sta-
tions, zowel slijpen als lassen 

Grote hal lassen wapeningskorven  Grote hal met verschillende lasposten 

Grote hal lassen paalkorven Grote hal met verschillende lasposten 

Grote hal lassen spiraalkorven Grote hal met verschillende lasposten 

 

4. MEETPROCEDURE 
 
0. Doel van de metingen 
 

Evaluatie van de mogelijke blootstelling aan lasrook, stof en verschillende metalen tijdens de normale 
werk- en productieomstandigheden. 

 
1. Staalname uitgevoerd door: Kiki Peeters, Preventiedeskundige Industriële Hygiëne en Toxicologie 

 
In aanwezigheid van: Dhr. Gunther Anné en betrokken werknemers. 
 

2. Datum van monsterneming: 29/11/2021 
 
3. Plaats van meting, chemische agentia en meetmateriaal 
 

Meting 
Nr 

SEG + werk-
post/locatie 

PAS/SAS Gemeten agens Meetmateriaal 

1 
Lasser Constructie-
staal 1 

PAS 
Cr, Cu, Mn, Ni, Si, 
Stof (inhaleerbaar) 

Voorafgewogen MCE filter 25 mm 
nr. 217 in IOM-meetkop 

2 
Lasser Wapenings-
korf 1 

PAS 
Cr, Cu, Mn, Ni, Si, 
Stof (inhaleerbaar) 

Voorafgewogen MCE filter 25 mm 
nr. 218 in IOM-meetkop 

3 Lasser Paalkorf 1 PAS 
Cr, Cu, Mn, Ni, Si, 
Stof (inhaleerbaar) 

Voorafgewogen MCE filter 25 mm 
nr. 219 in IOM-meetkop 

4 Lasser spiraalkorf 1 PAS 
Cr, Cu, Mn, Ni, Si, 
Stof (inhaleerbaar) 

Voorafgewogen MCE filter 25 mm 
nr. 220 in IOM-meetkop 

5 Lasser paalkorf 2 PAS 
Al, Fe, Stof (inadem-

baar) 
Voorafgewogen MCE filter 25 mm 

nr. 064 in IOM-meetkop 

6 
Lasser Constructie-
staal 2 

PAS 
Al, Fe, Stof (inadem-

baar) 
Voorafgewogen MCE filter 25 mm 

nr. 065 in IOM-meetkop 

7 Lasser spiraalkorf 2 PAS 
Al, Fe, Stof (inadem-

baar) 
Voorafgewogen MCE filter 25 mm 

nr. 066 in IOM-meetkop 

8 
Lasser Wapenings-
korf 2 

PAS 
Al, Fe, Stof (inadem-

baar) 
Voorafgewogen MCE filter 25 mm 

nr. 067 in IOM-meetkop 
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* PAS: Personal Air Sampling - SAS: Stationary Air Sampling 
 
 

Meting 
Nr 

Begin 
uur 

Einde 
uur 

Duur 
(min) 

Debiet 
(l/min) 

Volume 
(l) 

Pomp 
Nr 

1 8u47 13u12 254 2,0295 515 GIL + 001 

2 8u55 13u22 267 2,0085 536 GIL + 033 

3 9u10 13u46 274 2,0335 557 GIL + 229 

4 10u14 14u23 247 1,9985 494 GIL + 236 

5 9u14 13u46 270 2,232 603 GIL + 057 

6 8u47 13u12 230 2,239 515 GIL + 015 

7 10u14 14u23 247 2,2375 553 GIL + 172 

8 8u56 13u22 268 2,264 607 GIL + 078 

* indien de meting doorliep tijdens de pauze, wordt hier de duur van de pauze vermeld.  

 
Het debiet van de pompen werd voor de meting geijkt, aangepast aan de meetomstandigheden en 
normvoorschriften, en na de metingen gecontroleerd (zoals voorzien in bijlage VI.1-1, C van de Co-
dex), door het labo waar de analyses werden uitgevoerd. De ijking van de pompen is in het labo 
vastgelegd in een interne procedure. De gebruikte toestellen worden jaarlijks gekalibreerd door een 
geaccrediteerde instantie, zoals voorzien door het kwaliteitshandboek.  
De nodige maatregelen werden genomen om de monsters veilig en zonder risico voor contaminatie 
te bewaren en te vervoeren. 

  
De analyses van de stalen werden uitgevoerd door:  
RPS Analyse, Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Nederland 
 
Het analyseverslag, met de vermelding van de gebruikte analysemethodes in het labo, vindt u in bij-
lage. 

 
4. Omstandigheden waarin de monstername werd verricht 
      

SEG Temperatuur 
(°C) 

Relatieve vochtigheid (%) 

Metaalschrijnwerkerij 8,5 60,6 

Grote hal lassen wapeningskorven en 
paalkorven 

7,6 65,8 

Grote hal lassen spiraalkorven 7,6 68,6 

  
Deze parameters werden geregistreerd met een Airflow toestel. Dit toestel wordt jaarlijks gekalibreerd 
door een geaccrediteerde instantie, zoals voorzien door het kwaliteitshandboek. 
 
Weersomstandigheden bij aanvang van de metingen: buiten temperatuur: 4,5 °C, 76,5% RV, droog 
 
Andere opmerkingen:  geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 
 

 
5. UITVOERING METINGEN 

 
De resultaten van deze omgevingsanalyse gerapporteerd in dit hoofdstuk zijn uitgedrukt in mg/m³ (milli-
gram stof per kubieke meter lucht). 
 
De resultaten werden getoetst aan Boek VI Titel 1 van de Codex over het welzijn op het werk, wat de lijst 

van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft, en Boek VI Titel 2 wat betreft de 

kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia.  

 

De werkgever die wil aantonen dat zijn werknemers niet blootgesteld zijn aan concentraties boven de 

grenswaarde, moet de bovenste grens van het betrouwbaarheidsinterval (BGB) gebruiken (bovenste 

grens van het betrouwbaarheidsinterval = meetresultaat + meetonzekerheid). Ook deze worden hieronder 

weergegeven. 

 
METING NR. 1 (COMBINATIE METING 1 EN 6): PERSOONSGEBONDEN METING BIJ DHR SVEN, 
LASSER CONSTRUCTIESTAAL, SEG METAALSCHRIJNWERKERIJ  

 
1. Beschrijving omstandigheden 

 
• Activiteiten gedurende de meting: 

De metaalschrijnwerkerij is een grote hal met verschillende werkposten. Ze voeren zowel laswer-
ken als slijpwerken uit in deze hal. De werkpost die bemonsterd is, was centraal gelegen in de 
eerste helft van de hal.  
 
De metingen werden uitgevoerd onder normale omstandigheden, tijdens de normale activiteiten 
horend bij de productie. Deze metingen kunnen dus als representatief beschouwd worden. 

Een meting is en blijft een momentopname, waarbij geen rekening kan gehouden worden met 
eventuele wijzigingen in productieproces, concentraties of gebruikte producten, temperatuur, ven-
tilatie en andere technische en/of seizoensgebonden invloeden. 

 

• Ventilatie en afzuiging: 
 
Er is in de hal, centraal tegen een muur een afzuiging geplaatst. (zie afbeelding hieronder) 
 

• Gebruikte PBM’s: 
 
De werknemer droeg werkkledij, veiligheidsschoenen, handschoenen, een lashelm met kap en 
een mondmasker in kader van de corona richtlijnen.  
 

• Klachten werknemers:  
 
Geen 
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2. Fotomateriaal 

 

 
 

3. Resultaten en grenswaarden 
  
De geïdentificeerde stoffen, dat wil zeggen, de stoffen die detecteerbare concentraties in de lucht 
bevatten, waren: 

 

Stof 
Gemeten  

concentratie 
(mg/m³) 

Meetonze-
kerheid 

BGB  
(bovenste 

grens  
betrouw-

baarheidsin-
terval) 

Belgische 
Grenswaar-

de 8u 
(mg/m³) 

% BGB ten 
opzichte 

van de Bel-
gische norm 

Chroom (Cr) 0,00155 0,00031 0,00186 0,5 0,372 

Koper (Cu) 0,033 0,0066 0,0396 0,2 19,8 

Mangaan (Mn) 0,369 0,0738 0,4428 0,2 221,4 

Nikkel (Ni) 0,00113 0,000226 0,001356 0,2 0,678 

Silicium (Si) 0,0757 0,01514 0,09084 10 0,908 

Aluminium (Al) <0,00388 <0,000776 <0,004656 1 <0,465 

Ijzer (Fe - als ijzer-
trioxide - Fe2O3) 

4,103239 
0,820648 4,923887 5 98,47 

Lasrook 5,63 1,126 6,756 5 135,12 

Stof (inhaleerbaar) 5,63 1,126 6,756 10 67,56 

Stof (inadembaar) 6,19 1,238 7,428 3 247,6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afzuiging 
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4. Gecombineerd risico  

 
Cumulatieve toxische effecten alle componenten: 

  
Onderstaand het overzicht van de cumulatieve toxische effecten bij deze blootstellingsevaluatie. 
Enkel de componenten waarvoor een volledig toxicologisch cumulatief profiel bestaat, worden 
weerhouden:  

Component / Toxische effect-
groepen 

G1 
G2 G3 

Inhaleerbaar stof 56,3% 56,3% 56,3% 

Inadembaar stof 206,3% 206,3% 206,3% 

Cumulatief effect 206,3% 206,3% 206,3% 
 

Voor de berekening van het cumulatief effect wordt voor inhaleerbaar stof en inadembaar stof 
enkel de hoogste waarde van beide weerhouden. 
 

Component / 
Toxische ef-
fectgroepen 

G1 G2 G3 G19 G27 G28 G30 G32 

Chroom  0,31% 0,31%  0,31%    

Koper 16,5% 16,5% 16,5%  16,5%    

Mangaan   184,5% 184,5%  184,5%   

Nikkel  0,565% 0,565%    0,565% 0,565% 

Silicium 0,757% 0,757%       

Aluminium   <0,0388% <0,0388%     

Ijzer (als ijzer-
trioxide) 

  82,06%    
 

 

Lasrook    112,6%     112,6% 

CUMULATIEF 
EFFECT 

17,26% 17,57% 238,4% 184,539% 16,81% - - - 

  
Het resultaat van mangaan, nikkel en lasrook wordt bij de CMR eigenschappen niet meegeno-
men in de berekening van cumulatieve toxische effecten 

 
Toxische effectgroepen 

  
G1: effecten op de ogen 
G2: effecten voor de bovenste 
luchtwegen 
G3: effecten voor de onderste 
luchtwegen 
G4: verstoring van het zuurstof-
transport 
G5: mogelijke bloedklontering 
G6: vermindering witte bloed-
cellen 
G7: verzuring van het bloed 
(metabole acidose) 
G8: verstoring basaal metabo-
lisme 
G9: vermindering van de wer-
king van de schildklier 
G10: effecten op het immuun-
systeem 
G11: effecten op de lever 
G12: effecten op de milt 

G13: effecten op de nieren 
G14: effecten op het gastro-
intestinaal stelsel 
G15: mogelijks hartritmestoor-
nissen 
G16: mogelijks vernauwing van 
de bloedvaten 
G17: mogelijks verwijding van 
de bloedvaten 
G18: effecten op het autonoom 
zenuwstelsel 
G19: effecten op het centraal 
zenuwstelsel 
G20: effecten op het perifeer 
zenuwstelsel  
G21: ototoxisch effect 
 

G22: stimulatie van de spieren 
G23: effecten op de beenderen 
G24: dentale fluorose 
G25: tanderosie 
G26: zilververkleuring (argyria) 
G27: effecten op de huid 
G28: effecten op het mannelijk 
voortplantingsorgaan 
G29: effecten op het vrouwelijk 
voortplantingsorgaan 
G30: effecten op de foetus of 
het embryo 
G31: teratogene effecten 
G32: kankerverwekkende effec-
ten 
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5. CMR effecten 

 
Agens Indeling KB* 

14/03/2014 
Indeling IARC** 

Lasrook  1 

Chroom  3 

Nikkel  2B 

Ijzer  3 

  
   

**Indeling IARC:  
1)  kankerverwekkend;  
2A)  waarschijnlijk kankerverwekkend;  
2B)  mogelijks kankerverwekkend;  
3)    niet indeelbaar 
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METING NR. 2 (COMBINATIE METINGEN 2 EN 8) : PERSOONSGEBONDEN METING BIJ MEVR. 
SHIRLEY, SEG HAL LASSEN WAPENINGSKORF  

 
1. Beschrijving omstandigheden 

 
• Activiteiten gedurende de meting: 

 
Lassen wapeningskorf – steeds kleine puntlassen, persoon verplaatst zich over de gehele lengte 
van de korf (korf ligt stil) 
 
De persoon werkt in een grote open hal met meerdere werkposten.. Er zijn verschillende deuren 
en poorten aanwezig, die zoveel als mogelijk gesloten worden gehouden.  
De persoon voert het voorbereidend werk uit (klaarleggen stalen elementen op de juiste plek) 
alsook het laswerk uit.  
 
