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1 Inleiding

1.1 Aanmelding

Dit rapport betreft de verplichte aanmelding in functie van de project-m.e.r.-procedure voor de
herinrichting van het Oosterweeleiland.

Met deze aanmelding wenst het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht haar voornemen
bekend te maken om een project-MER op te stellen voor het project dat het voorwerp uitmaakt van dit
dossier.

Deze aanmelding bevat ook een verzoek om scopingsadvies. Hiertoe is een voorstel voor de
methodiek voor de uitwerking van het milieuonderzoek toegevoegd in dit rapport.

1.2 Intentie van het project

Het project beoogt de volledige herinrichting van het Oosterweeleiland. Hierbij wordt de oude
infrastructuur vernieuwd, en worden verkeersstromen geoptimaliseerd waardoor het Oosterweeleiland
verkeersveiliger wordt.

Het project omvat:
· De vervanging van de Wilmarsdonkbrug door 2 spoorwegbruggen
· De vervanging van de Oosterweelbrug door een hoge, wegneembare vaste brug voor

wegverkeer
· Een nieuwe hoofdas voor wegverkeer over het Oosterweeleiland waarbij doorgaand en lokaal

verkeer gescheiden worden
· Een nieuwe hoofdas voor spoorverkeer met nieuwe verbindingsbocht richting bundel Groenland
· De vernieuwing van het bedieningsgebouw voor de beweegbare bruggen en een radartoren
· Aanleg nutsvoorzieningen
· Omgevingsaanleg
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1.3 Terinzagelegging en inspraakmogelijkheden van de bevolking

Doel van de terinzagelegging
Deze aanmelding wordt tijdens de adviesronde in functie van het scopingsadvies ook
digitaal ter inzage gelegd van de bevolking en betrokkenen. Het doel van de
terinzagelegging van de aanmelding is ten eerste om de bevolking en betrokkenen op de
hoogte te stellen van de voorgenomen activiteit en de mogelijke gevolgen op de omgeving.
Ten tweede is het de bedoeling om concrete, zinvolle reacties uit te lokken (zie verder)
waarmee Team MER rekening kan houden bij de opmaak van het scopingsadvies en
waarmee rekening kan gehouden worden bij de uitwerking van het latere
milieueffectenrapport (MER).

Het scopingsadvies zal samen met deze aanmelding de inhoud van de te bespreken en te
onderzoeken aspecten in het milieueffectrapport afbakenen. Door nuttige inspraakreacties
kan het onderzoek voor het milieueffectrapport inhoudelijk bijgestuurd worden.

Inspraakreacties kunnen binnen de termijn van de terinzagelegging overgemaakt worden
aan het Team MER of aan de initiatiefnemer. Beide opties zijn mogelijk.

Het Team MER kan bereikt worden op volgend adres:
   Vlaamse overheid – Departement Omgeving
   Dienst Milieueffectrapportagebeheer
   Graaf de Ferrarisgebouw
   Koning Albert II-laan 20, bus 8
   1000 Brussel

Of via mail : mer@vlaanderen.be

De initiatiefnemer kan bereikt worden via dit mailadres :
oosterweeleiland@portofantwerp.com

Gelieve bij uw inspraakreactie het dossiernummer van dit MER te vermelden. Dit
dossiernummer is niet terug te vinden in deze aanmelding zelf, vermits het door Team MER
pas wordt toegekend na de indiening van de aanmelding. Dit dossiernummer is wel terug te
vinden in de databank van Team MER (https://omgeving.vlaanderen.be/mer-
dossierdatabank) en op de webpagina voor het project
(https://www.portofantwerp.com/nl/wegenwerken-de-haven).

Wat zijn nuttige inspraakreacties?
De terinzagelegging van de aanmelding is geen openbaar onderzoek waarbij
bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Bezwaarschriften kunnen enkel ingediend
worden tijdens het openbaar onderzoek dat georganiseerd zal worden naar aanleiding van
de vergunningsaanvraag. Dit is dus tijdens de latere besluitvormingsprocedure en niet
gedurende de mer-procedure voorafgaand aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Wel kunnen in deze fase inspraakreacties gegeven worden.

Zoals eerder vermeld kan het Team MER enkel zinvolle en nuttige reacties gebruiken voor
het opstellen van het scopingsadvies. Dit kunnen opmerkingen zijn over de vorm en
presentatie van het MER, maar ook inhoudelijke opmerkingen zoals opmerkingen over het
voorgenomen project zelf, over de alternatieven, over de beschrijving van de bestaande
toestand, over de voorgenomen te onderzoeken milieueffecten, de methodiek van het
onderzoek...
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Wat gebeurt er met de inspraakreacties?
Het Team MER bundelt de inspraakreacties samen met de adviezen van de geraadpleegde
adviesinstanties en bespreekt deze op een scopingsadviesvergadering, waarop behalve de
initiatiefnemer en de opsteller van het MER ook de verschillende adviesinstanties die
aangeschreven worden, worden uitgenodigd. Daarna neemt de Team MER een beslissing
over de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak voor de uitwerking van
het project-MER en legt deze vast in het scopingsadvies. Het scopingsadvies is een
openbaar document en zal na de betekening ervan beschikbaar zijn in de databank van
Team MER “https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank”.

1.4 Opbouw rapport

Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd:
· Inleiding
· Algemene inlichtingen m.b.t. de initiatiefnemer en het team van erkende m.e.r.-deskundigen,

toetsing aan de m.e.r.-plicht, procesverloop, administratieve voorgeschiedenis
· Ruimtelijke, juridische en beleidsmatige situering
· Aanleiding voor en verantwoording van het project
· Beschrijving van het project
· Alternatievenonderzoek
· Beknopte omgevingsanalyse
· Beschrijving van geplande ontwikkelingen
· Ingreep-effectenanalyse en scoping
· Algemene methodiek voor de opstelling van het MER
· Voorstel van de onderzoeksmethodiek per discipline
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2 Situering van dit MER

2.1 Toetsing aan de project-m.e.r.-plicht

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage bepaalt in bijlage I, II en III de categorieën van
projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3 van het decreet aan de project-m.e.r. worden
onderworpen.

Voor voorliggend project zijn de volgende rubrieken van het MER-besluit van toepassing :
· Bijlage II – rubriek 10 c) - Aanleg van spoorwegen met een lengte van 1 tot 10 km.

De cumulatieve lengte van aan te leggen, verlegging of heraan te leggen spoorweg bedraagt
ruimschoots meer dan 1 km

· Bijlage III – Rubriek 10 e) aanleg van wegen
Het project betreft de aanleg van nieuwe wegenis met 2 rijstroken over een lengte van minder
dan 10 km

· Bijlage III – Rubriek 10j) - onttrekken van grondwater
Voor de realisatie van het project zal bemaling nodig zijn. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat
het netto onttrokken debiet lager zal zijn dan 2.500 m3 per dag, waardoor voor de bemaling
bijlage III van toepassing is. Als uit de bemalingsstudie blijkt dat bijlage II van toepassing is,
dan zal dit alsnog aangepast worden.

· Bijlage III – Rubriek 13 – Wijzigingsrubriek : wijziging of uitbreiding van projecten
wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is
afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of
uitbreiding)
Het project betreft een grondige wijziging van de interne wegenis en ontsluiting binnen het
Oosterweeleiland en kan bijgevolg als een wijziging van het havengebied  (industrieterrein)
worden beschouwd (wijziging van project van bijlage III, i.c. Rubriek 10 a)
industrieterreinontwikkeling

· Bijlage III – rubriek 10h - aanleg van olie- en gaspijpleidinginstallaties (projecten die niet onder
bijlage I of II vallen)
Mogelijk moeten er voor de uitvoering van de werken leidingen worden verplaatst – dit wordt
geverifieerd in de fase van het MER-onderzoek.

Op basis van bovenstaande oplijsting kan gesteld dat het project onder bijlage II van het MER-besluit
valt. Om aan de m.e.r.-verplichtingen te voldoen kan aldus een project-MER opgesteld of kan hiertoe
een ontheffing gevraagd worden bij team MER.
De initiatiefnemer heeft ervoor geopteerd om aan de m.e.r.-verplichtingen te voldoen door de opmaak
van een project-MER.

2.2 Initiatiefnemer

Havenbedrijf Antwerpen, NV
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Contactpersoon : Johan Hoeben
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2.3 Team van deskundigen

De volgende erkende coördinator en MER-deskundigen staan in voor de opmaak van het MER.

Discipline Naam Erkenningsnummer Duur
erkenning

Coördinator Ann Van Wauwe GOP/ERK/MERCO/2019/00015 Onbeperkt

Mens – Mobiliteit Olivier Bervoets ERK/MER/102487 Onbeperkt

Geluid en Trillingen Guy Putzeys MER/EDA/393-V2 Onbeperkt

Lucht Kristof Wijns MER/EDA/739 Onbeperkt

Bodem Ann Van Wauwe MER/EDA/659 Onbeperkt

Oppervlaktewater Ann Van Wauwe MER/EDA/659 Onbeperkt

Grondwater Sofie Heirman MER/EDA/656 Onbeperkt

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Ann Van Wauwe MER/EDA/659 Onbeperkt

Daarnaast zullen ook minstens de volgende medewerkers meewerken aan het MER : Jordy Putzeys
(mobiliteit), Ineke Van Moer (lucht), Els Spyckerelle (bodem en water), Charlotte Verlinden (Erfgoed
en archeologie en mens-ruimtelijke aspecten), Guy Geudens (biodiversiteit) en Dries Vanhessche
(biodiversiteit).

2.4 Procesverloop

2.4.1 M.e.r.-plicht en omgevingsvergunning algemeen

Een project-MER wordt opgemaakt om bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd te worden. De
omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de
milieuvergunning. De aanvragen moeten worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna
één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over
projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage is goedgekeurd op 17 februari 2017.
In de geïntegreerde MER-procedure zijn een fase voorafgaand aan en een fase tijdens de
vergunningsaanvraag te onderscheiden.

2.4.2 Voorafgaand aan de vergunningsprocedure

Voorafgaand aan de omgevingsvergunningsprocedure dient een voornemen voor opmaak tot project-
MER gemeld te worden aan team MER via de verplichte aanmelding.

Deze aanmelding moet minstens de volgende informatie bevatten:
· Beschrijving van het project en alternatieven;
· Aan te vragen vergunningen en bestaande vergunningstoestand;
· Beschrijving van de te onderzoeken aanzienlijke effecten;
· Team van erkende MER-deskundigen en MER-coördinatie en hun taakverdeling;
· Beschrijving van het procesverloop.

De aanmelding kan ook uitgebreid worden met een verzoek tot scopingadvies, waarbij een
terugkoppeling van adviesinstanties gevraagd wordt met betrekking tot de inhoud en uitwerking van
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het project-MER (niet verplicht). In dit geval dient de aanmelding een concreet voorstel voor de inhoud
van het project-MER en de methodologie te bevatten. De aanmelding kan ook reeds tot een project-
MER uitgewerkt worden.

Team Mer neemt een beslissing over de aanmelding. Indien geen verzoek om scopingadvies is
toegevoegd, bezorgt ze haar beslissing uiterlijk binnen een termijn van 20 dagen (60 dagen in het
geval van mogelijke gewestgrensoverschrijdende effecten) na de datum van ontvangst van de
aanmelding aan de initiatiefnemer. De beslissing bevat een beslissing over de opstellers van het MER
en desgevallend over een eventueel verzoek van de initiatiefnemer tot onttrekking aan bekendmaking
van de aanmelding of delen ervan.

In het geval de aanmelding een verzoek om scopingadvies bevat, bezorgt team Mer de aanmelding
aan de bevoegde adviesinstanties. De geraadpleegde adviesinstanties bezorgen hun advies aan team
Mer binnen de 30 dagen. Team Mer neemt een beslissing over de aanmelding en bezorgt haar
beslissing uiterlijk binnen een termijn van 60 dagen na de datum van ontvangst van de aanmelding
aan de initiatiefnemer. De beslissing van team MER bevat in dit geval aanvullend een advies over de
voorgestelde methodologie. Op vraag van team Mer en in onderling overleg met de initiatiefnemer kan
een langere beslissingstermijn worden afgesproken. De aanmelding (inclusief beslissing en
desgevallend scopingadvies van team Mer) wordt bekendgemaakt op de website van team Mer.

Naast de verplichte aanmelding zijn de volgende stappen optioneel in de fase vóór de eigenlijke
vergunningsprocedure:

· Openbare raadpleging (van aanmelding of project-MER) - participatief traject;
· Optioneel overleg met o.a. team Mer, initiatiefnemer en adviesinstanties;
· Verzoek tot voorlopige goedkeuring project-MER (optioneel in de wetgeving voorzien)

De initiatiefnemer kan voorafgaand aan de vergunningsprocedure een voorlopige goedkeuring van het
MER vragen aan het team MER. Hierbij zal het team Mer voorafgaand aan de vergunningsaanvraag
de kwaliteit van het project-MER aftoetsen, desgevallend aan het scopingadvies en elementen uit het
optioneel overleg. Na de voorlopige goedkeuring door het team Mer kan het MER tijdens de
vergunningsaanvraag enkel afgekeurd worden op basis van nieuwe informatie uit het openbaar
onderzoek of de adviesvraag in het kader van de vergunningsaanvraag. Het team Mer neemt binnen
de 30 dagen na ontvangst (betekening na 40 dagen) een beslissing over deze voorlopige goed- of
afkeuring. Op vraag van het team Mer en in onderling overleg met initiatiefnemer kan een langere
termijn worden afgesproken.

2.4.3 Tijdens de vergunningsprocedure

Het al dan niet voorlopig goedgekeurde project-MER maakt een onderdeel uit van de ingediende
omgevingsvergunningsaanvraag. De vergunningverlenende overheid beslist binnen de 30 dagen over
de ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier. Vervolgens organiseert ze de adviesvraag over
de vergunning en het openbaar onderzoek. Het Team MER organiseert op haar beurt de adviesvraag
over het project-MER. Adviesinstanties hebben een termijn van 30 dagen om een advies te formuleren
over het MER. Naast deze adviezen worden ook de reacties uit het openbaar onderzoek ter
beschikking gesteld van het team MER. Vervolgens beslist het team MER over de goedkeuring van
het project-MER. De beslissing over het project-MER dient genomen te worden uiterlijk 60 dagen na
de beslissing over de ontvankelijkheid en volledigheid van het vergunningsdossier. Over de
vergunning zelf wordt een beslissing genomen uiterlijk na 120 dagen.
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2.4.4 Grensoverschrijdende procedure

Het projectgebied is gelegen op meer dan 20 km in vogelvlucht van de Nederlandse grens.
Er worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht. Een grensoverschrijdende procedure is niet
aan de orde.

2.4.5 Procesverloop voor dit dossier

2.4.5.1 Voorafgaand aan de vergunningsprocedure

De officiële project-m.e.r.-procedure voorafgaand aan het indienen van de vergunningsaanvraag
wordt voor dit dossier ingevuld door middel van een aanmelding waarbij een verzoek om
scopingsadvies wordt toegevoegd.

Deze verplichte onderdelen van de aanmelding zijn in de volgende paragrafen terug te vinden:
· Beschrijving van het project en alternatieven : §4, §4 en §0;
· Aan te vragen vergunningen en bestaande vergunningstoestand : §0
· Beschrijving van de te onderzoeken aanzienlijke effecten : §9;
· Team van erkende MER-deskundigen en MER-coördinatie en hun taakverdeling : §0;
· Beschrijving van het procesverloop : (§2.4.5).
· voorstel voor de inhoud van het project-MER en de methodologie : §10 en §11.

Aanvullend op de aanmelding met verzoek op scopingsadvies, is er naar procedure voor geopteerd
om:

· Een terinzagelegging van de aanmelding voor de bevolking te organiseren gelijklopend met de
adviesronde in functie van het 1e scopingsadvies.

· in functie van de ontwerptekst van het MER met een bijkomend 2e verzoek om scopingsadvies
te werken, gekoppeld aan een overleg met adviesinstanties.

Afhankelijk van het verloop van het MER-proces zal al dan niet een voorlopige goedkeuring van het
MER aangevraagd worden voorafgaand aan de vergunningsprocedure waarbij het MER ter
goedkeuring wordt ingediend (optioneel).

Parallel met de opmaak van het MER lopen ook gespreken met betrokken en geïmpacteerde
concessionarissen en andere stakeholders (oa. Infrabel…).
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3 Ruimtelijke, juridische en beleidsmatige situering

3.1 Ruimtelijke situering

Het project situeert zich ten noorden van de stad Antwerpen in het havengebied op grondgebied van
de stad Antwerpen, meer bepaald op het Oosterweeleiland en langsheen de verkeersassen ten
noorden ervan tot aan de Noorderlaan (zie situering op de verschillende kaarten in de kaartenbundel
in bijlage en op de figuur hieronder). De projectlocatie zelf is concreter gesitueerd op de figuren onder
de projectbeschrijving (zie § 5).
Het Oosterweeleiland wordt in het noorden begrensd door het Leopolddok. De huidige
Wilmarsdonkbrug en de Oosterweelbrug verbinden het Oosterweeleiland met het noordelijke deel van
de Antwerpse haven. In het oosten grenzen het Albertdok, 2de en 3de Havendok  aan het
projectgebied. Ten zuiden zijn het Vijfde Havendok en het Amerikadok gesitueerd. De
Noordkasteelbruggen ontsluiten het projectgebied naar het zuiden. Ten westen is het Vijfde Havendok
gesitueerd dat aansluit op het Hansadok.

Figuur 3-1: Ruimtelijke situering van het Oosterweeleiland en de projectlocatie
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3.2 Juridische en beleidsmatige situering

3.2.1 Gewestplan

Het gewestplan Antwerpen (KB 25 oktober 1979 en latere wijzigingen) bestemt het volledige
projectgebied als industriegebied.

3.2.2 GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen

Het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen geeft uitvoering aan de gewenste ruimtelijke
structuur zoals vastgelegd in het RSV.
Het Gewestelijk RUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen (B.Vl.Reg. 30 april 2013) bestemt het
projectgebied als gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (Art. R1).
Het gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van
Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke
activiteiten en distributie-, opslag en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op
de zeehaveninfrastructuur.
Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van
de haven en de bedrijven zijn toegelaten. Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen,
voorzieningen en wijzigingen gerekend:

× de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor
verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

× het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.
Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur
toegelaten.
In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.
In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent
onderdeel zijn van de exploitatie van haven- en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen
kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling
van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

Het grafisch plan geeft ter hoogte van het projectgebied een overdruk Leidingsstraat (Art. R17) aan. In
deze gebieden, zijn alle handelingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van
transportleidingen en hun aanhorigheden. Nieuwe leidingen worden gerealiseerd in functie van het
optimaal ruimtegebruik van de leidingstraat. De aanvragen voor vergunningen voor een
transportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur
aangegeven bestemming.
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en
wijzigingen van de leidingen en hun aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht.

Het grafisch plan situeert ook lijninfrastructuur ter hoogte van het projectgebied.
Art 8 (grijze inkleuring) omvat gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. In dit gebied zijn alle
handelingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die verkeers- en
vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle handelingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen,
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer toegelaten. Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van
ecologische infrastructuur toegelaten. Na aanleg van de infrastructuur kunnen voor het gedeelte van
de zone dat voorlopig niet werd benut, de voorschriften van de naastliggende bestemming toegepast
worden.
Art 7 (bruine inkleuring) betreft gebied voor spoorinfrastructuur. Dit gebied is bestemd voor
spoorinfrastructuur en aanhorigheden. In dit gebied zijn alle handelingen toegelaten voor de aanleg,
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het functioneren of aanpassing van die spoorinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle
handelingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale
dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten, evenals de ontwikkeling, het
herstel en de instandhouding van ecologische infrastructuur. Na aanleg van de infrastructuur kunnen
voor het gedeelte van de zone dat voorlopig niet werd benut, de voorschriften van de naastliggende
bestemming toegepast worden.

Figuur 3-2:‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen ter hoogte van projectgebied
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3.2.3 Gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Het projectgebied ligt buiten de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen.

Figuur 3-3: uittreksel grafisch plan GRUP afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

3.2.4 Natura 2000

Het projectgebied overlapt niet met een SBZ-gebied. Het habitatrichtlijngebied van de Schelde ligt op
minimaal ca. 800m afstand. Verder zijn in de omgeving het Vogelrichtlijngebieden aanwezig:

- De Kuifeend en de Blokkersdijk op 1,5 km ten zuidwesten aan de overkant van de Schelde en
op 4 km ten noorden

- Schorren en polders van de Beneden-Schelde op 6 km ten noordwesten en op 5 km ten
noorden.

3.2.5 Vlaams ecologisch Netwerk

Zones langs de oevers van de Schelde zijn opgenomen als VEN-gebied ‘Slikken en schorren
langsheen de Schelde’. Daarnaast is het VEN-gebied De Kuifeend op ca. 1,7 km ten noorden
gesitueerd, De Oude Landen en Bospolder op ca. 2 km ten noordoosten en De Blokkersdijk op 1,9 km
ten zuidwesten. Deze overlappen ook grotendeels met erkende natuurreservaten.
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3.2.6 Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven (SBP) en het netwerk van
ecologische infrastructuur (EIN)

Het 'Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Antwerpse Haven’ is het eerste gebiedsgericht
programma dat per ministerieel besluit op 23 mei 2014 werd goedgekeurd door de Vlaamse minister
van Leefmilieu. Het eerste programma is afgelopen op 20 februari 2020 en zal in het een vervolg
krijgen als SBP 2. De goedkeuring van SBP-2 wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.

Het 'Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse Haven’ wil een duurzaam antwoord bieden op de
vraag hoe drukke economische activiteiten in het havengebied kunnen samengaan met het
beschermen van bedreigde soorten. Het is een bundeling van acties voor de ontwikkeling en de
instandhouding van paraplusoorten en hun meelifters.

Om het voortbestaan van bepaalde planten en dieren te garanderen, werd een ecologisch netwerk
(EIN) uitgewerkt. Dit netwerk volgens SBP-1 is op de figuur hieronder weergegeven.

Figuur 3-4: Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven en netwerk ecologische infrastructuur

Ter hoogte van het projectgebied zijn broedlocaties van de gierzwaluw gesitueerd. Overige
aandachtssoorten rondom het projectgebied zijn Slechtvalk en Huiszwaluw. Enkele droge graslanden,
ruigtes en zones met pioniersvegetatie buiten het projectgebied, zijn van belang voor Bruin blauwtje.

In het MER zal deze info geactualiseerd worden op basis van het SBP-2, waarvan de goedkeuring is
voorzien in het voorjaar 2022.

3.2.7 Overige juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Zie tabel in bijlage 1.
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3.3 Vergunningstoestand en administratieve voorgeschiedenis

In functie van dit project heeft op 23 september 2020 al een vooroverleg plaatsgehad tussen de
initiatiefnemer en Departement Omgeving. Hieruit bleek dat de aanleg van nieuwe wegenis binnen de
bestemming “Gebied voor spoorinfrastructuur” (art. R7, GRUP Afbakening Zeehavengebied
Antwerpen - zie § 3.2.2) zoals voorzien in het project (zie § 5) niet in overeenstemming is met de
stedenbouwkundig voorschriften uit het GRUP.
Cf. Art 4.4.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan voor handelingen van algemeen belang
die een ruimtelijk beperkte impact hebben, evenwel worden afgeweken van stedenbouwkundige
voorschriften. Handelingen van algemeen belang kunnen een ruimtelijk beperkte impact hebben
vanwege hun aard of omvang, of omdat ze slechts een wijziging of uitbreiding van bestaande of
geplande infrastructuren of voorzieningen tot gevolg hebben.
Op het overleg is besloten dat het houden van een projectvergadering voorafgaand aan de
vergunningsvraag noodzakelijk is om na te gaan of de afwijkingsprocedure kan toegepast worden.
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4 Probleemstelling en voorafgaand alternatievenonderzoek
4.1 Probleemstelling en verantwoording van het project

De hoge graad van interferenties (spoorverkeer, wegverkeer en binnen- en zeevaart) op en rond het
Oosterweeleiland belemmert op vandaag een vlotte doorstroming van de verschillende
verkeersstromen en geeft aanleiding tot verschillende onveilige verkeerssituaties op het
Oosterweeleiland. De bestaande Oosterweelbrug en Wilmarsdonkbrug zijn einde levensduur en dus
aan vervanging toe.
Een herorganisatie en herinrichting van de infrastructuur op en aansluitend aan het Oosterweeleiland
met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid dringt zich aldus op.

4.2 Voorafgaand alternatievenonderzoek

Er is in het voortraject al een hele weg afgelegd om te bepalen welk scenario het meest geschikt is
voor de herinrichting van het Oosterweeleiland. Vertrekkende van de feitelijke situatie op het terrein en
de huidige pijnpunten zijn er voor 4 bouwstenen mogelijke alternatieven gezocht. De combinatie van
al deze alternatieven heeft geleid tot 22 scenario’s die, bovenop het referentiescenario waarbij enkel
de Wilmarsdonkbrug en Oosterweelbrug worden vervangen door gelijkaardige exemplaren,
geëvalueerd zijn in een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA).

Concreet is het project opgebouwd uit volgende 4 bouwstenen waarvoor telkens verschillende opties
werden onderzocht:

- De Oosterweelsteenweg, noordzijde Noordkasteelbruggen (NKB), exclusief het gedeelte
tussen de Scheldelaan en NKB;

- De Oosterweelsteenweg, zuidzijde Oosterweelbrug (OOB), inclusief het gedeelte tussen de
Vossenschijnstraat en OOB;

- De OOB;
- De Wilmarsdonkbrug (WIB).

In totaal werden er naast een referentiescenario waarbij enkel de WIB en OOB worden vervangen
door gelijkaardige exemplaren, 22 mogelijke scenario’s bepaald. Deze scenario’s zijn tot stand
gekomen door telkens een andere combinatie te maken van mogelijke opties per bouwsteen. Drie
elementen zijn echter in alle scenario’s constant gehouden:

1. De huidige NKB blijft behouden. In een eerdere studie is nagegaan of de brug kan verhoogd
worden (of varianten daarvan) om een vrije doorvaart van 9,1 meter te kunnen realiseren voor
een onbelemmerde doorvaart van de binnenvaart. Onder andere de toegangshellingen voor
het spoor naar de brug worden dan echter onacceptabel steil, waardoor de piste van de
aanpassing van de NKB verlaten werd;

2. De spoortoegang aan de noordzijde van het OWE wordt exclusief via de WIB gerealiseerd om
via een rechtstreekse bocht aan bundel Groenland aan te takken om het aantal interferenties
tussen spoor- en wegverkeer sterk te reduceren. De huidige spoortoegang via de OOB en het
bestaande verbindingsspoor vanaf de WIB richting Oosterweelsteenweg worden verwijderd.
Voor het doorgaande spoorverkeer richting NKB wordt vanaf de WIB aangetakt aan de
bestaande spoorverbinding van bundel Groenland richting zuiden. Daarvoor moet net ten
oosten van de Oosterweelsteenweg ruimte worden gecreëerd.

3. De aanleg van een nieuwe leidingentunnel ter hoogte van de WIB ter vervanging van de
bestaande verouderde tunnel.
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4.2.1 Oosterweelsteenweg zijde NKB

Voor deze bouwsteen zijn er twee opties onderzocht:
- Het handhaven van het huidige weg- en spoortracé zonder aanpassingen;
- Het verleggen van het wegtracé naar de oostzijde van de spoorwegberm en het verschuiven

van het spoor zo ver mogelijk naar de westzijde. Het spoorverkeer zal dan (bij voorkeur)
gebruik maken van de westelijke brugklap van de NKB, het wegverkeer van de oostelijke
waardoor treinen en wegverkeer onafhankelijk van elkaar en zonder interferentie de NKB
kunnen passeren.
Op die manier wordt ook een afgescheiden doorgaande weg gecreëerd. De huidige
Oosterweelsteenweg krijgt een lokale functie.

4.2.2 Oosterweelsteenweg zijde OOB

Voor deze bouwsteen zijn vier opties onderzocht:
- Het handhaven van het bestaand tracé op maaiveldhoogte;
- Het bestaand tracé met een verhoogde ligging als aanloop naar een verhoogde OOB (zie

verder);
- Een nieuw tracé via Ouland op maaiveldhoogte. Bij deze optie wordt gebruik gemaakt van de

huidige spoorbedding ten zuiden van de OOB. De sporen zijn daar immers verwijderd
aangezien het spoorverkeer enkel nog gebruik zal maken van de WIB (zie hierboven).
Op die manier wordt ook een afgescheiden doorgaande weg gecreëerd. De huidige
Oosterweelsteenweg krijgt een lokale functie;

- Een nieuw tracé via Ouland zoals hierboven beschreven, maar met een verhoogde ligging als
aanloop naar een verhoogde OOB (zie verder).

4.2.3 Oosterweelbrug

De vervanging van de OOB is een vast gegeven en vormt de rechtstreekse aanleiding van het project.
Deze brug is immers einde levensduur en dient vervangen te worden. Deze brug wordt in de toekomst
de enige noordelijke aansluiting voor het wegverkeer. Treinen zullen geen gebruik meer maken van
deze brug. Drie opties zijn onderzocht:

- Een nieuwe beweegbare brug op maaiveldniveau, zoals de huidige situatie;
- Een vaste, verhoogde brug met een vrije doorvaart op 9,1 meter, zodat ook hoger geladen

binnenvaartschepen kunnen passeren zonder dat het wegverkeer dient te worden gesperd.
De vaste overspanning kan eventueel worden weggenomen bij noodgevallen (bv. als de NKB
volledig gesperd is voor scheepvaartverkeer) om zeevaartverkeer toch te laten passeren.;

- Een beweegbare, verhoogde brug met een vrije doorvaart op 9,1 meter. Aangezien de brug
beweegbaar is, kan zeevaart ook steeds via deze route passeren. Deze optie kan enkel in
combinatie worden gerealiseerd met een verhoogde ligging van de Oosterweelsteenweg via
het bestaande tracé of via Ouland.

4.2.4 Wilmarsdonkbrug

Ook de vervanging van de WIB is een vast gegeven en vormt mee de rechtstreekse aanleiding van
het project. Deze brug is immers einde levensduur en dient vervangen te worden. Deze brug wordt de
enige noordelijke aansluiting voor het spoorverkeer. De huidige WIB zal worden vervangen door twee
evenwijdig gelegen beweegbare spoorbruggen op maaiveldniveau. Iedere afzonderlijke brug zal
telkens over 1 spoor beschikken. De dubbele uitvoering moet voldoende redundantie bieden zodat het
spoorverkeer onder alle omstandigheden het Oosterweeleiland vanuit het noorden kan bereiken. De
bruggen zullen overrijdbaar zijn voor het wegverkeer in geval van nood. Twee opties zijn onderzocht:

- Twee afzonderlijke enkele bruggen op maaiveldniveau met telkens 1 overrijdbaar spoor;
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- Twee bruggen zoals hierboven, maar 1 brug wordt breder uitgevoerd zodat er daarop twee
rijstroken voor het wegverkeer op kunnen worden aangelegd. Dit biedt het voordeel dat er bij
een sperring van de OOB een afzonderlijke wegroute kan worden ingericht voor het
wegverkeer, zonder interferentie met het spoorverkeer dat dan de andere, enkele brug zal
gebruiken.

4.2.5 Overzicht

De logische combinatie van de 4 bouwblokken en de verschillende opties per bouwblok, zorgt voor 22
mogelijke scenario’s voor de herinrichting van de verkeersinfrastructuur van het Oosterweeleiland.

De samenstelling van de 22 mogelijke scenario’s zijn weergegeven in de hierna volgende tabel.
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Tabel 4-1: samenstelling 22 scenario’s

Scenario’s
Bouwsteen Optie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Oosterweelsteenweg aan zijde NKB Bestaand tracé X     X     X   X   X   X   X   X   X   X
Nieuwe weg op spoortracé   X X   X X   X   X   X   X   X   X   X   X

Oosterweelsteenweg aan zijde OOB Maaiveld - bestaand tracé X X   X X
Maaiveld - tracé Oudland X X
Verhoogd - bestaand tracé X X X X X X X X
Verhoogd - tracé Oudland                             X X X X X X X X

OOB Niveau maaiveld X X X X X X
Verhoogd vast X X X X X X X X
Verhoogd beweegbaar                     X X X X         X X X X

WIB 1x1 + 1x1 X X X       X X     X X     X X     X X
1x1 + 1x2       X X X     X X     X X     X X     X X
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4.3 Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) op hoofdlijnen

Voor het bepalen van het voorkeurscenario werd er een analyse uitgevoerd van de kosten en
de baten van ieder individueel scenario. Voor ieder van deze 22 scenario’s (+ het
referentiescenario als vergelijkingsbasis) werd telkens de kostprijs van de realisatie berekend
en werden de baten in kaart gebracht. Volgende (groepen van) criteria werden daarbij in de
evaluatie opgenomen:

- Vermeden hinder voor het wegverkeer als gevolg van een vermindering van de
brugbewegingen OOB/WIB;

- Vermeden hinder voor het wegverkeer als gevolg van een vermindering van de
brugbewegingen NKB;

- Vermeden hinder voor het wegverkeer als gevolg van een vermindering van de
interferentie met het spoorverkeer;

- Vermeden hinder voor het spoorverkeer als gevolg van het wegvallen van spertijden
aan de bruggen;

- Vermeden hinder voor het binnenvaartverkeer als gevolg van het wegvallen van
spertijden aan de bruggen;

- Vermeden ongevallen.

Uit de MKBA werden de volgende conclusies getrokken:
1. Scenario’s met een verhoogde vaste OOB geven een positief kosten-batensaldo. De

kosten van de werken voor de scheiding van het spoor- en wegverkeer en van een
verhoogde brug worden terugverdiend door mobiliteits- en veiligheidsbaten voor weg-,
spoor- en binnenvaartverkeer. De baten van een verhoogde beweegbare OOB wegen
niet op tegen de bijkomende kosten;

2. Dat saldo is nog iets positiever voor de scenario’s met een omlegging van de
Oosterweelsteenweg via het spoortracé, vooral als gevolg van de mobiliteits- en
veiligheidsbaten;

3. De baten van een verbrede WIB wegen niet op tegen de kosten.

Op basis van de resultaten van de MKBA werden de scenario’s H en P als 2 mogelijke opties
weerhouden.
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4.4 Scenario P als voorkeursscenario

Scenario P en H verschillen enkel in het tracé dat gevolgd wordt door de hoofdas voor
wegverkeer tussen de Oosterweelbrug en het toekomstige kruispunt tussen hoofdas en lokale
wegenis. In scenario H wordt hiervoor het tracé van de Oosterweelsteenweg gevolgd, in
scenario P tracé Ouland waarbij gebruik wordt gemaakt van de huidige spoorbedding ten
zuiden van de Oosterweelbrug.
Gezien scenario P :

- slechts 1 kruispunt omvat op de hoofdas zijnde het kruispunt tussen hoofdas en lokaal
verkeer (in plaats van 2 in scenario H : extra kruispunt met de Wilmarsdonksteenweg),

- in een betere doorstroming op de hoofdas resulteert dan scenario H,
- de toegankelijkheid van de concessies langs de Oosterweelsteenweg niet hypothekeert

in tegenstelling tot scenario H
- verenigbaar is met het behoud van de leidingen onder het tracé van de

Oosterweelsteenweg in tegenstelling tot scenario H
- ter hoogte van het bestaande voetbalplein resulteert in 2 restpercelen die gezien de

grootte en configuratie in aanmerking komen voor de herlokalisatie van te verplaatsen
concessies, terwijl de restpercelen in scenario H meer versnipperd zijn en onregelmatig
van vorm waardoor een functionele ingebruikname ifv concessies minder evident is,

werd scenario P als voorkeurscenario weerhouden voor de herinrichting van de
verkeersinfrastructuur van het Oosterweeleiland. Gezien de vele nadelen die scenario H in de
onderlinge vergelijking met zich brengt, wordt scenario H niet als redelijk alternatief
weerhouden.
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5 Het project
5.1 Aanleiding voor en verantwoording van het project

De Wilmarsdonkbrug en Oosterweelbrug ontsluiten het Oosterweeleiland langs de noordelijke
zijde. Deze bruggen zijn einde levensduur en dienen vervangen te worden. Dit vormt de
aanleiding om de hele ontsluiting van het Oosterweeleiland en haar noord-zuid as te verbeteren.
De hoge graad van interferrenties (spoorverkeer, wegverkeer en binnen- en zeevaart) op en rond
het Oosterweeleiland belemmert immers een vlotte doorstroming van de verschillende
verkeersstromen en geeft aanleiding tot verschillende onveilige verkeerssituaties.
Het project beoogt deze verkeerssituatie te verbeteren en veiliger te maken.