De metingen werden uitgevoerd onder normale omstandigheden, tijdens de normale activiteiten 
horend bij de productie. Deze metingen kunnen dus als representatief beschouwd worden. 

Een meting is en blijft een momentopname, waarbij geen rekening kan gehouden worden met 
eventuele wijzigingen in productieproces, concentraties of gebruikte producten, temperatuur, ven-
tilatie en andere technische en/of seizoensgebonden invloeden. 

 

• Ventilatie en afzuiging: 
 
Centraal in de hal staan, verspreid over de lengte, 3 afzuigingen opgesteld 
 

• Gebruikte PBM’s: 
 
De werknemer draagt werkkledij, handschoenen, veiligheidsschoenen, een lashelm, gehoorbe-
scherming en een mondmasker in kader van de coronarichtlijnen. 
 

• Klachten werknemers:  
 
Geen.  
 

2. Fotomateriaal 
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3. Resultaten en grenswaarden 

  
De geïdentificeerde stoffen, dat wil zeggen, de stoffen die detecteerbare concentraties in de lucht 
bevatten, waren: 

 

Stof 
Gemeten  

concentratie 
(mg/m³) 

Meetonze-
kerheid 

BGB  
(bovenste 

grens  
betrouw-

baarheidsin-
terval) 

Belgische 
Grenswaar-

de 8u 
(mg/m³) 

% BGB ten 
opzichte 

van de Bel-
gische norm 

Chroom (Cr) 0,00173 0,000346 0,002076 0,5 0,415 

Koper (Cu) 0,00559 0,001118 0,006708 0,2 3,35 

Mangaan (Mn) 0,0634 0,01268 0,07608 0,2 38,04 

Nikkel (Ni) 0,000597 0,000119 0,000716 0,2 0,358 

Silicium (Si) 0,0261 0,00522 0,03132 10 0,313 

Aluminium (Al) <0,0033 <0,00066 <0,00396 1 <0,39 

Ijzer (Fe - als ijzer-
oxide - Fe2O3) 

0,7134203 
0,142684 0,856104 5 17,122 

Lasrook 1,53 0,306 1,836 5 36,72 

Stof (inhaleerbaar) 1,53 0,306 1,836 10 18,36 

Stof (inadembaar) 0,79 0,158 0,948 3 31,6 
 
 

4. Gecombineerd risico  
  

• Cumulatieve toxische effecten alle componenten: 
Onderstaand het overzicht van de cumulatieve toxische effecten bij deze blootstellingsevaluatie. 
Enkel de componenten waarvoor een volledig toxicologisch cumulatief profiel bestaat, worden 
weerhouden:  
 

Component / Toxische effect-
groepen 

G1 
G2 G3 

Inhaleerbaar stof 15,3% 15,3% 15,3% 

Inadembaar stof 26,33% 26,33% 26,33% 

Cumulatief effect 26,33% 26,33% 26,33% 
Voor de berekening van het cumulatief effect wordt voor inhaleerbaar stof en inadembaar stof 
enkel de hoogste waarde van beide weerhouden. 
 
 

Component / 
Toxische ef-
fectgroepen 

G1 G2 G3 G19 G27 G28 G30 G32 

Chroom  0,346% 0,346%  0,346%    

Koper 2,795% 2,795% 2,795%  2,795%    

Mangaan   31,7% 31,7%  31,7%   

Nikkel  0,299% 0,299%    0,299% 0,299% 

Silicium 0,261% 0,261%       

Aluminium   <0,33% <0,33%     

Ijzer (als ijzer-
trioxide) 

  14,268%    
 

 

Lasrook    30,6%     30,6% 

CUMULATIEF 
EFFECT 

3,056% 5,751% 49,44% 32,03% 3,141% - - - 

  
Het resultaat van Nikkel en lasrook wordt bij de CMR eigenschappen niet meegenomen in de be-
rekening van cumulatieve toxische effecten 
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Toxische effectgroepen 

  
G1: effecten op de ogen 
G2: effecten voor de boven-
ste luchtwegen 
G3: effecten voor de onder-
ste luchtwegen 
G4: verstoring van het zuur-
stoftransport 
G5: mogelijke bloedklonte-
ring 
G6: vermindering witte 
bloedcellen 
G7: verzuring van het bloed 
(metabole acidose) 
G8: verstoring basaal meta-
bolisme 
G9: vermindering van de 
werking van de schildklier 
G10: effecten op het im-
muunsysteem 
G11: effecten op de lever 
G12: effecten op de milt 

G13: effecten op de nieren 
G14: effecten op het gastro-
intestinaal stelsel 
G15: mogelijks hartritme-
stoornissen 
G16: mogelijks vernauwing 
van de bloedvaten 
G17: mogelijks verwijding 
van de bloedvaten 
G18: effecten op het auto-
noom zenuwstelsel 
G19: effecten op het cen-
traal zenuwstelsel 
G20: effecten op het perifeer 
zenuwstelsel  
G21: ototoxisch effect 
 

G22: stimulatie van de spie-
ren 
G23: effecten op de beende-
ren 
G24: dentale fluorose 
G25: tanderosie 
G26: zilververkleuring (argy-
ria) 
G27: effecten op de huid 
G28: effecten op het manne-
lijk voortplantingsorgaan 
G29: effecten op het vrouwe-
lijk voortplantingsorgaan 
G30: effecten op de foetus of 
het embryo 
G31: teratogene effecten 
G32: kankerverwekkende ef-
fecten 
 

  
5. CMR effecten 
 

 
Agens Indeling KB* 

14/03/2014 
Indeling IARC** 

Lasrook  1 

Chroom  3 

Nikkel  2B 

Ijzer  3 

  
   

**Indeling IARC:  
1)  kankerverwekkend;  
2A)  waarschijnlijk kankerverwekkend;  
2B)  mogelijks kankerverwekkend;  
3)    niet indeelbaar 
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METING NR. 3 (COMBINATIE METING 3 EN 5) : PERSOONSGEBONDEN METING BIJ DHR KRIS 
GEENS, SEG GROTE HAL LASSEN PAALKORF  

 
1. Beschrijving omstandigheden 

 
• Activiteiten gedurende de meting: 

 
Lassen paalkorven 
De persoon werkt in een grote open hal met meerdere werkposten.. Er zijn verschillende deuren 
en poorten aanwezig, die zoveel als mogelijk gesloten worden gehouden.  
De persoon voert het voorbereidend werk uit (klaarleggen stalen elementen op de juiste plek) 
alsook het laswerk uit.  
 
De metingen werden uitgevoerd onder normale omstandigheden, tijdens de normale activiteiten 
horend bij de productie. Deze metingen kunnen dus als representatief beschouwd worden. 

Een meting is en blijft een momentopname, waarbij geen rekening kan gehouden worden met 
eventuele wijzigingen in productieproces, concentraties of gebruikte producten, temperatuur, ven-
tilatie en andere technische en/of seizoensgebonden invloeden. 

 

• Ventilatie en afzuiging: 
 
In de hal zijn drie puntafzuigingen geplaatst, centraal verspreid over de lengte. 
 

• Gebruikte PBM’s: 
 
De werknemer maakt gebruik van werkkledij, veiligheidsschoenen, handschoenen, een lashelm, 
gehoorbescherming en een masker in kader van de coronaregels. 
 

• Klachten werknemers:  
 
Geen.  
 

2. Fotomateriaal 
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3. Resultaten en grenswaarden 
  
De geïdentificeerde stoffen, dat wil zeggen, de stoffen die detecteerbare concentraties in de lucht 
bevatten, waren: 

 

Stof 
Gemeten  

concentratie 
(mg/m³) 

Meetonze-
kerheid 

BGB  
(bovenste 

grens  
betrouw-

baarheidsin-
terval) 

Belgische 
Grenswaar-

de 8u 
(mg/m³) 

% BGB ten 
opzichte 

van de Bel-
gische norm 

Chroom (Cr) 0,0012 0,00024 0,00144 0,5 0,288 

Koper (Cu) 0,00538 0,001076 0,006456 0,2 3,228 

Mangaan (Mn) 0,0431 0,00862 0,05172 0,2 25,86 

Nikkel (Ni) 0,000861 0,000172 0,001033 0,2 0,516 

Silicium (Si) 0,0215 0,0043 0,0258 10 0,258 

Aluminium (Al) <0,00332 <0,000664 <0,003984 1 <0,398 

Ijzer (Fe - als ijzer-
oxide - Fe2O3) 

0,6262086 
0,125242 0,75145 

5 
15,029 

Lasrook 1,87 0,374 2,244 5 44,88 

Stof (inhaleerbaar) 1,87 0,374 2,244 10 22,44 

Stof (inadembaar) 0,66 0,132 0,792 3 26,4 
  

  
4. Gecombineerd risico  
  

• Cumulatieve toxische effecten alle componenten: 
Onderstaand het overzicht van de cumulatieve toxische effecten bij deze blootstellingsevaluatie. 
Enkel de componenten waarvoor een volledig toxicologisch cumulatief profiel bestaat, worden 
weerhouden:  
 

Component / Toxische effect-
groepen 

G1 G2 G3 

Inhaleerbaar stof 18,7% 18,7% 18,7% 

Inadembaar stof 22% 22% 22% 

Cumulatief effect 22% 22% 22% 
Voor de berekening van het cumulatief effect wordt voor inhaleerbaar stof en inadembaar stof 
enkel de hoogste waarde van beide weerhouden. 
 

Component / 
Toxische ef-
fectgroepen 

G1 G2 G3 G19 G27 G28 G30 G32 

Chroom  0,24% 0,24%  0,24%    

Koper 2,69% 2,69% 2,69%  2,69%    

Mangaan   21,55% 21,55%  21,55%   

Nikkel  0,43% 0,43%    0,43% 0,43% 

Silicium 0,22% 0,22%       

Aluminium   <0,33% <0,33%     

Ijzer (als ijzer-
trioxide) 

  12,52%    
 

 

Lasrook    37,4%     37,4% 

CUMULATIEF 
EFFECT 

2,91% 3,15% 37,24% 21,88% 2,93% 21,55 % 
 

** 

  
Het resultaat van Nikkel en lasrook wordt bij de CMR eigenschappen niet meegenomen in de be-
rekening van cumulatieve toxische effecten 
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Toxische effectgroepen 
  

G1: effecten op de ogen 
G2: effecten voor de boven-
ste luchtwegen 
G3: effecten voor de onder-
ste luchtwegen 
G4: verstoring van het zuur-
stoftransport 
G5: mogelijke bloedklonte-
ring 
G6: vermindering witte 
bloedcellen 
G7: verzuring van het bloed 
(metabole acidose) 
G8: verstoring basaal meta-
bolisme 
G9: vermindering van de 
werking van de schildklier 
G10: effecten op het im-
muunsysteem 
G11: effecten op de lever 
G12: effecten op de milt 

G13: effecten op de nieren 
G14: effecten op het gastro-
intestinaal stelsel 
G15: mogelijks hartritme-
stoornissen 
G16: mogelijks vernauwing 
van de bloedvaten 
G17: mogelijks verwijding 
van de bloedvaten 
G18: effecten op het auto-
noom zenuwstelsel 
G19: effecten op het cen-
traal zenuwstelsel 
G20: effecten op het perifeer 
zenuwstelsel  
G21: ototoxisch effect 
 

G22: stimulatie van de spie-
ren 
G23: effecten op de beende-
ren 
G24: dentale fluorose 
G25: tanderosie 
G26: zilververkleuring (argy-
ria) 
G27: effecten op de huid 
G28: effecten op het manne-
lijk voortplantingsorgaan 
G29: effecten op het vrouwe-
lijk voortplantingsorgaan 
G30: effecten op de foetus of 
het embryo 
G31: teratogene effecten 
G32: kankerverwekkende ef-
fecten 
 

  
5. CMR effecten 

 
Agens Indeling KB* 

14/03/2014 
Indeling IARC** 

Lasrook  1 

Chroom  3 

Nikkel  2B 

Ijzer  3 

  
   

**Indeling IARC:  
1)  kankerverwekkend;  
2A)  waarschijnlijk kankerverwekkend;  
2B)  mogelijks kankerverwekkend;  
3)    niet indeelbaar 
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METING NR. 4 (COMBINATIE VAN METINGEN 4 EN 7): PERSOONSGEBONDEN METING BIJ 
SERDAR GÜL, SEG LASSEN SPIRAALKORVEN  

 
1. Beschrijving omstandigheden 

 
• Activiteiten gedurende de meting: 

 
Deze persoon werkt in een grote hal waar ook andere werkposten zijn. Hij voert zowel het voor-
bereidend werk als het laswerk zelf uit.  
De materialen worden op een tafel op hoogte geplaatst om zo goed gepositioneerd te kunnen 
worden. Het gaat hier om korte puntlassen die op vaste plaatsen worden gezet. Over de gehele 
lengte van het materiaal.  
 
De metingen werden uitgevoerd onder normale omstandigheden, tijdens de normale activiteiten 
horend bij de productie. Deze metingen kunnen dus als representatief beschouwd worden. 

Een meting is en blijft een momentopname, waarbij geen rekening kan gehouden worden met 
eventuele wijzigingen in productieproces, concentraties of gebruikte producten, temperatuur, ven-
tilatie en andere technische en/of seizoensgebonden invloeden. 

 

• Ventilatie en afzuiging: 
 
Er is een afzuiging geplaatst centraal in de hal. Als er gelast wordt, doen de werknemers dit 
meestal met de poort open.  
 

• Gebruikte PBM’s: 
 
De werknemer maakt gebruik van werkkledij, veiligheidsschoenen, handschoenen, een lashelm, 
gehoorbescherming en een mondmasker in het kader van corona 
 

• Klachten werknemers: / 
 
 
 

2. Fotomateriaal 
 

  
 

 
3. Resultaten en grenswaarden 
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De geïdentificeerde stoffen, dat wil zeggen, de stoffen die detecteerbare concentraties in de lucht 
bevatten, waren: 

 

Stof 
Gemeten  

concentratie 
(mg/m³) 

Meetonze-
kerheid 

BGB  
(bovenste 

grens  
betrouw-

baarheidsin-
terval) 

Belgische 
Grenswaar-

de 8u 
(mg/m³) 

% BGB ten 
opzichte 

van de Bel-
gische norm 

Chroom (Cr) 0,00192 0,000384 0,002304 0,5 0,46 

Koper (Cu) 0,1838 0,03676 0,22056 0,2 110,28 

Mangaan (Mn) 0,223 0,0446 0,2676 0,2 133,8 

Nikkel (Ni) 0,0013 0,00026 0,00156 0,2 0,78 

Silicium (Si) 0,0831 0,01662 0,09972 10 0,99 

Aluminium (Al) <0,00362 <0,000724 <0,004344 1 <0,43 

Ijzer (Fe - als ijzer-
oxide - Fe2O3) 

2,787915 
0,557583 3,345498 5 66,9 

Lasrook 5,45 1,09 6,54 5 130,8 

Stof (inhaleerbaar) 5,45 1,09 6,54 10 65,4 

Stof (inadembaar) 3,26 0,652 3,912 3 130,4 
  

  
4. Gecombineerd risico  

 
Cumulatieve toxische effecten alle componenten: 
Onderstaand het overzicht van de cumulatieve toxische effecten bij deze blootstellingsevaluatie. 
Enkel de componenten waarvoor een volledig toxicologisch cumulatief profiel bestaat, worden 
weerhouden:  
 

Component / Toxische effect-
groepen 

G1 G2 G3 

Inhaleerbaar stof 54,5% 54,5% 54,5% 

Inadembaar stof 108,67% 108,67% 108,67% 

Cumulatief effect 108,67% 108,67% 108,67% 
 
Voor de berekening van het cumulatief effect wordt voor inhaleerbaar stof en inadembaar stof 
enkel de hoogste waarde van beide weerhouden. 
 

Component / 
Toxische ef-
fectgroepen 

G1 G2 G3 G19 G27 G28 G30 G32 

Chroom  0,384% 0,384%  0,384%    

Koper 91,9% 91,9% 91,9%  91,9%    

Mangaan   111,5% 111,5%  111,5%   

Nikkel  0,65% 0,65%    0,65% 0,65% 

Silicium 0,831% 0,831%       

Aluminium   <0,362% <0,362%     

Ijzer (als ijzer-
trioxide) 

  55,76%    
 

 

Lasrook    109%     109% 

CUMULATIEF 
EFFECT 

91,731% 93,12% 259,90% 111,86% 92,284% 111,5 % 
 

** 

  
Het resultaat van Nikkel en lasrook wordt bij de CMR eigenschappen niet meegenomen in de be-
rekening van cumulatieve toxische effecten 

 
Toxische effectgroepen 
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G1: effecten op de ogen 
G2: effecten voor de boven-
ste luchtwegen 
G3: effecten voor de onder-
ste luchtwegen 
G4: verstoring van het zuur-
stoftransport 
G5: mogelijke bloedklonte-
ring 
G6: vermindering witte 
bloedcellen 
G7: verzuring van het bloed 
(metabole acidose) 
G8: verstoring basaal meta-
bolisme 
G9: vermindering van de 
werking van de schildklier 
G10: effecten op het im-
muunsysteem 
G11: effecten op de lever 
G12: effecten op de milt 

G13: effecten op de nieren 
G14: effecten op het gastro-
intestinaal stelsel 
G15: mogelijks hartritme-
stoornissen 
G16: mogelijks vernauwing 
van de bloedvaten 
G17: mogelijks verwijding 
van de bloedvaten 
G18: effecten op het auto-
noom zenuwstelsel 
G19: effecten op het cen-
traal zenuwstelsel 
G20: effecten op het perifeer 
zenuwstelsel  
G21: ototoxisch effect 
 

G22: stimulatie van de spie-
ren 
G23: effecten op de beende-
ren 
G24: dentale fluorose 
G25: tanderosie 
G26: zilververkleuring (argy-
ria) 
G27: effecten op de huid 
G28: effecten op het manne-
lijk voortplantingsorgaan 
G29: effecten op het vrouwe-
lijk voortplantingsorgaan 
G30: effecten op de foetus of 
het embryo 
G31: teratogene effecten 
G32: kankerverwekkende ef-
fecten 
 

  
 

5. CMR effecten 
  

Agens Indeling KB* 
14/03/2014 

Indeling IARC** 

Lasrook  1 

Chroom  3 

Nikkel  2B 

Ijzer  3 

  
   

**Indeling IARC:  
1)  kankerverwekkend;  
2A)  waarschijnlijk kankerverwekkend;  
2B)  mogelijks kankerverwekkend;  
3)    niet indeelbaar 

 

6. VALIDATIE RESULTATEN EN SEG’s 
 
De resultaten bevatten geen outliers (ongewoon hoge of lage metingen in vergelijking met de andere me-
tingen uit de serie). 
Om valide/geldig te zijn moeten de blootstellingsmetingen binnen een SEG een log-normale of normale 
verdeling hebben (respectievelijk van toepassing voor werkposten waar er een zekere variabiliteit van de 
blootstelling is en werkposten waar er de omstandigheden erg constant zijn, bijvoorbeeld een clean 
room). Dit wordt nagegaan door het toepassen van een statistische test, als beschreven in norm NBN EN 
689. De resultaten voor de gedefinieerde SEG’s zijn weergegeven in bijlage. De conclusie uit deze test is 
dat de SEG’s geldig zijn.  
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7. VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN MET DE GRENSWAARDEN EN BESLISSING COMPLIANCE  

 

• Grafische vergelijking van de resultaten met de grenswaarden 
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• Bespreking 
 

Algemene bespreking van het vergelijk van de meetresultaten tegenover de grenswaarden volgens 
de methodes beschreven in norm NBN EN 689. 
 
Voor volgende werkposten en agentia overschrijdt het bovenste grens betrouwbaarheidsinterval de 
Belgische grenswaarde niet, maar wel de actiewaarde van 10%. Volgens de NBN-EN 689 impliceert 
dit dat niet kan gesteld worden dat, bij wisselingen in de werkplaatsatmosfeer, de Belgische grens-
waarde nooit zal overschreden worden. 

- Lassen constructiestaal: koper, ijzer 
- Lassen wapeningskorf:   mangaan, ijzer, lasrook 
- Lassen paalkorf:  mangaan, ijzer, lasrook 
- Lassen spiraalkorf:  Ijzer 

 
 
Het bovenste grens betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de Belgische grenswaarde voor volgende 
werkposten en gemeten agentia:  

- Lasser constructiestaal:  mangaan, lasrook  
- Lassen spiraalkorf:   koper, mangaan, lasrook  

De NBN-EN 689 stelt in dit geval voor dat de oorzaken van deze overschrijding dienen opgezocht te 
worden en dat de nodige correctieve maatregelen getroffen moeten worden. Nadien kan dan de eva-
luatie van de blootstelling herhaald worden. 

 
• Compliance beslissing 
 

De bepaling van compliance gebeurt volgens de methode beschreven in norm NBN EN 689. De cri-
teria hangen af van het aantal uitgevoerde metingen (zie flow schema in Hoofdstuk 0. Duiding van 
de metingen volgens norm NBN EN 689). 
 
In dit geval zijn er dus  < 6 meetresultaten: 

   
Van zodra er 3 tot 5 metingen gebeuren op de werkpost, kunnen uitspraken gedaan worden over de 
resultaten ten opzichte van de grenswaarden (“eenvoudige toetsing” volgens norm NBN EN 689 - 
§5.5.2): 

  
Compliance : de grenswaarde zal nooit overschreden worden als alle resultaten: 

▪ <10% van de grenswaarde, bij drie metingen 

▪ <15% van de grenswaarde, bij vier metingen 

▪ <20% van de grenswaarde, bij vijf metingen 

 
 Non-Compliance: als 1 resultaat > grenswaarde 
  
 No-Decision: als alle resultaten < grenswaarde, maar: 

▪ 1 resultaat > 10% van de grenswaarde, bij drie metingen 

▪ 1 resultaat > 15% van de grenswaarde, bij vier metingen 

▪ 1 resultaat > 20% van de grenswaarde, bij vijf metingen 

 
Voor de lasser constructiestaal en lasser spiraalkorf: non-compliance door het overschrijden van de 
grenswaarde voor lasrook. 

 
Voor de lasser wapeningskorf en de lasser paalkorf: no-decision. 
In dit geval zijn er niet voldoende metingen om een beslissing te nemen over de compliance. Er 
dienen nog minstens 2 metingen te volgen in eerste fase, mogelijk 6 in latere fase.. 
 
 



 
 

2 
 

 
Van zodra er 3 tot 5 metingen gebeuren op de werkpost, kunnen uitspraken gedaan worden over de 
resultaten ten opzichte van de grenswaarden (“eenvoudige toetsing” volgens norm NBN EN 689 - 
§5.5.2): 

 
 

8. BEPALING VERVOLG- EN HERHALINGSMETINGEN 
 
Voor de lasser wapeningskorf en de lasser paalkorf : Er zijn niet voldoende metingen om een beslis-
sing te nemen over de compliance no-decision beslissing. Er dienen ten minste 2 vervolgmetingen te 
gebeuren binnen. De eerste vervolgmetingen worden best uitgevoerd binnen het kalenderjaar.  
 
Wegens het CMR effect van lasrook is er een jaarlijkse evaluatie nodig, conform het KB Carcinogene 
agentia. 
 

9. BESLUITEN EN AANBEVELINGEN 
 
• Bespreking resultaten 
 

Zie punt 7 
 

• Advies collectieve beschermingsmaatregelen 

• Werknemers informeren betreffende deze blootstelling; 

• Beter afschermen van de verschillende werkposten  

• Opleiding van de werknemers (toolbox); 

• Hoofd zoveel als mogelijk uit de rookpluim houden; 

• Laswerkposten zoveel als mogelijk afschermen; puntafzuigingen plaatsen die verplaatsbaar zijn 

• Correct gebruik van puntafzuiging doet zowel de persoonlijke als achtergrondblootstelling sterk 
dalen. Bij de rondgang is gebleken dat er geen puntafzuigingen zijn. Aldus wordt de gevormde 
lasrook niet optimaal afgezogen; 

• Niet eten en drinken op de werkposten.  