5.2 Doelstelling

Het project omvat de herinrichting van de verkeersinfrastructuur op het Oosterweeleiland.
Bedoeling is om de oude infrastructuur te vernieuwen en om de verkeersstromen op het
Oosterweeleiland te optimaliseren en verkeersveiliger te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van innoverende duurzaamheidsprincipes in ontwerp én uitvoering met het oog op een meer
ecologische haven.

5.3 Beschrijving van het project

5.3.1 Algemene beschrijving van het project

Voorafgaand aan deze m.e.r.-procedure is al een hele weg afgelegd om tot een geschikt
scenario voor de herinrichting van de verkeersinfrastructuur van het Oosterweeleiland te komen
(zie § 4). Scenario P werd vanuit dit voortraject als project weerhouden.
Het project heeft volgende kenmerken, van noord naar zuid:

1. De huidige Wilmarsdonkbrug wordt vervangen door 2 naast elkaar gelegen
afzonderlijke, beweegbare spoorbruggen op maaiveldniveau. Deze bruggen zullen in
principe exclusief gebruikt worden voor het spoorverkeer zodat er geen interferentie
meer optreedt met het wegverkeer. Spertijden worden dan ook overbodig. De dubbele
uitvoering zorgt voor de noodzakelijke redundantie. De 2 bruggen zullen echter in geval
van nood en tijdens de bouw van de Oosterweelbrug wel door het wegverkeer
overrijdbaar zijn. De bruggen zullen in principe verticaal geplaatst worden om het
binnenvaartverkeer zo weinig als mogelijk te hinderen. Enkel voor een treinpassage (of
wanneer er in ‘noodsituaties’ wegverkeer over moet passeren), zullen ze worden
neergelaten.  Ten behoeve van de nieuwe Wilmarsdonkbruggen moeten de
landhoofden aangepast en verbreed worden. Daarnaast wordt ter plaatse ook een
nieuwe leidingentunnel voorzien.

2. De huidige Oosterweelbrug wordt vervangen door een wegneembare, vaste verhoogde
brug met een vrije doorvaarthoogte van minimum 9,1 meter zodat ook hoger beladen
binnenvaartschepen hier kunnen passeren zonder dat er interferentie optreedt met het
wegverkeer. De logische route voor hoog geladen binnenvaartschepen zal dan in de
toekomst ook via het Leopolddok en het Albertdok onder de nieuwe Oosterweelbrug
door verlopen. Spertijden worden zo ook overbodig. Deze brug zal exclusief gebruikt
worden door het wegverkeer. Samen met de verhoogde brug dienen aanloophellingen
en/of viaductconstructies aangelegd te worden.
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3. De hoofdas voor het noord-zuid wegverkeer wordt verlegd naar de oostzijde over de
spoorwegberm die tussen de Noordkasteelbruggen en de Oosterweelbrug loopt. Op die
manier worden kruisingen van de hoofdas voor wegverkeer met hoofdsporen vermeden
(in de huidige situatie zijn er 4 dergelijke kruisingen) en wordt er een scheiding tot stand
gebracht tussen doorgaand en lokaal verkeer. Ter hoogte van het sportterrein wordt
een aansluiting gerealiseerd van de hoofdas voor wegverkeer op de bestaande lokale
weginfrastructuur en de bestaande Oosterweelsteenweg. De nieuwe hoofdas voor
wegverkeer wordt slechts nog door 1 spoor voor lokale bedieningen gekruist.
Bij de aanleg van de wegenis voor wegverkeer worden ook fietspaden voorzien.
Hiervoor wordt de procedure start- en projectnota gevolgd.
De bestaande Oosterweelsteenweg wordt op het Oosterweeleiland omgevormd tot een
lokale weg waarbij ook de toegangen tot de aangelegen bedrijven kunnen worden
geoptimaliseerd en veiliger gemaakt.

4. Het spoorverkeer wordt over een grotendeels volledig nieuw tracé over het
Oosterweeleiland geleid. Direct ten zuiden van de Wilmarsdonkbruggen wordt een
nieuwe directe verbindingsbocht aangelegd richting bundel Groenland. De bundelkop
wordt daarbij ook aangepast. Voor het doorgaande spoorverkeer loopt het tracé
evenwijdig aan de Wilmarsdonksteenweg richting zuiden om dan via de bestaande
spoorbedding ten zuiden van de Scheurweg richting Noordkasteelbruggen af te buigen.

5. De Noordkasteelbruggen blijven in de huidige staat behouden. Enkel zal de westelijke
brugklap in principe exclusief door het spoorverkeer worden gebruikt en de oostelijke
door het wegverkeer, zodat geen interferentie meer optreedt tussen spoor- en
wegverkeer. Voor noodgevallen wordt wel voorzien dat spoor- of wegverkeer wel nog
telkens gebruik kan blijven maken van de andere brugklap. De Noordkasteelbruggen
moeten in de toekomst in principe enkel nog draaien voor de zeevaart: hoog beladen
binnenvaartschepen zullen gebruik moeten maken van de passage via de verhoogde
vaste Oosterweelbrug en de Wilmarsdonkbruggen. Door deze rerouting wordt het
aantal brugbewegingen van de Noordkasteelbruggen gereduceerd van gemiddeld 24
per dag naar een 10-tal.

Figuur 5-1: Project herinrichting Oosterweeleiland
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Concrete deelingrepen ter realisatie van het project worden aangegeven bij de bespreking van
de fasering voor de realisatie van het project (zie § 5.4.2).

5.3.2 Andere projectonderdelen

Naast de herinrichting van de infrastructuur zoals hierboven beschreven, omvat het project ook
de volgende onderdelen :

- Vernieuwing bedieningsgebouw beweegbare bruggen en radartoren
- Aanleg nutsleidingen
- de mogelijke verplaatsing van pijpleidingen
- Afwatering van de wegenis
- De omgevingsaanleg

Deze projectonderdelen zullen in de fase van het MER verder geconcretiseerd worden.

5.3.3 Herlocalisatie betrokken concessionarissen

Voor de realisatie van het project zoals hierboven beschreven zullen verschillende bedrijven
(concessionarissen) moeten geherlocaliseerd worden. Gesprekken hieromtrent zijn opgestart.
Parallel met de verdere uitwerking van het project wordt in samenspraak met het havenbedrijf
en de betrokken concessionarissen naar nieuwe locaties gezocht. In eerste instantie wordt
hierbij gekeken naar terreinen die op heden beschikbaar zijn of die vrijkomen bij de herinrichting
van de infrastructuur.

De herlocalisatie van de bedrijven zelf vormt geen onderdeel van het project. De
omgevingsvergunningsaanvraag voor de herinrichting van de infrastructuur van het
Oosterweeleiland zal m.a.w. geen dienst doen als omgevingsvergunningsaanvraag voor de
herlocatie van de betrokken bedrijven. Wel zal er voldoende afgestemd worden met de
geïmpacteerde concessionarissen opdat hun werken tijdig uitvoerd zullen zijn om een vlot
verloop van voorliggend project te bestendigen.

5.4 Beschrijving van de aanlegfase

In de fase van deze aanmelding zijn nog niet veel details gekend m.b.t. de concrete
uitvoeringstechnieken. Ook de constructielocaties voor de bruggen zijn momenteel nog niet
gekend.  In de fase van de uitwerking van het project-MER zullen projectingrepen zo mogelijk
geconcretiseerd worden en/of zullen ook randvoorwaarden of wenselijkheden (aanbevelingen)
m.b.t. de aanlegwerkzaamheden vanuit het milieuonderzoek geformuleerd worden.

Hieronder wordt wel al een indicatie gegeven van de vooropgestelde timing voor de aanvang en
realisatie van het project (§ 5.4.1).

Daarnaast is er vanuit een minder-hinder benadering en met het oog op het maximaal vrijwaren
van de doorgang voor spoor- en wegverkeer tijdens de werkzaamheden, ook al een eerste
voorstel van fasering der werken opgesteld. Dit voorstel van fasering wordt beschreven onder
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§ 5.4.2, waarbij bij elke deelfase een motivering gegeven wordt, naast de impact op de
verschillende verkeersstromen.

5.4.1 Timing

De beoogde timing voor de realisatie van het project en de verwachte duurtijd van de werken is
als volgt :

- Start der werken : in de loop van 2024
- Duurtijd werkzaamheden : ongeveer 7 jaar.
- Ingebruiksname : ten vroegste 2030

5.4.2 Fasering der werken

Het garanderen van de toegankelijkheid van het Oosterweeleiland voor weg- en spoorverkeer
via de bruggen en het in stand houden van de spoorverbindingen zijn de kernuitgangspunten
voor de fasering van de aanlegwerkzaamheden. Behoudens kortstondige onderbrekingen in
overleg met de getroffen bedrijven moet het te allen tijde mogelijk blijven om alle delen van het
eiland te blijven ontsluiten met een spoorverbinding en dit gedurende de volledige uitvoering
van de werken. Daarnaast is het ook de bedoeling om de continuïteit van het wegverkeer over
het eiland tijdens de werken te behouden. Tevens moet de werking van de bedrijven op het
Oosterweeleiland verzekerd blijven. Het volledig afsluiten van het Oosterweeleiland langs één
ontsluitingszijde is te vermijden.

Omdat zowel de Oosterweelbrug als de Wilmarsdonkbrug vernieuwd zullen worden, is een op
de hierboven aangehaalde continuïteit van spoor- en wegverbindingen afgestemde fasering van
de werken belangrijk. Onderstaand wordt de fasering van de werken cf. de huidige inzichten
besproken. Figuur 5-2 situeert ruimtelijk de hoofdfasen van de fasering.

Figuur 5-2: Situering hoofdfasen van de uitvoeringswerken
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5.4.2.1 Hoofdfase 1 – Vervanging Wilmarsdonkbrug

Deze hoofdfase heeft als doel de nieuwe Wilmarsdonkbruggen te realiseren.

In deze fase worden volgende werken uitgevoerd:
- Verplaatsing nutsleidingen en mogelijk vervanging leidingenkoker door een zinker
- Uitbreidingswerken van de landhoofden
- Afbraak en weghalen bestaande brug
- Aanpassingswerken en afwerken landhoofden
- Opbouwen en plaatsen van de nieuwe Wilmarsdonkbruggen

Motivatie fasering:
De werken aan de Wilmarsdonkbrug worden eerst voorzien, zodat deze route als alternatieve
route kan gebruikt worden tijdens de latere werken aan de Oosterweelbrug. De twee nieuwe
Wilmarsdonkbruggen worden immers ook ontworpen om (in noodsituaties of specifieke
omstandigheden) wegverkeer over te laten rijden.

Impact van deze fase op de verkeersstromen:
Weg- en spoorverkeer moet in deze fase omgeleid worden langs de Oosterweelbrug. De impact
op scheepvaartverkeer wordt nog onderzocht.

5.4.2.2 Hoofdfase 2 – Werken westelijke zijde Oosterweeleiland

Deze hoofdfase heeft als voornaamste doel om de nieuwe spoorverbinding
Wilmarsdonkbruggen – Noordkasteelbruggen te realiseren.

In deze fase wordt de volledige westelijke zijde van het projectgebied in verschillende deelfases
aangepakt.

De deelfases van deze hoofdfase kunnen deels gelijktijdig worden uitgevoerd en omvatten :
- realisatie Wilmarsdonksteenweg ten noorden van de Wilmarsdonkbruggen
- realisatie Spoorverbinding Groenland - Wilmarsdonkbrug ten zuiden van de

Wilmarsdonkbruggen
- realisatie Spoorverbinding Emdenweg – Oosterweelsteenweg &

Wilmarsdonksteenweg
- realisatie Spoorverbinding Oosterweelsteenweg – Noordkasteelbruggen

Subfase 2.1: Wilmarsdonksteenweg ten noorden van de Wilmarsdonkbruggen

De zone waarop deze fase betrekking heeft betreft de Wilmarsdonksteenweg tussen de
Wilmarsdonkbruggen en de Henry Fordlaan. Deze zone bevindt zich dus ten noorden van het
Oosterweeleiland. Er worden nieuwe sporen geplaatst en de wegenis wordt volledig
heringericht met rijweg, parkeerstroken, fiets- en voetpaden.

Motivatie en duiding fasering:
Deze werken kunnen in principe deels gecombineerd worden met de werken aan de
Wilmarsdonkbruggen en fundering. Om materiaal en machines te kunnen aanleveren richting
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de Wilmarsdonkbrug, lijkt het evenwel aangewezen om deze werken te laten aanvangen nadat
de nieuwe bruggen in gebruik zijn. Naar hinder voor de aanwezige bedrijven (CNH, Vollers) is
het ook een meerwaarde om langs het noorden en het zuiden te kunnen ontsluiten.

Impact op verkeersstromen:
Ontsluiting langs de nieuwe Wilmarsdonkbruggen is in deze fase niet mogelijk. Alle verkeer is
genoodzaakt om de Oosterweelbrug te gebruiken.
De mogelijke impact op toegankelijkheid van de concessies is lokaal af te stemmen.

Subfase 2.2: Spoorverbinding Groenland - Wilmarsdonkbrug ten zuiden van de
Wilmarsdonkbruggen

In deze subfase wordt een spoorverbinding voorzien van de Wilmarsdonkbruggen naar de
bundel Groenland. Om dit te kunnen realiseren moet het huidige terrein van A.B.T. bouwrijp
gemaakt worden en zullen er op voorhand reeds enkele gebouwen verplaatst zijn.
De aanzet van de spoorverbinding van de Wilmarsdonkbrug richting zuiden tot voorbij de
Emdenweg en de herinrichting van de Emdenweg vinden ook plaats in deze fase. Zo ook de
vernieuwing van de wegenis van Wilmarsdonkbrug tot en met kruispunt Emdenweg en de
opbraak van de spoorverbinding Wilmarsdonkbrug met Oosterweelsteenweg (tussen Wijnweg
en gebouwen Vollers.

Figuur 5-3:‘Situering werkzone subfase 2.2

Motivatie en duiding fasering:
Deze werken kunnen in principe deels gecombineerd worden met de werken aan de
Wilmarsdonkbruggen en fundering. Om materiaal en machines te kunnen aanleveren richting
de Wilmarsdonkbrug, lijkt het evenwel ook hier aangewezen om de Wilmarsdonksteenweg pas
te vernieuwen nadat de nieuwe bruggen in gebruik zijn. Deze subfase moet worden uitgevoerd
alvorens de werken aan de spoorbundel in zone Scheurweg / Blauwe Weg aan te vatten.
Reden hiervoor is dat de spoorbundel Groenland in werking moet kunnen blijven.
Het gedeelte opbraak van de sporen tussen Wilmarsdonk en Oosterweelsteenweg kan flexibel
ingepast worden in eender welke fase vanaf het begin van de werken.
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Impact op verkeersstromen:
De Wilmarsdonkbruggen zijn in deze fase niet bereikbaar voor doorgaand wegverkeer.
Ook spoorverkeer kan geen gebruik maken van deze route, de situatie is nog dezelfde als hoe
ze was op moment dat de Wilmarsdonkbruggen werden afgesloten. Bundel Groenland zal op
het einde van deze fase via de Wilmarsdonksteenweg aansluiten en ontsluiten voor
spoorverkeer.
Bij het finaal realiseren van de nieuwe spooraansluiting zal het uiteraard gedurende een korte
tijd niet mogelijk zijn om de spoorbundel te gebruiken. Het is af te stemmen met Infrabel hoe dit
zo efficiënt mogelijk kan gebeuren en welke afspraken hierrond met de bedrijven realistisch zijn.
Vermoedelijk zal de overkoppeling in een weekend gebeuren.

Al het wegverkeer wordt tijdens deze fase afgewikkeld via de Oosterweelbrug.

Bedrijven in het westelijke deel van het eiland kunnen via de Blauwe weg en
Wilmarsdonksteenweg richting Oosterweelsteenweg blijven aansluiten.

De spoorovergangen van de Emdenweg en het nieuwe kruispunt in opbouw, samen met de
vernieuwingswerken van A.B.T., dienen nog verder bekeken te worden in samenspraak met
A.B.T. en Infrabel.

Subfase 2.3: Spoorverbinding Emdenweg – Oosterweelsteenweg & Wilmarsdonksteenweg

Deze subfase omvat het vernieuwen van ‘spoorknoop west’: aanleg spoorverbinding tussen
resp. Oosterweelsteenweg en Groenland + Wilmarsdonkbruggen. Daarnaast omvat deze
subfase het maken van de aansluiting wegenis Blauwe Weg – Emdenweg en het vernieuwen
van de Wilmarsdonksteenweg inclusief de bocht aan Blauwe Weg en het deel tot aan de
Oosterweelsteenweg.

Figuur 5-4:‘Situering werkzone subfase 2.3

Tegen het einde van deze subfase moet de spoorverbinding voor het hoofdspoor tot aan de
Oosterweelsteenweg klaarliggen. De aanleg van de sporen moet in subfases gebeuren om de
aansluiting richting lokale sporen “Vierde Havendok Noordkaai” blijvend te garanderen. De
verbinding naar het bestaande spoor richting Oosterweelbrug dient in stand gehouden te
blijven. Dit zal belangrijk zijn in subfase 3.2 om de spoorbundel West-Siberië bereikbaar te
houden.



PROJECT-MER HERINRICHTING OOSTERWEELEILAND

PROJECTNR 45010015
AANMELDING MET VERZOEK TOT SCOPINGSADVIES 33 (120)

Motivatie fasering:
Om de Blauwe weg te kunnen blijven aansluiten, dient de verbinding naar Emdenweg in vorige
subfase gerealiseerd te zijn. In vorige subfase werd hier nog een deels tijdelijke verbinding naar
de Blauwe Weg gemaakt vanuit Emdenweg. In begin van deze fase wordt deze verder
afgewerkt tot de definitieve verbinding. Daarbij wordt de nieuwe spooroverweg ter hoogte van
de nieuwe aansluiting van de Blauwe weg richting Emdenweg gemaakt. Zodra deze klaar is
wordt het spoortraject richting zuiden verder aangelegd. Het kruispunt Blauwe Weg –
Wilmarsdonksteenweg komt in deze fase te vervallen en wordt vervangen door een bocht om
niet in conflict te zijn met de nieuwe spoorverbinding.

Impact op verkeersstromen:
De Wilmarsdonkbruggen zijn niet bereikbaar voor doorgaand wegverkeer over het eiland. Ook
spoorverkeer kan geen gebruik maken van deze route. Alle hoofdverkeer wordt verder
afgewikkeld via de Oosterweelbrug.
Het ontsluiten van lokaal verkeer tijdens de werken is lokaal af te stemmen en zal voor het
noordwestelijke deel via de Wilmarsdonkbruggen richting Ford Henrylaan wegrijden. Wat betreft
de bedrijven langs het werkgebied kan gewerkt worden zoals in een klassiek wegenisproject.
Hierrond zijn geen bijzondere complexiteiten te verwachten.
De bundel Groenland en noordwestelijke bedrijfszone zijn in deze fase enkel bereikbaar via de
Wilmarsdonkbruggen.

Subfase 2.4: Spoorverbinding Oosterweelsteenweg – Noordkasteelbruggen

Deze fase omvat :
- Vernieuwen spoorbundel Oosterweelsteenweg – Noordkasteelbruggen.
- Aanleggen nieuwe spoorovergang Oosterweelsteenweg.
- Bouwrijp maken zone Pasec Port voor aanleg nieuwe sporenbundel.

Tegen het einde van deze fase moet de spoorverbinding voor het hoofdspoor
Noordkasteelbruggen – Wilmarsdonkbruggen in gebruik genomen worden.

Figuur 5-5:‘Situering werkzone subfase 2.4
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Impact op verkeersstromen:
Hoofdtreinverkeer blijft over het Oosterweeleiland richting Oosterweelbrug, op het einde van de
fase wordt dit omgeschakeld richting Wilmarsdonkbruggen.
Het spoor langs de Lichterweg naar de bundel Alaska dient maximaal in gebruik te blijven.
Hiervoor moet mogelijks een tijdelijke spoorverbinding aangelegd worden of moeten andere
lokale maatregelen getroffen worden.

5.4.2.3 Hoofdfase 3 – Oosterweelbrug & oostelijke zijde Oosterweeleiland

Deze hoofdfase heeft als voornaamste doel de Oosterweelbrug en aansluitingen hierop te
realiseren.
Het moment waarop de verbinding voor het hoofdspoor richting westen klaar is, zal bepalend
zijn voor de start van de uitvoering van deze hoofdfase. Dat moment bepaalt immers vanaf
wanneer de afbraak van de Oosterweelbrug kan starten.

In deze hoofdfase kunnen de volgende onderdelen onderscheiden worden :
- Afbraak oude en realisatie nieuwe Oosterweelbrug (incl aanpassing landhoofden)
- Realisatie Spoorverbinding Wilmarsdonk – West Siberië & zone kruispunt hoofdas-

weg voor lokaal verkeer
- Aanleg wegenis hoofdas ten zuiden van het kruispunt
- Heraanleg Oosterweelsteenweg ten noorden van Oosterweelbrug met aansluiting op

brug.
- Heraanleg Oosterweelsteenweg ten zuiden van Oosterweelbrug met aansluiting op

brug.

Subfase 3.1: Oosterweelbrug

Deze fase heeft als doel de nieuwe Oosterweelbrug te realiseren.

In deze fase worden volgende werken uitgevoerd:
• Afbraak en weghalen bestaande brug
• Aanpassingswerken aan landhoofden
• Opbouw en plaatsen van de nieuwe Oosterweelbrug

Motivatie fasering:
De Oosterweelbrug wordt pas vernieuwd nadat de werken aan de westelijke zijde (met onder
andere de bouw van de nieuwe Wilmarsdonkbruggen) zijn afgerond zodat het spoor- en
wegverkeer dit westelijke tracé kunnen gebruiken tijdens de werken aan de Oosterweelbrug.
Pas als dat mogelijk is, kan hoofdfase 3 aanvangen.

Impact op verkeersstromen:
Al het weg- en spoorverkeer kan tijdens de werken aan de nieuwe Oosterweelbrug omgeleid
worden via de nieuwe Wilmarsdonkbruggen.

De impact op de waterwegen wordt nog bekeken.
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Subfase 3.2: Spoorverbinding Wilmarsdonk – West Siberië & zone kruispunt hoofdas-weg voor
lokaal verkeer

De nieuwe spoorverbinding tussen het nieuwe hoofdspoor en
West Siberië wordt in deze subfase gerealiseerd. Hiermee
samenhangend worden drie nieuwe spoorovergangen gebouwd.

Na het vernieuwen en in gebruik nemen van de spoorverbinding
kan de opbraak starten van het overige bestaande spoornet in
het kruispunt. Dat komt nu immers buiten gebruik te staan.
Aansluitend volgt dan de aanleg van het centrale kruispunt
tussen de nieuwe noordzuidas en de lokale wegenis.

Figuur 5-6:‘Situering werkzone subfase 3.2

Motivatie:
Het hoofdspoorverkeer rijdt niet langer richting de Oosterweelbruggen. Daardoor wordt het nu
pas mogelijk om deze sporen te gaan doorsnijden en hier het nieuwe spoor en de wegenis aan
te leggen. Deze fase kan samenvallen met de werken aan de Oosterweelbrug mits een
oplossing voor de bereikbaarheid van de spoorbundel West-Siberië haalbaar blijft. Indien dat
niet mogelijk is, moet deze fase uitgevoerd worden vooraleer gestart wordt met de werken aan
de Oosterweelbrug.

Impact op verkeersstromen:
De spoorbundel West-Siberië dient tijdens deze fase ontsloten te blijven via het bestaande
spoornet en de bocht richting Wilmarsdonkbruggen. Dit omwille van twee redenen:

- Het oude hoofdspoor is ter hoogte van de Noordkasteelbruggen geknipt.
- De Oosterweelbrug is uit dienst.

Subfase 3.3: Wegenis tracé Ouland ten zuiden van het kruispunt
Opbraak bestaande sporen en wegenisaanleg tussen het nieuwe centrale kruispunt en de
Noordkasteelbruggen. De wegenis wordt volledig heringericht op de locatie van de huidige
spoorbundel.

Motivatie:
Deze werken kunnen in principe opgestart worden vanaf het begin van hoofdfase 3. Er is geen
hinder met andere delen van het project. Qua toegankelijkheid van de projectzone voor
werfverkeer lijkt het meest praktisch om dit op te nemen nadat het centrale kruispunt en de
bijhorende spoorovergang is afgewerkt. Op dat moment is er in deze zone zowel langs
noordelijke als langs zuidelijke zijde immers toegang voor werfverkeer.
Gezien de beschikbare breedte hier ruim 20m bedraagt, lijkt het zeker ook mogelijk om de
werken uit te voeren met alleen toegang van aan de zuidelijke zijde of via het terrein langs
Ketelhof. De timing van deze fase lijkt dus niet bepalend en kan in de uitvoeringsfase flexibel
ingepland worden.
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Impact op verkeersstromen:
Aan het einde van deze fase kan de hoofdroute voor wegverkeer verplaatst worden van de
Oosterweelsteenweg naar het nieuwe tracé van de hoofdroute. Tijdens deze fase wordt er
weinig tot geen impact op de verkeersstromen verwacht.

Subfase 3.4: Oosterweelsteenweg ten noorden van Oosterweelbrug

Deze subfase beslaat de zone tussen de Oosterweelbrug en de Vossenschijnstraat. De
wegenis wordt volledig heringericht met rijweg en fietspad. Gezien de Oosterweelbrug een
verhoogde brug is, is dit gedeelte quasi over de volledige lente uit te voeren als viaduct.

Motivatie:
Deze werken kunnen in principe deels gecombineerd worden met de werken aan de
Oosterweelbrug. Om materiaal en machines te kunnen aanleveren richting de Oosterweelbrug
en een deel van de opbouw vanop het vasteland te kunnen uitvoeren, lijkt het evenwel
aangewezen om deze werken te laten aanvangen nadat de nieuwe brug in gebruik is.

Impact op verkeersstromen:
De Oosterweelbrug is niet bereikbaar voor verkeer. Alle verkeer wordt in deze fase afgewikkeld
via de Wilmarsdonkbruggen. Er sluiten geen bedrijven aan richting dit gedeelte van het
projectgebied.  Er worden geen bijzondere tijdelijke werken verwacht.

Subfase 3.5: Oosterweelsteenweg ten zuiden van Oosterweelbrug

Deze subfase omvat oa. zuidelijke aanloophelling van de Oosterweelbrug tot aan het nieuwe
centrale kruispunt. De wegenis wordt volledig heringericht met rijweg en fietspad. Gezien de
Oosterweelbrug een verhoogde brug is, is dit gedeelte quasi over de volledige lente uit te
voeren als ophoging of viaduct.
De Oosterweelsteenweg wordt verder gedowngraded tot lokale weg. De spoorovergangen en
het kruispunt met de Wilmarsdonksteenweg werden reeds in een voorgaande fase gerealiseerd.

Motivatie:
Deze werken kunnen in principe deels gecombineerd worden met de werken aan de
Oosterweelbrug en fundering. Om materiaal en machines te kunnen aanleveren richting de
Oosterweelbrug en een deel van de opbouw vanop het vasteland te kunnen uitvoeren, lijkt het
evenwel aangewezen om deze werken te laten aanvangen nadat de nieuwe brug in gebruik is.
In praktijk zal de helling aansluitend aan de brug worden opgebouwd.
Downgraden van de Oosterweelsteenweg is pas mogelijk wanneer het wegverkeer via het
nieuwe tracé wordt geleid, zie subfase 3.3

Impact op verkeersstromen:
De Oosterweelbrug is niet bereikbaar voor verkeer. Alle verkeer wordt nog steeds afgewikkeld
via de Wilmarsdonkbruggen. Voor de bedrijven langs de Vrieskaai en Schenkeldijk wordt de
definitieve situatie nu in werking gesteld: er is niet langer aansluiting richting de
Oosterweelsteenweg mogelijk.
In het zuidelijk gedeelte van het Oosterweeleiland is de Oosterweelsteenweg een 2x2 rijweg.
Door deze grote ruimte kunnen de werken zodanig uitgevoerd worden dat de baan te allen tijde
in gebruik kan blijven voor lokale ontsluiting. Pas op het einde van de werken, als de nieuwe as
voor doorgaand verkeer afgewerkt is, zal de Oosterweelsteenweg verder als lokale weg worden
heraangelegd.
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6 Alternatievenonderzoek
6.1 Inleiding

De doelstelling van een MER is het bestuderen en rapporteren van de milieueffecten van het
voorgenomen project en eventuele alternatieven.

Met betrekking hiertoe werden in de fase voorafgaand aan de MER-procedure reeds
verschillende conceptalternatieven in beschouwing genomen. In navolgende paragrafen wordt
toegelicht welke alternatieven eerder in overweging genomen werden en welke uiteindelijk
geselecteerd werden voor verder onderzoek in dit MER.

Bij het onderzoek naar redelijke alternatieven zijn er verschillende voorwaarden en criteria
waarmee rekening moet worden gehouden en dewelke dus een beperking op de mogelijke
alternatieve scenario’s opleggen.

Een alternatief dat hoogstwaarschijnlijk nooit zal gerealiseerd (kunnen) worden, is geen redelijk
alternatief. Redelijke alternatieven moeten daarom kansrijk zijn. Het bestuderen van
alternatieven die niet kansrijk zijn, is een verspilling van energie, tijd, mensen en middelen.
Redelijke alternatieven moeten dus beschikken over de kwaliteiten die het de moeite maken hen
in een MER te bestuderen, en later eventueel te realiseren.

In de eerste plaats moeten redelijke en kansrijke alternatieven minstens kunnen garanderen dat
de projectdoelstellingen gehaald worden. Alternatieven die hier niet aan voldoen zijn geen
redelijke alternatieven en dienen niet verder onderzocht te worden, behalve wanneer de
initiatiefnemer er vrede mee kan nemen dat de doelstelling slechts ten dele wordt gehaald.

Een alternatief moet ook realistisch zijn. Een technisch haalbaar alternatief wordt in deze
beschouwd als een alternatief dat in de praktijk kan worden uitgevoerd, gebruik makend van
bestaande technieken. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met het risico dat de voorgestelde
uitvoering met zich meebrengt, dewelke afgewogen worden tegenover de voordelen op milieu-
(of ander) vlak die men wenst te bewerkstelligen met dat welbepaalde alternatief. Ook een
onevenredige (en niet te milderen of compenseren) aanslag op mens, milieu of natuur kan er toe
leiden een alternatief als niet realistisch te beschouwen. Alternatieven die in verhouding tot de
doelstelling of tot andere alternatieven erg veel duurder zijn of veel stringentere technische eisen
hebben, of niet in evenredige mate voordelen bieden op milieuvlak, zijn niet realistisch en
daardoor ook niet kansrijk. Criteria die verder in rekening te brengen zijn om te bepalen of een
realistisch alternatief al dan niet redelijk is, zijn

· randvoorwaarden vanuit de regelgeving, vanuit de specifieke eisen die gesteld worden aan
de oplossing van een probleem, of opgelegd door de fysische omstandigheden

· duidelijkheid over onaanvaardbare effecten bij voorbaat
· het ontbreken van een zekere mate van draagvlak bij en bespreekbaarheid met betrokken

actoren
· kansrijke alternatieven moeten binnen de bevoegdheid of actiemogelijkheden van de

initiatiefnemer vallen.

Voor een project-MER met als voorwerp een concreet project, in het kader van een aanvraag
voor een omgevingsvergunning, kunnen andere projectalternatieven in beschouwing genomen
worden, maar vallen alternatieven op plan- of beleidsniveau buiten de scope van het
alternatievenonderzoek in het MER.
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Hieronder wordt het nulalternatief besproken en wordt voor verschillende soorten alternatieven
aangegeven in welke mate deze in voorliggend geval aan te orde zijn.

6.2 Nulalternatief

Het nulalternatief beschrijft de situatie indien het project niet wordt uitgevoerd.

Het nulalternatief wordt niet aanzien als een redelijk alternatief, aangezien het geen oplossing
biedt voor de huidige problemen. Het nulalternatief komt met andere woorden niet tegemoet
aan de doelstelling van het project.
De situatie van het nulalternatief wordt in het MER wel meegenomen als de referentiesituatie.

6.3 Locatiealternatieven

Een locatiealternatief is een alternatief dat erin bestaat het plan of project (of delen ervan) te
realiseren op een andere locatie dan die voorzien in het basisalternatief.

Het project voorziet de herinrichting en herorganisatie van de infrastructuur op het
Oosterweeleiland, voornamelijk om het aantal conflictpunten te verminderen.
In die zin zijn locatiealternatieven (een projectgebied elders) hier niet aan de orde.

6.4 Inrichtingsalternatieven

Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen het projectgebied een andere
(ruimtelijke) configuratie van oplossingsmogelijkheden of bouwstenen te voorzien.

In het voortraject werden verschillende combinaties van opties voor de bouwstenen waaruit het
project bestaat, op hun haalbaarheid onderzocht (zie § 4). Uit de maatschappelijke
kostenbatenanalyse die hierover gebeurde werden 2 scenario’s als mogelijke opties
weerhouden, scenario P en H (zie § 4.3).  Gezien de vele nadelen die scenario H heeft t.a.v.
scenario P (zie § 4.4), wordt scenario H niet als redelijk alternatief weerhouden en niet verder
meegenomen in het onderzoek.

De andere scenario’s (combinaties van opties voor de verschillende bouwstenen) uit de MKBA
worden evenmin verder onderzocht in het MER daar het op basis van de MKBA evenmin redelijke
alternatieven betreffen.

6.5 Uitvoeringsalternatieven

Een uitvoeringsalternatief is een alternatief dat slechts van het basisalternatief verschilt door de
manier waarop het wordt uitgevoerd. Een uitvoeringsalternatief heeft meestal betrekking op de
technieken die gebruikt worden om een bepaalde ingreep te realiseren (b.v. bouwwijze), dus op
de aanlegfase.
Momenteel zijn er nog veel onzekerheden m.b.t. de te hanteren uitvoeringstechniekenen. In
deze fase worden dan ook geen verschillende uitvoeringsalternatieven beschouwd.
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Vanuit het milieuonderzoek in het MER zullen evenwel randvoorwaarden en aanbevelingen
geformuleerd worden m.b.t. de aanlegwerkzaamheden, om de milieu-impact van het project te
vermijden of te beperken.
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7 Beknopte omgevingsanalyse

7.1 Abiotische kenmerken

7.1.1 Topografie, bodem en grondwater

Het project- en studiegebied kent ter hoogte van de tracés overwegend een vlak karakter
gelegen tussen 6 en 7 mTAW. In het zuiden kent het projectgebied wel een helling naar het
zuiden omwille van de aanloop naar de Noordkasteelbrug met een hoogte van ca. 12 mTAW.

Op de bodemkaart (kaart 6) is het Oosterweeleiland overwegend getypeerd als antropogene
bodem waarbij het zuidelijke deel aangeduid is als voornamelijk opgehoogde gronden (ON) en
het noordelijke deel als bebouwde zones (OB). Door de havenontwikkeling en ontwikkeling van
bedrijventerreinen is in het projectgebied geen natuurlijke onverstoorde bodem meer aanwezig.
Tussen het Vierde en het Vijfde Havendok is op de bodemkaart nog gedeeltelijk een natuurlijke
bodem aangegeven. In de praktijk gaat het hier evenwel ook om antropogene bodems. De
ophogingen ter hoogte van het Oosterweeleiland zouden 4-5 m dik zijn.