• Aanwezige afzuiging laten nakijken (periodiek) en nagaan of het debiet voldoende is/ 

 

• Advies persoonlijke beschermingsmiddelen  

Indien het blootstellingsniveau hoger is dan 10% van de grenswaarde voor chemische agentia of  
voor CMR stoffen en de aanwezige collectieve maatregelen niet voldoende zijn om dit voldoende te 
verlagen, adviseren wij nadrukkelijk om minimaal onderstaande te voorzien: 

  
Ademhalingsbescherming:  

 

Werkpost Gebruikte PBM Voorstel PMB Norm Minimale AFP 
Elke werkpost geen FFP2-stofmasker EN 149 10 

 
De protectiefactor wordt indicatief gegeven om een advies te geven wat betreft het type van 
PBM’s. De werkgever moet er zeker van zijn dat het gekozen model het minimum van deze pro-
tectiefactoren garandeert om een adequate bescherming te leveren. 

 
 Handschoenen:  

 

• Men gebruikt reeds lashandschoenen op de werkposten 
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• Andere aspecten waarmee rekening moet gehouden worden 
 

Er moeten ook hygiënische normen worden nageleefd om elke onnodige blootstelling te vermijden: 

• vermijden om te drinken of te eten op de arbeidsplaatsen 

• de handen zorgvuldig wassen vooraleer men eet. 
 

 

 

Het is mogelijk dat niet alle vragen of problemen tijdens de meting aan bod kwamen. Wij blijven daarom 

steeds bereid voor verdere informatie en toelichting. 

Indien gewenst kunnen deze meetresultaten steeds toegelicht worden op het Comité PBW en/of tijdens 

een toolbox-meeting voor de werknemers en de hiërarchische lijn.  
 
 
Het Departement voor Hygiëne en Industriële Toxicologie is steeds beschikbaar voor verdere metingen 
indien gewenst. 
 
 
 
 
 
Davy Vanspauwen Kiki Peeters 
Preventieadviseur Toxicologie en Industriële Hygi-
ene 

Preventiedeskundige Industriële Hygiëne en 
Toxicologie 

Davy.Vanspauwen@mensura.be kiki.peeters@mensura.be 
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BIJLAGE: WETTELIJKE BEPALINGEN 
 
Het meten van de concentratie van een chemisch agens in de omgevingslucht van de werkplaats heeft 
tot doel na te gaan of de gemeten waarde overeenstemt met de bepalingen van de Codex over het Wel-
zijn op het Werk die opgenomen zijn in Titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex 
over het welzijn op het werk en bijlages wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemi-
sche agentia betreft 

Titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de Codex definieert de grenswaarde voor de be-
roepsmatige blootstelling als ‘de grenswaarde van de tijdsgewogen gemiddelde concentratie van een 
chemisch agens in de lucht in de individuele ademzone van een werknemer in verhouding tot een be-
paalde referentieperiode’. Het gaat hier om een maximumconcentratie van een chemisch agens waarbo-
ven geen enkele werknemer mag worden blootgesteld gedurende een bepaalde referentieperiode. 

De ACGIH ( American Conference of Governmental Industrial Hygienists ) definieert de TLV ( Threshold 
Limit Values ) als de maximale luchtconcentratie van een gevaarlijke stof waarvan men aanneemt dat in-
dien men onder die grenswaarde blijft er nagenoeg voor alle werknemers geen nadelige gevolgen voor 
de gezondheid zijn. 

De grenswaarden worden normaliter bepaald in functie van een referentieperiode die overeenstemt met 
een tijdsgewogen gemiddelde over acht uren.  

Volgens de ACGIH gaat het om de TLV-TWA ( Time-Weighted Average ) waarden, dit zijn gewogen ge-
middelde waarden over 8 uren per dag en 40 uren per week. De ACGIH beveelt aan dat de toegelaten 
fluctuatie niet meer dan drie maal de waarde van de TLV-TWA zou overstijgen gedurende meer dan 30 
minuten in de loop van een werkdag. In geen enkele omstandigheid mag de fluctuatiefactor meer dan 5 
bedragen. Het is evident dat de afwijkingen naar boven gecompenseerd moeten worden door afwijkingen 
naar beneden, zodat de TLV gerespecteerd blijft. 

Voor bepaalde stoffen bestaan er ook kortetijdswaarden waarboven geen blootstelling toegelaten is en 
die, behoudens tegengestelde indicatie, een periode van vijftien minuten betreffen. De ACGIH spreekt 
hier van TLV-STEL ( Short-Term Exposure ) waarden. 

Blootstelllingen die de getalwaarde van de over acht uur gemeten grenswaarde overschrijden en oplopen 
tot deze TLV-STEL mogen niet meer dan 4 maal per dag worden bereikt telkens gedurende periodes van 
15 minuten. Er moet minstens één uur verstrijken tussen deze periodes van verhoogde blootstelling. De 
TLV-TWA moet steeds nageleefd worden. 

In het geval van stoffen met grenswaarden « M » of ceiling, mogen deze waarden nooit worden over-
schreden. 
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BIJLAGE: ANALYSEVERSLAG LABO 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

2021_WO_000637_Bijlagen 16 | 24

 

Bijlage 8.2 

Inputparameters en gemaakte aannames 

CAR-Vlaanderen
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Hoofdstuk 9  

Discipline geluid
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Bijlage 9.1  

Resultaten geluidsmetingen



Acoustical Engineering AE 21-272                                                                          Staalbeton, Rijkevorsel
frequentiepoort 2 open frequentiepoort 3 open

25 78,3 25 63,4
31,5 72,3 31,5 62,9

40 73,7 40 67,0
50 71,4 50 69,0
63 68,7 63 66,6
80 67,9 80 66,6

100 68,8 100 69,6
125 72,7 125 74,0
160 71,1 160 66,8
200 67,1 200 65,5
250 67,2 250 65,3
315 68,9 315 67,6
400 70,4 400 68,9
500 72,5 500 67,9
630 73,4 630 68,2
800 71,7 800 68,5

1000 72,2 1000 68,7
1250 72,3 1250 68,3
1600 72,6 1600 69,2
2000 73,5 2000 70,7
2500 73,9 2500 70,7
3150 73,5 3150 70,5
4000 72,6 4000 69,5
5000 69,9 5000 67,3
6300 66,1 6300 63,0
8000 61,9 8000 58,7

10000 57,1 10000 54,4

LAeq 83,7 LAeq 80,4

frequentiepoort 6 open frequentiepoort 12 open stockage

25 62,2 25 57,3
31,5 60,2 31,5 59,3

40 60,8 40 60,4
50 64,4 50 61,8
63 62,7 63 63,8
80 61,7 80 60,6

100 72,5 100 63,1
125 69,2 125 58,8
160 65,9 160 59,2
200 65,4 200 57,9
250 62,2 250 55,8
315 63,7 315 54,3
400 67,2 400 55,5
500 67,1 500 56,9
630 65,9 630 57,0
800 64,6 800 54,7

1000 66,0 1000 51,9
1250 68,9 1250 51,5
1600 68,0 1600 51,4
2000 68,8 2000 49,2
2500 67,6 2500 46,9
3150 65,9 3150 44,5
4000 64,7 4000 41,8
5000 62,9 5000 39,0
6300 59,4 6300 36,2
8000 56,1 8000 33,3

10000 52,4 10000 29,0

LAeq 77,9 LAeq 62,8
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frequentiepoort 13&13a  open stockage frequentiepoort 13&13a  toe stockage

25 59,1 25 56,9
31,5 57,9 31,5 54,7

40 62,4 40 62,8
50 65,4 50 62,4
63 64,1 63 56,6
80 61,0 80 55,6

100 64,4 100 57,6
125 60,6 125 57,4
160 59,0 160 53,3
200 58,8 200 51,9
250 57,4 250 50,3
315 54,7 315 47,7
400 58,7 400 51,5
500 59,4 500 49,4
630 58,7 630 47,0
800 56,2 800 45,4

1000 55,7 1000 42,6
1250 55,7 1250 40,6
1600 56,5 1600 41,9
2000 55,7 2000 38,7
2500 55,2 2500 36,5
3150 56,7 3150 38,5
4000 54,7 4000 48,1
5000 52,5 5000 43,3
6300 49,5 6300 29,4
8000 45,2 8000 26,3

10000 39,1 10000 24,6

LAeq 67,3 LAeq 56,1

frequentieafzuig kanaal tss I&J frequentiepoort 14 open stockage

25 66,3 25 61,4
31,5 70,1 31,5 61,6

40 68,0 40 66,2
50 73,9 50 71,1
63 73,3 63 63,0
80 76,0 80 64,8

100 83,9 100 63,8
125 85,0 125 60,9
160 80,1 160 64,5
200 76,1 200 62,2
250 81,6 250 60,9
315 76,7 315 64,6
400 82,2 400 62,1
500 84,8 500 62,6
630 82,1 630 62,6
800 86,1 800 61,0

1000 81,6 1000 60,5
1250 78,9 1250 60,4
1600 79,0 1600 58,4
2000 75,7 2000 56,5
2500 76,0 2500 54,7
3150 69,4 3150 52,8
4000 68,9 4000 51,1
5000 66,8 5000 48,7
6300 61,8 6300 45,3
8000 57,8 8000 39,8

10000 55,7 10000 35,8

LAeq 90,6 LAeq 69,7
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frequentiepoort 15 open las frequentiepoort 16&17 open schaarlijn

25 62,3 25 64,2
31,5 61,4 31,5 63,3

40 61,1 40 63,2
50 66,7 50 67,1
63 64,5 63 65,5
80 63,2 80 65,9

100 63,3 100 64,7
125 57,6 125 64,3
160 57,4 160 64,2
200 58,3 200 65,9
250 59,3 250 64,4
315 57,9 315 66,4
400 60,0 400 66,4
500 59,4 500 67,3
630 59,5 630 65,8
800 56,9 800 65,6

1000 55,3 1000 65,9
1250 56,4 1250 68,6
1600 55,9 1600 70,2
2000 55,3 2000 72,7
2500 53,4 2500 72,1
3150 51,0 3150 71,4
4000 47,6 4000 68,9
5000 43,1 5000 65,4
6300 38,7 6300 60,0
8000 33,0 8000 53,5

10000 27,8 10000 45,2

LAeq 66,5 LAeq 80,6

frequentiepoort 16&17 toe schaarlijn frequentiepoort 16&17 toe schaarlijn

25 67,4 25 60,2
31,5 62,3 31,5 64,1

40 66,1 40 66,1
50 67,0 50 62,6
63 61,8 63 65,3
80 66,4 80 65,7

100 64,4 100 62,8
125 60,6 125 58,9
160 58,9 160 57,6
200 59,5 200 58,2
250 60,0 250 58,7
315 59,6 315 58,6
400 59,9 400 59,5
500 59,0 500 58,8
630 57,5 630 57,6
800 56,4 800 55,2

1000 54,8 1000 54,9
1250 56,8 1250 56,6
1600 57,1 1600 57,4
2000 58,0 2000 58,3
2500 57,8 2500 59,4
3150 58,9 3150 60,5
4000 57,9 4000 60,1
5000 53,5 5000 56,4
6300 46,7 6300 50,5
8000 38,2 8000 43,3

10000 29,1 10000 34,0

LAeq 68,6 LAeq 69,4
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frequentieTerberg frequentiepoort 30 open lassen

25 61,6 25 64,4
31,5 62,9 31,5 67,3

40 67,2 40 74,9
50 68,1 50 71,7
63 67,8 63 69,9
80 72,6 80 74,1

100 75,7 100 72,4
125 79,6 125 66,8
160 82,0 160 69,1
200 88,3 200 72,1
250 92,4 250 64,2
315 78,5 315 65,1
400 79,2 400 66,3
500 83,1 500 65,4
630 88,5 630 69,4
800 82,5 800 67,2

1000 80,4 1000 66,7
1250 82,0 1250 66,2
1600 83,7 1600 64,9
2000 82,3 2000 63,6
2500 83,0 2500 62,2
3150 82,5 3150 61,3
4000 80,5 4000 60,1
5000 78,4 5000 58,9
6300 74,8 6300 58,2
8000 72,4 8000 57,3