In het project- en studiegebied bevinden zich heel wat percelen waarvoor bodemonderzoeken
bekend zijn bij de OVAM. Vaak zijn bodemsaneringsprojecten opgesteld of uitgevoerd (kaart 7).

Er komen geen grondwaterwingebieden of beschermingszones voor grondwaterwinningen voor
in het studiegebied.

Het projectgebied is gelegen binnen de zone aangeduid op de verziltingskaart van 1974
waarvoor geen data m.b.t. de diepte van het grensvlak zoet/zout gekend zijn.

Figuur 7-1: Verziltingskaart 1974 (Bron: Bodemverkenner)
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7.1.2 Hydrografisch kenmerken

Het project situeert zich in het bekken van de Beneden-Schelde, in het deelbekken van de
Scheldehaven.

De volgende bevaarbare waterlopen en oppervlaktewaterlichamen situeren zich in de directe
omgeving van het Oosterweeleiland:
· Leopolddok,
· Hansadok,
· Vierde Havendok
· Vijfde Havendok,
· Wachtdok,
· Amerikadok,
· Albertdok,
· 3de Havendok,
· 2de Havendok.
Deze dokken (waterlichaamcode VL17_187 ) werden in het bekkenbeheerplan gecategoriseerd
als meer, watertype zeer licht brak water aangeduid. Het statuut is kunstmatig wat wil zeggen
dat deze door de mens zijn aan gelegd.

De waterlopen zijn in beheer door Afdeling Maritieme Toegang (AMT) en door Havenbedrijf
Antwerpen (HA) op lokaal niveau.

Het project- en studiegebied worden op de watertoetskaart niet aangeduid als
overstromingsgevoelig. Op de pluviale overstromingsgevaarkaart zijn op het Oosterweeleiland
wel zones als overstroombaar ingetekend.

Figuur 7-2: Pluviale overstromingsgevaarkaart huidig klimaat
(Bron: https://www2.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Loketten/overstromingsrichtlijn)
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7.2 Biotische kenmerken

Het projectgebied is niet gelegen in SBZ-gebied of VEN-gebied (zie kaarten 10 en 11). Het
habitatrichtlijngebied van de Schelde ligt op minimaal ca. 800m afstand. Zones langs de oevers
van de Schelde zijn opgenomen als VEN-gebied ‘Slikken en schorren langsheen de Schelde’.
In de ruimere omgeving (>1,5 km) zijn de Vogelrichtlijngebieden De Kuifeend en de
Blokkersdijk, Schorren en polders van de Beneden-Schelde gelegen en de VEN-gebieden De
Kuifeend, De Oude Landen en Bospolder en De Blokkersdijk. Deze VEN-gebieden overlappen
grotendeels met erkende natuurreservaten.

De BWK kaart (kaart 12) geeft op het sterk bebouwd en geïndustrialiseerd Oosterweeleiland
slechts een paar zones die biologisch waardevol zijn. Deze zijn gesitueerd voornamelijk in het
zuiden nabij de Noordkasteelbrug op onbebouwde taluds en restpercelen. Deze zones komen
ook aan bod in het EIN (ecologisch infrastructuurnetwerk) van het
soortenbeschermingsprogramma Haven van Antwerpen.

7.3 Landschappelijke kenmerken en erfgoed

Gegevens uit het geoportaal Onroerend Erfgoed zijn weergegeven op de kaarten 14
(beschermingen), 15 (inventaris), 13 (landschapsatlas) in de kaartenbundel).

De Oosterweelbrug tussen Albertdok en Leopolddok (ID: 102840) en de Noordkasteelbruggen
(ID: 102753) zijn vastgesteld bouwkundig erfgoed. Ten oosten van de Wilmarsdonkbrug is de
elektrische kraan 371 JA (ID: 5536) als monument beschermd sedert 30 september 2002. Deze
kraan staat wel nog gesitueerd op deze locatie in het geoportaal van agentschap Onroerend
Erfgoed, maar werd in uitvoering van een overeenkomst tussen Havenbedrijf Antwerpen en het
MAS verhuisd naar de Rijnkaai.

In de omgeving zijn het Amerikadok (ID: 98240) en de droogdokken Beliard-Crigton (ID:
104778) eveneens vastgesteld bouwkundig erfgoed.

Op het Oosterweeleiland zijn enkele magazijnen met betonnen schaaldaken aanwezig.
Ondanks dat deze (nog) niet zijn vermeld op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, wordt deze
gebouwtypologie als bijzonder beschouwd vanuit erfgoed.

7.4 Ruimtelijke structuur en gebruiksfuncties

Het Oosterweeleiland bevindt zich in het Antwerpse havengebied. Het studiegebied kent geen
bewoning of kwetsbare populaties. Op het Oosterweeleilend en omgeving vinden enkel
havenactiviteiten plaats. Op het westelijk deel van het Oosterweeleiland is heel wat Seveso-
bedrijvigheid gevestigd (Standic Antwerpen, ATPC-Terminal en Refinery, LBC Antwerpen, MAC²-
Solutions, Noord Natie Terminals en Antwerp Bulk Terminal – kaai 209) – zie kaart 16.
Op het Oosterweeleiland zijn 9 windturbines ingeplant, waarvan 8 ten oosten van de
Oosterweelsteenweg. Langsheen de Oosterweelsteenweg is een voetbalveld gelegen.
Spoor- en weginfrastructuur op het Oosterweeleiland kruisen elkaar meermaals.
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7.5 Omgevingskwaliteit

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
via onder meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de algemene
luchtkwaliteit voor de voornaamste luchtgassen en voor het fijne stofgehalte.

De kaarten voor jaargemiddelde concentraties voor NO2, PM10, PM2,5  en BC concentraties
geven voor de luchtkwaliteit in 20191 ter hoogte van het projectgebied verhoogde waarden aan.
De NO2 concentraties ter hoogte van het Oosterweeleiland situeert zich overwegend tussen de
26 en 35 µg/m³. De Europese grenswaarde bedraagt 40 µg/m³. PM10 concentraties variëren
tussen 21 en 25 µg/m³. De Europese grenswaarde is 40 µg/m³. De PM2,5 concentraties blijven
overal onder de Europese grenswaarde (20 µg/m³) met concentraties tussen de 13 en 15
µg/m³.

Het geluidklimaat wordt in de huidige situatie hoofdzakelijk bepaald door de activiteiten van de
aanwezig bedrijven, wegverkeer en spoorverkeer.

1 De resultaten voor 2020 worden gezien de Coronacrisis minder representatief geacht
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8 Geplande ontwikkelingen in de omgeving

8.1 Ombouw Royerssluis

De Royerssluis werd gebouwd in 1907 en voor het eerst gebruikt in 1908. Het is één van de
oudste sluizen in de haven van Antwerpen. De Royerssluis (182,5 meter lang en 22 meter
breed) wordt gebruikt voor het versassen van binnenschepen en, in beperkte mate, kleine
zeeschepen. Ze vormt de verbinding tussen de Schelde en de dokken en ruimer bekeken ook
de verbinding met het verderop gelegen Albertkanaal.

Na meer dan 100 jaar dienst is de Royerssluis verouderd. De herstellingswerken, die regelmatig
(doch vaak op onvoorspelbare tijdstippen) nodig zijn, leiden tot de tijdelijke buitengebruikstelling
van de sluis, hetgeen hinder en wachttijden veroorzaakt. Daarom zal de sluis gerenoveerd
worden. De renovatie van de Royerssluis moet de bereikbaarheid van de haven en van het
Albertkanaal verbeteren en voldoende versassingscapaciteit garanderen in alle
omstandigheden, rekening houdend met de evolutie van de binnenvaart (trafiekverhoging en
schaalvergroting van de schepen) en met de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven op
Rechteroever.
De Royerssluis zal daarom omgebouwd worden tot een performante binnenvaartsluis, die
moderne binnenschepen en kleinere zeeschepen snel kan versassen. De sluis zal worden
verbreed. De constructies worden vernieuwd en versterkt en de schade die de sluis de voorbije
jaren opliep, wordt hersteld. Bij de renovatie zal voldaan worden aan de eisen voor de Sigma-
kering.

In onderstaande figuur is een computersimulatie van de toekomstige Royerssluis weergegeven,
gezien vanuit vogelperspectief vanuit het noordwesten.

Figuur 8-1: computersimulatie van de toekomstige Royerssluis (bron : Archeologische evaluatie van het
bodemarchief ter hoogte van de Royerssluis te Antwerpen (prov. Antwerpen), ABO 2019))
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Het project-MER voor de renovatie van de Royerssluis werd goedgekeurd op 29 juli 2019.
De omgevingsvergunningsaanvraag voor de renovatie van de Royerssluis werd ingediend op
26 september 2019 (referentienummer : OMV_2019116072). Er werd een
omgevingsvergunning verleend in mei 2020.
Het project-MER schat de uitvoeringstermijn van de renovatiewerken op 48 maanden. De
werken zijn opgestart in het najaar van 2021.

Tijdens de renovatiewerken aan de sluis zal de verbinding voor wegverkeer over de bruggen
van de sluis maximaal gevrijwaard blijven. De sluiswerking is inmiddels stopgezet tot de
voltooiing van de renovatiewerken.

8.2 Oosterweelverbinding en oosterweelknoop

Het RUP ‘Oosterweelverbinding – wijziging’ werd definitief vastgesteld door de Vlaamse
Regering op 20 maart 2015.

Het RUP voorziet volgende bestemmingen aan de noordzijde van de Royerssluis en in ten
zuiden van het oosterweeleiland (zie hierna volgende figuren volgende pagina):

- Art. 1: gebied voor wegeninfrastructuur
- Art. 2: gebied voor ongelijkvloerse wegeninfrastructuur (overdruk)
- Art 3 : natuurgebied
- Art. 5: werfzone
- Art. 6 (Z): gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven
- Art. 0: zone voor landschappelijke en functionele inpassing van wegeninfrastructuur

(overdruk)

Figuur 8-2: grafisch plan gewestelijk RUP Oosterweel wijziging nabij het projectgebied (globaal overzicht)
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Figuur 8-3: grafisch plan gewestelijk RUP Oosterweel wijziging nabij het projectgebied (detail)

Ten zuiden van het Oosterweeleiland komt de Oosterweelknoop als onderdeel van de
Oosterweelverbinding.

Figuur 8-4: Beeld van de toekomstige Oosterweelknoop en de Noordkasteelbrug bovenaan op de foto2.

2 Bron : https://nieuws.oosterweelverbinding.be/werken-aan-oosterweelknoop-en-royerssluis-starten-in-de-loop-van-
deze-zomer
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Figuur 8-5: Beeld van de toekomstige Oosterweelknoop3.

De werken aan de Oosterweelknoop zijn opgestart in het najaar 2021 en zullen naar schatting 6
jaar duren.
Volgens de huidige planning zijn de werken aan de ganse Oosterweelverbinding afgerond in
2030.

8.3 Ringpark-Noordkasteel

Door de werken aan de Oosterweelverbinding wordt de omgeving van het Noordkasteel
heringericht.
Tussen september 2017 en mei 2018 gingen zes ontwerpteams samen met omwonenden aan
de slag om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen.
Ringpark Noordkasteel is één van deze leefbaarheids- en overkappingsprojecten. Door de
knoop deels te overkappen wil men de authenticiteit van de plek maximaal bewaren en
ontstaan bijkomende kansen voor een natuurlijk park: het Ringpark Noordkasteel.

Het Ringpark verweeft de ecologische en cultuurhistorische omgeving van de
Noordkasteelvijver met de meer stedelijke zone rond de SAMGA-silo en de Royerssluis. Nieuwe
fietsverbindingen naar het Droogdokkenpark en het Eilandje moeten zorgen voor een vlotte
verbinding tussen stad, Ringpark en haven.

3 Bron: https://nieuws.oosterweelverbinding.be/werken-aan-oosterweelknoop-en-royerssluis-starten-in-de-loop-van-
deze-zomer
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Onderstaande figuur geeft het finale voorontwerp voor het Ringpark weer.

Figuur 8-6: Voorontwerp Ringpark-Noordkasteel4

Het voorontwerp legt de grote lijnen vast van het toekomstige Ringpark Noordkasteel, zoals de
ligging van de fietspaden, de ontwikkeling van het natuurlijke landschap en het stedelijke plein
ter hoogte van de SAMGA-site.

De start van de werken voor de aanleg van het Ringpak is, met enig voorbehoud, voorzien voor
2025.

8.4 Herinrichting Noordkasteeldok

Ter hoogte van het Noordkasteeldok wil de haven de huidige capaciteit voor ligplaatsen voor
binnenscheepvaart verhogen.
Hiertoe zal de huidige steiger en dukdalf gesloopt worden en zullen 2 nieuwe steigers
aangelegd worden.

Momenteel is de studie hieromtrent lopende.
Bedoeling is om eind februari 2022 de vergunningsaanvraag hiervoor in te dienen en om in het
najaar 2022 te starten met de werken.
Volgens de huidige planning zouden de werken tegen eind 2023 afgerond zijn.

4 Bron : https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten/ringpark-noordkasteel/over
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8.5 Ontwikkelingen havenbedrijven op en in de omgeving van het Oosterweeleiland

8.5.1 Uitbreiding/wijziging tankterminal Standic Antwerpen

Standic exploiteert in de Antwerpse haven, aan de zuidzuide van het Oosterweeleiland, een
bedrijf actief in op- en overslag (tankterminal) van een zeer brede variëteit aan producten.
Meestal betreft het organische en anorganische chemicaliën en diverse minerale producten.
Standic plant een wijziging en uitbreiding van de site waarbij een aanpalend bedrijventerrein in
gebruik genomen wordt, waardoor de opslagcapaciteit van het bedrijf toeneemt. Cf. het project-
MER dat hievoor werd opgemaakt stijgt de opslagcapaciteit van 153.280 m³ tot 247.729 m³.  De
geplande uitbreidingen/wijzigingen zijn noodzakelijk om de ontwikkeling van de industriële site
in positieve zin verder uit te bouwen.
Voor het project van de uitbreiding en wijziging is een project-MER opgesteld (PR3302).

Figuur 8-7: Situering Standic Antwerpen aan de zuidzijde van het Oosterweeleiland

8.5.2 Hervergunning en uitbreiding Ecoslops (ATPC Refinery/ATPC Terminal)

De activiteiten van Antwerp Terminal & Processing Company (ATPC) situeren zich in de
petrochemie, meer bepaald het raffineren van aardolieproducten en de opslag ervan. ATPC
baat tussen het 4de en het 5de havendok in de Haven van Antwerpen, op het
Oosterweeleiland, een opslagterminal en verschillende productie-installaties voor
aardolieproducten uit.
ATPC voorziet de oprichting van de Ecoslops-installatie op het terrein van ATPC Refinery en
daarnaast diverse uitbreidingsprojecten van ATPC Terminal en Refinery.
Het Ecoslops-project heeft als doel olieresiduen (= slops) om te zetten naar bruikbare
brandstoffen en lichte bitumen. Hiervoor zal een P2R-unit gebouwd worden op het terrein van
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ATPC Refinery. De uitbreiding omvat oa. nieuwe tanken en tankenparken, een uitbreiding van
het productengamma dat opgeslagen kan worden.
Voor het project van de hervergunning en uitbreiding is een project-MER opgesteld (PR3378).

Figuur 8-8: Situering ATPC aan de zuidwestzijde van het Oosterweeleiland

8.5.3 Uitbreiding/wijziging tankterminal Noord Natie Terminals

Noord Natie terminals voorziet een uitbreiding van haar activiteiten op de bestaande concessie
van het Oosterweeleiland.
Daarbij wordt een deel van het aanpalend bedrijventerrein van Riga in gebruik genomen voor
een capaciteitsuitbreiding met ca. 135.000 m³ (nieuwe tankenparken). Daarnaast worden er
enkele uitbreidingen/wijzigingen/vervangingen doorgevoerd aan de huidige 2 magazijnen,
verlaadinstallaties, ADR-zone en stoomketels.
Voor het project van de wijziging en uitbreiding is een project-MER opgesteld (PR3181).

Figuur 8-9: Situering Noord Natie Terminals aan de noordwestzijde van het Oosterweeleiland
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8.5.4 Nieuwe tankterminal Leopolddok SEA-Mol Tank Terminal

SEA-MOL Tank Terminal is een ‘joint venture’ tussen SEA-Tank International sa en MOL
Chemical Tankers Pte Ltd.
SEA-MOL wenst een nieuwe tankterminal voor chemische producten te bouwen en exploiteren
op een terrein ten noorden van het Leopolddok in de haven van Antwerpen (ten noorden van
het Ooterweeleiland). Momenteel zijn er verschillende gebouwen, loodsen en verhardingen
aanwezig op de projectsite. Deze zullen allen worden afgebroken om plaats te maken voor de
nieuwe tankterminal. De tankterminal, met de faciliteiten voor opslag, moet de behandeling van
verschillende chemicaliën verzekeren die worden aangeleverd door vrachtwagens, treinen, zee-
en binnenschepen.

Figuur 8-10: Situering SEA MOL Tank Terminals ten noorden van het Oosterweeleiland

Voor het project is een project-MER opgesteld (PR3353).
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8.6 Andere havenontwikkelingen in de omgeving

8.6.1 Ontwikkelingen NextGen District

Het NextGen District omvat de terreinen van de vroegere Opelsite langs de Noorderlaan, ten
noorden van het Churchilldok. Port of Antwerp beoogt hier op deze multimodaal ontsloten site
dé nieuwe hub voor circulaire economie om op die manier bij te dragen aan de transitie naar
een klimaatneutrale samenleving.
Op de site wordt een prioritaire en een reservezone onderscheiden.

Figuur 8-11: Situering projectgebied NextGen District, met opdeling prioritaire zone en reservezone

De site zal stapsgewijs ingevuld en ontwikkeld worden. In de eerste fase wordt enkel een
beperkte basisinfrastructuur aangelegd in de prioritaire zon. In een tweede fase worden de
verschillende deelzones van de prioritaire zone (zones NextGen Demo, NextGen Park en
Nextgen Lots) ontwikkeld. In deze fase zal er ook bekeken worden welke faciliteiten samen met
de verschillende bedrijven kunnen en moeten ontwikkeld worden om de site aantrekkelijk te
maken en een goed functioneren te waarborgen. De prioritaire zone wordt verwacht
operationeel te zijn in 2025. Voor de reservezone is er nog geen concrete inrichtingsvisie. Hier
loopt momenteel een bodemsaneringsproject.

Voor het project is een project-MER opgesteld voor de inrichting van de prioritaire zone van het
terrein  (PR3353 – goedkeuring 22 november 2021) ).

8.6.2 Logistiek park Schijns

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn voor de Antwerpse zeehaven twee logistieke
zones voorzien: Waasland op de linkeroever en Schijns op de rechteroever. Logistiek Park
Schijns op de rechteroever,ligt tussen het vormingsstation Antwerpen-Noord en de A12. De
projectzone is circa 87 ha groot. Het logistiek Park Schijns is evenwichtig en multimodaal te
ontwikkelen met een nieuwe verbinding naar de N111 en de A12 Antwerpen-Bergen-op-Zoom.
De ontwikkeling van het terrein voorziet de creatie van een rechtstreekse aansluiting tot de A12
centraal op het terrein, en een directe verbinding met de Main Hub spoorterminal.
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Een strategisch project dat leidde tot de opmaak van een eerste inrichtingsstudie voor het
noordelijk gedeelte (tussen de A12 en de bunkerlinie) is in 2014 beëindigd. Een aantal hiermee
samenhangende acties, die niet afgerond zijn, staan nog steeds op de agenda. Eén hiervan
betreft de verlegging van de voor- en de hoofdgracht van het Schijn (zie verder).
Daarnaast is in 2015 een studie opgestart voor een ontwerp van een nieuwe verkeersknoop op
de A12 en de kwalitatieve landschappelijke inpassing van deze verkeersknoop met het Logistiek
Park Schijns.

Figuur 8-12: situering Logistiek Park Schijns (bron : Maes, L. Eindrapport Strategische Project Logistiek
Park Schijns)

Het Logistiek Park Schijns is in 2013 planologisch mogelijk gemaakt in het GRUP
Zeehavengebied Antwerpen. Het noordelijk deel was voorheen begrepen in het plangebied van
het B.P.A. nr. 102 ‘Havenweg’ van stad Antwerpen, een B.P.A. ‘art. 17’ dat invulling gaf aan de
gewestplanbestemming als reservegebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s van dit gebied.
In 2013 werd ook een project-m.e.r.-procedure opgestart via een kennisgeving. Later is deze
procedure stopgezet.
In 2014 werd nog een studie opgestart voor het verder uitwerken van de inrichting van het
Logistiek Park Schijns. Ook dit project werd stopgezet, wegens een juridische knelpunt in het
compensatieproject.

Er is thans geen zicht op de timing voor realisatie van het logistiek park Schijns.

8.7 RUP Contactzone Noorderlaan

Het gebied tussen de wijk Luchtbal en de haven in het noorden van Antwerpen is de laatste
decennia geëvolueerd van een industriële omgeving naar een omgeving waarvan het
industriële karakter sterk is afgebouwd. Dit gaf heel wat kansen voor een mooi nieuw stadsdeel,
met een evenwichtige mix van industrie, handel, recreatie en groen.
Het RUP Contactzone Noorderlaan herbestemt dit gebied van ‘industriegebied’ en ‘gebied voor
ambachtelijke bedrijven en KMO’ naar een gebied met gedeeltelijk een zone voor bedrijvigheid
en gedeeltelijk een zone voor gemengde functies.
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Het RUP contactzone Noorderlaan is op 14 december 2020 definitief vastgesteld door de
gemeenteraad van de stad Antwerpen. Het RUP is van kracht sedert 17 februari 2021.

Figuur 8-13:Grafisch plan RUP Contactzone Noorderlaan

Voor het RUP Contactzone is een plan-MER opgemaakt (PL0237).

8.8 RUP Havanastraat

De stad Antwerpen werkt aan een nieuwe toekomst voor de Havanasite in het noorden van de
stad. De ruimte tussen de Havanastraat, de Noorderlaan, de A12 en de spoorweg wordt
heringericht als een gloednieuw stadsdeel.

Het oorspronkelijk RUP Havanastraat van 2016 was de juridische doorvertaling van het
masterplan voor de Havanasite dat in 2013 herzien werd. Daarin werd een grootschalige
detailhandel voorzien. Later bleek er evenwel onvoldoende interesse vanuit de markt te zijn
voor de betrokken zone. Daarom moest er op zoek gegaan worden naar een alternatieve
invulling. De zone werd gekozen voor de bouw van de Technische Cluster Noord. Het
oorspronkelijke masterplan en RUP blijven als basis dienen in deze herziening.
Volgens het ruimtelijke bestemmingsplan ‘RUP Havanastraat’ van 2016 is de inrichting van een
technische cluster op deze locatie niet mogelijk. Daarom is de stad gestart met de opmaakt van
een gewijzigd RUP ‘RUP Havana’. Bedoeling is om de zone voor detailhandel te
herbestemming naar een zone voor gemengde functies (maatschappelijke functies en
bedrijven).
Het college keurde op 23 oktober 2020 de proces- en startnota van het RUP goed. Deze nota's
lagen ter inzage van 16 november 2020 tot en met 14 januari 2021.
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De inspraakreacties en de adviezen op deze documenten werden verwerkt in de scopingnota.
De scopingnota werd goedgekeurd door het college op 27 augustus 2021.
Ook het voorontwerp werd opgemaakt en goedgekeurd door het college op 27 augustus 2021.

Figuur 8-14:Grafisch plan RUP Havanastraat 2016

Figuur 8-15: Grafisch plan voorontwerp RUP Havana 2021

Voor het RUP Havanastraat is een plan-MER opgemaakt (PL0218). De procedure voor het
gewijzigde RUP Havana is momenteel lopende.

8.9 Bovengrondse spoorvertakking goederenspoor Oude Landen

Op 12 december 2021 heeft Infrabel een vergunning verkregen voor de bovengrondse
spoorvertakking Oude Landen in Ekeren.

De spoorlijn langs de Oude Landen vormt de hoofdas voor het goederenvervoer per spoor van
en naar de haven van Antwerpen. De bovengrondse spoorvertakking Oude Landen moet het
bestaande gelijkgrondse vertakkingscomplex Schijn bij de ingang van het vormingsstation
vervangen en vormt zo een eerste stap in het verhogen van de capaciteit van de goederenas
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L27A tussen de in- en uitrit van het vormingsstation Antwerpen Noord tot de aansluiting met de
L15 in Mortsel (vertakking “Krijgsbaan”).
Het verhogen van de capaciteit van deze lijn is noodzakelijk om in de toekomst het hoofd te
kunnen bieden aan de verwachte stijging van de goederentrafiek per spoor en om de modal
shift van de weg naar het spoor te faciliteren.

8.10 Extra containercapaciteit in het havengebied Antwerpen

Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 op te kunnen vangen, wil de Vlaamse
Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied Antwerpen
voorzien. Momenteel loopt hiervoor een complex project (zie ook https://www.cpeca.be/).

De extra containercapaciteit wordt gezocht in de haven op zowel de linker- als de rechteroever.

Bedoeling is om deze extra capaciteit te realiseren tegen 2030.

8.11 Haventracé

In 2017 sloten de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, Port of Antwerp en de
burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal een akkoord dat zowel de
mobiliteit als de leefbaarheid van de Antwerpse regio drastisch verbetert: het
‘Toekomstverbond’. Dit akkoord kwam na een lang proces van overleg tot stand onder leiding
van intendant Alexander D’Hooghe.

Het haventracé vormt, net als de Oosterweelverbinding die hoger aan bod kwam, een van de 5
pijlers van het toekomstverbond. Het moet een noordelijk alternatief bieden rond de stad.
Verkeer dat enkel de stad moet passeren evenals havenverkeer, zal via een sturingssysteem
zoveel mogelijk rond de stad geleid worden langs het zogenaamde ‘Haventracé’. Zo is er niet
alleen minder verkeer op de Ring, maar ook minder sluipverkeer in de stad en de omliggende
districten en gemeenten.
Op de planning staan o.a. een verbeterde en versterkte R2, de optimalisatie van de E34-West,
de tweede Tijsmanstunnel, de optimalisatie van de A12, de realisatie van de A102 en de Nx en
een verbetering van de E313.
De projecten optimalisatie E34-West en tweede Tijsmanstunnel zullen een eigen procesverloop
volgen. Voor het oostelijk traject van het Haventracé (A12-A102-Nx-E313) is geopteerd voor het
procesverloop complex project om na de verkenningsfase op een geïntegreerde manier richting
besluitvorming verder te gaan. Op vrijdag 11 december 2020 is de startbeslissing genomen
voor het complex project ‘Oostelijke Verbinding’. In 2022 start de onderzoeksfase op. Het
Complex Project heeft als algemene doelstelling het oostelijk traject van het Haventracé te
realiseren in functie van de verbetering van de hoofdontsluiting van de haven van Antwerpen en
om langsheen de noordelijke R2 het doorgaand verkeer zoveel mogelijk om de stad te leiden.
Daarnaast zullen ook alle opties nagegaan worden om deze weginfrastructuur te integreren met
de infrastructuur voor duurzame modi, waaronder spoor en fietsnetwerken. Hiernaast is het de
doelstelling om met de aanleg van het Haventracé de omgevingskwaliteit, de
klimaatrobuustheid en leefbaarheid te verbeteren. Het complex project ‘Oostelijke Verbinding’
beoogt een pakket aan maatregelen en ingrepen die de omgevingskwaliteit in de brede regio
moet verbeteren.
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8.12 Relevantie van de geplande en verwachte ontwikkelingen in het kader van dit MER

Het is de bedoeling dat de werken aan het Oosterweeleiland aanvangen in de loop van 2024.
De aanlegwerkzaamheden zullen naar schatting ca 7 jaar duren. De nieuwe infrastructuur zal
dus ten vroegste in 2030 operationeel zijn.

Als zichtjaar voor de referentiesituatie voor de exploitatiefase wordt aldus het jaar 2030
beschouwd.

In onderstaande tabel wordt de relevantie van de hiervoor aangehaalde geplande
ontwikkelingen weergegeven voor de in de scoping weerhouden disciplines. Waar relevant
wordt meegegeven of de ontwikkeling onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie 2030, dan
wel van een afzonderlijk ontwikkelingsscenario.
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Ombouw Royersluis REF REF REF - - - - REF
Oosterweelverbinding en
Oosterweelknoop

REF REF REF - - - REF REF

Ringpark Noordkasteel REF REF REF REF REF REF REF REF
Herinrichting wachtdok Noordkasteel REF REF REF REF REF REF REF REF
Ontwikkelingen havenbedrijven op en in
de omgeving van het Oosterweeleiland

REF REF REF REF REF REF REF REF

Ontwikkelingen NextGenDistrict prioritaire
zone

REF REF REF - REF - - REF

Ontwikkelingen NextGenDistrict
reservezone

- - - - - - - -

Logistiek Park Schijns - - - - - - - -
Ontwikkelingen RUP Havana REF REF REF - REF - - REF
Ontwikkelingen RUP Contactzone
Noorderlaan

REF REF REF - REF - - REF

Bovengronse spoorvertakking
goederenspoor Oude Landen

REF REF REF - REF - - REF

ECA REF REF REF - REF - - REF
Haventracé REF REF REF - REF - - REF

REF = onderdeel van de referentiesituatie 2030

Gezien de vergunning voor de Oosterweelverbinding op rechteroever in 2020 werd verleend, de
werken lopende zullen zijn op het moment dat de werken voor de herinrichting van het
Oosterweeleiland zullen starten, en volgens de huidige inschattingen tegen 2030 zullen zijn
afgerond, worden de Oosterweelverbinding en de Oosterweelknoop als een onderdeel van de
referentiesituatie 2030 beschouwd.
Ook de ombouw van de Royersluis en de bovengrondse spoorvertakking van het
goederenspoor Oude Landen zijn vergund, en worden gerealiseerd geacht in 2030. Ook deze
netwerkaanpassingen maken dus deel uit van de referentiesituatie.
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Voor de aangehaalde havenontwikkelingen op en nabij het Oosterweeleiland kan aangenomen
worden dat deze tegen 2030 gerealiseerd of minstens vergund kunnen zijn. Daarom worden
deze ontwikkelingen meegenomen in de referentiesituatie 2030.
De ontwikkeling van de prioritaire zone van het NextGen District wordt beoogd tegen 2025 en
maakt aldus ook deel uit van de referentiesituatie.
Voor de verdere ontwikkeling van de reservezone van het NextGen District en de ontwikkeling
van het Logistiek Park Schijns is zowel de invulling als de timing daarvoor niet gekend. Deze
ontwikkelingen worden dan ook niet verder meegenomen.

Het complex project ‘extra containercapaciteit Antwerpen (ECA)’ en de verdere invulling van de
plangebieden van RUP Contactzone Noorderlaan en RUP Havana (logistiek) conform de RUP’s
zijn reeds meegenomen in het strategisch verkeersmodel voor 2030 en vormen zo ook reeds
een onderdeel van de referentiesituatie 2030.

Het haventracé wordt mee als onderdeel van de referentiesituatie 2030 beschouwd daar het
ook reeds meegenomen is in het strategisch verkeersmodel voor 2030.
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9 Ingreep-effectenanalyse en scoping relevante disciplines

De milieubeoordeling omvat een globale milieubeoordeling van de realisatie van het project
tijdens de aanlegfase en de exploitatiefase.

De aanmelding beschouwt hierbij het project zoals beschreven onder § 5, desgevallend verfijnd
en geconcretiseerd in de fase van het MER.

In hoofdzaak wordt in het MER binnen alle disciplines een aanlegfase en een exploitatiefase
onderscheiden. De effecten van de ingrepen in de aanlegfase worden voornamelijk kwalitatief
beoordeeld, terwijl de effecten tijdens de exploitatiefase waar mogelijk en waar relevant eerder
kwantitatief worden beoordeeld.

Dit hoofdstuk bevat de scoping van welke de mogelijke effecten zijn ten gevolge van de
realisatie van het project, en geeft dus een beeld van de te onderzoeken effecten. Om de
effect(groep)en af te bakenen en te karakteriseren wordt bij deze scoping rekening gehouden
met de projectkenmerken enerzijds (zie onderstaande ingreep-effectenschema) en met de
omgevingskenmerken anderzijds (zie beknopte omgevingsanalyse in § 7). De combinatie van
beide bepaalt de scoping van relevante disciplines in eerste instantie, en vervolgens ook de
relevantie van effectgroepen binnen de weerhouden disciplines.

In onderstaande ingreep-effectentabel wordt voor de verschillende projectingrepen aangegeven
welke effecten potentieel (in theorie) kunnen optreden.

Hoofdingrepen Directe effecten Indirecte effecten
AANLEGFASE
Graaf-, opbreek- en
grondwerken, vrijmaken
en/of afbakenen werk-
en werfzone, opbreken
bestaande infrastructuur,
afbraakwerkzaamdheden

Mens-mobiliteit: impact op bereikbaarheid,
doorstroming, verkeersveiligheid
Geluid: verhoogde emissies
Lucht: toename atmosferische emissies, stof
Bodem: structuurwijziging, beïnvloeding
bodemprofiel, bodemcompactie
Grondwater: wijziging grondwaterhuishouding
Biodiversiteit: direct ecotoopverlies door
ruimtebeslag, barrièrewerking fauna en
versnippering ecotopen, auditieve en visuele
verstoring fauna
Landschap: beïnvloeding erfgoed en
archeologie, structuur, perceptie

Mens en fauna: hinder, rustverstoring
en gezondheidseffecten (tgv geluids-
en luchtemissies en calamiteiten)
Oppervlaktewater: impact op
afwatering, waterhuishouding

Bemaling Grondwater: potentiële daling grondwatertafel
door eventuele bemaling, wijziging kwaliteit
bij verspreiding verontreinigingen, wijziging
zoet-zoutwaterevenwicht…
Oppervlaktewater: beïnvloeding drainage,
afvoer run-off, impact waterkwaliteit

Biodiversiteit: beïnvloeding
levensgemeenschappen,
ecotoopwijziging
Lokale verdroging,
standplaatswijziging, ecotoopwijziging
Landschap: impact archeologisch
erfgoed

Plaatsing nieuwe weg-
en
spoorweginfrastructuur,
bruggen en andere
projectonderdelen

Mens-mobiliteit: impact op bereikbaarheid,
doorstroming, verkeersveiligheid
Geluid en trillingen: verhoogde emissies,
trillingshinder
Lucht: toename atmosferische emissies, stof
Bodem: structuurwijziging, beïnvloeding
bodemprofiel, bodemcompactie
Grondwater: wijziging infiltratie
(grondwaterhuishouding en -stroming) door
toename verharding

Landschap en mens: impact op
belevingswaarde
Mens en fauna: Rustverstoring en
gezondheidseffecten (tgv geluids- en
luchtemissies en calamiteiten)
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Oppervlaktewater: wijziging
afstromingsregime (kwantiteit), wijziging
kwaliteit
Landschap: beïnvloeding
landschapsstructuur, perceptie
Biodiversiteit: barrièrewerking, verstoring,
ecotoopverlies

Werfverkeer, aan- en
afvoer materialen

Mens-mobiliteit: verkeersgeneratie en –
afwikkeling, verkeersveiligheid
Geluid: toename geluids- en trillingsniveau
Lucht: toename atmosferische emissies, stof
Mens: verkeershinder en –veiligheid

Landschap en mens: impact op
belevingswaarde
Mens en fauna: Rustverstoring en
gezondheidseffecten (tgv geluids- en
luchtemissies en calamiteiten)

Tijdelijk ruimtebeslag:
werforganisatie
tijdelijke opslag gronden,
materialen en materieel
…

Bodem: bodemcompactatie
Biodiversiteit: direct ecotoopverlies,
verstoring, versnippering en barrièrewerking
fauna
Landschap: beïnvloeding
landschapsstructuur
Bodem en water: Calamiteiten beïnvloeding
bodem- en grond- of
oppervlaktewaterkwaliteit

Landschap en mens: impact op
belevingswaarde

EXPLOITATIEFASE
Aanwezigheid weg- en
spoorweginfrastructuur,
kunstwerken (bruggen)
en andere
infrastructuur…

Grondwater: wijziging infiltratie
(grondwaterhuishouding en -stroming) door
toename verharding, wijziging
grondwaterstroming door ondergrondse
constructies (bv. tunnels), drainerend effect
van de grachten en eventuele aanvullende
buffers
Oppervlaktewater: wijziging
afstromingsregime (kwantiteit), wijziging
kwaliteit
Biodiversiteit: barrièrewerking en verstoring
fauna
Landschap: permanente impact op landschap
(structuur, perceptie, erfgoed)
Mens: impact op gebruikswaarde

Landschap en mens: impact op
belevingswaarde
mens en fauna: Verstoring
beïnvloeding levensgemeenschappen,
Impact op leefbaarheid populaties en
habitatverlies
Biodiversiteit : biotoop- of
habitatwijziging via drainerend effect
van de grachten en eventuele
aanvullende buffers
Klimaat:
verdroging/gewijzigde infiltratie,
wijziging afvoer oppervlaktewater,
gewijzigd overstromingsrisico

Gebruik/exploitatie en
onderhoud
weg- en
spoorweginfrastructuur,
en andere
projectonderdelen,…

Mens-mobiliteit: wijziging
verkeersintensiteiten/ verkeersafwikkeling,
verkeersveiligheid
Geluid: wijziging geluidsimmissieniveau
Lucht: wijziging atmosferische emissies en
immissies
Bodem: impact kwaliteit
Oppervlaktewater en grondwater: impact
kwaliteit (olie, strooizouten,…)

Landschap: beïnvloeding
belevingswaarde
Biodiversiteit: (rust)verstoring, wijzigen
vegetatie door N-depositie
Mens en fauna: impact op
verkeersveiligheid (aanrijdingen)
Mens en fauna: hinder, rustverstoring
en gezondheidseffecten (tgv geluids-
en luchtemissies, calamiteiten)
Klimaat
CO2-emissie via verkeer

Gekoppeld aan de omgevingsanalyse uit § 7 kan de relevantie van de verschillende  MER-
disciplines als volgt bepaald worden.

De disciplines mobiliteit, geluid en trillingen en lucht worden gezien de aard van het project
als sleuteldisciplines uitgewerkt.
Sleuteldisciplines worden in het MER uitgewerkt door erkende MER-deskundigen, en dit
maximaal kwantitatief tenzij een kwalitatieve uitwerking volstaat. Dit zal desgevallend
gemotiveerd worden. Voor de relevantie van deeldisciplines of specifieke effectgroepen wordt
verwezen naar de uitwerking van de specifieke methodiek per discipline.



PROJECT-MER HERINRICHTING OOSTERWEELEILAND

PROJECTNR 45010015
AANMELDING MET VERZOEK TOT SCOPINGSADVIES 62 (120)

Daar er ingrepen gebeuren aan geïnventariseerd bouwkundig erfgoed, wordt deze
deeldiscipline ook door een erkend deskundige uitgewerkt.

Daar er momenteel van uit gegaan wordt dat een bemaling nodig zal zijn voor de uitvoering van
de werken,en het studiegebied op basis van de omgevingsanalyse gekenmerkt wordt door het
voorkomen van verzilt grondwater en de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen,
worden de disciplines bodem en water eveneens als sleuteldiscipine door erkende MER-
deskundigen uitgewerkt. Binnen deze disciplines zal wel een sterke scoping gebeuren en zullen
enkel die effectgroepen uitgewerkt worden die relevant zijn (zie disciplinespecifieke methodiek).

Nevendisciplines waarvoor volgens de huidige inzichten een eerder beknopte en voornamelijk
kwalitatieve uitwerking in het MER volstaat, zijn de volgende:

· Biodiversiteit : hierbij zal vooral gefocust worden op de eventuele impact op soorten
voorkomend in het projectgebied. Binnen deze discipline zal ook nagegaan worden of
het project resulteert in een relevante stikstofdepositie, op basis waarvan zal besloten
worden of de opmaak van een passende beoordeling nodig is.

· Mens-ruimtelijke aspecten : hierbij zal vooral gefocust worden op de impact t.a.v.
concessionarissen en op aspecten van externe veiligheid. Ook de interferentie met
leidingen wordt bekeken

· Archeologie : de potentiële impact op archeologie en de verplichtingen, noodzakelijke
maatregelen of aanbevelingen hieromtrent zullen beknopt aangehaald worden

· Klimaat :  Volgens de huidige inzichten volstaat een eerder beknopte en kwalitatieve
uitwerking in het MER, waarbij zowel aspecten van mitigatie als adaptatie aan bod
zullen komen.

De deeldiscipline landschap wordt niet relevant geacht en zal niet uitgewerkt worden in het MER.
De discipline gezondheid wordt evenmin meegenomen in het MER daar er zich binnen het
studiegebied geen bewoning of kwetsbare groepen bevinden.

Voor de relevantie van specifieke effectgroepen wordt zowel voor de sleuteldisciplines als voor
de  nevendisciplines verwezen naar de uitwerking van de specifieke methodiek per discipline
verderop in dit rapport.
De nevendisciplines zullen uitgewerkt worden door de MER-coördinator of door MER-
medewerkers in supervisie van de MER-coördinator, waarbij waar dit nodig geacht wordt ook een
terugkoppeling met overeenkomstige erkende MER-deskundigen zal gebeuren.

Gekoppeld aan de omgevingsanalyse uit § 7 en de projectbeschrijving uit § 4 worden de
volgende disciplines als sleuteldisciplines of volwaardige disciplines (wel met de nodige
scoping) meegenomen in het MER :

· mobiliteit,
· geluid en trillingen,
· lucht,
· bodem
· grondwater
· oppervlaktewater
· bouwkundig erfgoed

De disciplines biodiversiteit, mens-ruimtelijke aspecten, archeologie en klimaat worden als
nevendiscipline meegenomen in het MER.



PROJECT-MER HERINRICHTING OOSTERWEELEILAND

PROJECTNR 45010015
AANMELDING MET VERZOEK TOT SCOPINGSADVIES 63 (120)

10 Algemene methodologie voor het milieuonderzoek
10.1 Te beschouwen disciplines

Sleuteldisciplines en volwaardige disciplines :
· mobiliteit,
· geluid en trillingen,
· lucht,
· bodem
· grondwater
· oppervlaktewater
· bouwkundig erfgoed

Nevendiscipline :
· biodiversiteit
· mens-ruimtelijke aspecten.
· Archeologie
· Klimaat

10.2 Opbouw per discipline

De bespreking per milieudiscipline verloopt voor wat de sleuteldisciplines betreft volgens een
vaste indeling per discipline, met name:

· Afbakening studiegebied
· Beschrijving referentiesituatie
· Beschrijving en beoordeling milieueffecten
· Milderende maatregelen
· Synthese
· Leemten in de kennis
· Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie

10.2.1 Afbakening studiegebied

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het projectgebied en het studiegebied.
· Het projectgebied is het gebied waarbinnen het project gerealiseerd wordt (incl de

ruimte waarbinnen de werken plaatsvinden).
· Het studiegebied is ruimer en omvat het volledige gebied tot waar de milieueffecten van

het project zich (kunnen) voordoen. Het studiegebied is afhankelijk van de beschouwde
discipline en wordt voor elke discipline afzonderlijk bepaald.

In deze aanmelding wordt onder de verschillende disciplines aangegeven hoe het studiegebied
wordt afgebakend. Zo bij de effectbespreking in het MER blijkt dat een ruimere afbakening aan
de orde is, zal het studiegebied vanuit dit voortschrijdend inzicht hieraan aangepast worden.
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10.2.2 Beschrijving van de referentiesituatie

De referentiesituatie vertrekt van de bestaande situatie maar houdt ook rekening met geplande
ontwikkelingen waarover al een grote mate van zekerheid bestaat of die naar verwachting
gerealiseerd zullen zijn op het moment dat het project van de herinrichting van het
Oosterweeleiland gerealiseerd is.

Zoals reeds aangehaald is het de bedoeling dat de werken aan het Oosterweeleiland
aanvangen in de loop van 2024. De aanlegwerkzaamheden zullen naar schatting ca 7 jaar
duren. De nieuwe infrastructuur zal dus ten vroegste in 2030 operationeel zijn.
Als zichtjaar voor de referentiesituatie voor de exploitatiefase wordt aldus het jaar 2030
beschouwd. In § 8.12 is aangegeven welke geplande of verwachte ontwikkelingen in de
omgeving meegenomen worden in de referentiesituatie 2030.

Voor wegverkeer zal voor het in beeld brengen van de referentiesituatie 2030 gewerkt worden
met recente verkeerstellingen en met resultaten van het strategisch verkeersmodel
(toekomstscenario 2030).
Voor spoorverkeer wordt voor het Oosterweeleiland rekening gehouden met een verdubbeling
van het spoorverkeer tegen 2030. Het betreft hier het maximalistisch scenario voor het
spoorverkeer dat zijn bestemming of herkomst heeft op het Oosterweeleiland of langsheen de
Scheldelaan ten zuiden van de Noordkasteelbruggen, indien alle aangekondigde projecten of
projecten in onderzoek ook effectief gerealiseerd worden met een maximaal volume.
Cijfermateriaal (aantallen en typen) zal aangeleverd worden door de initiatiefnemer.
Voor scheepvaartverkeer wordt voor het referentiejaar 2030 rekening gehouden met de
prognoses uit het complex project Extra Containercapaciteit (ECA). Hierbij zal voor de
containerbinnenvaart die van de Schelde en het havengebied naar het Albertkanaal verloopt
(en omgekeerd), uitgegaan worden van de aanname dat 75% langs het noorden  (dus via het
Oosterweeleiland) verloopt, en 25% via de omgebouwde Royerssluis. Voor wat zeevaart
langsheen het Oosterweeleiland betreft, zullen de cijfers van 2019 aangehouden worden voor
2030. Dit is te verantwoorden doordat de eventuele groei naar verwachting gecompenseerd zal
worden door de vergroening van deze vloot (scheepvaartverkeer is in het MER hoofdzakelijk
relevant voor de discipline lucht). Concreet cijfermateriaal m.b.t. scheepvaartverkeer zal
aangeleverd worden door de initiatiefnemer.

10.2.3 Beschrijving en beoordeling milieueffecten

Bij de effectbespreking zal nagegaan worden wat de milieu-impact is van de
aanlegwerkzaamheden voor de realisatie van het project (aanlegfase) en van de toekomstige
situatie waarbij het project gerealiseerd is (exploitatiefase). Hierbij gebeurt een aftoetsing aan
de referentiesituatie 2030.

De disciplinespecifieke methodologie wordt voor elke milieudiscipline verderop in dit rapport
onder de respectievelijke hoofdstukken verder toegelicht. Belangrijk is dat de onderbouwing van
de resultaten transparant is. Dit betekent dat de toetsingscriteria duidelijk gedefinieerd zijn en
dat de evaluatie van de effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven waardering.

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een
significantie-oordeel toegekend), onderbouwd (aan de hand van meer specifieke criteria per
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discipline/effectgroep) en op een uniforme wijze. Volgende terminologie en codering wordt
gebruikt in de significantiebepaling:

- Aanzienlijk negatief (-3);
- Negatief (-2);
- Beperkt negatief (-1);
- Verwaarloosbaar of geen effect (0);
- Beperkt positief (+1);
- Positief (+2);
- Aanzienlijk positief (+3);

Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de
significantie gemotiveerd. Naast de beoordeling van de geplande toestand in de exploitatiefase,
worden eveneens de effecten van de aanlegfase en de resteffecten na het implementeren van
milderende maatregelen beoordeeld.

10.2.4 Milderende maatregelen

Dit luik omvat een opgave van alle relevante maatregelen ter voorkoming of ter vermindering
van (aanzienlijk) negatieve effecten.
Een aantal milderende maatregelen zullen verder vertaald kunnen worden in het concrete
inrichtingsplan. Andere maatregelen hebben mogelijks betrekking op een ander niveau. Het
MER geeft in de mate van het mogelijke aan welke elementen dienen vertaald te worden in de
verdere uitwerking van het project en welke milderende maatregelen op een andere manier
dienen te worden geconcretiseerd (vb. flankerende maatregelen).
Naast milderende maatregelen worden waar relevant ook aanbevelingen geformuleerd ter
bevordering van positieve effecten en het minimaliseren van beperkt negatieve effecten. In de
verschillende disciplines zal worden aangeduid of een maatregel een milderende maatregel
betreft (M) of een aanbeveling (A).
Voor de formulering van milderende maatregelen zal onder meer gesteund worden op de
methodiek zoals weergegeven in de ‘Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met
het oog op een verduidelijking en betere doorwerking ervan’ (2012).

Figuur 10-1 onderscheiden types van maatregelen (in functie van het doorwerkingsniveau) - (Gebaseerd
op de volgende bron: Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een
verduidelijking en betere doorwerking ervan (2012), Antea iof LNE, afd. MNE, dienst MER – mits
aanpassing nav omgevingsvergunning.)
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Algemeen kan onderstaande link gelegd worden tussen de effectbeoordeling en milderende
maatregelen :

Figuur 10-2 Koppeling effectbeoordeling met milderende maatregelen (Bron : algemeen richtlijnenboek)

10.2.5 Synthese
In de eindsynthese per discipline worden als besluit van de milieueffectbeoordeling de effecten
per effectgroep in tabelvorm samengevat evenals de significantie van de effecten en de
mogelijke impact van milderende maatregelen.

10.2.6 Leemten in de kennis
Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de deskundigen
worden geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:

· Leemten met betrekking tot het project (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende
gegevens inzake de projectkenmerken).

· Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake
omgevingskenmerken).

· Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende
kennis in dosis-effectrelaties).

10.2.7 Voorstellen voor postmonitoring
Per discipline wordt nagegaan of er verdere opvolging van een milieueffect wenselijk is onder
de vorm van monitoring of postevaluatie.

10.3 Integratie en eindsynthese

In een besluitend hoofdstuk ‘integratie en eindsynthese’ zullen alle bevindingen uit het MER op
een discipline-overschrijdende manier samengebracht worden. Aan het einde van dit hoofdstuk
worden de in het MER aangehaalde milderende maatregelen en aanbevelingen incl. het
implementatieniveau, nogmaals opgelijst.
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11 Disciplinespecifieke methodologie
11.1 Mobiliteit

11.1.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied omvat de zones waar de projectingrepen plaatsvinden, aangevuld met
eventuele extra werk- en werfzones. Onderstaande figuur geeft een overzicht van het
onderzoeksgebied Mobiliteit:
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11.1.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie

· In het MER wordt gewerkt met een toekomstige referentiesituatie 2030.
Voor de volledigheid wordt evenwel ook de bestaande situatie 2022 beschreven in het
MER :Feitelijke situatie 2022

o Dit betreft de bestaande toestand, zoals waargenomen in januari 2022
o Binnen deze situatie zullen verkeersstromen op basis van microsimulatie

inzichtelijk gemaakt worden. De input van deze microsimulatie zijn enerzijds
representatieve verkeerstellingen, anderzijds input vanuit het strategisch
verkeersmodel

· Referentiesituatie 2030
o Binnen deze toekomstige referentiesituatie wordt er voor de discipline mobiliteit

uitgegaan van de verkeersstromen en van het netwerk zoals opgenomen in het
strategisch verkeersmodel (toekomstscenario 2030)

o De voorziene bijkomende (wegenis)projecten en het netwerk dat hierin
beschouwd wordt zijn raadpleegbaar via onderstaande link:
https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1

11.1.3 Methodiek effectvoorspelling en beoordeling
De effecten op mobiliteit worden besproken voor de situatie tijdens en na uitvoering van de
werken en dit voor de verschillende vervoersmodi (autoverkeer, langzaam verkeer, openbaar
vervoer).

Tabel 11-1 Beoordelingstabel effecten Mobiliteit

Effectengroep Aspecten Indicatoren en
methodiek

Significantiekader

Verkeersgeneratie Verkeersproductie en -
attractie en verdeling
over de vervoersmodi

Kwantitatieve
bepaling van de
verkeersgeneratie
voor de te
onderzoeken functies

Verkeersgeneratie op
zich wordt niet
beoordeeld, maar wordt
als input voor overige
effectgroepen
gehanteerd

Functioneren
verkeerssysteem –
voetgangers en
fietsvoorzieningen

Kwaliteit van het
netwerk: structuur,
continuïteit,
leesbaarheid, kwaliteit
van het netwerk

Kwalitatieve
beoordeling van:
missing links in het
netwerk, kwaliteit van
de infrastructuur

Kwalitatieve beoordeling
– geen significantiekader

Functioneren
verkeerssysteem –
openbaar vervoer

Kwaliteit van het
netwerk: structuur,
continuïteit,
leesbaarheid, kwaliteit
van het netwerk

Kwalitatieve
beoordeling van:
missing links in het
netwerk, kwaliteit van
de infrastructuur

Kwalitatieve beoordeling
– geen significantiekader

Functioneren
verkeerssysteem –
personenvervoer en
vrachtverkeer

Kwaliteit van het
netwerk: doorstroming
(verzadigingsgraad)
t.h.v. de kruispunten

Kwantitatieve analyse
aangevuld met
kwalitatieve
beoordeling van het
afwikkelingsniveau
t.h.v. kruispunten

Bepaling
verzadigingsgraad per
kruispunt
Evolutie:
verbetering/status quo/
verslechtering t.o.v. de
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Effectengroep Aspecten Indicatoren en
methodiek

Significantiekader

referentiesituatie voor
personenvervoer

Bereikbaarheid:
bereikbaarheid van
functies en van het
projectgebied

Kwalitatieve
beoordeling van
eventuele wijzigingen
in de bereikbaarheid
van functies of van het
projectgebied voor
alle modi

Bereikbaarheid functies

Mobiliteitsaspecten
verkeersveiligheid en
verkeersleefbaarheid

Conflicten tussen
verkeerstypes en
weggebruikers

Evaluatie aantal
conflictpunten,
kwalitatieve
beoordeling van
potentieel onveilige
situatie, fiets- en
veiligheidscomfort

Kwalitatieve beoordeling
– geen significantiekader

Druktebeeld Kwantitatieve
bepaling van het
druktebeeld op basis
van de wegcategorie
en de intensiteiten
tijdens de spits

Bepaling druktebeeld op
wegvak
Evolutie:
verbetering/status quo/
verslechtering t.o.v. de
referentiesituatie voor
personenvervoer

Oversteekbaarheid Beoordeling van
eventuele wijzigingen
in de
oversteekbaarheid
van nabij gelegen
wegen en kruispunten

Gemiddelde wachttijd
voor voetgangers

Binnenvaart &
Spoorverkeer

Lokale kwaliteit van het
netwerk

Netwerkperformantie Kwalitatieve beoordeling
– Geen significantiekader

11.1.3.1 Functioneren van het verkeerssysteem

Voor het personenvervoer worden de effecten per vervoerswijze apart beschouwd. In eerste
instantie worden de voetgangers bekeken. Hierbij worden de voorzieningen voor voetgangers
beschouwd, zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van  bereikbaarheid.

Vervolgens worden de voorzieningen voor fietsers beschouwd, waarbij de kwaliteit van het
fietsnetwerk en de bereikbaarheid wordt onderzocht.

Het openbaar vervoer wordt eveneens in beschouwing genomen, waarbij de kwaliteit van het
openbaar vervoer in het studiegebied en de bereikbaarheid wordt beschouwd.

Als laatste vervoersmodus komt het autoverkeer aan bod. De kwaliteit van het wegennet, de
bereikbaarheid en de verkeersveiligheid worden onderzocht.
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Voetgangers- en fietsvoorzieningen
Kwaliteit van het netwerk en de infrastructuur

Voor de langzame vervoersmodi (voetgangers en fietsers) wordt een analyse gemaakt van de
structuur en continuïteit van het netwerk, de kwaliteit van de infrastructuur en de leesbaarheid
van de weginrichting. Hierbij komen o.a. volgende elementen aan bod:

- Op welke manier kan de interne ontsluiting van het projectgebied georganiseerd
worden in aansluiting op het netwerk voor de langzame verkeersfuncties buiten het
projectgebied?

- Welke maatregelen kunnen genomen worden om het netwerk te verbeteren voor de
langzame verkeersfunctie (o.b.v. gekende knelpunten, ontbrekende stukken in het
netwerk, …)?

- Welke maatregelen kunnen genomen worden om de kwaliteit van de infrastructuur voor
deze vervoersmodi te verbeteren?

Dit aspect wordt kwalitatief behandeld. Daarom wordt voor deze indicator geen
significantiekader voorgesteld.

Bereikbaarheid

Dit aspect onderzoekt in welke mate het studiegebied en meer bepaald het projectgebied
bereikbaar is voor voetgangers en fietsers. De mate waarin een omrijdfactor optreedt voor
langzaam verkeer speelt hierbij een rol. Daarnaast speelt de interne bereikbaarheid van de
functies in het projectgebied eveneens een rol. Hierbij komen onder andere volgende
elementen aan bod:

- Mogelijkheid om het projectgebied te voet of met de fiets te bereiken;
- Beschikbare infrastructuur voor voetgangers en fietsers in aansluiting bij het

projectgebied;
- De oversteekbaarheid van de aanliggende wegen;
- Mogelijkheid om de functies binnen het projectgebied te bereiken voor fietsers en

voetgangers (bijvoorbeeld vanaf de parking, halte openbaar vervoer, …).

Dit aspect wordt geïntegreerd beoordeeld met het aspect bereikbaarheid voor het autoverkeer.
Daarom wordt voor deze indicator verwezen naar het significantiekader dat wordt voorgesteld
bij bereikbaarheid voor autoverkeer.

Openbaar vervoer
Kwaliteit van het netwerk en de infrastructuur

Voor het openbaar vervoer wordt een analyse gemaakt van de structuur en continuïteit van het
netwerk, de kwaliteit van de infrastructuur, leesbaarheid van de weginrichting. Hierbij komen
o.a. de volgende elementen aan bod:

- Ontsluiting en doorstroming openbaar vervoer;
- Frequentie openbaar vervoer;
- Op welke manier kan de interne ontsluiting van het projectgebied georganiseerd worden

in aansluiting op het OV-netwerk buiten het projectgebied;
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- Welke maatregelen kunnen genomen worden om het netwerk te verbeteren voor het
openbaar vervoer (o.b.v. gekende knelpunten, ontbrekende stukken in het netwerk, …);

- Welke maatregelen kunnen genomen worden om de kwaliteit van de infrastructuur voor
deze vervoersmodi te verbeteren?

Dit aspect wordt kwalitatief behandeld, daarom wordt voor deze indicator geen
significantiekader vooropgesteld.

Bereikbaarheid

Dit aspect onderzoekt in welke mate het studiegebied en meer bepaald het projectgebied
bereikbaar is met het openbaar vervoer. Hierbij komen onder andere volgende elementen aan
bod:

- Mogelijkheid om het projectgebied met het openbaar vervoer te bereiken;
- Zijn de bushaltes vlot en veilig te bereiken?

Dit aspect wordt geïntegreerd beoordeeld met het aspect bereikbaarheid voor het autoverkeer.
Daarom wordt voor deze indicator verwezen naar het significantiekader dat wordt voorgesteld
bij de bereikbaarheid van het autoverkeer.

Personenvervoer en vrachtverkeer
Kwaliteit van het netwerk

De kwaliteit van het wegennet vormt een belangrijk aspect om te voldoen aan een goed
functionerend verkeerssysteem voor het auto- en vrachtverkeer. Het aspect kwaliteit van het
netwerk wordt beschreven aan de hand van de doorstroming van het verkeer. Gezien in de
stedelijke context de doorstroming voornamelijk bepaald wordt door het functioneren van de
kruispunten, wordt het aspect doorstroming op kruispuntniveau behandeld.

Per lichtengeregeld kruispunt wordt de verzadigingsgraad bepaald op basis van de methode van
Webster. Dit is het verschil tussen de reistijd in de maatgevende spitsperiode (ochtend- en
avondspits) en de reistijd bij vrij verkeer.
Tabel 11-2 Beoordelingskader lichtengeregelde kruispunten

Gemiddelde wachttijd
per voertuig

Eerste groenfase
voldoende

Congestiekans op
het kruispunt

Verzadigingsgraad

≤ 10 sec Altijd Geen ≤ 55%

10-20 sec Bijna altijd Zeer weinig 55%-65%

20-55 sec Vaak Beperkt 65%-80%

55-80 sec Minder vaak Mogelijk 80%-90%

≥ 80 sec Wachtrij na 1e groenfase 15-60min/dag 90%-100%

Lange wachtrij/ overbelasting netwerk > 60 min/dag > 100%



PROJECT-MER HERINRICHTING OOSTERWEELEILAND

PROJECTNR 45010015
AANMELDING MET VERZOEK TOT SCOPINGSADVIES 72 (120)

Het projectgebied wordt via lichten- en voorrangsgeregelde kruispunten ontsloten. De
capaciteitstoets voor voorrangsgeregelde kruispunten gebeurt via een microsimulatie met
behulp van het simulatieprogramma Vissim. Met behulp van deze software wordt een uitspraak
gedaan over:

- De gemiddelde en maximale verliestijd en de Level Of Service-waarde (LOS- die hiermee
samenhangt (o.b.v. De Highway Capacity Manual);

- De gemiddelde en maximale wachtrij op kruispuntniveau

Op basis van de gemiddelde verliestijd wordt de verzadigingsgraad van het kruispunt bepaald,
door middel van onderstaande tabel en interpolatie.
Tabel 11-3 Beoordelingskader voorrangsgeregelde kruispunten

Gemiddelde wachttijd per voertuig Congestiekans op het kruispunt Verzadigingsgraad

≤ 10 sec Geen ≤ 55%

10-20 sec Zeer weinig 55%-65%

20-55 sec Beperkt 65%-80%

55-80 sec Mogelijk 80%-90%

≥ 80 sec 15-60min/dag 90%-100%

Lange wachtrij/ overbelasting netwerk > 60 min/dag > 100%

Op basis van de wijziging van de verzadigingsgraad ten opzichte van de referentiesituatie (in
procentpunt) en de verzadigingsgraad van de toekomstige situatie, wordt de kwantitatieve
beoordeling verder uitgewerkt volgens onderstaande significantiekader5.
Tabel 11-4 Significantiekader doorstroming

Verzadigings-
graad geplande
situatie

Evolutie t.o.v. referentiesituatie (in procentpunt)

Toename verzadigingsgraad Afname verzadigingsgraad

> 50
%-
punt

20 à
50%-
punt

10 à
20%-
punt

5 à
10%-
punt

< 5%-
punt

< 5%-
punt

5 à
10%-
punt

10 à
20%-
punt

20 à
50%-
punt

> 50
%-
punt

> 100% -3 -3 -3 -2 -1 0 0 0 +1 +1

90-100% -3 -3 -2 -1 -1 0 0 +1 +2 +2

80-90% -2 -2 -1 -1 0 0 +1 +2 +3 +3

< 80% -1 -1 0 0 0 0 +1 +3 +3 +3

De kwantitatieve beoordeling wordt aangevuld met een kwalitatieve beschrijving van de
verkeersafwikkeling. Hierbij worden de onderscheidende effecten kwalitatief beschreven voor
bijvoorbeeld vrachtverkeer vs. personenverkeer, enz.

Bereikbaarheid van de functies

5 Dit kader werd opgesteld in kader van de plan-MER i.f.v. RUP Contactzone Noorderlaan
(februari 2018) en werd een goede methode bevonden door AWV Antwerpen. Het betreft een
aangepaste versie van het significantiekader uit het RLB waarbij de impact van een
oververzadiging in de referentietoestand op een gepastere wijze in rekening gebracht wordt.
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De effectgroep bereikbaarheid wordt gekoppeld aan wijzigingen in de bereikbaarheid van
functies of ruimtelijk samenhangende gehelen via verschillende modi: gemotoriseerd verkeer,
langzaam verkeer en openbaar vervoer. De bereikbaarheid via de verschillende modi wordt
geëvalueerd ten opzichte van de referentiesituatie.

Voor bereikbaarheid wordt het volgende significantiekader gehanteerd, waarbij de aspecten met
betrekking tot bereikbaarheid langzaam verkeer en openbaar vervoer worden geïntegreerd:
Tabel 11-5 Significantiekader bereikbaarheid functies

Effectenbespreking Significantie Effect

Aanzienlijk positief +3 Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer en langzaam verkeer en haltes openbaar vervoer

Positief +2 Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer en beperkte verbetering van de bereikbaarheid
langzaam verkeer en haltes openbaar vervoer

Beperkt positief +1 Beperkte verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer en/of  beperkte verbetering van de bereikbaarheid
langzaam verkeer en haltes openbaar vervoer

Verwaarloosbaar 0 Geen verbetering/ verminderen van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer en openbaar
vervoer

Beperkt negatief -1 Beperkte vermindering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en/of beperkte vermindering van de
bereikbaarheid langzaam verkeer en openbaar vervoer

Negatief -2 Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer en beperkte vermindering van de bereikbaarheid
langzaam verkeer en openbaar vervoer

Aanzienlijk negatief  -3 Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer en langzaam verkeer en openbaar vervoer
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11.1.3.2 Mobiliteitsaspecten verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

De effectengroep verkeersleefbaarheid binnen de discipline mobiliteit onderzoekt de effecten in
relatie tot ‘het zich verplaatsen’, nl. in welke mate dat andere verkeersdeelnemers en
omwonenden gehinderd worden door het verkeer.

Daarnaast wordt om de verkeersleefbaarheid voor de secundaire wegen met een substantiële
woondichtheid of lokale wegen te beoordelen een onderscheid gemaakt in gebruik of
belasting (druktebeeld).

De wijziging in gebruik en belasting wordt gehanteerd om de effecten t.a.v.
verkeersleefbaarheid te beoordelen:

- Wegen met een lagere intensiteit, onder de 300 pae/uur, hebben een rustig karakter;
- Verkeersintensiteiten tussen 300 pae en 600 pae per uur in beide richtingen worden als

normale intensiteiten in de spits beschouwd voor dit type van wegen;
- Wegen met een belasting van meer dan 600 pae/uur worden als druk beschouwd;
- Wegen met een belasting van meer dan 900 pae/uur zijn zeer druk.

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht.

Tabel 11-6 Beoordelingskader druktebeeld

Beoordeling Verkeersintensiteiten tijdens de spits (beide richtingen samen)

Zeer druk Meer dan 900 pae/uur

Druk Tussen 600 en 900 pae/uur

Normaal Tussen 300 en 600 pae/uur

Rustig Minder dan 300 pae/uur

De beoordeling van positieve en negatieve effecten is verder gebaseerd op het volgende:

- Bij een daling van de verkeersintensiteit op de lokale wegen of secundaire wegen met
veel woonbebouwing, speelt de huidige verkeersdruk een rol. Hoe hoger de
verkeersdruk, hoe hoger het procentuele verschil in belasting doorweegt in het
beoordelingskader. Met andere woorden: een beperkte daling van verkeer op een
drukke of zeer drukke weg weegt meer door dan op een rustige weg.

- Bij een stijging van de verkeersintensiteiten wordt eveneens rekening gehouden met de
huidige belasting. Anderzijds dient de toename van verkeer ook in perspectief te
worden gezien: lokale wegen I of II zijn wegen die een belangrijke rol vervullen in de
ontsluiting op lokaal vlak. Wanneer het verkeer op deze wegen toeneemt, betekent dit
dat ze hun rol beter kunnen vervullen. De drempelwaarden voor de indeling van de
verschillende categorieën zijn hierbij maatgevend. Zolang de intensiteiten beneden de
600 pae/uur blijven, wordt dit als normaal beschouwd voor dit type van weg (neutraal
effect). Bij intensiteiten hoger dan 600 pae/uur is er een matig effect (druk verkeer), bij
meer dan 900 pae/uur een significant effect (zeer druk verkeer). Overschrijding van de
leefbaarheidsdrempel, 1.200 pae/uur, betekent in alle gevallen een zeer significant
effect.
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Tabel 11-7 Significantiekader druktebeeld

Rustig Normaal Druk Zeer druk Beoordeling

N.v.t. Daling van meer
dan 50%

Daling van meer
dan 40%

Daling van meer
dan 30%

+3

Daling van meer
dan 40%

Daling tussen 30 en
50%

Daling tussen 25 en
40%

Daling tussen 20 en
30%

+2

Daling tussen 20 en
40%

Daling tussen 15 en
30%

Daling tussen 10 en
25%

Daling tussen 10 en
20%

+1

Daling van minder
dan 20% of stijging
tot 300 pae/uur
(rustig)

Daling van minder
dan 15% of stijging
tot 600 pae/uur
(normaal)

Daling van minder
dan 10%

Daling van 10% tot
stijging van 10%

0

Stijging tot 900
pae/uur (druk)

Stijging tot 900
pae/uur (druk)

Stijging tot 900
pae/u (zelfde
categorie)

Stijging van 10% tot
30%

-1

Stijging tot boven
900 pae/ uur (zeer
druk), geen
overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

Stijging tot boven
900 pae/ uur (zeer
druk), geen
overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

Stijging tot boven
900 pae/ uur (zeer
druk), geen
overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

Stijging tot boven
900 pae/ uur (zeer
druk), geen
overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

-2

Overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

Overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

Overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

Overschrijding van
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur)

-3

Ook oversteekbaarheid wordt, waar relevant, beoordeeld aan de hand van de gemiddelde
wachttijd voor een voetganger die wil oversteken. De oversteekbaarheid wordt an sich
beoordeeld voor het referentiescenario en het toekomstig scenario. Een wijziging in beoordeling
geeft aanleiding tot een effect, dat afhangt van het aantal categorieën van oversteekbaarheid
dat de situatie verbetert of verslechtert. Volgend significantiekader wordt onderstaand
gehanteerd.
Tabel 11-8 Significantiekader gemiddelde wachttijd

Gemiddelde wachttijd
referentiesituatie

Evolutie ten opzichte
van referentiesituatie

Gemiddelde wachttijd toekomstige
situatie

> 30 sec. 15-30 sec < 15 sec.

> 30 sec. Verbetering +1 +2 +3

Status quo 0

Verslechtering -1

15-30 sec Verbetering +2

Status quo 0

Verslechtering -2

< 15 sec Verbetering +1
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Gemiddelde wachttijd
referentiesituatie

Evolutie ten opzichte
van referentiesituatie

Gemiddelde wachttijd toekomstige
situatie

> 30 sec. 15-30 sec < 15 sec.

Status quo 0

Verslechtering -3 -3 -1

De effectengroep ‘verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid’ wordt als een geheel beoordeeld.
Hiervoor worden alle effecten voor de verschillende subgroepen mee in rekening gebracht. Het
onderstaande significantiekader wordt gehanteerd.

Tabel 11-9 Significantiekader verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Effectenbespreking Significantie Effect

Aanzienlijk positief +3 Sterke verbetering van de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer en haltes openbaar vervoer

Positief +2 Sterke verbetering van de verkeersveiligheid en
verkeersleefbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en beperkte
verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
voor langzaam verkeer en haltes openbaar vervoer

Beperkt positief +1 Beperkte verbetering van de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer en/of  beperkte
verbetering van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid
voor langzaam verkeer en haltes openbaar vervoer

Verwaarloosbaar 0 Geen verbetering/ verminderen van de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer en openbaar vervoer

Beperkt negatief -1 Beperkte vermindering van de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer en/of beperkte
vermindering van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid
voor langzaam verkeer en openbaar vervoer

Negatief -2 Sterke vermindering van de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer en beperkte
vermindering van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid
voor langzaam verkeer en openbaar vervoer

Aanzienlijk negatief  -3 Sterke vermindering van de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer en openbaar vervoer

11.1.3.3 Impact binnenvaart en spoorverkeer
Aangezien binnen dit project er grondige wijzigingen zullen zijn aan de infrastructuur voor
spoorverkeer en binnenvaartverkeer (beweegbare bruggen) zal het effect van dit project op de
netwerkkwaliteit van deze modi kwalitatief worden benaderd. Er zal hier voornamelijk gekeken
worden naar de lokale (positieve en negatieve) effecten.
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11.2 Geluid en trillingen

11.2.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied zal zich uitstrekken tot een bepaalde afstand tot het projectgebied waarbinnen
een effect verwacht kan worden. Het studiegebied overlapt met dit voor mobiliteit. Alle wegen
(spoor, weg) waar een verandering van de verkeersintensiteiten wordt verwacht (zowel een
toename als een afname) of een infrastructuurwijziging optreedt, ten gevolge van het
voorliggende project worden opgenomen in het geluidsmodel. Ook de wegenis die bepalend is
voor het wegverkeersgeluid in de kwetsbare gebieden wordt meegenomen om een effect op het
wegverkeersgeluid te berekenen. De woningen en kwetsbare gebieden waar t.g.v. het project
geluidseffecten te verwachten zijn, zijnde een verhoging/verlaging van het geluidsniveau met
minstens 1 dB(A) worden in kaart gebracht. Er zijn geen woningen in het projectgebied gelegen
maar de effecten op grote afstand worden wel onderzocht. Voor een geluidsverschil van +/1
dB(A) is (bij gelijkblijvend aandeel zwaar verkeer) een verkeerstoename met ca. 25%, resp. een
afname met ca. 20% nodig. Conform het richtlijnenboek dient men de effecten van het verkeer
te berekenen tot minstens de 50 dB(A) geluidscontour (Lnight).