10000 70,3 10000 55,0

LAeq 94,2 LAeq 76,1

frequentiepoort 31 open lassen frequentiepoort 32 open lassen

25 63,7 25 63,0
31,5 66,8 31,5 62,4

40 69,7 40 67,4
50 71,9 50 70,7
63 66,2 63 65,5
80 72,1 80 71,5

100 71,3 100 69,8
125 66,2 125 64,9
160 64,7 160 62,4
200 64,9 200 65,5
250 65,2 250 59,8
315 63,7 315 60,6
400 66,0 400 64,3
500 63,9 500 61,9
630 65,5 630 62,7
800 64,4 800 63,6

1000 65,0 1000 62,5
1250 64,5 1250 60,2
1600 62,5 1600 58,5
2000 61,5 2000 57,0
2500 60,9 2500 56,9
3150 59,2 3150 55,7
4000 58,8 4000 53,1
5000 58,3 5000 50,4
6300 58,0 6300 47,9
8000 58,1 8000 44,4

10000 56,3 10000 39,7

LAeq 74,1 LAeq 70,8
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frequentiepoort 32 toe lassen frequentieafzuiging poort 33 5m

25 61,2 25 55,6
31,5 62,5 31,5 62,9

40 70,6 40 57,3
50 78,1 50 59,2
63 63,7 63 62,4
80 66,6 80 66,6

100 65,6 100 70,3
125 59,4 125 64,0
160 56,0 160 66,6
200 54,8 200 63,9
250 53,4 250 62,1
315 50,7 315 60,5
400 53,9 400 65,2
500 52,6 500 68,9
630 51,1 630 66,0
800 51,5 800 71,5

1000 49,0 1000 66,9
1250 46,3 1250 63,2
1600 43,6 1600 63,5
2000 42,3 2000 62,9
2500 41,7 2500 61,5
3150 42,8 3150 51,7
4000 44,0 4000 48,1
5000 38,5 5000 44,4
6300 33,7 6300 39,3
8000 28,9 8000 33,5

10000 24,0 10000 26,8

LAeq 59,5 LAeq 75,4

frequentiepoort 34 open frequentiepoort 34 toe

25 52,4 25 46,9
31,5 59,7 31,5 49,3

40 60,8 40 50,9
50 57,7 50 50,9
63 57,5 63 48,8
80 59,1 80 51,4

100 60,3 100 50,6
125 59,3 125 49,3
160 58,7 160 46,4
200 61,6 200 45,3
250 60,0 250 46,8
315 59,6 315 47,3
400 61,6 400 49,8
500 61,8 500 49,5
630 61,0 630 46,6
800 60,1 800 44,8

1000 57,4 1000 43,5
1250 58,1 1250 42,2
1600 58,4 1600 40,2
2000 56,2 2000 39,0
2500 55,6 2500 36,5
3150 53,8 3150 35,8
4000 53,1 4000 36,7
5000 50,8 5000 35,2
6300 48,1 6300 33,1
8000 46,0 8000 30,9

10000 43,8 10000 29,7

LAeq 68,7 LAeq 53,9
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frequentiepoort 35 open frequentiepoort 36 open

25 48,2 25 48,3
31,5 48,1 31,5 49,4

40 52,5 40 52,2
50 56,6 50 57,3
63 57,1 63 56,4
80 56,4 80 58,0

100 55,9 100 59,4
125 57,3 125 58,5
160 58,2 160 59,3
200 57,0 200 60,4
250 56,2 250 61,8
315 59,6 315 64,5
400 60,7 400 65,8
500 62,5 500 62,8
630 63,7 630 63,3
800 61,2 800 62,5

1000 61,5 1000 61,9
1250 62,0 1250 61,6
1600 61,3 1600 60,4
2000 60,1 2000 60,0
2500 58,6 2500 59,5
3150 57,2 3150 58,1
4000 55,4 4000 55,8
5000 51,8 5000 53,7
6300 48,4 6300 51,4
8000 45,1 8000 48,8

10000 41,4 10000 45,5

LAeq 71,1 LAeq 71,7

frequentiepoort 38 open frequentiepoort 39 open

25 58,2 25 66,0
31,5 65,4 31,5 69,0

40 55,8 40 67,4
50 54,3 50 66,8
63 53,1 63 67,1
80 60,2 80 71,6

100 57,0 100 69,5
125 53,0 125 64,6
160 55,5 160 63,5
200 55,1 200 64,0
250 58,1 250 66,0
315 56,2 315 63,9
400 54,3 400 63,8
500 57,7 500 66,3
630 55,8 630 67,8
800 55,9 800 66,8

1000 54,6 1000 65,7
1250 53,7 1250 65,7
1600 53,6 1600 65,5
2000 52,4 2000 65,0
2500 49,8 2500 64,3
3150 48,9 3150 63,9
4000 46,7 4000 64,3
5000 43,8 5000 62,1
6300 43,1 6300 56,6
8000 40,7 8000 52,5

10000 38,8 10000 48,3

LAeq 64,2 LAeq 76,2
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frequentiepoort 18 open frequentiepoort 18 open

25 61,5 25 60,8
31,5 66,4 31,5 65,8

40 60,2 40 63,9
50 62,7 50 61,5
63 62,3 63 61,1
80 62,4 80 61,4

100 61,3 100 61,6
125 60,6 125 60,9
160 60,4 160 61,3
200 60,3 200 61,6
250 58,5 250 60,4
315 60,3 315 61,3
400 60,3 400 63,6
500 63,9 500 65,8
630 61,8 630 65,0
800 61,9 800 66,2

1000 62,6 1000 66,9
1250 63,1 1250 68,4
1600 64,0 1600 68,3
2000 65,9 2000 68,8
2500 66,5 2500 68,8
3150 66,9 3150 67,6
4000 65,7 4000 67,2
5000 63,9 5000 66,5
6300 59,8 6300 64,2
8000 55,1 8000 61,1

10000 49,7 10000 56,1

LAeq 75,8 LAeq 78,7

frequentiedeur achter frequentiepoort 29 open

25 68,7 25 69,5
31,5 66,6 31,5 71,8

40 64,5 40 65,9
50 73,0 50 68,2
63 67,4 63 69,2
80 65,6 80 68,3

100 65,5 100 67,2
125 64,0 125 68,1
160 59,7 160 66,7
200 59,6 200 66,0
250 53,9 250 63,2
315 53,3 315 61,8
400 54,0 400 63,0
500 55,6 500 64,3
630 56,2 630 63,2
800 56,1 800 63,1

1000 55,9 1000 62,5
1250 56,6 1250 62,9
1600 57,0 1600 63,4
2000 57,1 2000 62,7
2500 58,9 2500 63,0
3150 60,6 3150 65,8
4000 62,7 4000 68,4
5000 61,9 5000 68,4
6300 61,1 6300 66,9
8000 61,5 8000 68,3

10000 60,4 10000 67,5

LAeq 71,2 LAeq 77,4
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frequentiecombilift frequentieafzuig poort 21

25 67,3 25 67,9
31,5 70,3 31,5 73,0

40 80,8 40 72,6
50 74,1 50 66,9
63 75,7 63 74,8
80 99,9 80 77,8

100 89,8 100 70,6
125 76,4 125 69,1
160 80,0 160 76,2
200 76,8 200 78,9
250 82,2 250 83,0
315 84,9 315 79,2
400 90,1 400 74,3
500 84,7 500 71,4
630 85,5 630 70,5
800 85,1 800 65,9

1000 85,5 1000 65,8
1250 85,1 1250 62,5
1600 83,9 1600 63,1
2000 83,2 2000 63,0
2500 82,1 2500 61,2
3150 80,9 3150 60,7
4000 78,8 4000 59,0
5000 77,3 5000 56,7
6300 74,7 6300 54,4
8000 73,0 8000 52,7

10000 71,2 10000 49,0

LAeq 94,8 LAeq 79,8

frequentiepoort 20 open frequentie 0,0

25 67,8 25 0,0
31,5 72,4 31,5 0,0

40 72,6 40 0,0
50 66,8 50 0,0
63 68,1 63 0,0
80 67,9 80 0,0

100 65,4 100 0,0
125 70,3 125 0,0
160 66,4 160 0,0
200 64,4 200 0,0
250 62,9 250 0,0
315 62,9 315 0,0
400 61,7 400 0,0
500 63,3 500 0,0
630 62,8 630 0,0
800 59,8 800 0,0

1000 60,2 1000 0,0
1250 59,9 1250 0,0
1600 61,3 1600 0,0
2000 62,5 2000 0,0
2500 64,6 2500 0,0
3150 66,0 3150 0,0
4000 68,2 4000 0,0
5000 69,1 5000 0,0
6300 68,3 6300 0,0
8000 67,0 8000 0,0

10000 66,8 10000 0,0

LAeq 77,3 LAeq 0,0
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                                                             meetpunt , donderdag 05/05/22

tijd LAeq,1h LAmax,1h LAmin,1h LA5,1h LA50,1h LA95,1h m/s dir

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00 56,8 84,0 33,3 60,0 40,9 35,8 2,0 278

14:00 58,8 90,4 32,1 61,2 40,4 35,6 2,0 317

15:00 58,5 85,1 34,6 63,7 44,8 38,4 2,0 319

16:00 58,5 84,5 33,9 64,8 43,8 37,6 2,0 312

17:00 57,7 81,0 31,7 65,0 44,5 35,7 2,0 331

18:00 55,6 79,5 34,3 62,1 41,9 36,6 4,0 319

19:00 55,9 80,3 33,6 61,7 40,7 36,1 1,0 269

20:00 54,3 77,5 32,5 59,7 41,0 35,3 1,0 313

21:00 53,6 82,2 30,4 56,5 39,3 34,3 1,0 260

22:00 54,0 84,6 30,6 51,1 35,2 32,5 1,0 279

23:00 47,2 79,3 28,0 37,4 32,7 30,0 1,0 316

20,0
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40,0

50,0

60,0

70,0

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
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LAeq,1h LA50,1h LA95,1h



                                                                meetpunt , vrijdag 06/05/22

tijd LAeq,1h LAmax,1h LAmin,1h LA5,1h LA50,1h LA95,1h m/s dir

0:00 41,3 68,9 24,4 32,1 28,1 26,3 0,0 0

1:00 30,8 61,4 23,4 29,7 26,7 25,0 2,0 329

2:00 27,0 48,7 23,0 28,7 26,0 24,4 1,0 319

3:00 37,2 68,9 22,7 30,7 25,6 24,2 1,0 306

4:00 45,3 73,4 24,1 42,7 29,6 26,4 0,0 0

5:00 54,3 80,8 26,0 58,5 40,2 29,9 1,0 317

6:00 54,9 74,0 32,0 60,8 42,3 36,1 1,0 297

7:00 57,6 82,7 31,6 64,2 43,2 36,1 1,0 204

8:00 59,7 84,6 34,6 65,7 44,7 37,6 2,0 265

9:00 56,5 83,1 35,6 60,7 42,8 38,3 1,0 325

10:00 56,8 84,5 33,9 59,8 40,3 35,9 1,0 216

11:00 56,1 84,9 33,0 60,8 42,6 36,4 1,0 210

12:00 60,6 90,2 32,8 64,3 43,0 35,5 1,0 308

13:00 57,7 83,8 32,5 62,8 41,3 35,8 2,0 223

14:00 56,2 82,7 33,6 61,7 42,2 36,9 1,0 187

15:00 60,0 89,6 32,8 64,1 42,6 35,8 1,0 169

16:00 59,1 82,2 32,5 65,1 43,3 35,7 1,0 28

17:00 57,9 83,1 31,5 64,1 42,2 34,2 1,0 349

18:00 56,0 78,7 31,9 62,0 42,0 35,2 1,0 286

19:00 55,5 83,2 31,7 60,2 40,6 34,8 0,0 0

20:00 55,6 85,8 30,3 56,5 37,5 33,1 0,0 0

21:00 52,9 80,8 31,7 55,4 37,5 33,8 0,0 0

22:00 45,4 70,0 30,0 45,5 35,5 32,2 0,0 0

23:00 44,2 70,6 28,7 42,0 34,7 31,1 0,0 0
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LAeq,1h LA50,1h LA95,1h