11.2.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie

Het wegverkeersgeluid en het spoorgeluid in de referentiesituatie worden berekend aan de
hand van SRMII. De benodigde verkeersgegevens voor het referentiescenario (aantal
personen- en vrachtwagens per dagdeel, toegelaten snelheid) worden aangeleverd door de
deskundige mens-mobiliteit. Het referentiescenario wordt doorgerekend in het akoestisch
rekenmodel Geomilieu V2020.2. Welke ontwikkelingen zich in de referentiesituatie bevinden
werd reeds toegelicht. Dit heeft uiteraard zijn impact op de verkeersintensiteiten op de huidige
situatie. Vooral de Oosterweelverbinding en de Oosterweelknoop zullen impact hebben op de
wegverkeerstromen. Als wegdek wordt het wegdek gekozen dat voorzien is in 2030. Momenteel
wordt er van uitgegaan dat het wegdektype voor de referentiesituatie in 2030 hetzelfde zal zijn
als in de bestaande situatie. Voor spoorverkeer zal de ontwikkeling van Oude Landen een effect
hebben op het aantal goederentreinen. Cijfers met betrekking tot het spoorverkeer worden
aangeleverd door de initiatiefnemer. Scheepvaart wordt niet berekend omdat er geen
geluidsmodellering mogelijk is.

Naast geluidsveroorzakende factoren wordt in de rekenmethode rekening gehouden met
geluidsdempende factoren, waaronder demping door geometrische uitbreiding (bepaald door de
ligging van de weginfrastructuur), luchtabsorptie, akoestische eigenschappen van de bodem,
afscherming en reflecties van gedefinieerde (invloedrijke) objecten (bv. eerstelijnsbebouwing
langs de gesimuleerde wegsegmenten, een aarden wal in de onmiddellijke nabijheid, enz.).
Vermits de referentiesituatie in de toekomst ligt zijn geluidsmetingen niet zinvol, tevens zijn er
op korte afstand geen kwetsbare gebieden. Het doel van de berekeningen is het inzichtelijk
maken van eventuele effecten door het project op grotere afstand.

11.2.3 Methodiek effectvoorspelling en beoordeling

Ook de geplande situatie wordt doorgerekend in het geluidsmodel op basis van het netwerk met
de verkeersgegevens voor weg – en spoor aangeleverd door de deskundige mens-
mobiliteit/initiatiefnemer. De resultaten van dit scenario worden vervolgens vergeleken met die
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van het referentiescenario (zie hiervoor). Er zal rekening gehouden worden met de verandering
in infrastructuur (verhogen brug) enerzijds en het verschil in intensiteiten anderzijds.

De effectbeoordeling  voor verkeer gebeurt op basis van de toe- of afname van het Lden- en
Lnight-niveau t.o.v. de referentiesituatie. Het Lden- of Lnight-verschil  levert een effectscore op, de
zgn. tussenscore. Vermits er geen woningen in de buurt liggen zal er geen toetsing gebeuren
met de gedifferentieerde referentiewaarden. De effect beoordeling voor weg- en spoorverkeer
zal gebeuren ter hoogte van de meest kwetsbare gebieden die  op grotere afstand zijn gelegen.
Het effect van eventuele verandering in de scheepvaart zal kwalitatief beoordeeld worden.

Het significantiekader is hierna weergegeven :

Lden voor Lden na Effect (verschil Lden na – Lden voor)
< -6
dB(A)

-6 - -3
dB(A)

-3 - -1
dB(A)

-1 - +1
dB(A)

+1 -
+3
dB(A)

+3 -
+6
dB(A)

> +6
dB(A)

Tussenscore +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

11.3 Lucht

11.3.1 Afbakening studiegebied

De discipline lucht zal de impact van het project op de luchtkwaliteit nagaan. Aangezien het
project-MER een infrastructuurproject behandelt, zijn in eerste instantie verkeersemissies en -
immissies relevant.  Doordat de huidige Oosterweelbrug wordt vervangen door een vaste
verhoogde brug met een vrije doorvaarthoogte van minimum 9,1 meter kunnen ook hoger
beladen binnenvaartschepen hier passeren. De logische route voor hoog geladen
binnenvaartschepen zal dan in de toekomst ook via het Leopolddok en het Albertdok onder de
nieuwe Oosterweelbrug door verlopen.  Ook emissies en immissies ten gevolge van het
watertransport zijn relevant en zullen mee het studiegebied bepalen. Op basis van de huidige
inzichten zal het studiegebied zich bevinden tussen Melsele en Brasschaat (ca. 5*5 km). Indien
uit het onderzoek zou blijken dat dit uitgebreid moet worden zal dit ruimer genomen worden.

Tijdens de aanlegfase zijn zowel de aanlegwerken zelf als het werfverkeer een mogelijke bron
van luchtemissies.

Binnen de discipline mobiliteit is het studiegebied afgebakend als het gebied waarbinnen een
impact op vlak van mobiliteit ten gevolge van het project merkbaar kan zijn. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen het primair studiegebied dat de directe omgeving omvat en het
secundair studiegebied dat de wegen bevat die ten gevolge van het project kunnen beïnvloed
worden. Hiertoe worden relevante wegen en wegvakken geselecteerd.

Daar voor de discipline lucht de verkeersemissies en -immissies relevant zijn, komt het
studiegebied voor de discipline lucht in grote lijnen overeen met dit van de discipline Mobiliteit
met een uitbreiding over de vaarweg rondom het projectgebied.

Belangrijk is dat in het studiegebied alle (water)wegen zijn opgenomen waar een significante
verandering van de intensiteiten wordt verwacht (zowel een toename als afname), ten gevolge



PROJECT-MER HERINRICHTING OOSTERWEELEILAND

PROJECTNR 45010015
AANMELDING MET VERZOEK TOT SCOPINGSADVIES 79 (120)

van het voorliggende project. Het zijn deze wijzigingen in intensiteiten die een impact zullen
hebben op de luchtkwaliteit.

11.3.2 Juridische en beleidsmatige context

Vlarem
In hoofdstuk 2.5 van Vlarem II zijn de milieukwaliteitdoelstellingen voor “lucht” gespecificeerd.
De Europese milieukwaliteitsnormen vastgesteld door de EU -richtlijnen worden in VLAREM II
weergegeven onder bijlagen 2.5.1 en 2.5.2.

In VLAREM bijlage 2.5.3 wordt een overzicht van de beoordeling en beheer van luchtkwaliteit
weergegeven. Onder VLAREM bijlage 2.5.3.11 zijn de grenswaarden voor de bescherming van
de menselijke gezondheid opgenomen. Er worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds
voor jaargemiddelden en anderzijds voor dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten
overschrijdingen per jaar).

In de definities luchtverontreiniging wordt een “grenswaarde voor luchtkwaliteit” omschreven als
“niveau dat op basis van wetenschappelijke kennis is vastgesteld ten einde schadelijke
gevolgen voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel te voorkomen, te
verhinderen of te verminderen en dat binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt en, als
het eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden”.

In de definities luchtverontreiniging wordt een “alarmdrempel voor luchtkwaliteit” omschreven
als “een niveau, waarboven een kortstondige blootstelling risico's voor de gezondheid van de
mens inhoudt”. Bij overschrijding van deze alarmdrempel nemen de lidstaten onmiddellijk -
overeenkomstig de betreffende richtlijn - maatregelen. In de definities luchtverontreiniging wordt
een “streefwaarde of richtwaarde voor luchtkwaliteit” omschreven als “een concentratieniveau
van een verontreinigende stof in de lucht dat is vastgesteld om schadelijke effecten voor de
gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel op lange termijn te vermijden”. De
streefwaarde moet zo veel mogelijk binnen een gegeven periode worden bereikt.

In de definities luchtverontreiniging van VLAREM wordt eveneens een definitie gegeven van
twee zones waarvoor een verstrenging van de algemene luchtkwaliteitsdoelstellingen van
kracht is.

Een beschermingszone wordt hierbij gedefinieerd als:
“een geografisch afgebakende zone die vanuit milieuoogpunt bijzonder moet worden
beschermd”.

De definitie wordt echter aangevuld met “als beschermingszone wordt aangeduid de
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, als bedoeld in artikel 13
van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van
de ontwerpgewestplannen, de bosreservaten als bedoeld in het Bosdecreet van 13 juli 1990 en
de natuurreservaten en natuurparken zoals bedoeld in de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud”.

Een speciale beschermingszone wordt hierbij gedefinieerd als volgt:
“zone waarin de te verwachten toename van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en
industriële ontwikkelingen moet worden beperkt of voorkomen”.
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Volgende gebieden worden aangeduid als speciale beschermingszones:

1. zone Antwerpen: de gemeenten Antwerpen, Borsbeek, Edegem, Mortsel, Schoten,
Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht;

2. zone Gent: de gemeenten Destelbergen, Evergem en Gent;
3. zone Brussel-rand: de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Machelen, Vilvoorde,

Wezembeek-Oppem en Zaventem

Voorliggend projectgebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Antwerpen en
bevindt zich dus in een speciale beschermingszone. In de beschermingszones gelden de
richtwaarden vermeld in bijlagen 2.5.1 en 2.5.2 als grenswaarden. Voor de parameters
waarvoor in deze bijlagen geen richtwaarden zijn vastgesteld gelden als grenswaarden 80%
van de grenswaarden vermeld in deze bijlagen. In de desbetreffende bijlagen zijn geen grens-
en richtwaarden opgenomen voor polluenten ten gevolge van verbranding zoals SO2, NO2,
PM10 en PM2,5.

De huidige en toekomstige luchtkwaliteit wordt getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen
opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 11-10: Europese grenswaarden en alarmdrempels

Parameters Norm Niveau Status

SO2 Daggemiddelde overschrijding is toegestaan op
niet meer dan 3 dagen per jaar

125 µg/m³ Grenswaarde

Uurgemiddelde overschrijding is toegestaan op
niet meer dan 24 uur per jaar

350 µg/m³ Grenswaarde

Uurgemiddelde waargenomen gedurende 3
opeenvolgende uren in een gebied van minimaal
100 km²

500 µg/m³ Alarmdrempel

Jaargemiddelde en wintergemiddelde (van 1
oktober tot en met 31 maart)

20 µg/m³ Grenswaarde voor
grootschalige ecosystemen

NO2 Jaargemiddelde 40 µg/m³ Grenswaarde geldig vanaf
2010

Uurgemiddelde overschrijding is toegestaan op
niet meer dan 18 uur per jaar

200 µg/m³ Grenswaarde geldig vanaf
2010

Uurgemiddelde waargenomen gedurende 3
opeenvolgende uren in een gebied van meer dan
100 km²

400 µg/m³ Alarmdrempel

Fijn stof (PM10) grenswaarde voor de bescherming van de
menselijke gezondheid

40 µg/m³ Grenswaarde

Daggemiddelde overschrijding is toegestaan op
niet meer dan 35 overschrijdingen per jaar

50 µg/m3 Grenswaarde

PM2,5 Jaargemiddelde 25 µg/m³ Grenswaarde geldig vanaf
2015

Jaargemiddelde 20 µg/m³ Grenswaarde geldig vanaf
2020

Jaargemiddelde 15,7 µg/m³. In 2020 dient voor Vlaanderen
de gemiddelde stedelijke
achtergrond te liggen op 15,7
µg/m³ PM2,5.

Black Carbon (BC) is een onderdeel van fijn stof en wordt gevormd bij onvolledige verbranding
van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Zwarte koolstof bevindt zich voornamelijk
in de ultrafijne fractie van het fijn stof. Het is een maat voor de roetconcentratie in de
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omgevingslucht. PM10 en PM2,5 is de verzameling van stofdeeltjes kleiner dan 10 µm en 2,5 µm,
respectievelijk. Ultrafijn stof (UFP) is de verzamelnaam voor deeltjes kleiner dan 0,1 µm. Voor
EC ontbreekt momenteel echter de mogelijkheid om te toetsen aan Europese norm- en
streefwaarden.

Voor PM10 geldt een grenswaarde van 40 μg/m³ volgens de Europese richtlijnen. Volgens het
WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) geldt een strengere advieswaarde van 20 μg/m³.

Op 25 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering het luchtbeleidsplan 2030 definitief
goedgekeurd. Dit plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te
pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te
verminderen. Het plan is opgesteld in uitvoering van artikel 23 van de Europese richtlijn
2008/50/EG en in uitvoering van de Europese richtlijn 2016/2284.

Op korte termijn (zo snel mogelijk) is het doel van dit luchtbeleidsplan om nergens in
Vlaanderen de Europese luchtkwaliteitsnormen en/of streefwaarden te overschrijden en dat de
emissieplafonds voor 2020 behaald worden. Op middellange termijn (2030) wordt ernaar
gestreefd om het aantal mensen dat woont op een locatie waar de jaargemiddelde NO2-
concentratie hoger is dan de WHO-advieswaarde in elke gemeente te halveren ten opzichte van
2016. Op lange termijn (2050) is het de bedoeling dat de concentraties nergens hoger mogen
zijn dan de advieswaarden van de WHO.

Wat NO2 betreft, dient zolang de WHO geen nieuwe advieswaarde voor de langdurige
blootstelling aan NO2 heeft bepaald 20 μg/m³ als streefdoel wordt gehanteerd. Het HRAPIE-
onderzoek van de WHO schuift die waarde naar voor als de drempel vanaf wanneer het risico
op vroegtijdige sterfte door een langdurige blootstelling aan NO2 in rekening moet worden
gebracht bij kostenbatenanalyses.

Zowel in het Vlaamse luchtbeleidsplan 2030 als in het Vlaamse klimaatplan is de doelstelling
‘Het aantal kilometer over de weg daalt tot maximaal 51,6 miljard gereden voertuigkilometers in
2030.’ opgenomen. Voor de CO2-concentratie in de omgevingslucht bestaan er geen specifieke
immissienormen.

De Europese Unie wil haar broeikasgasuitstoot in 2050 reduceren met minstens 80% tot 95%
ten opzichte van 1990. Als tussentijdse doelstelling is een emissiereductie met 40%
vooropgesteld in 2030 t.o.v. 1990. Binnen dit Europees beleid, wordt een belangrijk
onderscheid gemaakt tussen de ETS en de niet-ETS sectoren om deze doelstellingen te
realiseren.

De energie-intensieve industrie en de elektriciteitssector beogen via het Emission Trading
System (ETS) een reductie van 43% tegen 2030 t.o.v. 2005. Voor de overige sectoren, met
name transport, gebouwen, landbouw, niet-ETS industrie en afval, is een gezamenlijke reductie
van 30% voorzien tegen 2030 t.o.v. 2005. Op basis van dit kader, hebben alle lidstaten een
specifieke doelstelling toegewezen gekregen. Voor België bedraagt deze bindende doelstelling
-35% tegen 2030 t.o.v. 2005.

Het nieuwe Vlaams klimaatbeleidsplan (2021-2030) beoogt een verdere reductie van de uitstoot
van broeikasgassen voor de niet-ETS sectoren (transport, gebouwen, afval, landbouw, niet-ETS
industrie). Vlaanderen streeft de doelstelling na om tegen 2030 zijn broeikasgasemissies in de
niet-ETS sectoren te reduceren met 35% ten opzichte van 2005. De meest recente prognoses
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geven aan dat met de maatregelen uit dit plan het tekort aan emissieruimte over de hele
periode 2021-2030 ingeschat wordt op 3,8 Mton CO2-eq.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste streefdoelen en dit
voor zowel de korte termijn als de lange termijn (Advieswaarden WHO).  De impact op
gezondheid zal  in dit MER niet uitgevoerd worden (zie scoping in § 9) maar er dient echter
opgemerkt te worden dat recent de WHO-waarde zijn bijgestuurd. Indien relevant worden deze
bij de verdere uitwerking van het MER aangepast.

Tabel 11-11: Belangrijkste Streefdoelen Beleid

Component  Huidige
grenswaarden
(µg/m³)

Grenswaarde
2030 (µg/m³)

Streef- en/of
grenswaarde
lange termijn
(µg/m³) WHO-
Advieswaarden

GGBI (µg/m³) -
steden >
100.000
inwoners

NO2 40 (jaargemiddelde) 20
(jaargemiddelde)

/

200
(uurgrenswaarde)
max. 18
overschrijdingen per
jaar

200
(uurgrenswaarde)
Geen
overschrijdingen

/

PM10 40 (jaargemiddelde) 20
(jaargemiddelde)

50 (daggrenswaarde)
- max. 35
overschrijdingen per
jaar

50
(daggrenswaarde)
- max. 3
overschrijdingen
per jaar

PM2,5 20 (jaargemiddelde) 10
(jaargemiddelde)

15,7 vanaf
(2020)

/ 25(daggrenswaard
e) - max. 3
overschrijdingen
per jaar

/

EC/BC / / /
Broeikasgas
reductie in
de niet
ETS-
sectoren

35% BKG-
uitstoot in
2030 ten
opzichte van
2005

/
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11.3.3 Methodiek beschrijving referentiesituatie

11.3.3.1 Beschrijving huidige situatie 2022

De kwaliteit van de omgevingslucht wordt bepaald door natuurlijke emissies en emissies
afkomstig van menselijke activiteiten zoals industrie, energievoorziening, landbouw, gebouwen-
verwarming en verkeer, en dit gekoppeld aan de weersomstandigheden welke niet alleen effect
hebben op de grootte van diverse emissies (bv. bij gebouwverwarming) maar tevens
verantwoordelijk zijn voor de mate van transport en verdunning van polluenten.

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
via onder meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de algemene
luchtkwaliteit voor de voornaamste luchtgassen en voor het fijne stofgehalte. Het projectgebied
wordt omgeven door verschillende meetpunten. Het betreffen ondermeer de meetpunten M802
(Havanastraat), AL01 (Sint-Annastrand),R822 (Polderdijkweg), R891(Scheurweg) en R897
(Scheldelaan).

De luchtkwaliteit in het studiegebied zal worden beschreven aan de hand van de
luchtkwaliteitskaarten die op de website van VMM worden beschikbaar gesteld en de
meetresultaten van de relevante meetstations. De kaarten met jaargemiddelde
immissieconcentraties voor 2019 in het studiegebied zijn reeds kort besproken in het hoofdstuk
“Beknopte omgevingsanalyse” in deze aanmelding.

Er is een duidelijk verschil tussen de kaarten voor 2019 en 2020. Dit zowel voor de
achtergrondconcentraties, die gebaseerd zijn op meetwaarden, als voor de doorgerekende
emissies. De lagere achtergrondconcentratie is wellicht het gevolg van de coronamaatregelen.
Hierdoor daalde het aantal verplaatsingen, ook de lokale verplaatsingen die niet expliciet
doorgerekend worden maar wel mee de globale achtergrondconcentratie bepalen. Daarnaast
vielen sommige industriële activiteiten tijdelijk stil. Ook in het havengebied zijn er gebieden met
lagere concentraties. Om deze reden zal voor de beschrijving van de referentietoestand 2019
gehanteerd worden.

11.3.3.2 Verkeersemissies en de immissieconcentraties langs geselecteerde
wegsegmenten voor situatie (referentiejaar 2030)

De referentiesituatie heeft betrekking op de situatie in het jaar 2030. Voor deze
referentiesituatie worden de luchtemissies van het verkeer voor de geselecteerde wegen en de
luchtkwaliteit langs deze wegen berekend. De luchtkwaliteit langsheen de relevante wegen in
het studiegebied wordt in kaart gebracht met behulp van modelberekeningen.

Voor de referentiesituatie zullen de mobiliteitscijfers uit de discipline mobiliteit gehanteerd
worden. De referentiesituatie is hier 2030. Voor projecten die voorzien worden in de periode
2030-2034 wordt het jaartal 2030 gebruikt in de luchtkwaliteits-modellen. Dit betekent dat
gewerkt wordt met de verwachte achtergrondconcentraties en voertuigemissiekenmerken van
2030.

Voor het gebruik van de luchtkwaliteitsmodellen verwijzen we naar de bespreking van de
methodiek van de effectbespreking hierna, daar het gebruik van de modellen zowel voor de
referentie-situatie als voor de toekomstige situatie van toepassing is.
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De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, vluchtige
organische stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige verbranding),
fijnstof en zwaveldioxide. Er zal in de impactbepaling vnl. aandacht besteed worden aan de
meest milieurelevante stoffen zoals NO2 en (ultra) fijnstof (PM10, PM2,5, EC) waarvoor zich in het
studiegebied problemen kunnen stellen met betrekking tot het respecteren van de
luchtkwaliteitsdoelstellingen en/of waarvoor een belangrijke milieu impact kan optreden.

De immissieconcentraties worden getoetst aan de van toepassing zijnde luchtkwaliteitsnormen
en waar nuttig ook met de gezondheidskundige advieswaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

11.3.3.3 Scheepvaartemissies en de immissieconcentraties (referentiejaar 2030)

De referentiesituatie heeft betrekking op de situatie 2030. Voor deze referentiesituatie worden
de luchtemissies van de scheepvaart en de luchtkwaliteit in de omgeving langs deze vaarroute
berekend. De luchtkwaliteit langsheen de relevante vaarroute in het studiegebied wordt in kaart
gebracht met behulp van modelberekeningen.

De voornaamste emissies ten gevolge van scheepvaart waarvoor bij de impactbepaling vnl.
aandacht aan besteed zal worden zijn de milieurelevante stoffen zoals NO2 en (ultra) fijn stof
(PM10, PM2,5, EC) waarvoor zich in het studiegebied problemen kunnen stellen met betrekking
tot het respecteren van de luchtkwaliteitsdoelstellingen en/of waarvoor een belangrijke milieu
impact kan optreden. Bijkomend zullen ook de componenten SO2 en NH3 in kaart gebracht
worden.

In onderstaande illustratie wordt een beeld weergegeven van de twee belangrijkste vaarroutes
(waar wijzigingen kunnen verwacht worden) die eveneens het te onderzoeken gebied zullen
bepalen voor de referentiesituatie.

Figuur 11-1: Afbakening relevante vaarroutes ter hoogte van projectgebied
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Omdat de referentiesituatie in 2030 is gelegen, worden voor de te verwachten trafiek aan 4-
laags containerbinnenvaart van en naar het Antwerpse havengebied prognoses gehanteerd die
in het kader van het Complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in
het havengebied Antwerpen’ (CP ECA) zijn opgesteld. Hiervoor worden de volgende
databronnen gebruikt ( bijlage 3):

· Aannamenota luchtmodelleringen, maatschap SHIP, 29 juli 2021 (versie 6)
· Masterfile versie 15012021_review_VITO

Binnen het CP ECA worden scenario’s met een hoog en een laag aandeel transshipment
doorgerekend. Bij een hoog aandeel transshipment worden er relatief meer maritiem
aangevoerde containers ook weer maritiem (per zeeschip) afgevoerd, en dus
verhoudingsgewijs minder containers af- of aangevoerd naar het hinterland (=buiten het
eigenlijke havengebied). Dit betekent dan ook dat er bij een hoog aandeel transshipment (HT)
er minder containers per binnenschip worden afgevoerd, o.a. via het Albertkanaal, dan bij een
laag aandeel transshipment (LT). Het ECA-scenario dat uitgaat van een laag aandeel
transshipment vormt daarom het worst-case scenario voor het aantal 4-laags
binnenvaartschepen dat het Oosterweeleiland in 2030 kan gebruiken als doorvaartroute.

Tabel 11-12: Scenario aantal 4-laags binnenvaartschepen 2030

Scenario 2030 –
ECA met lage TS

Bewegingen/m
odus

Totaal Subtot LSO Subtot RSO

Binnenvaart 33.828 24.214 9.614

De afwikkeling van binnenvaart van en naar het hinterland wordt ingeschat op basis van
gegevens van Havenbedrijf Antwerpen. Onderstaand wordt de verdeling van deze bewegingen
over de relevante waterlopen weergegeven.

Tabel 11-13: Relatief aandeel verdeling binnenvaart over de relevante waterlopen (Bron: Info cel Mobiliteit
havenbedrijf)

periode
Geen

informatie
Albert-
kanaal

Coördinatiepunt
Schelde

stroomafwaarts
(naar de zee)

Noordlandbrug
Schelde-

Rijnkanaal

PIZ
Schelde

“stroomopwaarts” TOTAAL
2019 5% 29% 21% 35% 10% 100%

De 5% geen informatie wordt gelijkmatig verdeeld over de 4 richtingen (+ 1,25% voor elke
richting), zodat het aandeel aan- en afvoer via het Albertkanaal op 30,25% wordt gebracht.
Het totaal van het aantal jaarlijkse binnenvaartbewegingen voor 4-laagscontainervaart van en
naar het Albertkanaal bedraagt in het scenario ECA met lage transshipment 10.233.

In de praktijk wordt verwacht dat de binnenvaartschepen verschillende terminals in het
havengebied zullen aanlopen op de linkeroever, de rechteroever of op de getijdenterminals voor
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het laden en lossen van containers. Bij het aanlopen van de containerterminals op de
rechterscheldeoever (RSO) of van de Scheldeterminals op RSO via binnenvaartkaaien achter
de sluizen gebeurt er in het traject van en naar het Albertkanaal een passage langs het
Oosterweeleiland. Bij het aanlopen van de containerterminals op de linkerscheldeoever (LSO)
of de Scheldeterminals op RSO via de maritieme Scheldekaaien hangt het er voor de passage
langs het Oosterweeleiland van af welke sluis op de RSO wordt gekozen in het traject van en
naar het Albertkanaal. Omdat voor de binnenvaart de keuze van de sluis bepaald wordt door de
verkeerscongestie in de sluizen, wordt aangenomen dat 50% van deze trafiek zal verlopen via
de Royerssluis (en dus het Oosterweeleiland niet zal passeren) en 50% via de andere sluizen
op RSO (en dus het Oosterweeleiland zal passeren).

In totaal zal bij het aanlopen van de verschillende containerterminals in de haven dus 75% van
het containertransport (100% van het transport op RSO en 50% van het transport naar LSO of
de Schelde) over het Albertkanaal langs het Oosterweeleiland passeren. Dit stemt overeen met
7.675 binnenvaartbewegingen met 4-laagscontainervaart per jaar die in de exploitatiefase de
gewijzigde doorvaartroute rondom het Oosterweeleiland zullen volgen.

De emissies voor de referentietoestand (2030) worden berekend met het EISS-model (in
gram/ton.km) dat ontwikkeld werd door VITO (Ref.  Van Esch, L., Vanhulsel, M., Uljee, I. en
Vanden Boer, D. (2020), EISS Port of Antwerp, version 2.0, Study accomplished under the
authority of Antwerp Port Authority. 2021/Unit RMA/R/2408).

Op basis van geregistreerde gegevens van de schepen, opgeslagen in de APICS-databank,
wordt voor elke “reis” de emissie van bepaalde stoffen berekend langsheen het vaartraject.

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in de verschillende activiteiten/fases tijdens een reis,
waarvoor tevens de emissies afzonderlijk berekend worden voor elke reis:

· Varend (“sailing”)
· Aanmeren (“mooring”)
· Afmeren (“casting off”)
· Afgemeerd (“at berth”)
· Voor anker (“anchoring”)
· In de sluis (“in lock”)

Bij binnenvaart kunnen in principe volgende fases onderscheiden worden waarbij potentieel
relevante emissies kunnen optreden:

· Varen
· Aangemeerd liggen
· In sluis

Meer gedetailleerd zouden ook nog “wachtzones”, waar schepen mogelijks dienen te wachten
op verdere behandeling kunnen beschouwd worden. Voor dit project beperken we ons tot het
onderzoek van de relevante vaarsegmenten en zal het onderzoek in de exploitatiefase beperkt
worden tot het aspect omvaren. De emissies die hierbij kunnen vrijkomen kunnen als
verwaarloosbaar beschouwd worden voor het geheel van de emissies. Ook bij zeevaart wordt
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het zgn. “voor anker” liggen bij gebrek aan onderbouwde gegevens en het minder relevant
karakter niet meegenomen.

Het EISS-model bevat emissiefactoren in functie van type schip, grootte, bouwjaar,
leeftijdsklasse, motor- en brandstoftype, geïnstalleerd vermogen, al of niet aanwezigheid van
walstroomaansluiting,…. .

Deze emissiefactoren vormen een verbetering van bestaande publiek beschikbare
emissiefactoren (bv. vanuit EMMOSS). Deze emissiefactoren worden gebruikt als basis om de
emissieberekeningen in het hinterland voor binnenvaart uit te voeren. De aan en af te voeren
capaciteit (aantal TEU) is terug te vinden in de “mastertabel mobiliteit” (zie bijlage 3).

Bijkomend zijn volgende factoren nodig om de berekeningen te kunnen uitvoeren:
· Aantal ton /TEU: 11,8 ton/TEU
· Aantal TEU/binnenschip in referentie situatie: 100 TEU
· Aantal TEU/binnenschip in 2030: 150 TEU op elke vaarroute

De theoretische emissiefactoren die hierbij gebruikt worden kunnen o.a. functie zijn van:
· Type vaarweg (wordt niet meegenomen)
· Type schip (grootte:  mbt grootte wordt wel standaard gerekend met 150 TEU/schip voor

geplande situatie )
· Autonome vergroening (kan meegenomen worden in functie van verdeling over

leeftijdsklassen)

Er wordt bij containervaart niet met leegvaart gerekend gezien kan aangenomen worden dat de
schepen quasi steeds met containers geladen zullen zijn zowel bij heen- als terugvaart. Dit
kunnen uiteraard ook deels lage containers zijn.

Op basis van de emissiegegevens zal door het VITO een doorrekening van de referentiesituatie
uitgevoerd worden aan de hand van het IFDM-model (Immissie Frequentie Distributie-Model),
opgesteld door VITO. Voor het gebruik van de luchtkwaliteitsmodellen verwijzen we eveneens
naar de bespreking van de methodiek van de effectbespreking hierna, daar het gebruik van de
modellen zowel voor de referentie-situatie als voor de toekomstige situatie van toepassing is.

11.3.3.4 Spoorverkeeremissies en de immissieconcentraties

Gezien het niet evident is om per relevante spoorlijn een goed onderbouwd beeld te krijgen van
het aandeel elektrisch/diesel aangedreven spoortransport, en gezien niet verwacht wordt dat
het spoortransport aanleiding zal geven tot een relevante lokale impact op de luchtkwaliteit
worden hier geen specifieke modelleringen of inschattingen van immissies voorzien.  Bijkomend
zullen ten gevolge van het voorliggende project geen wijzigingen in het spoorverkeer optreden.
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11.3.3.5 Verzurende en vermestende effecten

Verzuring wordt omschreven als de gezamenlijke effecten van luchtverontreinigende stoffen die
via de atmosfeer worden aangevoerd en waaruit zuren (zwavelzuur en salpeterzuur) kunnen
gevormd worden. Ook de vermesting of N-depositie kan door de uitstoot van ammoniak en
stikstofoxiden optreden.

De Immissiesoftware (IFDM-model in functie van scheepvaart als het IMPACT-Traffic model),
laat toe concentraties en deposities van polluenten die zich via de lucht verspreiden in de
nabijheid van een bron te berekenen. Voor Vlaanderen worden de Vlops-depositiefactoren
gebruikt die standaard in de impactmodellen aanwezig zijn. De depositiesnelheden zijn
beschikbaar op een resolutie van 1x1 km².

De depositie ten gevolge van de verkeersstromen in de referentiesituatie worden berekend en
aangereikt aan de nevendiscipline biodiversiteit.

11.3.4 Methodiek effectvoorspelling en beoordeling

Aanlegfase

In de aanlegfase zullen verschillende activiteiten plaatsvinden met potentiële impact op de
plaatselijke luchtkwaliteit:

- Opbreekwerkzaamheden
- Aan- en afvoer materialen
- Aanlegwerken

Er zal in kaart gebracht worden welke impact bovenstaande werkzaamheden kunnen hebben
op de luchtkwaliteit in de omgeving van het projectgebied. Dit zal kwalitatief uitgevoerd worden.
Hiervoor zijn geen berekeningen of modelleringen voorzien.
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Exploitatiefase
De discipline Lucht vormt in navolging van de verkeerskundige impact een relevante discipline
waarbij aandacht uitgaat naar de verwachte verschuivingen in verkeersstromen of
doorstromingen. Deze wijziging kan een impact hebben op de luchtkwaliteit. Onderstaand wordt
per relevante verkeerstroom beschreven hoe hiermee zal omgegaan worden.

Wegverkeer:
Zowel voor de referentiesituatie als voor de toekomstige situatie wordt de luchtkwaliteit binnen
het studiegebied onderzocht langs de relevante wegen. Rekening houdend met de prognoses
inzake wijziging verkeerstrafiek op de wegen en de te verwachten evolutie inzake de
samenstelling van de uitlaatgassen en de achtergrond luchtkwaliteit, wordt dit kwantitatief
ingeschat. De impact van het wegverkeer wordt voor de relevante wegsegmenten in kaart
gebracht met behulp van modelberekeningen.

Volgende scenario’s worden in functie van lucht gemodelleerd en doorgerekend:
- Referentietoestand (2030)
- Geplande situatie (2030)

Vermits er verschillende types wegen in het studiegebied zitten, kan het in kaart brengen van
de immissies ten gevolge van het wegverkeer waar noodzakelijk aan de hand van twee
verschillende methodes of luchtkwaliteitsmodellen uitgevoerd worden. Het betreft de
programma’s CAR Vlaanderen 3.0 en IMPACT. Onderstaand worden de selectiecriteria
weergegeven voor de twee softwareprogramma’s:

CAR Vlaanderen 3.0:
- Geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in bebouwde omgevingen;
- Mag niet gebruikt worden in open omgeving (geen bebouwing);
- Wel bebouwing ≤ 30 m van de wegas.

IMPACT:
- Model met focus op berekening van de luchtkwaliteit langs gewestwegen, autosnelwegen

en buitenstedelijke wegen;
- Enkel geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in open omgevingen;
- Geen bebouwing ≤ 30 m van de wegas.

De verkeersintensiteiten voor de situatie na realisatie van het project (net als voor de referentie-
situatie overigens) worden aangeleverd vanuit de discipline mobiliteit. In de discipline mens –
mobiliteit zijn spitsuurgegevens relevant, terwijl in de discipline lucht gebruik gemaakt wordt van
etmaalgemiddelden. Hoe de intensiteiten bepaald worden in functie van gebruik in de modellen
IMPACT en CAR Vlaanderen 3.0, zal in het MER verduidelijkt worden.

Voor de simulaties wordt het jaartal 2030 gebruikt in de luchtkwaliteitsmodellen. De
referentiesituatie bestaat uit de achtergrondconcentraties en voertuigemissiekenmerken van
2030. De gehanteerde uitgangspunten en aannames voor de effectbeoordeling zullen, in functie
van een doorvertaling in de verdere besluitvorming, duidelijk opgelijst worden.