                                                               meetpunt , zaterdag 07/05/22

tijd LAeq,1h LAmax,1h LAmin,1h LA5,1h LA50,1h LA95,1h m/s dir

0:00 42,7 70,9 27,1 39,9 33,3 29,7 1,0 330

1:00 40,9 69,4 28,2 39,4 33,8 30,3 0,0 0

2:00 38,8 70,5 28,3 37,2 32,3 29,8 0,0 0

3:00 41,5 68,9 31,2 41,3 36,5 33,8 0,0 0

4:00 45,0 72,6 29,1 41,2 34,3 31,6 0,0 0

5:00 49,0 72,1 31,4 49,8 39,5 34,7 0,0 0

6:00 52,3 77,1 33,4 54,8 40,2 36,6 1,0 263

7:00 51,8 78,1 33,2 54,0 40,1 36,0 1,0 219

8:00 53,2 76,7 32,7 56,4 40,5 35,3 1,0 190

9:00 55,3 78,5 31,8 61,3 41,0 34,5 1,0 214

10:00 57,0 84,6 31,2 62,9 41,6 34,1 1,0 219

11:00 55,2 80,1 30,8 60,5 39,7 33,5 2,0 343

12:00 56,3 82,6 30,2 61,4 39,7 33,9 1,0 338

13:00 53,9 74,5 30,3 60,0 41,0 35,3 2,0 299

14:00 57,3 80,1 34,0 62,4 43,6 37,4 1,0 66

15:00 53,7 73,5 32,2 59,3 40,2 34,7 2,0 360

16:00 55,0 80,9 33,0 59,8 44,6 36,9 1,0 360

17:00 53,3 76,8 32,4 58,9 42,0 35,2 1,0 11

18:00 51,2 76,9 30,9 53,2 37,3 33,6 2,0 18

19:00 51,5 74,8 29,7 55,6 37,6 33,1 1,0 21

20:00 49,5 74,2 27,7 49,7 36,2 31,7 0,0 0

21:00 50,2 73,0 27,3 52,7 35,1 30,6 1,0 346

22:00 44,8 69,4 24,3 43,0 30,4 26,8 1,0 346

23:00 43,7 71,9 25,9 39,3 30,2 28,0 1,0 355
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                                                                meetpunt , zondag 08/05/22

tijd LAeq,1h LAmax,1h LAmin,1h LA5,1h LA50,1h LA95,1h m/s dir

0:00 43,8 69,5 26,1 39,3 30,3 28,0 1,0 353

1:00 30,1 48,4 24,6 33,2 28,4 26,5 1,0 5

2:00 29,0 48,4 25,1 31,4 28,4 26,5 1,0 358

3:00 43,5 70,1 25,5 37,2 30,2 27,6 2,0 24

4:00 30,1 54,4 25,1 32,8 28,5 26,5 1,0 17

5:00 43,1 66,6 25,4 47,9 36,8 28,2 2,0 26

6:00 44,3 69,4 28,6 45,8 37,3 32,9 1,0 32

7:00 52,0 72,7 29,1 55,5 38,4 34,4 3,0 39

8:00 49,6 73,8 31,8 51,9 39,7 35,7 3,0 24

9:00 51,5 76,1 32,0 54,9 39,1 34,9 3,0 53

10:00 51,9 75,8 31,2 56,6 39,5 35,0 2,0 29

11:00 51,1 72,8 31,8 55,8 38,3 34,5 2,0 30

12:00 51,1 72,4 31,3 55,8 38,2 34,0 2,0 29

13:00 53,5 81,4 29,8 57,4 37,5 33,0 2,0 35

14:00 52,5 82,3 29,8 55,9 37,7 33,0 2,0 42

15:00 52,2 80,5 28,7 53,5 35,7 31,9 2,0 4

16:00 57,4 92,8 29,9 57,3 36,9 32,7 2,0 0

17:00 57,7 89,3 28,8 59,3 35,7 31,5 2,0 25

18:00 56,2 86,2 28,1 59,4 37,3 32,0 1,0 23

19:00 55,7 86,3 28,7 56,4 36,7 31,7 1,0 14

20:00 49,5 73,5 28,7 51,2 35,2 31,2 0,0 0

21:00 48,5 70,9 27,7 51,7 33,5 29,7 0,0 0

22:00 45,5 72,8 25,8 38,9 30,8 28,3 0,0 0

23:00 38,7 67,7 25,5 33,8 29,7 27,4 0,0 0
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                                                              meetpunt , maandag 09/05/22

tijd LAeq,1h LAmax,1h LAmin,1h LA5,1h LA50,1h LA95,1h m/s dir

0:00 41,4 72,5 23,0 34,4 28,2 24,8 0,0 0

1:00 38,8 70,4 23,3 32,9 27,5 25,2 1,0 46

2:00 36,3 63,4 23,7 36,3 27,2 25,2 1,0 46

3:00 44,0 75,1 23,8 40,8 30,7 25,2 1,0 14

4:00 50,4 78,3 26,7 47,2 34,4 29,2 1,0 40

5:00 53,5 75,3 32,6 57,7 43,5 37,1 1,0 61

6:00 55,1 77,9 38,9 60,2 44,6 41,4 1,0 55

7:00 57,4 82,4 39,1 64,0 45,3 41,4 2,0 104

8:00 57,1 75,8 35,8 65,0 44,7 38,9 1,0 148

9:00 53,9 73,2 32,6 57,7 40,0 35,3 1,0 140

10:00 53,5 77,6 31,5 58,6 37,6 33,7 1,0 204

11:00 53,1 83,7 31,7 56,2 37,5 34,1 1,0 44

12:00 54,3 79,7 31,0 60,5 37,0 33,2 2,0 219

13:00 54,5 82,5 31,4 58,0 39,2 34,2 3,0 180

14:00 55,3 80,4 33,8 59,6 41,5 36,5 1,0 202

15:00 56,3 79,9 38,2 62,1 46,5 41,2 3,0 227

16:00 57,2 85,8 38,0 63,5 46,3 40,7 2,0 229

17:00 58,1 86,2 34,1 64,4 43,9 37,5 2,0 205

18:00 54,0 76,9 34,5 60,5 40,9 36,7 2,0 196

19:00 54,1 81,4 34,1 59,2 39,9 36,3 0,0 0

20:00 51,7 77,3 34,1 55,7 40,2 36,8 0,0 0

21:00 48,3 70,8 33,0 49,9 40,3 37,2 0,0 0

22:00 46,4 69,9 32,3 47,0 36,8 34,4 0,0 0

23:00 39,5 68,1 31,0 38,8 34,2 32,6 0,0 0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Acoustical Engineering Staalbeton                                                                        
meetpunt , maandag 09/05/22

LAeq,1h LA50,1h LA95,1h



                                                               meetpunt , dinsdag 10/05/22

tijd LAeq,1h LAmax,1h LAmin,1h LA5,1h LA50,1h LA95,1h m/s dir

0:00 39,8 72,1 29,1 36,3 33,1 30,6 0,0 0

1:00 35,0 53,4 30,1 37,4 34,2 32,1 0,0 0

2:00 35,2 52,0 30,1 37,6 34,8 31,9 0,0 0

3:00 43,5 72,5 30,8 41,5 35,3 32,2 1,0 97

4:00 44,6 74,8 31,5 43,3 36,5 33,8 1,0 142

5:00 52,9 74,8 32,5 56,8 43,1 35,6 2,0 159

6:00 53,9 73,7 38,8 59,6 44,9 41,6 2,0 155

7:00 56,1 73,6 40,3 63,1 46,3 42,7 2,0 175

8:00 57,2 81,5 40,2 64,2 46,6 42,7 3,0 192

9:00 52,9 74,7 40,1 58,3 45,2 42,4 3,0 185

10:00 54,0 75,4 42,1 58,4 48,6 44,8 4,0 222

11:00 54,3 78,2 42,5 58,5 49,4 45,1 6,0 213

12:00 65,9 87,2 40,9 72,7 56,0 44,7 6,0 211

13:00 59,7 87,9 43,6 62,5 52,1 46,5 6,0 236

14:00 62,1 80,5 44,0 67,6 52,5 47,5 6,0 229

15:00 57,3 77,4 44,7 62,8 52,6 47,5 4,0 231

16:00 60,9 87,2 41,2 64,5 50,9 44,7 3,0 258

17:00 57,7 83,8 39,3 64,7 48,7 42,6 3,0 283

18:00 56,7 82,7 37,3 62,0 44,1 39,7 2,0 281

19:00 55,3 83,9 34,0 57,6 40,5 36,7 3,0 317

20:00 50,3 73,9 32,7 55,0 38,9 35,4 1,0 288

21:00 50,8 79,3 33,0 52,7 38,5 35,6 0,0 0

22:00 49,3 77,5 31,7 49,0 37,4 34,7 1,0 206

23:00 44,5 71,9 30,7 41,8 36,5 33,0 2,0 172
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                                                             meetpunt , woensdag 11/05/22

tijd LAeq,1h LAmax,1h LAmin,1h LA5,1h LA50,1h LA95,1h m/s dir

0:00 44,1 72,2 28,8 39,9 32,8 30,7 2,0 205

1:00 32,2 43,3 28,1 34,3 32,0 30,0 2,0 198

2:00 33,6 52,6 27,7 35,0 31,5 29,7 2,0 206

3:00 44,5 75,3 27,7 44,5 32,8 29,8 2,0 204

4:00 45,4 73,8 30,8 43,5 35,3 32,6 2,0 212

5:00 53,3 77,8 33,9 56,7 43,4 37,4 1,0 226

6:00 56,6 85,1 37,6 61,2 45,2 41,6 2,0 247

7:00 56,1 75,0 39,6 63,4 45,8 41,8 3,0 245

8:00 57,7 82,9 40,9 63,8 46,7 43,3 4,0 232

9:00 53,8 76,5 39,6 59,4 45,5 41,8 4,0 243

10:00 53,3 78,0 41,3 56,5 46,5 43,2 4,0 229

11:00 4,0 227

12:00 4,0 230

13:00 4,0 238

14:00 4,0 244

15:00 6,0 247

16:00 5,0 245

17:00 5,0 256

18:00 3,0 299

19:00 2,0 293

20:00 2,0 255

21:00 3,0 254

22:00 4,0 258

23:00 4,0 271
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Bijlage 10.1  
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1 INLEIDING 

1.1 STUDIEOPDRACHT & DOELSTELLING 

In opdracht van Ovadis BV werden door de Bodemkundige Dienst van België twintig infiltratiemetingen uitgevoerd 

en één peilbuis geplaatst ter hoogte van de Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel (zie bijlage 4.4 voor foto’s van de 
locatie/boringen).  

1.2 SITUERING VAN DE PROJECTZONE 

De projectzone bevindt zich gedeeltelijk op bedrijfsterrein van de firma Staalbeton en gedeeltelijk op braakliggend 

terrein ter hoogte van de Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel. Er werden door de opdrachtgever 20 

infiltratiemetingen en 1 peilbuis gevraagd. Deze werden uitgevoerd ter hoogte van de toekomstige 

infiltratievoorzieningen, verspreid over de projectzone (Fig. 1).  

1.3 GEBRUIKTE ONDERZOEKSMETHODEN 

Het terreinwerk werd uitgevoerd op 26 en 27 april 2022 door Peter Servranckx en Festus Edosa, medewerkers van 

de Bodemkundige Dienst van België. Op de locaties (B1 t.e.m. B3) werd met behulp van een Edelmanboor (Ø 10 

cm) een profielboring tot ca. 3,00 meter onder het maaiveld (m-mv) uitgevoerd. Profielboring B1 werd afgewerkt tot 

een peilbuis. De lithologische beschrijvingen kunnen in de vorm van boorstaten teruggevonden worden in bijlage 

4.1. De huidige grondwaterstand werd op basis van deze boringen ingeschat. Het grondwater werd aangetroffen in 

profielboringen B2 en B3 tussen 1,10 en 1,20 m-mv.  

Op alle meetlocaties werden telkens 2 infiltratiemetingen uitgevoerd waarvan 1 meting op het maaiveld en 1 meting 

op een diepte van ca. 0,50 m-mv. De coördinaten (X, Y) werden opgemeten met een gps. Voor de metingen die 

werden uitgevoerd op een diepte van 0,50 m-mv werd telkens een nieuw boorgat (Edelmanboor Ø 10cm) gemaakt. 