De output van de modellen bestaat uit indicatoren (jaargemiddelden, aantal overschrijdingen
van grenswaarde voor PM10 en NO2) voor PM10, PM2,5, NO2 en EC. In het MER worden bij
gebruik van het model IMPACT-traffic de geïnterpoleerde overzichts- en verschilkaarten van de
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luchtconcentraties toegevoegd. Om de kwaliteit van de omgevingslucht te evalueren, worden de
modelresultaten getoetst aan de grens- en richtwaarden voor omgevingslucht.

Er dient opgemerkt te worden dat doorrekening in het model IMPACT-traffic geen rekening kan
houden met immissieverhoging ten gevolge van afscherming door bebouwing (zgn. “street
canyon” effecten). Het IMPACT dispersiemodel is een “open street” model en houdt geen
rekening met obstakels zoals bomen, geluidsschermen, gesloten huizenrijen. Hierdoor
onderschat het mogelijk de concentraties in ”street canyons”. In deze smalle straten is de
natuurlijke ventilatie beperkt waardoor de luchtvervuiling zich opstapelt.

Het bereken van concentraties in stedelijk gebied (afscherming) is in CAR Vlaanderen 3.0 wel
mogelijk. Echter is dit alleen mogelijk voor een standaardconfiguratie zoals gedefinieerd in
CAR-Vlaanderen III (open weg, beide zijden van de weg bebouwing, Street canyon, eenzijdige
bebouwing). Effecten van de aanwezigheid van groen bomen in de straat kunnen met het
model ook in rekening gebracht worden.

Zowel in het Vlaamse luchtbeleidsplan 2030 als in het Vlaamse Energie- en Klimaatplan is de
volgende doelstelling opgenomen: ‘Het aantal kilometer over de weg daalt tot maximaal 51,6
miljard gereden voertuigkilometers in 2030.’ Het voorliggende project wordt hieraan getoetst.

Spoorverkeer
Ten gevolge van het voorliggende project worden geen wijzigingen in het spoorverkeer
verwacht. Er worden geen immissieberekeningen voorzien. Er zal een kwalitatieve analyse voor
het spoorverkeer uitgevoerd worden.

Scheepvaart
Met de realisatie van het project Oosterweeleiland wordt zoals eerder beschreven de
doorvaarthoogte voor binnenvaart onder de Oosterweel- en Wilmarsdonkbruggen op hetzelfde
peil van 9,1 m gebracht als de verhoogde bruggen op het Albertkanaal. De
Noordkasteelbruggen behouden hun huidige peil, lager dan 9,1 m. De doorvaartroute doorheen
het havengebied Antwerpen van en naar het Albertkanaal wordt daarmee voor de 4-laags
containerbinnenvaart verlegd van de huidige route via het Vijfde havendok (onderdoorgang
Noordkasteelbruggen) naar het Albertdok – Leopolddok (onderdoorgang Oosterweel- en
Wilmarsdonkbruggen). Enkel de 4-laags containerbinnenvaart die het Albertkanaal bereikt of
verlaat via de (in 2030 gerenoveerde) Royerssluis, zal deze verlegde doorvaartroute niet
volgen.

Voor de evaluatie van de bijdrage van de emissies (de gewijzigde doorvaarroute) tot de
immissie wordt beroep gedaan op een mathematisch verspreidingsmodel van het VITO waarbij
de berekeningen worden uitgevoerd volgens het IFDM-model (Immissie Frequentie Distributie-
Model), opgesteld door VITO. In het MER wordt meteojaar 2012 gekozen als standaard
referentiejaar. Het Meteostation wordt automatisch gekozen in het model o.b.v. de locatie van
de emissiebron(nen).

De emissiebronnen de vaarsegmenten worden als lijnbronnen modelmatig ingevoerd. Wat
betreft scheepvaart zal het IFDM-model gebruikt worden om de immissies te berekenen in de
geplande situatie.
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Specifieke elementen die bij de impactberekeningen van toepassing zijn worden hieronder
opgenomen:

· Achtergrondkaarten:
· Meteo
· Ligging vaarsegmenten

o (Fictieve) Ligging “vaste” emissiebronnen bij sluispassages
· Emissiehoogte

o Binnenvaart
o Zeescheepvaart

· Warmte/Thermische pluimstijging
o Binnenvaart
o Zeescheepvaart

· Depositiefactoren

Hoe de invoerparameters concreet bepaald worden in functie van het gebruik in het model zal
in het MER verduidelijkt worden.

Bij de modelberekeningen dient, rekening houdend met de modelmatige geïntegreerde
achtergrondconcentraties, ook specifiek ingegaan te worden hoe met de aftrek- en de
optelstappen wordt omgegaan.  Hoe hiermee omgegaan zal worden zal in het MER verduidelijkt
worden.

Stikstofdepositie
De stikstofdepositie ten gevolge van de verkeersstromen in de geplande situatie worden
berekend (idem als voor de referentiesituatie).

In de discipline lucht wordt enkel de doorrekening gedaan en wordt de output van het model
vervolgens doorgespeeld aan de nevendiscipline biodiversiteit, zodat de resultaten daar verder
kunnen besproken en geïnterpreteerd worden.

Beoordeling

De uitwerking van de discipline lucht zal aan de hand van de richtlijnen in het
Richtlijnensysteem Lucht (RLS, 2021) gebeuren.

De impact van het project wordt beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Lucht6.

Volgens de Kaderrichtlijn Lucht moet de beoordeling van de luchtkwaliteit overal gebeuren met
uitzondering van volgende locaties:

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

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

· Op de rijbaan van wegen;

6 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en
schonere lucht voor Europa.
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· Op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm
hebben.

Het beoordelingskader heeft betrekking op de bijdrage (X) van het project t.o.v. de
kwaliteitsdoelstelling voor de betreffende luchtverontreinigende stof.  In onderstaande tabel
wordt het beoordelingskader weergegeven.

Tabel 11-14: Beoordelingskader impact luchtkwaliteit (bij kwantitatieve impactbeoordeling) ten opzichte
van luchtkwaliteitsnormen (bron RLS-lucht Dept. Omgeving dienst MER)

Invloed op de omgeving

Tussenscore Eindscore na correctie
Geen

overschrijding
na realisatie

plan/project van
80% van de

MKN?

Overschrijding
na realisatie

plan/project van
80% van de

MKN?

Plan/project
zorgt voor daling
X van immissie

X > 10% van de MKN of
toegelaten aantal
overschrijdingen

+3 +3 +2

X > 3% van de MKN of
toegelaten aantal
overschrijdingen

+2 +2 +1

X > 1% van de MKN of
toegelaten aantal
overschrijdingen

+1 +1 0

Plan/project
heeft geen of
zeer beperkte
bijdrage aan

immissie

X ≤ 1% van de MKN of
toegelaten aantal
overschrijdingen

0 0 0

Plan/project
zorgt voor

stijging X van
immissie

X > 1% van de MKN of
toegelaten aantal
overschrijdingen

-1 -1 -2

X > 3% van de MKN of
toegelaten aantal
overschrijdingen

-2 -2 -3

X > 10% van de MKN of
toegelaten aantal
overschrijdingen

-3 -3 -3

· Met X: gemiddelde berekende immissiebijdrage en/of aantal overschrijdingen;
· MKN: milieukwaliteitsnorm (huidige grenswaarde en toekomstige streef-/grenswaarde of GGBI);
· Wanneer de MKN niet kan bepaald worden, is de tussenscore gelijk aan de eindscore.

Milderende maatregelen worden desgevallend voorgesteld of opgelegd in functie van de
berekende bijdrage van het project en het al dan niet overschrijden van de MKN op basis van
onderstaande significantiekader.

Tabel 11-15: Milderende maatregelen gekoppeld aan de eindscores uit het beoordelingskader

Beoordeling van het effect Beoordeling van het effect
Beperkt negatief (score -1) Onderzoek naar milderende maatregelen is

minder dwingend
Negatief (score -2) Er dient onderzoek te gebeuren naar

milderende maatregelen
Aanzienlijk negatief (score -3) Er dienen in elk geval milderende maatregelen

voorgesteld te worden
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De immissiebijdrages worden in het luchtmodel gebiedsdekkend berekend voor het
studiegebied, maar de koppeling van negatieve scores aan milderende maatregelen gebeurt,
conform de Kaderrichtlijn Lucht, op de openbare plaatsen en voor de hiervoor vermelde
toetsingscriteria, afhankelijk van de verblijfsintensiteit:

· Hoge verblijfsintensiteit: effectscore o.b.v. bijdrage in % van jaargemiddelde normen
· Lage verblijfsintensiteit: effectscore o.b.v. bijdrage in % van toegelaten aantal

overschrijdingen van de uurnorm voor NO2

In de discipline Lucht zal ook worden nagegaan of het project een invloed heeft op het klimaat
door een wijziging in de broeikasgasemissies.

Voor de resultaten worden, waar mogelijk, de oppervlaktes (uitgedrukt in km²) en weglengtes
(uitgedrukt in km) gekwantificeerd per score ( -1, -2, -3, 0, +1, +2,+3). Bij gebruik van het model
CAR Vlaanderen 3.0 zal alleen een kwantificering van de weglengte opgemaakt worden. Indien
enkel een kwalitatieve beoordeling van de effecten wordt uitgevoerd, dan zal dit op basis van
een experten oordeel gebeuren.

Tevens zal waar relevant een inschatting van het aantal blootgestelden per visualisatieklasse
gebeuren, waarbij minstens het aantal mensen ingeschat wordt dat blootgesteld wordt aan een
concentratie hoger dan de milieukwaliteitsnorm.

Er zal voor dit project ook een inschatting van de te verwachte emissies gemaakt worden
(binnen het afgebakende onderzoeksgebied). Dit specifiek voor de polluenten die zich op grote
schaal verplaatsen, zoals o.a. de NEC-polluenten (SO2, NOx, VOS, PM2,5 en NH3). Hierbij zal
nagegaan worden of er sprake is van relevante emissies. Dit is het geval wanneer de emissies
ten gevolge van het project de drempels uit het IMVJ overschrijden. Deze oefening zal op basis
van de beschikbare informatie uitgevoerd worden. Er is geen beoordelingskader voor de
beoordeling van de uitstoot.

In functie van een eventuele doorvertaling van de milderende maatregelen uit het MER zullen
de maatregelen concreet en transparant beschreven worden in het MER. Dit met een eenduidig
omschrijven op welke manier deze vertaald kunnen worden in de verdere besluitvorming (in de
vergunning zelf of via flankerend beleid).

Indien enkel een kwalitatieve beoordeling van de effecten wordt uitgevoerd, dan zal dit op basis
van een experten oordeel gebeuren.

11.4 Bodem

11.4.1 Afbakening studiegebied

Het projectgebied omvat de zones waar de projectingrepen plaatsvinden, aangevuld met
eventuele extra werk- en werfzones. Het studiegebied wordt in het horizontale vlak bepaald
door de contouren van dit projectgebied en wordt verder uitgebreid met de mogelijke
invloedssfeer van bemaling. Binnen deze invloedssfeer kunnen immers wijzigingen optreden in
bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit en kan het risico tot bodemzetting wijzigen. In het
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verticale vlak beschouwen we de maximale diepte van de werken. In de fase van deze
aanmelding wordt een diepte van maximaal 5 m onder het maaiveld aangenomen. In de fase
van de opmaak van het MER kan de reikwijdte van het studiegebied zo nodig bijgesteld
worden, afhankelijk van de concretisering en detaillering van het ontwerp.

11.4.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie

De referentiesituatie wordt beschreven aan de hand van volgende elementen:
· Topografie
· Geologische opbouw
· Bodemgesteldheid/pedologie
· Bodemkwaliteit

Hiervoor worden volgende bronnen geraadpleegd:
· Topografische kaart
· Quartair- en Tertiairkaart voor Vlaanderen
· Bodemverkenner
· Bodemkaart en verklarende tekst bij de bodemkaart
· Inventaris oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken en saneringsprojecten

(OVAM), eventueel aangevuld met info van de gemeenten

11.4.3 Methodiek effectvoorspelling en beoordeling

Bij de effectbespreking voor de discipline bodem kan een onderscheid gemaakt worden tussen
onderstaande effectgroepen.

· structuurwijziging;
· profielwijziging;
· erosie;
· bodemzetting;
· wijziging bodemkwaliteit.

Hieronder wordt de relevantie van deze effectgroepen nagegaan.

Grondverzet
Grondverzet vormt op zich geen effectgroep, maar is eerder een projectkenmerk. Het betreft
een belangrijke ingreep tijdens de aanlegfase die een invloed heeft op het bodemprofiel en die
onrechtstreeks (bij hergebruik of stockage) de bodemkwaliteit kan beïnvloeden. Voor het totale
project wordt een overzicht gegeven van de nodige uitgravingen en ophogingen. Op basis van
dit overzicht wordt bekeken of er mogelijkheden zijn binnen het project of in de omgeving om
het eventuele onevenwicht in de balans weg te werken. Sluitend kan het MER hier evenwel
geen uitspraak over doen, daar het potentiële hergebruik afhankelijk is van de concrete kwaliteit
en de eigenschappen van de uitgegraven bodem.

Structuurwijziging
De effectgroep structuurwijziging beslaat de wijziging van de structuur van de bovenste
bodemlaag. Gezien het projectgebied en omgeving gekenmerkt worden door antropogene
bodems (opgehoogde gronden, overwegend in combinatie met ingebruikname als verhard
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bedrijventerrein of zone voor infrastructuur), kan een (belangrijke) impact door het project op de
bodemstructuur hier a priori uitgesloten worden.
Deze effectgroep zal dan ook niet besproken worden in het MER.

Profielwijziging
De effectgroep profielwijziging houdt de impact van uitgravingen en ophogingen en het
inbrengen/verwijderen van bodemvreemde materialen op het bodemprofiel in. Gezien het
projectgebied gekenmerkt wordt door antropogene bodems en opgehoogde gronden, kan een
(belangrijke) impact door het project op het bodemprofiel hier a priori uitgesloten worden.
Deze effectgroep zal dan ook niet behandeld worden in het MER.

Bodemzetting
Zettingen kunnen tijdens de aanlegfase potentieel optreden ten gevolge van de ontwatering van
een slappe samendrukbare laag. Het risico van bodemzetting is onder meer afhankelijk van de
aard van de ondergrond die ontwaterd wordt, en doet zich vooral voor bij veen- en kleilagen.
Het aspect zettingen zal mee besproken worden in de bemalingsstudie die in functie van de
vergunningsaanvraag wordt opgesteld. De conclusies uit de bemalingsstudie zullen
overgenomen worden in het MER.

Wijziging bodemkwaliteit
Relevante aspecten van bodemkwaliteit zijn:

· Grondverzet en bodemkwaliteit tijdens de aanlegfase
· Wijziging bodemkwaliteit (vaste deel van de aarde) via bemaling tijdens de aanlegfase
· Wijziging bodemkwaliteit door afstromend hemelwater in de exploitatiefase
· Wijziging bodemkwaliteit door calamiteiten

Wat het aspect verspreiding van verontreiniging via grondverzet betreft, kan verwezen worden
naar het VLAREBO dat regels inzake grondverzet omvat. De toepassing van het wettelijk kader
rond grondverzet en bodemverontreiniging zorgt er voor dat de verspreiding van bestaande
verontreinigingen en het ontstaan van nieuwe verontreinigingen door grondverzet vermeden
worden. Dit aspect wordt in het MER dan ook niet verder behandeld. Het volgen van de
wettelijke bepalingen hieromtrent vormt uiteraard een randvoorwaarde die reeds vanuit de
regelgeving geldt.

De wijziging van de bodemkwaliteit via bemaling zal mee opgenomen worden in de
overeenkomstige effectgroep bij de discipline grondwater.

Mogelijke effecten via afstromend hemelwater worden kwalitatief besproken aan de hand van
literatuurgegevens.
Het risico op effecten via calamiteiten wordt kwalitatief beschreven.

11.5 Grondwater

11.5.1 Afbakening studiegebied

Het projectgebied omvat de zones waar de projectingrepen plaatsvinden, aangevuld met
eventuele extra werk- en werfzones. Het studiegebied wordt in het horizontale vlak bepaald
door de contouren van dit projectgebied aangevuld met de mogelijke invloedssfeer van
bemaling. In het verticale vlak beschouwen we de maximale diepte van de bemaling. In de fase
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van deze aanmelding wordt een diepte van maximaal 5 m onder het maaiveld aangenomen. In
de fase van de opmaak van het MER kan de reikwijdte van het studiegebied zo nodig bijgesteld
worden, afhankelijk van de concretisering en detaillering van het ontwerp.

11.5.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie

De bestaande situatie wordt beschreven aan de hand van volgende elementen:
· Hydrogeologie
· Grondwaterkwetsbaarheid
· Grondwaterkwantiteit
· Grondwaterkwaliteit

Hiervoor worden volgende bronnen geraadpleegd:
· Gegevens uit de Bodemverkenner
· Gegevens verzameld in de bemalingsstudie

11.5.3 Methodiek effectvoorspelling en beoordeling

Binnen de discipline grondwater worden bij de bespreking van de mogelijke effecten de
volgende effectgroepen onderscheiden:

· wijziging hydrogeologische opbouw,
· wijziging grondwaterkwetsbaarheid,
· Wijziging grondwaterkwantiteit/wijziging grondwaterpeil, grondwaterstromingen
· wijziging grondwaterkwaliteit.

Wijziging hydrogeologische opbouw
Een relevante wijziging in de hydrogeologische opbouw is niet te verwachten.
Bij de realisatie van het project zullen ingrepen onder de grondwatertafel noodzakelijk zijn.
Rekening houdend met het tijdelijk en lokaal karakter van deze ingrepen, wordt evenwel geen
effect verwacht ten aanzien van de hydrogeologische opbouw. Het effect op de grondwatertafel
zelf wordt onder de effectgroep ‘wijziging grondwaterkwantiteit’ besproken.
Deze effectgroep wordt dan ook niet verder behandeld in het MER.

Wijziging grondwaterkwetsbaarheid
De projectingrepen zijn zeer beperkt in omvang in vergelijking tot de omvang van het
beïnvloede grondwaterlichaam. Dit maakt dat a priori kan gesteld worden dat er t.a.v. de
grondwaterkwetsbaarheid geen effecten te verwachten zijn.
Deze effectgroep zal dan ook niet verder uitgewerkt worden in het MER.

Wijziging grondwaterkwantiteit
Met betrekking tot de effectgroep ‘wijziging grondwaterkwantiteit’ dient nagegaan in welke mate
er tijdens of na uitvoering van de werken en in de gebruiksfase een wijziging optreedt in de
grondwaterstand en de grondwaterstroming. Een wijziging is mogelijk het gevolg van
bemalingen tijdens de aanlegfase of van de aanwezigheid van verhardingen en
ondoordringbare constructies tijdens de exploitatiefase.

Tijdens de werken is minstens bemaling nodig oa. voor de fundering van de nieuwe
brugconstructies. De reikwijdte van de bemaling hangt samen met de mate waarin de
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grondwatertafel dient verlaagd te worden, de eigenschappen van de bodem (aanwezigheid van
zandbodems, hoe zandiger, hoe verder de invloedssfeer reikt), de manier waarop de bemaling
wordt uitgevoerd (open of gesloten bouwput) en de duur van de bemaling.

Om voldoende inzicht te krijgen in de te verwachten bemalingsdebieten, de reikwijdte en de
impact van de bemaling op de omgeving, zal in functie van de omgevingsvergunning van het
project een bemalingsstudie opgesteld worden. De resultaten van deze studie zullen in het
MER opgenomen worden, en desgevallend verder geïnterpreteerd worden. Indien noodzakelijk
worden concrete maatregelen of aanbevelingen geformuleerd om de vastgestelde effecten te
milderen.
Belangrijke criteria ten behoeve van de significantiebeoordeling zijn: de (relatieve) grootte van
de peilstijging/daling, de duurtijd ervan en de beïnvloede zone. Aandachtspunt hierbij is het feit
dat het projectgebied zich in een zone met natuurlijk verzilt grondwater in de bovenste
watervoerende laag bevindt.

Na uitvoering van de werken kan er een gewijzigde voeding van het grondwater optreden door
een wijziging van de verharde oppervlakte enerzijds en door een wijziging van de
afwateringskarakteristieken anderzijds. De grootte van dit effect zal afhankelijk zijn van de
infiltratiemogelijkheden vanuit het afwateringssysteem naar het grondwater en de
doorlaatbaarheid van de bodem. Ook hier dient het voorkomen van verzilt grondwater in de
bovenste watervoerende laag als aandachtspunt meegenomen te worden.

Het volgende beoordelingskader kan gebruikt worden voor de grondwaterkwantiteit.

Wijziging in grondwaterkwantiteit Beoordeling Score

Gevoelige stijging/herstel over grote oppervlakte (> 50 ha) +3 Aanzienlijk positief

Beperkte stijging/herstel over grote oppervlakte (25 - 50 ha)
Gevoelige stijging/herstel over matige oppervlakte (10 - 25 ha)

+2 Positief

Beperkte stijging/herstel  over een matige oppervlakte (10 - 25 ha)
Gevoelige stijging/herstel over een kleine oppervlakte (<10 ha)

+1 Beperkt positief

Geen, beperkte of tijdelijke verlaging over klein oppervlakte (< 10 ha)
Geen stijging

0 Verwaarloosbaar

Beperkte of tijdelijke verlaging over matige oppervlakte (10 - 25 ha) -1 Beperkt negatief

Beperkte of tijdelijke verlaging over grote oppervlakte (25 - 50 ha)
Gevoelige of langdurige verlaging over matige oppervlakte (10 - 25 ha)

-2 Negatief

Gevoelige of langdurige verlaging over grote oppervlakte (> 50 ha) -3 Aanzienlijk negatief

Wijziging grondwaterkwaliteit

De grondwaterkwaliteit kan op verschillende manieren beïnvloed worden door het project,
namelijk door (verdere) verspreiding van verontreiniging bij een eventuele bemaling, door het
terugbrengen in de bodem van bemalingswater met een afwijkende kwaliteit, door een
verstoring van het zoet-zoutwaterevenwicht, door het optreden van calamiteiten tijdens of na
uitvoering van de werken of door afstromend hemelwater.

· Op basis van de invloedstraal van de bemalingen zoals berekend in de
bemalingsstudie en informatie omtrent de aanwezigheid van verontreinigingen binnen
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het studiegebied, wordt in een bemalingsstudie nagegaan of de bemaling een risico
inhoudt op verspreiding van de bestaande verontreinigingen. De bevindingen
hieromtrent worden overgenomen in het MER. De behandeling van dit aspect is aldus
gebaseerd op een kwantitatieve analyse van mogelijke effecten in de bemalingsstudie
die zal worden opgesteld cf. de richtlijnen van VMM.

· Indien er vanuit de bemalingsstudie indicaties zijn dat dat het grondwater een
afwijkende kwaliteit kan hebben, dan zal in aanvulling op de bemalingsstudie een
administratieve grondwaterstudie uitgevoerd worden om na te gaan of specifieke
parameters in verhoogde concentraties voorkomen in het grondwater en dus
potentieel ook in het effluent van de bemaling. Op basis van dit gevoerde
grondwateronderzoek wordt nagegaan in welke mate verwacht kan worden dat het
bemalingswater zal afwijken van de voor het betrokken grondwaterlichaam geldende
milieukwaliteitsnormen, en of maatregelen nodig zijn i.f.v. de eventuele infiltratie of
retour van het bemalingswater.

· Voor de beschrijving van het risico van het project op een eventuele verstoring van
het zoet/zout-waterevenwicht en de eventueel noodzakelijke maatregelen om dit
tegen te gaan, wordt eveneens teruggegrepen naar de resultaten van de
bemalingsstudie.

· Bij calamiteiten kunnen verontreinigende stoffen vrijkomen en zich verspreiden. Dit
kan zich in principe voordoen tijdens de aanlegwerkzaamheden, zowel als in de
exploitatiefase. Het effect wordt kwalitatief besproken, rekening houdend met een
inschatting van het risico van calamiteiten en met de verspreidingsmogelijkheden van
verontreinigingen.

· Afstromend wegwater kan een verhoogde concentratie aan koolwaterstoffen (PAK’s),
zware metalen en zouten (afkomstig van strooizouten) bevatten. De impact op de
grondwaterkwaliteit wordt kwalitatief besproken mede op basis van
literatuurgegevens.

Een algemeen significantiekader voor deze effectgroep wordt hieronder voorgesteld.

Wijziging grondwaterkwaliteit - effect Beoordeling Score

Grote of reële kans op het ontstaan van nieuwe
grondwaterverontreinigingen

Aanzienlijk negatief
effect

-3

Reële kans op het verspreiden van bestaande
grondwaterverontreinigingen
Nieuwe diffuse verontreiniging over het volledige
project/plangebied.

Negatief effect -2

Beperkte kans op het verspreiden van bestaande
grondwaterverontreinigingen binnen het plan- of projectgebied.
Risico op accidentele situaties
Nieuwe diffuse verontreiniging over een beperkte oppervlakte van
het project/plangebied.

Beperkt negatief
effect

-1

Geen verspreiding van bestaande grondwaterverontreinigingen of
het ontstaan van nieuwe verontreinigingen

Geen effect 0

Isoleren van een bestaande verontreiniging Beperkt positief
effect

+1

Wegvallen van een diffuse verontreinigingsbron Positief effect +2
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Sanering van bestaande verontreiniging Aanzienlijk positief
effect

+3

Het aspect van het zoet/zout-waterevenwicht en de eventueel noodzakelijke maatregelen om dit
tegen te gaan wordt los van dit beoordelingskader besproken.

11.6 Oppervlaktewater

11.6.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied betreft het projectgebied aangevuld met de dokken rondom het
Oosterweeleiland.

11.6.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie

De referentiesituatie wordt beschreven aan de hand van beschikbare gegevens voor volgende
elementen:

· Hydrografie
· Waterkwantiteit (peilen, debieten, overstromingsrisico) voor zover beschikbaar
· Waterkwaliteit

o Fysico-chemische kwaliteit
o Biologische waterkwaliteit

Hiervoor worden minstens de volgende bronnen geraadpleegd:
· Vlaams Hydrografische Atlas
· www.vmm.be (meetnet waterkwaliteit)
· Overstromingskaarten
· Stroom-, bekken- en deelbekkenbeheerplannen

11.6.3 Methodiek effectvoorspelling en beoordeling

De voornaamste effecten die potentieel kunnen optreden voor de discipline oppervlaktewater,
zijn:

· Wijziging structuurkwaliteit
· wijziging waterkwaliteit (fysisch-chemische waterkwaliteit, biologische waterkwaliteit)
· wijzigingen waterkwantiteit

Aantasting structuurkwaliteit
De relevante waterlichamen in het studiegebied zijn kunstmatig en betreffen verschillende
dokken in de haven van Antwerpen. De effectgroep ‘aantasting structuurkwaliteit’ zal in het
project-MER niet behandeld worden.

Wijziging waterkwaliteit
Tijdens de aanlegfase kan er een impact zijn op de waterkwaliteit in het geval bemalingswater
wordt afgevoerd via het oppervlaktewater of bij calamiteiten.
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De impact via de lozing van bemalingswater betreft de potentiële lozing van vervuild of
aangerijkt bemalingswater en de aantasting van het ontvangende oppervlaktewater daardoor.
Daarnaast is er mogelijk een impact op de kwaliteit door de lozing van verzilt grondwater, daar
het project zich mogelijk in een gebied met verzilt grondwater bevindt. De verziltingskaart van
1974 geeft voor het studiegebied evenwel geen indicaties over de diepte van het grensvlak
zoet/zout.
Zowel voor het potentieel risico van een lozing van verontreinigd bemalingswater of verzilt
bemalingswater, wordt verder gebouwd op de bevindingen en resultaten van de
bemalingsstudie die parallel met het MER wordt opgesteld.
Daarnaast zal kort ingegaan worden op eventuele gewijzigde risico’s t.a.v. verontreinigingen
door calamiteiten.

Wijziging waterkwaliteit Effectbeschrijving Significantie

Verbetering van de waterkwaliteit op waterloop met ecologische
ambities Aanzienlijk positief +3

Verbetering van de waterkwaliteit Positief +2

Beperkte verbetering van de waterkwaliteit Beperkt positief +1

Geen of amper effect op de waterkwaliteit Verwaarloosbaar 0

Beperkte verslechtering waterkwaliteit of mogelijke verslechtering
op waterloop zonder ecologisch belang Beperkt negatief -1

Verslechtering/bedreiging waterkwaliteit Negatief -2

Verslechtering/bedreiging waterkwaliteit op waterloop met
ecologisch belang of ecologische ambities Aanzienlijk negatief -3

Wijzigingen in waterkwantiteit
Wijzigingen in de waterkwantiteit kunnen in principe optreden tijdens de aanlegfase door de
mogelijke afvoer van bemalingswater via het oppervlaktewaterstelsel. Tijdens de exploitatiefase
zijn wijzigingen mogelijk gelinkt aan gewijzigde afwateringskarakteristieken van het
projectgebied.
Gezien de aansluitende waterlichamen hier (haven)dokken betreffen, worden er op dit vlak
geen problemen verwacht. Dit aspect zal dan ook niet verder behandeld worden in het MER.

11.7 Bouwkundig erfgoed

11.7.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied voor deze discipline betreft in eerste instantie het projectgebied waarbinnen de
verschillende projectingrepen zich situeren, en bij uitbreiding het volledige Oosterweeleiland en
de aansluitende waterlichamen (dokken).

11.7.2 Methodiek beschrijving referentiesituatie

Voor de beschrijving van de referentiesituatie zullen de volgende bronnen gebruikt worden :
· Geoportaal onroerend erfgoed en achterliggende informatiebronnen
· Bouwhistorische studies die in het kader van dit project opgesteld worden :
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o Bouwhistorische studie voor een totaalvisie rond het erfgoed van bruggen in de
haven van Antwerpen;

o Bouwhistorische detailstudie rond de Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug;
o Bouwhistorische studie van magazijnen met betonnen schaaldaken in de haven

van Antwerpen.

De bouwkundig erfgoedwaarden in en om het projectgebied zullen beschreven worden
op basis van beschikbare info.

11.7.3 Methodiek effectvoorspelling en beoordeling

Binnen deze deeldiscipline wordt aandacht geschonken aan het bouwkundig erfgoed in het
studiegebied. Belangrijke criteria die de beoordeling van effecten mee bepalen, zijn onder
andere: frequentie van voorkomen van het landschapselement, de ouderdom, de aard, de
grootte, het aantal, kwetsbaarheid, gaafheid, contextwaarde, bescherming, …

Er wordt voorgesteld volgende waardering van het erfgoed te hanteren:

ZEER HOGE ERFGOEDWAARDE
- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed
- vastgesteld landschapsatlasrelict, erfgoedlandschap
- Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
HOGE ERFGOEDWAARDE
- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
- Inventaris bouwkundig erfgoed
MATIGE ERFGOEDWAARDE
- beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement/landschap of gebouwen
WEINIG ERFGOEDWAARDE
- overige
- structureel aangetast landschap of gebouwen

Deze waardering zal desgevallend bijgesteld worden aan de hand van de informatie uit de
bouwhistorische studies die in het kader van dit project opgesteld worden.
Binnen de studie van de totaalvisie historische (beweegbare) bruggen in de haven van
Antwerpen wordt een waardebepaling opgemaakt. Hiervoor is de dienst Erfgoed, Stad
Antwerpen en het Agentschap Onroerend Erfgoed nauw betrokken tijdens het ganse proces
van deze studieopdracht. Het resultaat van deze totaalvisie van de 35 historische bruggen
wordt verwacht tegen najaar 2022.

Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep bepalend voor de
significantie. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden: vernielen (afbraak),
aantasting, beïnvloeding ensemblewaarde, beïnvloeding contextwaarde, restauratie/renovatie.

Ten aanzien van cultuurhistorisch waardevolle relicten /bouwkundig erfgoed wordt onderstaand
significantiekader als leidraad gehanteerd. Dit is samengesteld door de ingrepen te combineren
met de waarde van het erfgoed en kan aangereikt worden als middel om de beoordeling van de
effecten als gevolg van voorliggende plannen te objectiveren. Het significantiekader is niet
absoluut en vormt louter een leidraad.
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Wijziging erfgoedwaarde
weinig
erfgoedwaarde

matige
Erfgoedwaarde

Hoge
erfgoedwaarde

Zeer hoge
erfgoedwaarde

Vernielen (afbraak) -1 -2 -3 -3
Aantasting 0 -1 -2 -3
Beïnvloeding ensemblewaarde 0 -1/-2 -2 -2/-3
Beïnvloeding contextwaarde 0 -1/-2 -2 -2/-3
Restauratie/renovatie +1 +1 +2 +3

11.8 Methodiek voor de uitwerking van de nevendisciplines

11.8.1 Biodiversiteit

Het projectgebied is in havengebied gesitueerd. Er bevinden zich geen op Vlaams of Europees
niveau beschermde gebieden binnen de contouren van het projectgebied. Evenwel worden
omwille van aanwezigheid van dergelijke gebieden en andere waardevolle natuur in de ruimere
omgeving van het projectgebied, volgende aspecten behandeld binnen de nevendiscipline
biodiversiteit:

- Interferentie van (de realisatie van) het project met de 2e versie van het
soortenbeschermingsplan van de haven

- Interferentie van (tijdelijke) ruimtebeslag en werfomstandigheden met soorten
voorkomend in het projectgebied

- Effecten van stikstofdepositie in habitatwaardige ecotopen in VEN- en
Habitatrichtlijngebied vnl ten gevolge van de rerouting van scheepvaartverkeer

11.8.2 Mens-ruimte, incl aspecten van externe veiligheid

Het projectgebied is in havengebied gesitueerd. Er bevinden zich geen woonfunctie of
kwetsbare functies binnen het studiegebied.
Aspecten die betrekking hebben op mobiliteitsnetwerken en bereikbaarheid, zowel wat de
aanlegfase als de exploitatiefase betreft, zullen binnen de discipline mobiliteit aan bod komen.
Binnen de nevendiscipline mens-ruimtelijke aspecten zullen de volgende aspecten behandeld
worden :

- Impact op en getroffen regelingen met geïmpacteerde concessiehouders binnen het
havengebied

- Aspecten van (externe) veiligheid – kwalitatieve bespreking van de interactie van het
project met Sevesobedrijvigheid, aanwezigheid van leidingen en windturbines

11.8.3 Archeologie

De effecten van de realisatie van het project ten aanzien van eventueel archeologisch erfgoed
kunnen beschreven en beoordeeld worden aan de hand van het al dan niet aanwezig zijn van
gekend archeologisch materiaal, de graad van verstoring van de bodem, de bodemkenmerken
zelf en uiteraard de aard en reikwijdte van de ingrepen.
De aanwezigheid van gekend archeologisch materiaal is hierbij een dubieuze factor. Het
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gekende archeologische erfgoed is immers slechts een fractie van het gehele archeologische
erfgoed. De hoeveelheid ongekend erfgoed is vele malen groter.
In functie van de effectbespreking in het MER zal daarom vooral een toets van de geplande
ingrepen aan de bodemkenmerken gebeuren, om mogelijke effecten in te schatten.
In functie van de omgevingsvergunningsaanvraag zal een archeologienota opgemaakt worden.
De resultaten uit deze nota zullen, indien tijdig beschikbaar, overgenomen worden in het MER.

11.8.4 Klimaat

Binnen de nevendiscipline klimaat wordt in eerste instantie in globo ingegaan op de mogelijke
en verwachte gevolgen van de klimaatverandering in Vlaanderen. Ook wordt ingegaan op het
Klimaatbeleid en doelstellingen ervan die relevant in het kader van dit dossier.

Bij de bespreking van deze discipline zal vervolgens aandacht uitgaan naar drie verschillende
aspecten:

- Wijziging in emissies van broeikasgassen: de belangrijkste impact op dat vlak is toe te
schrijven aan een eventuele wijziging in de totale verkeersstromen. De resulterende
emissies aan broeikasgassen worden berekend in het kader van de discipline Lucht, en
worden binnen de discipline Klimaat geïnterpreteerd in termen van het effect op het
bereiken van de Europese, Federale en Vlaamse doelstellingen voor de niet-ETS
sector.