Om t.h.v. B1a, B2a, B3a, I1a, I2a, I3a, I4a, I5a, I6a en I7a de infiltratiecapaciteit van de bodem te bepalen werd 

gebruik gemaakt van de Dubbele ring methode. Bij de Dubbele ring methode wordt op het te bemeten oppervlak 

een grote ring met in het midden daarvan een kleine ring geplaatst. Het werkvlak dient vlak te zijn en versmeren 

van het oppervlak moet geminimaliseerd worden. De bodem tussen de buitenste en de binnenste ring wordt met 

water verzadigd waarna de binnenste ring gevuld wordt met water en een vlotter met meetlat geplaatst wordt in de 

middelste ring. Vervolgens wordt de daling van de waterkolom in de binnenste ring gemeten in functie van de tijd. 

Via omrekening wordt uit een relevant traject de doorlatendheid bepaald. Door de grond onder het bodemoppervlak 

tussen binnen en buitenring eerst te verzadigen, wordt het effect van laterale stroming ten gevolge van wegzijging 

van het water uit de binnenring beperkt. Deze methode wordt uitgevoerd volgens intern werkvoorschrift 

INFILRING_UG4 en volgens de DIN-norm voor de dubbele ringmethode (DIN 19682-7:2015-08). Deze methode 

wordt uitgevoerd onder BELAC-accreditatie. 

Om t.h.v. B1b, B2b, B3b, I1b, I2b, I3b, I4b, I5b, I6b en I7b de infiltratiecapaciteit van de bodem te bepalen werd 

gebruik gemaakt van de omgekeerde Hooghoudtmethode. De omgekeerde methode is een falling head test die 

gebaseerd is op de Hooghoudtmethode en die inhoudt dat de bodemwand van een boorgat met gekende geometrie 

verzadigd wordt met water. Hierna wordt het boorgat tot een gekende hoogte gevuld met water. Vervolgens wordt 

de daling van de waterkolom gemeten in functie van de tijd. Via omrekening wordt op basis van het relevante traject 

de waterdoorlatendheid van de verzadigde bodem (KSAT) bepaald zoals beschreven door Oosterbaan & Nijland 

(1994). De metingen zijn gebeurd volgens het intern werkvoorschrift KSAT_UG3. 
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Figuur 1. Situering van de profiel- en infiltratieboringen. Bron:Terra Index (www.terraindex.com) 
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2 ONDERZOEKSRESULTATEN 

2.1 BOORPROFIELEN EN GPS OPMETINGEN 

De opgemaakte boorstaten kunnen teruggevonden worden in bijlage 4.1. De gps-coördinaten en de ingeschatte 

grondwaterstanden zijn terug te vinden in tabel 1.  

Tabel 1. Coördinaten (Lambert 72) van de infiltratieboringen en de ingeschatte grondwaterstand (GWS).   

infiltratie-

meting  
X (m) Y (m) 

GWS  

(m-mv) 

26-04-2022 

B1 = PB1 176716 224531 - 

B2 176977 224615 1,10 

B3 176898 224794 1,20 

2.2 INFILTRATIEMETINGEN 

Tabel 2 geeft de resultaten van de infiltratiemetingen weer. Meetgegevens en de berekening van de KSAT-waarden 

zijn terug te vinden in bijlage 4.2. Door de opdrachtgever werd gevraagd om de infiltratiemetingen uit te voeren op 

het maaiveld en op een diepte van 0,50 m-mv, de diepte van de toekomstige infiltratievoorziening.  

Tabel 2. Resultaten van de infiltratiemetingen. KSAT-waarden groter dan 0,50.10-6 m/s worden aangeduid in het blauw, waarden 

tussen 0,50.10-6 en 0,10.10-6 m/s worden aangeduid in het oranje, waarden tussen 0,10.10-6 en 0,01.10-6 m/s worden aangeduid in het 

groen en waarden < 0,01.10-6 m/s worden aangeduid in het zwart.  

Locatie Meting Meetmethode* 

Diepte 

meting  

(m-mv) 

KSAT (m/dag) KSAT (m/s) 

B1 
B1a DR 0,00 6,49 7,51 x10-5 

B1b OH 0,52 3,76 4,35 x10-5 

B2 
B2a** DR 0,00 < 0,03 2,62 x10-7 

B2b OH 0,50 0,63 7,24 x10-6 

B3 
B3a DR 0,00 2,30 2,66 x10-5 

B3b OH 0,55 2,49 2,88 x10-5 

I1 
I1a DR 0,00 6,07 7,03 x10-5 

I1b OH 0,52 1,98 2,29 x10-5 

I2 
I2a DR 0,00 1,05 1,21 x10-5 

I2b OH 0,55 0,95 1,10 x10-5 

I3 
I3a DR 0,00 0,62 7,23 x10-6 

I3b OH 0,55 1,01 1,17 x10-5 

I4 
I4a DR 0,00 0,25 2,95 x10-6 

I4b OH 0,51 0,94 1,09 x10-5 

I5 
I5a DR 0,00 0,39 4,57 x10-6 

I5b OH 0,55 3,61 4,18 x10-5 
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I6 
I6a** DR 0,00 < 0,03 2,62 x10-7 

I6b OH 0,51 0,91 1,05 x10-5 

I7 
I7a DR 0,00 0,53 6,14 x10-6 

I7b OH 0,50 1,24 1,44 x10-5 

* DR = Dubbele Ringmethode, OH = omgekeerde Hooghoudtmethode; 

** Staking van de infiltratiemeting doordat het waterpeil na 1u nog geen mm daalde. 

 

Er wordt algemeen aanvaard dat een aangelegd infiltratiesysteem slechts functioneel kan zijn indien minstens aan 

volgende twee voorwaarden is voldaan: de grondwaterstand moet permanent lager staan dan de diepte van de 

infiltratievoorziening en de infiltratiesnelheid (doorlatendheid) van de bodem moet groter zijn dan 0,50 x10-6 m/s 

(enkel infiltratiesysteem) of tussen 0,50 x10-6 m/s – 0,10 x10-6 m/s (infiltratiesysteem met overloop) (bron: richtlijnen 

VMM, 2016). 

De berekende infiltratiecapaciteit ter hoogte van meetlocatielocatie B1, B3, I1, I2, I3, I4, I5 en I7 en meetpunten B2b 

en I6b geeft aan dat de bodem hier hoogstwaarschijnlijk geschikt is voor een functioneel infiltratiesysteem op 

voorwaarde dat de grondwatertafel permanent lager is dan de diepte van de infiltratievoorziening. Voor meetpunten 

B2a en I6a werd een infiltratiecapaciteit tussen 0,10.10-6 en 0,01.10-6 m/s berekend. Dit wil zeggen dat op dit punt 

wordt aanbevolen een gecombineerde infiltratie en buffervoorziening met gelijke volumes te voorzien. 

De berekende KSAT-waarden gelden voor de huidige staat van de bodem. Bewerking van de bodem waardoor de 

structuur hiervan verandert (ontgraven, samendrukken, …) kan een invloed hebben op de gemeten 

infiltratiecapaciteit. 

Opgemaakt te Heverlee op 29/04/2022,  

  

 
BSc. Thomas Neyt 
Projectmedewerker 

 

 

 
MSc. Peter Verspecht 
Projectleider 
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4.1 BOORSTATEN 



Pagina 1 / 2

Projectcode: PMITN22283

Boring: B1 = PB1

Datum: 27-4-2022

0

50

100

150

200

250

300

gras0

Zand, matig fijn, zwak

siltig, resten baksteen,

donkerbruin,

Edelmanboor90

Zand, matig fijn, zwak

siltig, donkerbruin,

Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak

siltig, lichtbruin,

Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, matig

siltig, lichtgrijs,

Edelmanboor

200

Klei, zwak zandig,

lichtgrijs, Edelmanboor

270

Zand, matig fijn, matig

kleiïg, lichtgrijs,

Edelmanboor

300

Boring: B2

Datum: 26-4-2022
110

0

50

100

150

200

250

300

gras0

Zand, matig fijn, zwak

siltig, donkerbruin,

Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak

siltig, licht grijsbeige,

Edelmanboor

110

Klei, zwak zandig,

lichtgrijs, Edelmanboor

260

Zand, matig fijn, zwak

siltig, zwak kleiïg,

donkergrijs,

Edelmanboor

300
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Projectcode: PMITN22283

Boring: B3

Datum: 26-4-2022
120

0

50

100

150

200
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300

gras0

Zand, matig fijn, zwak

siltig, donker grijsbruin,

Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak

siltig, licht geelbruin,

Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, licht

geelbeige, Edelmanboor220

Zand, matig fijn,

bruinbeige, Pulsboor

300
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Projectcode: PMITN22283
Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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4.2 MEETGEGEVENS BEREKENING INFILTRATIECAPACITEITEN 

 



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06 Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20 PRC: BE95 0000 4991 2358

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be B.T.W.: BE 0420.415.024

Bepaling van de doorlatendheid Opdrachtgever: Ovadis BV

Matrix: grond Bosstraat 36

Methode: DUBBELE-RINGmethode 9031  Gent

Klantnr.: -

BEPROEVINGSVERSLAG Ref.: PMITN22283

Locatie: 2310 Rijkevorsel Uitvoering (initialen): PS, FE

Aantal meetpunten: 3 Datum van uitvoering:

Watertemperatuur: 12 °C Datum van verslag:

Meetpunt: B1a B2a B3a

Diepte meetvlak: 0 m-mv Diepte meetvlak: 0 m-mv Diepte meetvlak: 0 m-mv

Ringdiameter IN: 0.32 m Ringdiameter IN: 0.32 m Ringdiameter IN: 0.32 m

Verzadiging van: Verzadiging van: Verzadiging van:

tot: tot: tot:

Verzadigingsduur: Verzadigingsduur: Verzadigingsduur:

Opname Tijd Tijd Tijd

(s) (s) (s)

1 0 -0.030 0 -0.030

2 19 -0.032 146 -0.032

3 32 -0.034 200 -0.034

4 53 -0.036 240 -0.036

5 73 -0.038 315 -0.038

6 84 -0.040 378 -0.040

7 128 -0.042 460 -0.042

8 166 -0.044

9 182 -0.046

10 216 -0.048

11 245 -0.050

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Beschouwde lineaire traject Beschouwde lineaire traject Beschouwde lineaire traject 

van 0 s van s van 0 s

tot 245 s tot s tot 460 s

Doorlatendheid (Ref. 10°C): Doorlatendheid (Ref. 10°C): Doorlatendheid (Ref. 10°C):

Ks : m/s Ks : m/s Ks : m/s

6.49 m/d m/d 2.30 m/d

Verloop Verloop Verloop

Opmerking: - Staking van de infiltratiemeting 

doordat het waterpeil na 1u. nog 

geen mm daalde.

(m)

26/04/2022

13:05:00

13:35:00

0:30:00

7:40:00

9:00:00

(m)

Waterstand          

t.o.v. referentie

Waterstand          

t.o.v. referentie

1:20:00

7.51E-05

(m)

-

29/04/2022

2.66E-05

10:00:00

10:37:00

Waterstand          

t.o.v. referentie

0:37:00
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06 Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20 PRC: BE95 0000 4991 2358

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be B.T.W.: BE 0420.415.024

Bepaling van de doorlatendheid Opdrachtgever: Ovadis BV

Matrix: grond Bosstraat 36

Methode: DUBBELE-RINGmethode 9031  Gent

Klantnr.: -

BEPROEVINGSVERSLAG Ref.: PMITN22283

Locatie: 2310 Rijkevorsel Uitvoering (initialen): PS, FE

Aantal meetpunten: 4 Datum van uitvoering:

Watertemperatuur: 12 °C Datum van verslag:

Meetpunt: I1a I2a I3a I4a

Diepte meetvlak: 0 m-mv Diepte meetvlak: 0 m-mv Diepte meetvlak: 0.3 m-mv Diepte meetvlak: 0 m-mv

Ringdiameter IN: 0.32 m Ringdiameter IN: 0.32 m Ringdiameter IN: 0.32 m Ringdiameter IN: 0.32 m

Verzadiging van: Verzadiging van: Verzadiging van: Verzadiging van:

tot: tot: tot: tot:

Verzadigingsduur: Verzadigingsduur: Verzadigingsduur: Verzadigingsduur:

Opname Tijd Tijd Tijd Tijd

(s) (s) (s) (s)

1 0 -0.040 0 -0.040 0 -0.040 0 -0.040

2 17 -0.042 142 -0.042 110 -0.042 929 -0.042

3 37 -0.044 285 -0.044 279 -0.044 1417 -0.044

4 62 -0.046 444 -0.046 459 -0.046 2070 -0.046

5 89 -0.048 604 -0.048 614 -0.048 2604 -0.048

6 114 -0.050 761 -0.050 922 -0.050

7 138 -0.052 932 -0.052 1262 -0.052

8 167 -0.054 1061 -0.054 1602 -0.054

9 201 -0.056 1218 -0.056 2042 -0.056

10 234 -0.058 1418 -0.058

11 265 -0.060 1551 -0.060

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Beschouwde lineaire traject Beschouwde lineaire traject Beschouwde lineaire traject Beschouwde lineaire traject 

van 0 s van 0 s van 0 s van 0 s

tot 265 s tot 1551 s tot 2042 s tot 2604 s

Doorlatendheid (Ref. 10°C): Doorlatendheid (Ref. 10°C): Doorlatendheid (Ref. 10°C): Doorlatendheid (Ref. 10°C):

Ks : m/s Ks : m/s Ks : m/s Ks : m/s

6.07 m/d 1.05 m/d 0.62 m/d 0.25 m/d

Verloop Verloop Verloop Verloop

Opmerking: - - - -

(m)

29/04/2022

7.23E-06

11:20:00

12:15:00

Waterstand          

t.o.v. referentie

0:55:00

9:05:00

10:13:00

Waterstand          

t.o.v. referentie

(m)

Waterstand          

t.o.v. referentie

Waterstand          

t.o.v. referentie

1:08:00

2.95E-06

0:40:00

7.03E-05 1.21E-05

(m) (m)

27/04/2022

13:45:00

14:15:00

0:30:00

12:20:00

13:00:00
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06 Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20 PRC: BE95 0000 4991 2358

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be B.T.W.: BE 0420.415.024

Bepaling van de doorlatendheid Opdrachtgever: Ovadis BV

Matrix: grond Bosstraat 36

Methode: DUBBELE-RINGmethode 9031  Gent

Klantnr.: -

BEPROEVINGSVERSLAG Ref.: PMITN22283

Locatie: 2310 Rijkevorsel Uitvoering (initialen): PS, FE

Aantal meetpunten: 3 Datum van uitvoering:

Watertemperatuur: 12 °C Datum van verslag:

Meetpunt: I5a I6a I7a

Diepte meetvlak: 0 m-mv Diepte meetvlak: 0 m-mv Diepte meetvlak: 0.3 m-mv

Ringdiameter IN: 0.32 m Ringdiameter IN: 0.32 m Ringdiameter IN: 0.32 m

Verzadiging van: Verzadiging van: Verzadiging van:

tot: tot: tot:

Verzadigingsduur: Verzadigingsduur: Verzadigingsduur:

Opname Tijd Tijd Tijd

(s) (s) (s)

1 0 -0.050 0 -0.040

2 473 -0.052 333 -0.042

3 731 -0.054 635 -0.044

4 1111 -0.056 994 -0.046

5 1614 -0.058 1216 -0.048

6 2018 -0.060 1554 -0.050

7 2522 -0.062

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Beschouwde lineaire traject Beschouwde lineaire traject Beschouwde lineaire traject 

van 0 s van s van 0 s

tot 2522 s tot s tot 1554 s

Doorlatendheid (Ref. 10°C): Doorlatendheid (Ref. 10°C): Doorlatendheid (Ref. 10°C):

Ks : m/s Ks : m/s Ks : m/s

0.39 m/d m/d 0.53 m/d

Verloop Verloop Verloop

Opmerking: - -

29/04/2022

6.14E-06

10:40:00

11:45:00

Waterstand          

t.o.v. referentie

1:05:001:05:00

4.57E-06

(m) (m)

Staking van de infiltratiemeting 

doordat het waterpeil na 1u. nog 

geen mm daalde.

27/04/2022

10:15:00

11:15:00

1:00:00
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12:55:00

(m)
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t.o.v. referentie
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 27/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : B1b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

3.76 m/dag 4.35E-05   m/s

15.6 cm/h

Bereik van berekening : 20 72 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 52 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 1 51.0 53.5 1.7284

2 1.5 50.5 53.0 1.7243

10 2 50.0 52.5 1.7202

20 2.5 49.5 52.0 1.7160

25 3 49.0 51.5 1.7118

31 3.5 48.5 51.0 1.7076

36 4 48.0 50.5 1.7033

41 4.5 47.5 50.0 1.6990

47 5 47.0 49.5 1.6946

55 5.5 46.5 49.0 1.6902

61 6 46.0 48.5 1.6857

66 6.5 45.5 48.0 1.6812

72 7 45.0 47.5 1.6767

81 7.5 44.5 47.0 1.6721

86 8 44.0 46.5 1.6675

93 8.5 43.5 46.0 1.6628

96 9 43.0 45.5 1.6580

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 27/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : B2b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

0.63 m/dag 7.24E-06   m/s

2.6 cm/h

Bereik van berekening : 0 332 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 50 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 -2 52.0 54.5 1.7364

24 -1.5 51.5 54.0 1.7324

48 -1 51.0 53.5 1.7284

77 -0.5 50.5 53.0 1.7243

118 0 50.0 52.5 1.7202

157 0.5 49.5 52.0 1.7160

187 1 49.0 51.5 1.7118

227 1.5 48.5 51.0 1.7076

264 2 48.0 50.5 1.7033

301 2.5 47.5 50.0 1.6990

332 3 47.0 49.5 1.6946

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 26/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : B3b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

2.49 m/dag 2.88E-05   m/s

10.4 cm/h

Bereik van berekening : 0 85 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 55 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 4 51.0 53.5 1.7284

8 4.5 50.5 53.0 1.7243

15 5 50.0 52.5 1.7202

23 5.5 49.5 52.0 1.7160

30 6 49.0 51.5 1.7118

37 6.5 48.5 51.0 1.7076

44 7 48.0 50.5 1.7033

49 7.5 47.5 50.0 1.6990

61 8 47.0 49.5 1.6946

73 8.5 46.5 49.0 1.6902

85 9 46.0 48.5 1.6857

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 27/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : I1b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

1.98 m/dag 2.29E-05   m/s

8.3 cm/h

Bereik van berekening : 26 70 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 52 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 2 50.0 52.5 1.7202

4 2.5 49.5 52.0 1.7160

11 3 49.0 51.5 1.7118

21 3.5 48.5 51.0 1.7076

26 4 48.0 50.5 1.7033

35 4.5 47.5 50.0 1.6990

44 5 47.0 49.5 1.6946

56 5.5 46.5 49.0 1.6902

70 6 46.0 48.5 1.6857

76 6.5 45.5 48.0 1.6812

82 7 45.0 47.5 1.6767

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 27/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : I2b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

0.95 m/dag 1.10E-05   m/s

4.0 cm/h

Bereik van berekening : 81 223 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 55 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 6 49.0 51.5 1.7118

21 6.5 48.5 51.0 1.7076

41 7 48.0 50.5 1.7033

72 7.5 47.5 50.0 1.6990

81 8 47.0 49.5 1.6946

100 8.5 46.5 49.0 1.6902

127 9 46.0 48.5 1.6857

143 9.5 45.5 48.0 1.6812

167 10 45.0 47.5 1.6767

193 10.5 44.5 47.0 1.6721

223 11 44.0 46.5 1.6675

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 27/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : I3b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

1.01 m/dag 1.17E-05   m/s

4.2 cm/h

Bereik van berekening : 110 196 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 55 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 4 51.0 53.5 1.7284

33 4.5 50.5 53.0 1.7243

49 5 50.0 52.5 1.7202

64 5.5 49.5 52.0 1.7160

82 6 49.0 51.5 1.7118

98 6.5 48.5 51.0 1.7076

110 7 48.0 50.5 1.7033

137 7.5 47.5 50.0 1.6990

155 8 47.0 49.5 1.6946

175 8.5 46.5 49.0 1.6902

196 9 46.0 48.5 1.6857

198 9.5 45.5 48.0 1.6812

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 27/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : I4b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

0.94 m/dag 1.09E-05   m/s

3.9 cm/h

Bereik van berekening : 19 191 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 51 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 -3 54.0 56.5 1.7520

9 -2.5 53.5 56.0 1.7482

19 -2 53.0 55.5 1.7443

35 -1.5 52.5 55.0 1.7404

58 -1 52.0 54.5 1.7364

78 -0.5 51.5 54.0 1.7324

99 0 51.0 53.5 1.7284

128 0.5 50.5 53.0 1.7243

150 1 50.0 52.5 1.7202

167 1.5 49.5 52.0 1.7160

191 2 49.0 51.5 1.7118

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 27/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : I5b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

3.61 m/dag 4.18E-05   m/s

15.1 cm/h

Bereik van berekening : 40 73 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 55 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 6 49.0 51.5 1.7118

4 6.5 48.5 51.0 1.7076

7 7 48.0 50.5 1.7033

9 7.5 47.5 50.0 1.6990

14 8 47.0 49.5 1.6946

19 8.5 46.5 49.0 1.6902

23 9 46.0 48.5 1.6857

28 9.5 45.5 48.0 1.6812

30 10 45.0 47.5 1.6767

37 10.5 44.5 47.0 1.6721

40 11 44.0 46.5 1.6675

46 11.5 43.5 46.0 1.6628

52 12 43.0 45.5 1.6580

57 12.5 42.5 45.0 1.6532

65 13 42.0 44.5 1.6484

73 13.5 41.5 44.0 1.6435

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 26/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : I6b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

0.91 m/dag 1.05E-05   m/s

3.8 cm/h

Bereik van berekening : 90 182 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 51 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 -2 53.0 55.5 1.7443

14 -1.5 52.5 55.0 1.7404

38 -1 52.0 54.5 1.7364

52 -0.5 51.5 54.0 1.7324

66 0 51.0 53.5 1.7284

83 0.5 50.5 53.0 1.7243

90 1 50.0 52.5 1.7202

112 1.5 49.5 52.0 1.7160

139 2 49.0 51.5 1.7118

158 2.5 48.5 51.0 1.7076

182 3 48.0 50.5 1.7033

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE
W.de Croylaan 48 Leliestraat 63 BNP: BE22 0015 8344 2447

B-3001 Heverlee B-8800 Roeselare KBC: BE94 7364 0303 0014

T: +32 (0)16 31 09 22 T: +32 (0)51 20 54 00 PRC: BE95 0000 4991 2358

F: +32 (0)51 20 54 20 B.T.W.: BE 0420.415.024

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Rijkevorsel Datum : 26/04/2022

Project : PMITN22283 Weer :

Boring : I7b

Uitvoering : Peter Servranckx, Festus Edosa

1.24 m/dag 1.44E-05   m/s

5.2 cm/h

Bereik van berekening : 0 167 s

Diameter boring : 10 cm

Diepte t.o.v. maaiveld : 50 cm

Controle

hoogte kolom minimum 40cm OK

metingen in 1e 1/4 kolom OK

tijd diepte hoogte

s cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)

0 -2 52.0 54.5 1.7364

17 -1.5 51.5 54.0 1.7324

35 -1 51.0 53.5 1.7284

50 -0.5 50.5 53.0 1.7243

66 0 50.0 52.5 1.7202

82 0.5 49.5 52.0 1.7160

98 1 49.0 51.5 1.7118

114 1.5 48.5 51.0 1.7076

133 2 48.0 50.5 1.7033

149 2.5 47.5 50.0 1.6990

167 3 47.0 49.5 1.6946

Conductiviteit :

zonnig, droog

-Opmerkingen : 
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4.3 INPLANTINGSPLAN 

 



Infiltratieproef op mv en 50 cm-mv (indien GW laag 

genoeg, anders 30 cm-mv)

Zelfde als alsook GW-peilmeting indien dieper dan 50 

cm tot maximum 2,5 m-mv
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4.4 FOTO’S 

Meetlocatie B1 - Situering: 
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Profielboring B1 = PB1: 

 

Locatie B1 = PB1 - Situering: 
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Profielboring B2: 

 

Profielboring B3: 
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Meetlocaties I1 t.e.m. I7 - Situering: 
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Hoofdstuk 11: Discipline 

biodiversiteit 
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Bijlage 11.1  

Aanduiding aandachtsgebieden 

biodiversiteit 



±

plangebied

contour 1 km

VEN_IVON

Habitatrichtlijngebied

Bijlage 11.1: Beschermingszones natuur

0 500 1000250
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Bijlage 11.2  

BWK 

 



±
plangebied

uitbreidingsgebied

Biologisch minder waardevol

Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen

Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen

Biologisch waardevol

Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

Biologisch zeer waardevol

Bijlage 11.2: Uittreksel biologische waarderingskaart

0 16080
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