- Effect op weerbaarheid van de omgeving tegen klimaatverandering: er zal bestudeerd
worden of de realisatie van het project de mogelijkheden voor adaptatie aan
klimaatverandering versterkt of bemoeilijkt, en eventueel een behoefte genereert aan
bijkomende adaptatiemaatregelen

- Mate waarin het project zelf weerbaar/robuust is tegen de gevolgen van
klimaatverandering. Hierbij wordt ingeschat of het project zijn functionaliteit volledig kan
behouden bij een wijzigend klimaat (bv. hoog-impactscenario in 2040). Ook eventuele
gevolgen voor de pertinentie van het project zullen besproken worden.
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12 Bijlagen
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12.1 Bijlage 1: juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Type/Data Inhoudelijk Relevantie Duiding relevantie of verwijzing

Algemeen

Decreet houdende algemene bepalingen in
verband met milieubeleid (DABM)

Decreet: 5 april 1995 Creëert een algemeen juridisch kader voor het
milieubeleid ter overkoepeling van de bestaande
sectorale regelingen en omvat dus de
doelstellingen en de beginselen voor het
milieubeleid in Vlaanderen. Het plan-mer decreet
(zie hoger) is onderdeel van het DABM.

J Algemeen van toepassing

m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet:
18 december 2002
Uitvoeringsbesluit:
10 december 2004

Het decreet regelde voorheen de m.e.r.-procedure,
maar is vervangen door het
omgevingsvergunningsdecreet. Het besluit geeft
(nog steeds) de categorieën van ingrepen waarvoor
een milieueffectrapport moet worden opgemaakt.

J Zie § 2.1- m.e.r.-
toets

Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit Decreet: 25/04/2014 en
latere wijzigingen, oa. door
de codextrein van 8
december 2017
Besluit Vlaamse Regering
omgevingsvergunning:
27/11/2015

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de
omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning in al haar aspecten wordt
in meerdere decreten en besluiten van de Vlaamse
Regering geregeld.
Welke procedures er zijn en hoe ze verlopen is
terug te vinden in het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning en de
uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 27
november 2015.
De inhoudelijke bepalingen zoals de doelstellingen,
de beoordelingsgronden en de regels over wat
vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, is
opgenomen in de VCRO en de nieuwe titel V van
het DABM. Titel V van het DABM bevat ook een
aantal essentiële bepalingen over de
milieuvoorwaarden (hun inhoud, onderlinge
verhouding, evaluatie en afwijkingsprocedure).

J Voor de realisatie van het project
is een omgevingsvergunning
vereist.
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Type/Data Inhoudelijk Relevantie Duiding relevantie of verwijzing

Vlarem II Besluit Vlaamse Regering
Vlarem II: 01/08/1995

In Vlarem II worden de algemene en sectorale
voorwaarden beschreven, gekoppeld aan de
vergunning tot exploitatie van een hinderlijke
inrichting. Daarnaast bevat dit besluit
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater,
grondwater, lucht, geluid en bodem.

J Relevant voor de vergunning

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(VCRO) / Codextrein

Decreet: 15/05/2009,
meermaals gewijzigd, oa.
door de codextrein van 8
december 2017

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een
coördinatie van het vroegere decreet ruimtelijke
ordening) voerde vernieuwingen in op drie
belangrijke punten: vergunningen, planologie en
handhaving. Deze codex regelt de organisatie van
de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en vervangt
hierbij het Decreet houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening en het Decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996.

J Basis voor het ruimtelijk
planningsstelsel op die
bestuursniveaus, regelt de
ruimtelijke structuurplannen,
ruimtelijke uitvoeringsplannen,
omgevingsvergunningen, …
Voor de uitvoering van het project
is een omgevingsvergunning
vereist.

Gewestplan Koninklijk besluit:
28 december 1972

Geeft de bestemming en het gebruik van de
gronden in Vlaanderen weer.
Gewestplanwijzigingen worden niet meer
doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is
immers vastgelegd dat in de toekomst
bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP's).

J Zie § 3.2.1

Gewestelijk RUP Afbakening afbakening
grootstedelijk gebied Antwerpen

19 juni 2009 In uitvoering van de bindende bepalingen van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) worden
de stedelijke gebieden afgebakend om er ruimte te
voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en
andere stedelijke activiteiten. De algemene filosofie
en de methodiek voor het voeren van een
afbakeningsproces wordt in het richtinggevend deel
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
beschreven.

J Zie § 0

Gewestelijk RUP Afbakening
Zeehavengebied Antwerpen

30 april 2013 In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen en van het havendecreet werd een
planningsproces opgestart, waarin een streefbeeld
inzake economische ontwikkeling en

J Zie § 3.2.2
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ontwikkelingsconcepten worden aangereikt. Dit
streefbeeld en de ontwikkelingsconcepten werden
verder uitgewerkt onder de vorm van het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening
zeehavengebied Antwerpen’.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1997-
2011

Decreet:
23 september 1997

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen
met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een
zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen
(planhorizon loopt tot 2007); Het RSV behandelt de
structuurbepalende elementen op Vlaams niveau.

B Gewenste Ruimtelijke Structuur is
richtinggevend op gewestelijk
niveau. Het project is gesitueerd in
het zeehavengebied Antwerpen
(zie ook §  0).

Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 30 november 2016 Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is een
beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de
strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke
ontwikkeling voor de volgende decennia. Het is
belangrijke formele stap op weg naar het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen zal vervangen. De
Vlaamse Regering formuleert in het witboek
doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en
activiteiten die de basis zullen vormen om de
ruimte van Vlaanderen te transformeren.

B

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) De Vlaamse Regering
keurde op 20 juli 2018 de
strategische visie van het
BRV goed.

De strategische visie omvat een toekomstbeeld en
een overzicht van beleidsopties op lange termijn,
met name de strategische doelstellingen (als
opvolger van het RSV).

B De ruimtelijke
ontwikkelingsprincipes uit het BRV
vormen de basis om ruimtevragen
een duurzame plaats te geven.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Antwerpen

25/01/2001 Het PRS behandelt de structuurbepalende
elementen op provinciaal niveau. De gewenste
ruimtelijke structuur is richtinggevend op
Provinciaal niveau. Bindende bepalingen leveren
het kader voor uitvoerende maatregelen op
Provinciaal niveau.

B

Gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan
Antwerpen

18/09/2006 Het GRS s-RSPA behandelt de structuurbepalende
elementen op gemeentelijk niveau.

B



PROJECT-MER HERINRICHTING OOSTERWEELEILAND

PROJECTNR 45010015
AANMELDING MET VERZOEK TOT SCOPINGSADVIES 108 (120)

Type/Data Inhoudelijk Relevantie Duiding relevantie of verwijzing

Afbakening van de gebieden van de
natuurlijke en de agrarische structuur

31 maart 2006 Afbakening in uitvoering van het RSV. In 2003 werd
een tweede fase opgestart.

X

Provinciaal milieubeleidsplan Provincie
Antwerpen

18/12/2008 Het provinciaal milieubeleid heeft de bescherming
en het beheer van het milieu tot doel.

B Algemeen van toepassing in de
provincie

Discipline mobiliteit

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 17 oktober 2003
Nieuw Mobiliteitsplan
Vlaanderen voorlopig
vastgesteld op 25 oktober
2013

Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de
komende jaren. Dit plan vormt een algemeen kader
voor het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in
Vlaanderen. Hierbij worden doelstellingen en
beleidsvoornemens inzake verkeersveiligheid
geformuleerd. Het plan tracht de bereikbaarheid
van steden en dorpen te garanderen, iedereen
gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven, de
verkeersveiligheid te vergroten, een leefbare
mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug
te dringen.

X Algemeen kader voor Vlaanderen
– niet relevant voor dit project

Antwerpen actief & bereikbaar –
Mobiliteitsplan 2020 | 2025 | 2030

2 maart 2015
De ‘verbreding en
verdieping’ van het
mobiliteitsplan Antwerpen
kadert in het decreet van de
Vlaamse regering (‘decreet
betreffende het
mobiliteitsbeleid van 20 april
2009’).

In een mobiliteitsplan worden alle ruimtelijke en
verkeers-ontwikkelingen in kaart gebracht en
worden samenhangende verkeersmaatregelen en
ruimtelijke en ondersteunende maatregelen
voorgesteld, die nadien in concrete acties worden
omgezet.

X

Van toepassing voor de stad
Antwerpen – niet relevant voor dit
project

Discipline geluid

Besluit van de Vlaamse regering inzake de
evaluatie en beheersing van
omgevingslawaai

Besluit Vlaamse
Regering: 22 juli 2005

In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als
geluidsbelastingindicatoren naar voor geschoven.
Daarnaast wordt een methodiek m.b.t. beheersing
van het omgevingsgeluid vastgelegd (opstellen
geluidsbelastingkaart, vaststellen knelpunten,
voorlichting en opmaak actieplan).

X niet relevant voor dit project
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Discipline lucht

Europese richtlijn lucht/Kaderrichtlijn
(2008/50/EG)

Europese richtlijn:
21 mei 2008

Deze nieuwe richtlijn bundelt alle vorige richtlijnen
in verband met de kwaliteit van de omgevingslucht,
stroomlijnt de wetgeving en stelt nieuwe normen
voor met betrekking tot fijn stof (PM2,5). Ten
laatste 2 jaar nadien moet de richtlijn naar nationale
en/of regionale wetgeving zijn omgezet. De uiterste
termijn voor naleving van de grenswaarden die in
de richtlijn staan, kan worden uitgesteld op
voorwaarde dat de EU-wetgeving volledig wordt
gevolgd en de nodige beleidsmaatregelen zijn
genomen om tegen de nieuwe uiterste datum de
grenswaarden wel na te leven. Voor PM10
bedraagt de termijn van mogelijk uitstel 3 jaar na de
publicatie van de richtlijn.

X niet relevant voor dit project

Europese richtlijn 2001/81/EG het NEC-
reductieprogramma

Europese richtlijn:
27 november 2001

De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National
Emission Ceilings, NEC), worden vermeld in Bijlage
1 van de NEC-richtlijn. Naast het voldoen aan deze
emissieplafonds legt de richtlijn op dat de lidstaten
een programma opstellen voor een geleidelijke
vermindering van de nationale emissies van de
betrokken stoffen (NOx, SO2, VOS en NH3). Op 12
december 2003 keurde de Vlaamse regering het
reductieprogramma goed. Het programma legt de
grote lijnen van het emissiereductiebeleid voor
deze stoffen tot 2010 vast.

X niet relevant voor dit project

Kyoto protocol Verdrag: 1997 Protocol waarbij waarin verschillende
industrielanden de verbintenis aangaan de uitstoot
van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met
gemiddeld 5 % te verminderen ten opzichte van
1990. De broeikasgassen die in het Protocol van
Kyoto beschouwd worden, zijn koolstofdioxide,
methaan, lachgas, HFK’s, PFK’s en SF6. Het
Protocol van Kyoto is in werking getreden sinds
23/10/04.

B Algemeen van toepassing –
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Luchtbeleidsplan 2030 Goedkeuring Vlaamse
Regering - Ministerraad

25/10/2019

Dit plan bevat maatregelen om de
luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken
en zo de impact van luchtverontreiniging op onze
gezondheid en het leefmilieu verder te
verminderen. Het plan is opgesteld in uitvoering
van artikel 23 van de Europese richtlijn 2008/50/EG
en in uitvoering van de Europese richtlijn
2016/2284.

X niet relevant voor dit project

Discipline bodem

Decreet betreffende de
 bodemsanering en
bodembescherming
Vlaams reglement
betreffende de
bodemsanering en
 bodembescherming
 (Vlarebo 2008)

Decreet:
27 oktober 2006

Besluit Vlaamse
Regering:
14 december 2007

En latere aanpassingen,

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni
2008 en vervangt het vroegere
bodemsaneringsdecreet. In het nieuwe decreet zijn
de fundamentele principes uit het oorspronkelijke
bodemsaneringsdecreet behouden. Een aantal
wijzigingen situeren zich op het gebied van:
- saneringsplicht en overdracht van gronden: er
wordt een definitie gegeven van de
saneringsplichtige, het begrip overdracht van
gronden werd gewijzigd;
- bodemonderzoek- en sanering: de procedures
werden gewijzigd ifv een efficiënter proces en
afstemming met het (her)ontwikkelen van een
grond.

J Voor grondverzet van meer dan
250 m³ moet een technisch
verslag en bodembeheerrapport
worden opgemaakt, zelfs indien de
uitgegraven grond wordt toegepast
binnen dezelfde kadastrale
werkzone of op de eigendom van
de eigenaars van de uitgegraven
grond. Voor verdachte gronden
moet altijd een technisch rapport
opgemaakt worden.

Materialendecreet en VLAREMA Decreet: 23/12/2011
Vlarema: goedkeuring
17/02/2012

Het Materialendecreet verankert het duurzaam
materialenbeheer in Vlaanderen. Het decreet
implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG)
2008/98 voor het beheer van afvalstoffen in
Vlaanderen. Het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981
kwam met het Materialendecreet volledig te
vervallen.
Vlarema: vervangt het Vlarea. Regelgeving voor
het duurzaam  beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen.

J Indien bij de werkzaamheden
grond vrijkomt, dient deze als
afvalstof te worden beschouwd en
kan deze enkel gebruikt worden
als secundaire grondstof
(hergebruik als bodem) als aan de
voorwaarden van Vlarema is
voldaan. Bij aanvoer moet de
aangevoerde bodem voldoen aan
de specifieke voorschriften (attest)
(zie ook Vlarebo).
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Vanaf 5 juni 2018 moet er bij de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor bepaalde werken een
sloopopvolgingsplan (SOP) gevoegd worden. Art.
4.3.3 van Vlarema bepaalt het toepassingsgebied
van het sloopopvolgingsplan

SOP te voegen bij
vergunningsaanvraag in functie
van op te breken materialen vanaf
250 m³ bouwpuin

Decreet oppervlakte
delfstoffen en Uitvoeringsbesluit

Decreet: 04 april 2003
Besluit Vlaamse
Regering: 26 maart 2004

Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat
beslissingen inzake ontginningen op systematische
wijze te nemen. Hierbij wordt er gestreefd naar een
beter beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil
men de effectieve ontginning mogelijk maken.

X Niet relevant

Mestdecreet Decreet:
22 december 2006

Het mestdecreet of het decreet houdende de
bescherming van water tegen de verontreiniging
door nitraten uit agrarische bronnen heeft tot doel
het beschermen van het leefmilieu tegen
verontreinigingen van meststoffen.

X Niet relevant

Discipline water

Waterwetboek Waterwetboek: Publicatie
Staatsblad: 18/12/2018

Het Waterwetboek coördineert de waterregelgeving
die tot het beleidsdomein Omgeving behoort en
voegt ze samen.
In dit besluit gaat het over de regelgeving uit het
decreet integraal waterbeleid, het
Drinkwaterdecreet, de wet Oppervlaktewateren en
de artikelen over de heffingsregeling uit het
Grondwaterdecreet.
Op 18 december 2018 werd het “Waterwetboek” in
het Staatsblad gepubliceerd. De officiële benaming
van het Waterwetboek is “Decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018”. De nieuwe
coördinatie bevat alle (of toch bijna alle) Vlaamse
decretale voorschriften voor drinkwater,
zwemwater, afvalwater en grondwater. Het nieuwe
wetboek bevat geen grote inhoudelijke wijzigingen.
Op basis van de gekozen structuur werden wel alle
artikelen opnieuw genummerd.

J Algemeen relevant voor de
discipline water – zie hieronder
voor de verschillende onderdelen
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Grondwaterdecreet Decreet: 24/01/1984 (en
wijzigingen), gewijzigd bij
decreten van 12/12/1990 en
20/12/1996

Regelt de bescherming van het grondwater. Het
omvat onder meer de reglementering betreffende
de grondwaterwinning, alsook bepaalt het de
afbakening van waterwingebieden en
beschermingszones rond drinkwaterwinningen.
Wijzigingen met de decreten van 12 december
1990 en 20 december 1996.

J Binnen de discipline grondwater
gaat aandacht uit naar mogelijke
invloed op de grondwaterkwaliteit.
Ook de impact van eventuele
bemaling wordt nagegaan.

Wet op de onbevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit:
28 december 1967

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie
verschillende categorieën:
- categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)
- categorie 2 (bevoegdheid provincie)
- categorie 3 (bevoegdheid gemeente)
- de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de
bevoegdheid van de eigenaars van de percelen.
Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de
bepalingen voor beheer en onderhoud.

J Zie § 7.1 voor de onbevaarbare
waterlopen in het studiegebied

Wet op de bevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit:
05 oktober 1992

Duidt onder meer aan welke waterlopen als
bevaarbare waterlopen worden beschouwd. Ze
vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams
Gewest.

J Het studiegebied omvat het de
dokken rondom het
Oosterweeleiland

Kaderrichtlijn Water (KRW) Europese richtlijn:
 22 december 2002

Deze richtlijn vormt het raamwerk voor integraal
waterbeheer van de Europese Unie en haar
lidstaten. In Vlaanderen gebeurt de omzetting van
deze richtlijn via het decreet integraal waterbeleid.

J Algemeen van toepassing.

Decreet integraal waterbeleid Decreet: 18/07/2003 (en
aanvullingen) gewijzigd bij
decreet 19/07/2013

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast
voor een duurzaam waterbeleid conform de
bindende bepalingen van de Europese
Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet worden een
aantal nieuwe instrumenten ingevoerd die de
overheid in staat moeten stellen een effectief beleid
inzake integraal waterbeheer te voeren. Het
waterbeheer wordt beschouwd per deelbekken.

J Algemeen van toepassing.

Wet betreffende Wateringen Wet: 05 juli 1956 Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als
doel in te staan voor de permanente afwatering van

X Niet van toepassing in dit dossier
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lagergelegen gronden. Oorspronkelijk was dit
voornamelijk in functie van landbouw, maar sinds
het decreet integraal waterbeleid is de taak van de
wateringen meer multifunctioneel.

Besluit houdende vaststelling van een
gewestelijke steden- bouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratie- voorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater.

05 juli 2013 Stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater. Dit besluit gaat uit van
het principe dat hemelwater in eerste instantie dient
hergebruikt te worden, in tweede instantie in de
bodem infiltreert en in laatste instantie vertraagd
wordt afgevoerd. Het besluit is ondermeer van
toepassing op het bouwen of herbouwen van
gebouwen vanaf 75 m² dakoppervlakte,
uitbreidingen vanaf 50 m² dakoppervlakte en
aanleg van verharde grondoppervlaktes vanaf 200
m².

J Van toepassing waar de
verharding wordt vernieuwd op
privaat domein (bedrijfssites) in het
geval het om een oppervlakte van
meer dan 40 m² gaat.

Krachtlijnen voor een
geïntegreerd rioleringsbeleid

23 maart 1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de
verhoudingen waarin het Gewest bijdraagt bij de
bouw en verbetering van openbare riolen. Tevens
werden een aantal codes van goede praktijk
(herwaardering van grachtenstelsels en
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen)
toegevoegd aan de bestaande codes

X Van toepassing op verhardingen
van het openbaar domein

Stroomgebied, bekken en
deelbekkenbeheerplannen

/ Vlaanderen is ingedeeld in 11 rivierbekkens. De
organisatie van het rivierbekkenbeleid gebeuren op
basis van een deelbekkenbeheerplan.

B Het project bevindt zich in het
stroomgebied van de Schelde,
bekken van de Beneden-Schelde,
in het deelbekken van de
Scheldehaven.

Klimaat

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 28 juni 2013 Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en
twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP),
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen,
en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de effecten

B Algemeen van toepassing
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van klimaatverandering in Vlaanderen op te
vangen.
Het plan geeft aan dat het aspect klimaat zal
opgenomen worden in de milieueffectrapportage.

Met het VMP wil Vlaanderen de uitstoot van
broeikasgassen tussen 2013 en 2020 verminderen
om de klimaatverandering tegen te gaan.
Tegelijkertijd wordt in dit plan ook de basis gelegd
voor verdere inspanningen voor emissiereducties
tegen 2050.

De ambitie van dit het VAP is om het beleid
zodanig aan te scherpen dat er op een goede
manier gereageerd wordt op de
klimaatverandering. Hiervoor wordt een
klimaatreflex als integraal onderdeel van elke
relevante beleidsafweging noodzakelijk geacht, wat
betekent dat er een bewustmaking en
gedragsverandering moet plaatsvinden binnen de
betrokken organisaties.

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 9 december 2019
Definitieve goedkeuring
Vlaamse Regering

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 legt de
krijtlijnen vast voor het klimaatbeleid in de periode
2021-2030 in het Vlaamse Gewest. Samen met het
Vlaams Energiebeleidsplan 2021-2030 vormt het
de Vlaamse inbreng voor het ontwerp van Belgisch
geïntegreerd energie- en klimaatplan.

B Algemeen van toepassing–
Voorliggend project moet mee de
ambitie om de CO2-uitstoot terug
te dringen, helpen realiseren.

Klimaatplan Antwerpen 2020 en 2030 - In 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn. Om die
doelstelling te halen heeft de stad een stappenplan,
het klimaatplan. De doelstellingen voor 2020 waren
de eerste halte voor dit plan. Gezamenlijke
inspanningen van stad, bewoners, bezoekers en
bedrijven kan de uitstoot verminderen en de
klimaatverandering zo veel als mogelijk afremmen.
Als een van de eerste steden ondertekende
Antwerpen begin 2009 het

x Van toepassing voor de stad
Antwerpen, maar niet voor het
havengebied
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Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors).
Daarin engageren Europese steden zich om tegen
2020 minstens 20% minder CO₂ uit te stoten. De
stad maakte daarom een klimaatplan 2020.
In 2017 tekende de stad het hernieuwde
Burgemeesterconvenant, waarbij ze zich ook
engageert om te streven naar:
· minstens 40% CO₂-uitstoot,
· te werken aan energie-armoede,
· en te bouwen aan een stad die tegen de

klimaatsverandering bestand is.
Daarom werkt de stad momenteel aan het nieuw
Klimaatplan 2030 Antwerpen.

Discipline biodiversiteit

Regelgeving betreffende
vrije vismigratie

26 april 1996 en
18 juli 2003

In de Beschikking van de Benelux Economische
Unie (26 april 1996) en in het Decreet Integraal
Waterbeleid wordt vooropgesteld dat in alle
waterlopen van de hydrografische stroomgebieden
van de Benelux vrije migratie van alle vissoorten
mogelijk gemaakt wordt tegen begin 2010.

X Niet relevant

NATURA 2000:
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn

Europese richtlijnen:
- april 1979
- 21 mei 1992

NATURA 2000 is het streven van Europa om een
samenhangend Europees netwerk te vormen van
gebieden en beschermingszones. Omvat speciale
beschermingszones aangewezen in toepassing van
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De
Europese richtlijnen zitten vervat in de
verschillende decreten op Vlaams niveau
(natuurdecreet, kaderrichtlijn water, ….)

J Zie § 3.2.4

Decreet betreffende
het natuurbehoud en
het natuurlijke milieu

Decreet:
21 oktober 1997
(en wijzigingen en
aanvullingen)

Dit decreet heeft tot doel een bescherming,
ontwikkeling en herstel van het natuurlijk milieu te
verwezenlijken. Belangrijk hierbij zijn het standstill
principe en de zorgplicht (Art. 14). Tevens voorziet
het in de afbakening van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en

J Zie § 3.2.5
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Ondersteunend Netwerk (IVON).  Art. 16, art. 26
bis en art. 36 ter leggen de opmaak van
respectievelijk een natuurtoets, VEN-toets en
passende beoordeling vast. Art. 32 en 33 bieden
het kader voor de erkenning van natuurreservaten.
Het betreft natuurgebieden die van belang zijn voor
het behoud en ontwikkeling van de natuur of het
natuurlijk milieu.

Besluit van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van de voorwaarde voor de
erkenning van natuurreservaten en van
terreinbeherende natuurverenigingen en
houdende toekenning van subsidies

Besluit Vlaamse Regering
van 27 juni 2003

Omvat gebieden die van belang zijn voor het
behoud en de ontwikkeling van natuur,
aangewezen of erkend door de Vlaamse regering.

X Het projectgebied overlapt niet met
erkende natuurreservaten.

Bosdecreet Decreet: 13 juni 1990 Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer
van bossen in Vlaanderen.

X Relevantie wordt in het MER
nagegaan.

Bermbesluit Besluit Vlaamse
Regering: 27 juni 1984

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie
van de bescherming van fauna en flora.

J Algemeen van toepassing

Ramsargebieden Conventie:
2 februari 1971

De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het
behoud en het oordeelkundig gebruik van alle
watergebieden door middel van plaatselijke,
regionale en nationale acties en internationale
samenwerking, als bijdrage tot het tot stand komen
van een duurzame ontwikkeling in de gehele
wereld’.

X Er zijn geen Ramsargebieden
gelegen binnen of in de ruime
omgeving van het projectgebied

Besluit van de Vlaamse
Regering met betrekking tot
soortenbescherming en
soortenbeheer

Besluit Vlaamse
Regering: 15 mei 2009

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en
planten in Vlaanderen. Het besluit beoogt een meer
systematische omzetting van de rechtstreekse
soortenbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn
in de Vlaamse regelgeving.  Er wordt aangegeven
welke soorten bescherming genieten, welke
verbodsbepalingen gelden en welke actieve
beschermingsmaatregelen genomen kunnen
worden.

J In het kader van dit project wordt
een soortentoets opgesteld. Voor
de Antwerpse haven bestond een
gebiedsgericht SBP (thans
afgelopen) en is een nieuw SBP in
opmaak.
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Type/Data Inhoudelijk Relevantie Duiding relevantie of verwijzing

Overeenkomst voor
de bescherming van vleermuizen als
uitvloeisel van de Conventie van Bonn

Ondertekening conventie: 1
oktober 1990 (België ) en 3
mei 2002 (Vlaanderen);
bekrachtigd: (in werking): 2
juni 2003

Deze conventie handelt over de bescherming van
migrerende wilde diersoorten, dus bescherming
over de grenzen heen. Bepaalt dat het opzettelijk
vangen, houden of doden van vleermuizen
verboden is. Tevens dienen sites te worden
aangeduid en beschermd die belangrijk zijn voor
instandhouding van deze dieren (zoals ook
voorzien in de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG
(21 mei 1992).

J Desgevallend aangehaald onder
de discipline biodiversiteit

Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Decreet onroerend erfgoed 12 juli 2013, gewijzigd bij
het decreet van 4 april 2014
(BS 17/10/2013 en
15/04/2014)
16 mei 2014 en latere
aanvullingen

Het onroerenderfgoed decreet betreft één
overkoepelende regelgeving voor monumenten,
stads- en dorpsgezichten, landschappen en
archeologie. Het decreet betreffende bescherming
van monumenten, stads- en dorpsgezichten
(03/03/76 en aanvullingen), decreet betreffende
landschapszorg (16/04/96 en aanvullingen),
Decreet houdende maatregelen tot behoud van
erfgoedlandschappen (13/02/2004) en het decreet
op het archeologisch patrimonium (30/06/1993 en
28/02/2003) zitten vervat in één
onroerenderfgoeddecreet en –besluit. Het
hoofdstuk m.b.t. archeologie is sinds begin 2016
gefaseerd in werking getreden.
Het decreet voorziet de vaststelling van
inventarissen die de Vlaamse overheid kan inzetten
om onroerend erfgoed te behouden. De vaststelling
van een inventaris verbindt een aantal
rechtsgevolgen aan erfgoedobjecten die waardevol,
maar niet beschermd zijn. Het nieuwe decreet
voorziet in de vaststelling van minstens vijf
inventarissen:

- Inventaris bouwkundig erfgoed
- Landschapsatlas
- Inventaris van archeologische zones

J Zie §  11.7
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Type/Data Inhoudelijk Relevantie Duiding relevantie of verwijzing

- Inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde

- Inventaris van historische tuinen en parken

Regionaal landschap Een regionaal landschap is een duurzaam
samenwerkingsverband ter bevordering van
ondermeer streekeigen karakter, natuur en beheer
van kleine landschapselementen (Art. 54 van het
decreet op natuurbehoud).

X Niet van toepassing

Conventie van Malta Conventie:
16 januari 1992

Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat
milieueffectrapportages en de daaruit
voortvloeiende beslissingen ten volle rekening
houden met archeologische vindplaatsen en hun
context.
Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer
bestanddelen van het archeologische erfgoed zijn
gevonden gedurende bouwwerkzaamheden.
In artikel 6.2. wordt bepaald passende maatregelen
te treffen om ervoor te zorgen dat bij grote
particuliere of openbare ontwikkelingsprojecten de
totale kosten van eventuele noodzakelijk daarmee
verband houdende archeologische verrichtingen
worden gedekt door gelden afkomstig uit de
overheid- of privésector, al naargelang. Op de
begroting voor deze projecten dient eveneens een
post opgenomen te worden voor het vereiste
onderzoek.

B Algemeen van toepassing
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12.2 Bijlage 2 : Kaartenbundel



Situering Oosterweeleiland

Bron: Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community - download WFS-data dd. 18/01/2022

LIGGINGSPLAN
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Situering Oosterweeleiland

Bron: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen

ORTHOFOTO
2
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Situering Oosterweeleiland

Bron: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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150c - bestaande hoofdverkeerswegen

150g - transportleidingen: bestaande afzonderlijke leidingen

150i - transportleidingen: bestaande leidingstraten

150k - bestaande hoogspanningsleidingen

0112 - Bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen  (BVR 07/07/00) (bruinomrand + romeins cijfer II)

0113 - Bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen  (BVR 07/07/00) (stadscentrum)

0731 - omranding speelbossen of speelweiden

0731 - speelbossen of speelweiden

1505 - aan te leggen waterwegen

1506 - reservatiegebieden

1534 - bijzonder reservatiegebied met specifieke voorwaarden

0100 - woongebieden

0200 - gebieden voor openbaar nut

0210 - gemengd gem. voorzienings- en dienstverl. gebied (+ inrichtingen ivm haven en scheepvaart)

0401 - gebieden voor dagrecreatie

0402 - gebieden voor verblijfrecreatie

0500 - parkgebieden

0600 - bufferzones (T)

0700 - groengebieden

0701 - natuurgebieden (N)

0702 - natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten

0732 - bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten)

1000 - industriegebieden

1100 - ambachtelijke bedrijven en kmo's

1500 - bestaande autosnelwegen

1504 - bestaande waterwegen

Bron: WMS GRB; WFS MercatorNet (gewestplan toestand 01/01/2002, correctie 14/12/2018) - download WFS-data dd. 18/01/2022
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BPA NR.43 GROOT HAGELKRUIS

BPA EILANDJE : DELEN CADIXWIJK, MONTEVIDEO EN OUDE DOKKEN

BPA STEDELIJK PARK SPOOR NOORD

BPA NR 1-3A HAGELKRUIS EN OMGEVING

BPA NR.43 GROOT HAGELKRUIS - WIJZIGING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN-ART.5

BPA NR.46 GROENENDAALLAAN-NOORDERLAAN-STRAATSBURGDOK

BPA NR.33 GROOT HAGELKRUIS EN OMGEVING

BPA NR.33 GROOT HAGELKRUIS EN OMGEVING - WIJZIGING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN-ART.5

BPA NR.42 AUTOWEG-GRENS EKEREN

RUP EILANDJE
RUP SINT ANNEKE PLAGE

RUP CADIX

RUP DROOGDOKKENEILAND

RUP ESMOREITPARK

RUP CONTACTZONE NOORDERLAAN

RUP 2060

RUP HAVANASTRAAT

RUP ZORGSITE KEMPENSTRAAT

RUP STEENSTRAAT

RUP HAVENBELEVINGSCENTRUM

RUP FRIENDSHIPSITE

Afbakening zeehavengebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Oosterweelverbinding

Oosterweelverbinding - wijziging

Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)

Gewestelijk RUP

Provinciaal RUP

Gemeentelijk RUP

BPA

Bestemmingsplannen

Situering Oosterweeleiland

Bron: WMS GRB; WFS Mercatornet - download WFS-data dd. 18/01/2022

BPA's en RUP's
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Situering Oosterweeleiland

bodemkaart

Antropogeen

Nat zand

Vochtig zand

Droog zand

Nat zandleem

Vochtig zandleem

Natte klei

Natte Zware Klei

Vochtige Zware Klei

Bron: WMS GRB; DOV Bodemkaart 2.0 (2017)

BODEMKAART
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Situering Oosterweeleiland

schadegevallen en meldingen

Evaluatierapport schadegeval

Melding schadegeval

Vaststelling schadegeval

Melding bodemverontreiniging

bodemonderzoeken en saneringen

Sitebesluit

Oriënterend bodemonderzoek

Beschrijvend bodemonderzoek

Bodemsaneringsproject

Eindevaluatieonderzoek

Bron: WMS GRB;  WFS MercatorNet - download WFS-data dd. 18/01/2022
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Situering Oosterweeleiland

VHA-waterlopen:

Bevaarbaar

Geklasseerd, eerste categorie

Geklasseerd, tweede categorie

Geklasseerd, derde categorie

Niet geklasseerd

Polder

Watering

Grondwaterwingebieden:

Winning

Beschermingszone type I

Beschermingszone type II

Beschermingszone type III

Bron: WMS GRB, WFS VHA, WFS DOV waterwingebieden en beschermingszones, WFS Polders en Wateringen - download WFS-data dd. 18/01/2022

VLAAMSE HYDROGRAFISCHE
ATLAS
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Mogelijk overstromingsgevoelig

Effectief overstromingsgevoelig

Niet overstromingsgevoelig

Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Situering Oosterweeleiland

Bron: WMS GRB, Watertoets 2017

OVERSTROMINGSGEVOELIGE
GEBIEDEN

9

Oosterweeleiland
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Schelde- en Durmevstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Situering Oosterweeleiland

Natura 2000:

Habitatrichtlijngebieden

Vogelrichtlijngebieden

Ramsar

Duinendecreet:

Beschermd duingebied

Voor het duingebied belangrijk landbouwgebied

Bron: ESRI, Delorme, NAVTEQ canvas world light gray base; WFS MercatorNet; WFS PDOK (NL) - download WFS-data dd. 18/01/2022

NATURA 2000
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De Blokkersdijk

De Kuifeend

De Oude Landen en Bospolder

Slikken en schorren langsheen de Schelde

Slikken en schorren langsheen de Schelde

Slikken en schorren langsheen de Schelde

Slikken en schorren langsheen de Schelde

Situering Oosterweeleiland

VEN/ IVON-gebied:

Grote Eenheden Natuur

Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling

Natuurverwevingsgebied

Bron: ESRI, Delorme, NAVTEQ canvas world light gray base; AGIV, afbakening van het VEN (10/16) - download WFS-data dd. 18/01/2022

VEN
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Situering Oosterweeleiland

belangrijke faunistische waarde

BWK-zone:

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

Bron: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen; WFS AIV: INBO, BWK versie 2, 2018 - download WFS-data dd. 18/01/2022

BIOLOGISCHE
WAARDERINGSKAART
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Ekeren (Antwerpen) - Oude Landen

Antwerpen - Noorderpershuis

Antwerpen - Elektrische museumkranen

Antwerpen - Hogere Zeevaartschool

Antwerpen - Sluismeesterswoning bij Royerssluis

Antwerpen - Mexicobruggen

Antwerpen - Sint-Jan-de-Doperkerk

Antwerpen - Elektrische museumkranen

Situering Oosterweeleiland

beheersplannen

landschapsatlas vastgestelde inventaris

erfgoedlandschappen (indicatief)

Bron: WMS GRB, WFS MercatorNet - download WFS-data dd. 18/01/2022

ONROEREND ERFGOED
LANDSCHAPSATLAS
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Blokkersdijk Magazijnen Montevideo

Brandweerkazerne

Aanwervingslokaal havenarbeiders

Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten

Stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10

Noorderpershuis

Havenkranen met sporen

Hogere Zeevaartschool

Aanwervingslokaal voor scheepsherstellers

Kattendijkdok: kaaimuren

Pomphuis Droogdok 7

Rederijgebouwen Red Star Line 2 en 3

Windmolen van Sint-Anneke

Kattendijksluis

Mexicobruggen

Rederijgebouw Red Star Line 1

Pomphuis bij droogdokken 1 tot 6

Sluismeesterswoning bij de Royerssluis

Siberiabrug-noord met landhoofden en bedieningshuis

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Kattendijksluis: sluiswachterhuisjes

Elektrische havenkraan 410 KD

Elektrische kraan 371 JA

Elektrische havenkraan 400 KA

Hydraulische walkraan De Trouw

Situering Oosterweeleiland

Beschermd onroerend erfgoed (aanduidingsobjecten)

overgangszones

cultuurhistorische landschappen

stads-en dorpsgezichten

archeologische sites

monumenten

Unesco werelderfgoed

Unesco Werelderfgoed - bufferzones

Unesco Werelderfgoed - kernzones

Bron: WMS GRB; WFS MercatorNet - download WFS-data dd. 18/01/2022

ONROEREND ERFGOED
BESCHERMINGEN
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Blokkersdijk

Amerikadok

Kattendijkdok

Fort Noordkasteel en windmolen

Houtdok

Hogere Zeevaartschool Suezdok

Graanmagazijnen aan Amerikadok

Bureel

Zes droogdokken aan Hansadok met  pomphuis

Magazijnen Montevideo

Twee droogdokken Beliard-Crigton

Noorderpershuis

Suezloods

Straatsburgdok

Noordkasteelbruggen

Openluchtzwembad De Molen

Royerssluis met Royersbrug en Lefebvrebrug

Panamaloods

Hangar 29 met meerpalen van de Red Star Line

Pomphuis bij droogdok 7

Aanwervingslokaal havenarbeiders

Brandweerkazerne

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper, Oosterweel

Stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10

Kattendijksluis

Antwerp Engineering Company
Aanwervingslokaal voor scheepsherstellers

Staketsels bij Royerssluis

Rederijgebouwen Red Star Line

Pompgebouw

Windmolen met café-restaurant

Pakhuis Vlaeynatie

Kaaimuur van de Scheldekaaien met meerpalen

Woning Schandevyl

Oosterweelbrug

Pomphuis bij droogdokken 8 tot 10

Houten opslagplaats

Pomphuis bij droogdokken 1 tot 6

Sluismeesterswoning bij de Royerssluis

Kolenbergplaats bij Royerssluis

Sluiswachtershuisjes bij de Kattendijksluis

Toegangspaviljoen Sint-Annastrand

Elektrische kraan 343 HA
Elektrische havenkraan 400 KA

Amerikadok

Kattendijkdok

Fort Noordkasteel

Houtdok

Hogere Zeevaartschool Suezdok

Bureel

Graanmagazijnen aan Amerikadok

Magazijnen Montevideo

Zes droogdokken aan Hansadok met  pomphuis Twee droogdokken Beliard-Crigton

Noorderpershuis

Suezloods

Noordkasteelbruggen

Openluchtzwembad De Molen

Royerssluis met Royersbrug en Lefebvrebrug

Hangar 29 met meerpalen van de Red Star Line

Brandweerkazerne

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper, Oosterweel

Pomphuis bij Stadsdroogdok 7

Stadsdroogdokken 1 tot 6 en 8 tot 10

Stadsdroogdok 7

Staketsels bij Royerssluis

The Antwerp Engineering Company

Houtnatie Oranje

Houtmagazijn Roeis

Schrijnwerkerij van Beliard Dry Dock scheepsherstellers

Graansilo De Trouw

Situering Oosterweeleiland

wetenschappelijke inventarissen (niet vastgestelde erfgoedobjecten)
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INLEIDING

In deze aannamenota wordt ngegaan op welke aannames er gehanteerd werden in functie van de modelbe-
rekeningen voor de discipline lucht ten aanzien van de impactbeoordeling tijdens de aanlegfase en exploita-
tiefase van activiteiten het complex project ECA.

Bij de impactbeoordeling wordt rekening gehouden met modelberekeningen voor:

· Scenario’s:
o Actuele situatie
o Referentie situatie (Base = enkel bestaande terminals) in 2025 en 2030
o Geplande situatie in 2030 (Base+ECA = bestaande terminals plus ECA-terminals bij “volle-

dige invulling geplande capaciteit”) + logistieke zones
o Geplande situatie 2025 (idem als gepland 2030 maar met emissiefactoren 2025 als verge-

lijkingsbasis  met plan-MER en geformuleerde reductie doelstellingen in  het voorkeursbe-
sluit – enkel op emissieniveau te behandelen; gezien de vlootsamenstelling enkel voor 2030
gemaakt is en evolutie call sizes en procentuele verdeling naar scheepsklassen  niet voor
2025 beschikbaar is wordt met éénzelfde vlootsamenstelling gewerkt als in 2030).

· Containerterminals:
o Bestaande Schelde-containerterminals:

§ NT = Noordzeeterminal
§ ET = Europaterminal
§ DGD-W = Deurganckdok-West
§ DGD-O = Deurganckdok-Oost

o ECA-terminals:
§ 2GD: Tweede Getijdendok
§ NID: Noordelijk insteekdok
§ NZT-U: Uitbreiding Noordzeeterminal

· Alternatieven inzake Tweede Getijdendok:
o Winkelhaak met 5 ligplaatsen voor zeeschepen voor de sluis en 1 ligplaats voor zeeschepen

achter de sluis aan het noordelijk insteekdok
o Boemerang met 4 ligplaatsen voor zeeschepen voor de sluis, 1 ligplaats voor zeeschepen

achter de sluis op S11 (ten westen van Kieldrechtsluis) en 1 ligplaats voor zeeschepen achter
de sluis aan het noordelijk insteekdok

o Duplex met 5 ligplaatsen voor zeeschepen voor de sluis en 1 ligplaats voor zeeschepen ach-
ter de sluis aan het noordelijk insteekdok.

· Varianten inzake containerbehandeling:
o HT = hoog transshipment
o LT = laag transshipment

In deze nota wordt in detail ingegaan op de gehanteerde aannames bij:

· Aanlegfase
· Exploitatiefase

De aannames hebben  betrekking op:

· Emissieberekeningen
· Impactberekeningen (voor relevante en kwantificeerbare emissies)

Een uitermate belangrijk element bij de emissie- en impactberekeningen lucht betreft alle aspecten die sa-
menhangen met aan- en afvoer van containers. De uitwerking hiervan, en de hierbij in rekening te brengen
aannames, zitten integraal vervat in de discipline mobiliteit.

In onderstaande aannamenota wordt dan ook niet ingegaan op die elementen die zorgen voor een kwantifi-
catie van de mobiliteitsstromen (weg, spoor en scheepvaart -zowel binnenvaart als zeeschepen), en de aan-
names m.b.t. de verdeling over de modi en routes.
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In de discipline lucht wordt voor alle transportgebonden elementen vertrokken van de resultaten die vanuit
mobiliteit aangeleverd worden. Deze aanname nota lucht moet dan ook samen gelezen worden met de mo-
biliteitsnota.

De aanlegfase omvat als potentieel belangrijkste bronnen:

· Grondverzet
· Opslag stuifgevoelige stoffen
· Baggeren
· Transporten

Gezien de detailleringsgraad in dit MER wordt ten aanzien van de aanlegfase vnl. ingezoomd op een raming
van emissieniveaus en mogelijk onderscheid tussen uitvoeringsvarianten “boemerang”, “winkelhaak” en “du-
plex”, eerder dan op de tijdelijke effecten op de luchtkwaliteit.

Gezien er momenteel onvoldoende concrete info beschikbaar is ten aanzien van de aanlegfase, en er ook
geen zicht is op de detailleringsgraad van de info die tijdens het MER beschikbaar zal gesteld worden, kunnen
er momenteel nog geen onderbouwde aannames voorop gesteld worden welke gehanteerd zullen worden
om de impact tijdens de aanlegfase te kwantificeren. Voor dergelijke projecten is het zo dat tijdens het ver-
dere traject er systematisch meer details beschikbaar zullen komen m.b.t. de aanlegfase, en dat op dat ogen-
blik verdere invulling aan de toe te passen methodiek voorzien wordt, en dit in overleg met adviesinstanties.

Er wordt in deze nota dan ook enkel aandacht besteed  aan de aannames die noodzakelijk zijn om de exploi-
tatiefase in kaart te brengen gezien dit ook het meest relevant is ten aanzien van de impactbeoordeling van
het project.  Van de aanlegfase worden slechts tijdelijke effecten verwacht die eens afgewerkt, op zich geen
relevante impact meer zal hebben. In de loop van het MER-traject zal op basis van de detailinfo die aangele-
verd wordt nagegaan worden op welke wijze de impact van de aanlegfase in kaart kan gebracht worden
(kwalitatief-semi-kwantitatief-desgevallend kwantitatief voor bepaalde delen van de aanlegfase).

Volgende potentieel relevante bronnen kunnen relevant zijn bij de emissieberekeningen v.d. exploitatiefase:

· Zeevaart
o Sailing: varen
o Mooring: aanmeren
o Casting off: afmeren
o At berth: aangemeerd liggen
o In lock: in sluis

· Sleepboten
· Baggeractiviteiten

o Baggeren
o Varen
o Storten

· Containerbehandeling op terminals
o off-road en intern transport
o verwarmingsemissies gebouwen
o emissies ondersteunende activiteiten

· Activiteiten logistieke zones
o off-road en intern transport
o verwarmingsemissies gebouwen
o emissies specifieke activiteiten in functie van:

§ quasi enkel logistieke invulling
§ “industriële” invulling

· Hinterlandtransport (gecombineerd voor terminals en logistieke zones)
o Weg
o Spoor

§ Rangeren
§ Effectief transport

o Binnenvaart
§ Varen
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§ Aangemeerd liggen
§ In sluis
§ Wachtlocaties
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BEREKENINGEN EMISSIES CONTAINERTRANSPORT

ZEEVAART

Elementen die van belang zijn bij de emissieberekeningen hebben betrekking op:

· Aantallen transporten/calls
· Vlootsamenstelling (grootte-klasse / ouderdom)
· Emissiefactoren opgesplitst in de onderscheiden deelfases:

o Sailing: varen (aan gereduceerde snelheid)
o Mooring: aanmeren
o Casting off: afmeren
o At berth: aangemeerd aan de kade (ligemissies)
o In lock: in sluis

Aantal transporten
Hiervoor wordt verwezen naar discipline mobiliteit.

Vlootsamenstelling
Bij de beoordeling moet rekening gehouden worden met de verdeling van de vloot over verschillende TEU-
klasses, en met de verschuiving die verwacht wordt in de toekomst (verschuiving zowel naar TEU-klasse als
naar indeling in functie van motor-type (TIER klasse).

Inschatting van de relatieve verdeling in de referentie situatie en in 2030 van alle containerschepen over 9
scheepsklassen wordt opgenomen in Tabel 1. De opsplitsing is hierbij functie van het type terminal (HT of LT).
Voor de emissieberekeningen die voor 2025 uitgevoerd worden zal uitgegaan worden van dezelfde aantallen
en klasse-verdeling. Enkel de verdeling naar emissienormen/emissiefactoren zal dan verschillen.

Tabel 1: Aantal containerschepen op de Scheldeterminals in 2030 per TEU-klasse en per scenario

TEU-klasse Referentie
zonder ECA

Referentie met
ECA HT

Referentie met
ECA LT

1-2 kTEU 705 1125 892
2-4 kTEU 663 975 930
4-6 kTEU 1102 1653 1512
6-8 kTEU 145 255 157

8-10 kTEU 393 579 549

10-13 kTEU 152 216 223
13-16 kTEU 306 421 462
16-18 kTEU 71 98 107

18+ kTEU 204 266 323

Totaal 3741 5587 5156

Voor de details van de doorvertaling van maritieme capaciteit naar aantal containerschepen in de referentie
situatie en in 2030 wordt verwezen naar het detailrapport ‘Berekening van de NOx-emissies van de contai-
nervaart’ (zie bijlage 1: Plancke et.al. 2020). Dat in dit document specifiek verwezen wordt naar NOx-emissies
is gelinkt aan de extra te verwachten evolutie (zowel autonoom als na realisatie van het project) van deze
emissies omwille van de NECA bepalingen, die voor nieuwe schepen leiden tot een meer relevante afname
van de NOx-emissies dan zonder dit kader het geval zou zijn geweest. De nota omvat dan ook een onder-
bouwde raming van het aantal bewegingen met schepen die in 2030 aan NECA zullen voldoen.
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In het geciteerde document wordt ook de motivatie opgenomen ten aanzien van de gebruikte:

· Leeftijdsklassen in actuele situatie
· Verschuiving leeftijdsklasse in de toekomst
· Verschuiving grootte-klassen in de toekomst

Emissiefactoren
Bij het vastleggen van de emissiefactoren wordt rekening gehouden met:

· Opsplitsing naargelang TEU-klasse
· Evolutie van de vlootsamenstelling (verschuiving naar grotere schepen)
· Evolutie van de (relatieve) emissies

Emissieberekeningen gebeuren op basis van het EISS-model, dat ontwikkeld werd door VITO (Ref.  Van Esch,
L., Vanhulsel, M., Uljee, I. en Vanden Boer, D. (2020), EISS Port of Antwerp, version 2.0, Study accomplished
under the authority of Antwerp Port Authority. 2021/Unit RMA/R/2408).

Dit model bevat emissiefactoren in functie van type schip, grootte, bouwjaar, leeftijdsklasse, motor- en
brandstoftype, geïnstalleerd vermogen, al of niet aanwezigheid van walstroomaansluiting,…. .

Door gebruik te maken van emissiefactoren in functie van de leeftijdsklasse wordt rekening gehouden met
autonome “vergroening” van de vloot.

Het in rekening brengen van nieuwe schepen die aan NECA voldoen wordt mee in rekening gebracht over-
eenkomstig de motivatie opgenomen in ‘Berekening van de NOx-emissies van de containervaart’ zoals hier-
boven reeds geciteerd.

Emissies zeevaart in functie van activiteit

Varen op de Westerschelde en Zeeschelde

Bij het varen op de Westerschelde en Zeeschelde wordt rekening gehouden met een verlaagde vaarsnel-
heid in vergelijking met varen op volle zee.

Vaarafstanden en vaartijden van de trajecten vanaf Vlissingen tot aan de individuele containerterminals,
worden bepaald door Havenbedrijf Antwerpen op basis van historische data (2019), en extrapolatie voor de
transporten naar de nieuwe terminals. De vlootsamenstelling (normen, TEU klasses, gemiddelde callsizes)
verschilt per scenario en wordt meegenomen in de emissieberekeningen.

De vaartijden van deeltrajecten zijn hierbij functie van de aard van de deeltrajecten. Bij de emissieberekenin-
gen zal dan ook rekening gehouden worden met de gegevens van de afzonderlijke deeltrajecten zoals be-
schikbaar in het emissiemodel EISS v.2 . Deze berekeningen omvatten ook ophogingen van emissies voor
deeltrajecten met zeer lage vaarsnelheden. De gemiddelde vaarduur naar de onderscheiden terminals zit dan
ook geïntegreerd in de berekeningen.

In EISS worden de laatste/eerste 15 minuten voor/na aan/afmeren gezien als mooring/casting off.

Sleepbewegingen

Vanaf de Nederlandse grens (Vlissingen) tot aan de uiteindelijke ligplaats (en ook in omgekeerde richting)
worden containerschepen begeleid door 1 of meerdere sleepboten. Door de toename van aantal container-
schepen in 2030 met ECA zal ook het aantal uit te voeren sleeptaken toenemen. Een theoretische inschatting
van de emissies van deze sleepboten via EISS blijkt momenteel niet robuust.

Daarom wordt geopteerd om op basis van het brandstofverbruik van (een deel van) de gekende sleeptaken
in 2019 een emissie-inschatting te maken en deze inschatting te extrapoleren naar 2030 met en zonder ECA.
Voor de toegepaste methodiek wordt verwezen naar bijlage 2.

De CO2 emissies die zo berekend werden zijn gelijk aan ongeveer 1% van de totale 2030 zeevaart emissies.
Deze relatie van 1% zal eenvoudigheidshalve dan ook gehanteerd worden voor de overige emissieparame-
ters.
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Door deze wijze van berekenen wordt in feite ook  de autonome vergroening mee in rekening gebracht gezien
bij de berekening van de emissies van de containerschepen voor 2030 ook rekening gehouden wordt met een
verschuiving in TIER-klasse.

Manoeuvreren, aan- en afmeren

De in rekening te brengen duur van het manoeuvreren en aan- en afmeren bedraagt elk 15 minuten, zoals
ook aangenomen in EISS v.2.

Er wordt hierbij eenvoudigheid halve aangenomen dat de duur van aan- en afmeren onafhankelijk is van de
grootte van het schip. Het aan/afmeren wordt in EISS toegekend aan het kadepunt.

Aangemeerd liggen aan kade

Om (geografisch gespreide) emissies in de verschillende scenario’s, varianten en dokvormen te bepalen, wor-
den de berekende aantallen schepen per TIER-klasse en TEU-klasse in principe evenredig toegekend aan elk
van de mogelijke ligplaatsen voor elke terminal.

· Referentie-scenario:
o Noordzeeterminal: (7)
o Europaterminal: (6)
o Deurganckdok-West: (9)
o Deurganckdok-Oost: (8)

· Referentie +ECA-scenario:
o Noordzeeterminal/Europaterminal/Deurganckdok-Oost: zelfde als in referentie-scenario
o Deurganckdok-West: 8 ligplaatsen (1742 vervalt door aansluiting op 2-getijdendok)
o Uitbreiding Noordzeeterminal: 1 ligplaats, afhankelijk van vorm

§ NZTG (1)
§ NZTK (1)

o Noordelijk insteekdok: 1 ligplaats in Waaslandkanaal: NID (1)
o 2-getijdendok: ligplaatsen afhankelijk van vorm:

§ Winkelhaak met 5 ligplaatsen voor zeeschepen voor de sluis en 1 ligplaats voor
zeeschepen achter de sluis op het noordelijk insteekdok

§ Boemerang met 4 ligplaatsen voor zeeschepen voor de sluis, 1 ligplaats voor zee-
schepen achter de sluis op S11 (ten westen van Kieldrechtsluis) en 1 ligplaats voor
zeeschepen achter de sluis op noordelijk insteekdok

§ Duplex met 5 ligplaatsen voor zeeschepen voor de sluis en 1 ligplaats voor zee-
schepen achter de sluis op het noordelijk insteekdok.

Omwille van mogelijke sluispassages, en het feit dat dergelijke passage niet mogelijk is voor de grootste con-
tainerschepen, wordt voor de nieuwe terminals wel afgestapt van een evenredige verdeling over de ligplaat-
sen. Voor meer details wordt verwezen naar de paragraaf over “sluizen”.

De in rekening te brengen duur van aangemeerd liggen is functie van de grootte van de callsize (er wordt
vanuit gegaan dat gemiddeld gezien het aantal te behandelen TEU per schip groter zal zijn bij een groot schip
in vergelijking met een klein, en dat dit ook afhankelijk is van het type terminal (IE of hub)). De opsplitsing
wordt hierbij gemaakt in functie van historische registraties van het Havenbedrijf Antwerpen. Inschatting van
de gemiddelde ligduur per scheepsklasse en type terminal  wordt opgenomen in Tabel 2.
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Tabel 2 : Gemiddelde call-size en ligduur per scheepsklasse en terminaltype

TEU-klasse Hub (High Transshipment HT) Import/Export (Low Transshipment LT)

Call size (TEU) Ligduur (uur) Call size (TEU) Ligduur (uur)

1-2 kTEU 1218  16.0 709  13.9

2-4 kTEU 2106  19.7 1277  16.2

4-6 kTEU 2993  23.3 2091  19.6

6-8 kTEU 3880  27.0 2905  23.0

8-10 kTEU 4767  30.6 3719  26.3

10-13 kTEU 5876  35.2 4736  30.5

13-16 kTEU 7207  40.7 5957  35.5

16-18 kTEU 8316  45.3 6975  39.7

18+ kTEU 9646  50.7 8196 44.8

Ten aanzien van de ligemissies wordt door operatoren aangenomen dat in 2030 schepen sneller geladen en
gelost zullen worden dan in het verleden door efficiëntiewinsten en technologische verbeteringen, waardoor
de ligduur zou kunnen afnemen. Hiermee wordt bij de berekeningen evenwel geen rekening gehouden.

Belangrijk element dat voor de geplande situatie meegenomen wordt is de mate waarin verwacht wordt dat
de zeeschepen walstroom toepassen.

Voor de referentie situatie wordt worst case uit gegaan van 0% walstroom. Er wordt, niettegenstaande de
Vlaamse beleidsplannen walstroom voorop stellen als een noodzakelijke maatregel, van deze worst case
schatting uit gegaan wegens het actueel ontbreken van effectief en definitief vastgelegde projecten. Dit kan
dan ook leiden tot enige mate van overschatting van de emissies/impact van de aangemeerde schepen die
vervat zitten in de referentie situatie.

Voor de geplande situatie wordt voor de nieuwe terminals  uitgegaan van de beschikbaarheid van walstroom-
aansluitingen op de containerschepen die in 2019 Antwerpen aandeden, waarbij ervan uit gegaan wordt dat
er ten aanzien van de exploitaties de verplichting op te leggen om walstroom te gebruiken indien de schepen
hiervoor uitgerust zijn. Dit komt overeen met:

· 50% van de grote containerschepen (>13.000TEU)
· 20% van de ligemissies van de kleine containerschepen (>2000TEU & <13.000 TEU)

Die 50 – 20 verhouding wordt ook  in de wereldwijde containervloot aangetroffen, en is dus is niet afwijkend
in Antwerpen. De vermelde 50% komt ook overeen met de doelstelling 2030 geformuleerd door de haven
van Rotterdam.

Toepassen van een dergelijke verhouding op de nieuwe kaden die uitgerust worden met walstroomvoorzie-
ningen kan ten aanzien van de situatie in 2030 als een worst case beoordeling aanzien worden, gezien ver-
wacht mag worden dat tegen 2030 een groter aantal schepen uitgerust zal zijn met walstroomaansluitingen
dan het aandeel in 2019 waarvan wordt uitgegaan.

Gezien de grootste containerschepen relatief gezien de meest nieuwe zijn, kan voor de grootste types in feite
een hoger percentage ingeschat worden (wegens zelfde verplichting voor LA / Long Beach):

· 70% bij de grootste containerschepen (> 16 000 TEU)

In geval van gebruik van walstroom wordt voor elk scheepstype eenvoudigheidshalve rekening gehouden met
éénzelfde ligduur waarbij de motoren bij het aangemeerd zijn nog in dienst zijn (omvat o.a. bij vertrek ook
een extra periode waarbij de motoren opgestart moeten worden alvorens de walstroom af te schakelen).  De
relatieve periode waarbij de motoren van het schip uitgeschakeld zijn ligt bij de grotere scheepsklassen dan
ook hoger dan bij kleinere gezien de langere gemiddelde ligduur.
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Voor gebruik van walstroom worden in de literatuur verschillende aannames gehanteerd naar duur waarbij
de motoren nog in werking zijn tijdens het aangemeerd zijn. Worst case kan rekening gehouden worden met
een periode van 2 uur waarbij de motoren nog in werking zijn tijdens het aangemeerd liggen.

In bepaalde publicaties wordt bij het beoordelen van walstroom uitgegaan van een minimale reductie met
90% van de ligemissies. Reden hiervoor is o.a. dat in het kader van een equivalente NOx-reductie i.p.v. wal-
stroom ook aangegeven wordt dat een dergelijke reductie bekomen kan worden met het gebruik van een
denox-installatie. Dergelijke installatie levert evenwel geen CO2-emissiereductie op en is in die zin dan ook
niet als gelijkwaardig met walstroom te aanzien. De reducties die met walstroom haalbaar zijn kunnen wel
als hoger ingeschat worden dan die vermelde 90%.

Samenvattend wordt bij de berekening van de ligemissies voor alle nieuwe terminals dan ook rekening ge-
houden met een gecorrigeerde emissiereductie (als gevolg van benodigde aan- en afkoppeltijd van 2 uur)
door het gebruik  van walstroom van:

· 20%à 18%
· 50%à 47%
· 70%à 67%

Bij de emissieberekeningen wordt er, gezien het projectmatig karakter van het dossier, geen rekening gehou-
den met mogelijke emissies die bij elektriciteitsproductie optreden.

Passage door een sluis

Bij de te onderscheiden alternatieven (boemerang vs winkelhaak vs duplex)  dient er rekening mee gehouden
te worden dat deze alternatieven verschillen qua sluispassages, waardoor dus lokaal andere scheepsbewe-
gingen zullen optreden.

Er wordt bij de berekeningen dan ook rekening gehouden met een deel sluispassage. Er wordt een duur van
ongeveer 1 uur en 14 minuten aangehouden (d.i. de gemiddelde geobserveerde sluisduur voor container-
schepen in de gegevens voor 2016-2017 voor de Zandvliet- en Berendrechtsluis).

Er worden twee ligplaatsen voorzien voorbij de sluis (1 ligplaats ten westen van Kieldrechtsluis in geval van
Boemerang en 1 ligplaats ter hoogte van Noordelijk Insteekdok voor boemerang, winkelhaak en duplex).

Gezien elk alternatief 6 ligplaatsen voor zeeschepen omvat zou in  theorie  bij de impactberekeningen  kunnen
uitgegaan worden van het toewijzen van 1/6 van de ligemissies aan elke ligplaats. Er dient echter rekening
mee gehouden te worden dat de grootste schepen nauwelijks of geen gebruik kunnen maken van deze lig-
plaatsen (omwille van nautische redenen kan hierbij aangenomen worden dat enkel schepen van < 13.000
TEU via de sluis naar de achterliggende ligplaatsen kunnen varen).

Gezien de grootste schepen gemiddeld gezien de meest nieuwe zijn, en ook meer uitgerust zijn met wal-
stroomvoorziening, en in de toekomst ook lagere NOx emissies zullen hebben (cfr NECA), wordt het dan ook
opportuun geacht om een meer gedifferentieerde opsplitsing te maken.

Het valt zelfs niet uit te sluiten dat ook schepen tussen 11.000 en 13.000 TEU geen/veel minder gebruik zullen
maken van de ligplaatsen achter de sluis maar dit kan moeilijk ingeschat worden.
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Figuur 1 : illustratie afmetingen verschillende types containerschepen

Op basis van bovenstaande figuur wordt ervan uitgegaan om in alternatief boemerang alle schepen > 13.000
TEU niet door de Kieldrechtsluis te laten gaan, maar ze volledig te laten behandelen in het tweede getijden-
dok. (geen enkel schip van klasse E passeert de sluizen).

Bij berekeningen wordt dan ook geopteerd voor een andere toewijzing in functie van de alternatieven:

· Schepen tot 13.000 TEU
o 1/6 per ligplaats voor beide alternatieven

· Schepen > 13.000 TEU
o 1/4 per ligplaats vóór de sluis voor boemerang alternatief
o 1/5 per ligplaats vóór de sluis voor boemerang alternatief
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BAGGERSCHEPEN

Bij de exploitatiefase is de inzet van baggerschepen noodzakelijk voor onderhoudsbaggerwerken. De emissies
van deze schepen zijn functie van de specifieke activiteit:

· Baggeren zelf
· Varen (vol/leeg – duur afhankelijk van stortplaats – functie van met tij mee of niet)
· Storten

De emissies bij het baggeren zijn hierbij ook functie van het type baggerschip, ouderdom,…. dat zal ingezet
worden (aanzienlijke variabiliteit in functie van de huidige baggervloot).

Belangrijk is het onderscheid tussen grotere schepen (type zeevaartschip) en schepen met een binnenvaart-
motor (die dan moeten voldoen aan binnenvaartnormen, i.p.v. de IMO-normen). Gezien het momenteel niet
gekend is met welk type baggerschip de onderhoudsbaggerwerken zullen uitgevoerd worden kan er hierom-
trent dan ook geen keuze gemaakt worden.

Gezien er momenteel niet geweten is welke stortplaats zal gebruikt worden is het niet evident om een be-
trouwbare raming van de te verwachten emissies te formuleren.

Verwacht mag worden dat, zeker in de exploitatiefase, de emissies te wijten aan baggeren (quasi) verwaar-
loosbaar zullen zijn t.o.v. de andere scheepvaartemissies. In die zin wordt het gebruik van een vereenvou-
digde berekeningsmethode aanvaardbaar geacht. Er wordt dan ook geopteerd om een methodiek aan te
houden die ook in andere impactstudies reeds werden toegepast.

Emissies te wijten aan onderhoudsbaggeren worden geraamd op basis van diverse aannames.

Tabel 3 : emissiefactoren bij baggeren (afgeleid uit EISS)

Emissies in kg/kg brand-
stof bij baggeren en stor-
ten

Emissies in kg/kg
brandstof bij varen

BC 0.00043

CH4 0.00004

CO 0.00240

CO2 3.06774

N2O 0.00016

NH3 0.00001

NMVOC 0.00176

NOx 0.05404

PM 0.00137

SO2 0.00196

BC 0.00044

CH4 0.00006

CO 0.00300

CO2 3.06774

N2O 0.00016

NH3 0.00001

NMVOC 0.00289

NOx 0.06112

PM 0.00142

SO2 0.00196

Verder worden nog volgende uitgangsgegevens toegepast:
· Soortelijk gewicht brandstof : 0,832 kg/l (Bron: energiebalans)
· 2,13 m³ beun/TDS
· Voorlopig geraamde hoeveelheid TDS baggerslib  (nog te verfijnen na analyse in de disciplineop-

pervlaktewater):
o 720.000 voor Boemerang
o 840.000 voor Winkelhaak en Duplex .



CP ECA aannamenota lucht 16

· Baggeren: emissies o.b.v. hoeveelheid zand (m³)
o Brandstofverbruik: 0,34 l/m³ zand1

· Storten: emissies o.b.v. hoeveelheid zand (m³),  gebaseerd op huidige onderhoudsbaggerwerken Deur-
ganckdok, tenzij tijdens het MER-traject specifiek onderbouwde info beschikbaar zal zijn

o Brandstofverbruik: 0,052 l/m³ bij kleppen, 0,45 l/m³ bij sproeien/rainbowen2

Opmerkingen
· Voor de berekening van de emissies door varen wordt geen rekening gehouden met eb/vloed, aangezien

het niet te bepalen is welke vaarbewegingen bij eb, dan wel bij vloed zullen uitgevoerd worden.
· Beladen/onbeladen = 50%/50%
· Het gebruik van emissiefactoren die reeds meerdere jaren geleden zijn vastgelegd leiden er sowieso toe

dat de emissies voor 2030 voor de onderhoudsbaggerwerken zullen overschat worden.

De emissies/impact bij baggeren hangt ook af van de stortlocaties. Deze kunnen uiteraard niet één-
duidig vastgelegd worden. Bij de verdeling over mogelijke stortlocaties wordt rekening gehouden met  de
verdeling van baggerslib afkomstig van het Deurganckdok.

· Oosterweel : 39%
· Punt van Melsele (thv Deme): 16%
· Ketelputten (thv Boudewijnsluis): 45%

Figuur 2 : Ligging gehanteerde stortlocaties

Bij onderzoek naar milderende maatregelen kan eventueel rekening gehouden met ULEV’s  (Ultra Low Emis-
sion Vessels) die significant minder NOx (en deeltjes) uitstoten dan standaardvaartuigen door gebruik te ma-
ken van roetfilters en SCR.

1 Overgenomen uit de Passende Beoordeling voor baggeractiviteiten, afgeleid uit het Rijkswaterstaatrapport
‘Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee’ van mei 2009.
2 Overgenomen uit de Passende Beoordeling voor baggeractiviteiten, afgeleid uit het Rijkswaterstaatrapport
‘Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee’ van mei 2009.
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CONTAINERBEHANDELING OP TERMINALS

De emissies te wijten aan gebouwverwarming worden voor nieuwe gebouwen  omwille van de eisen gesteld
aan ventilatie, isolatie, rendement,…) totaal verwaarloosbaar geacht in vergelijking met de andere emissies,
en worden dan ook niet verder behandeld. Verwarmingsemissies gebouwen worden kwalitatief beoordeeld.

Voor de containerbehandeling op de terminals worden dan ook enkel de emissies te wijten aan off-road po-
tentieel relevant geacht en kwantitatief in kaart gebracht op basis van raming van in te zetten “niet voor de
weg bestemde machines” met bijhorende emissiekengetallen.

Figuur 3 : overzicht emissiebronnen op containerterminal (bron: Havenbedrijf Antwerpen)

Op basis van overleg met bestaande terminals zou inzicht verkregen kunnen worden  in hun “vlootsamen-
stelling”. Dit zou de basis kunnen vormen om voor de nieuwe terminals te komen tot een vlootsamenstelling
in functie van de capaciteit.

In theorie kan aangenomen worden dat de layout van de terminals een impact zal hebben op de efficiëntie
van de behandeling, de interne transportstromen,……, maar er wordt niet verwacht dat deze verschillen kun-
nen leiden tot een relevant verschil qua emissies in vergelijking met de andere, meer relevante bronnen. Er
wordt dan ook enkel een onderscheid gemaakt in emissies tussen off-road bij:

· Uitbreiding op bestaande terminals (verdeling machinepark overeenkomstig bestaande exploitatie
voor zover beschikbaar)

· Nieuwe terminals (opsplitsing tussen HS en LS terminals wordt niet haalbaar geacht wegens gebrek
aan éénduidig inzicht in aantal, werkingsduur, belastingsgraad van verschillende types machines)

Emissies worden theoretisch gezien berekend op basis van aannames van tal van elementen gebaseerd op:
· Type off-road machine / off-road voertuig
· Emissiefactoren in functie van:

o Motor/brandstof types
o (Leeftijds)Verdeling over Stage en euro klassen (naargelang machine / voertuig)
o Brandstofverbruiken
o Belastingsgraad (Zgn. TAF-Correctiefactor ten aanzien van reëel gebruik tov de standaard

cyclus (afhankelijk van belastingsgraad))
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Om de berekening van de totale emissies mogelijk te maken dient ook het aantal per type machine/voertuig
dat ingezet wordt op de verschillende terminals bekend te zijn / geraamd te worden (in functie van de capa-
citeit van de terminals).

Tabel 4 : overzicht machines en voertuigen die potentieel aanwezig kunnen zijn.en waarvoor emissiekarakte-
ristieken (bvb verdeling over de Stage-klassen voor machines en Euro-klassen voor voertuigen, percentage
emissie-vrije/emissie-arme toestellen, brandstofverbruiken per type, aantallen, werkingsuren, belastingsgra-
den,…. in kaart gebracht zouden moeten worden om tot een onderbouwde berekening van de emissies te
kunnen komen. Echter niet al deze elementen kunnen op een betrouwbare manier ingeschat worden.

Tabel 4 : overzicht machines en voertuigen die potentieel aanwezig kunnen zijn.

Machine/voertuig

Fork and scissor lifts

Portal truck

Crane

Forklift truck outside/telehandler

Tractors

Empty container handler

Rail-route tractor

Service vehicles

Production unit generators

Sweeper

Omwille van het nauwelijks haalbaar karakter om alle vereiste elementen voldoende nauwkeurig in te schat-
ten, en gezien de voorop gestelde eisen in het Voorkeursbesluit waarbij een minimale emissiereductie van
80% dient gerealiseerd te worden, waardoor de resulterende emissies totaal verwaarloosbaar worden t.o.v.
de scheepvaartemissies die t.h.v. de terminals de impact bepalen, wordt geopteerd om uit te gaan van een
vereenvoudigde berekeningsmethodiek.

Uit bevraging van actuele operatoren m.b.t. de inzet van machines en  brandstofverbruiken komen volgende
gegevens  naar voor:

· De  eerdere OFFREM inventarisatie geven geen correct beeld van wat er op de containerterminals
gebeurt. De inventarisatie van OFFREM betreft een inventarisatie over het gehele havengebied,
niet specifiek voor containerterminals.

· Er rijden een aantal andere voertuigen rond op die terminals (reach stackers, empty container
handlers, etc.), maar die zijn beperkt in aantal, aantal werkingsuren en brandstofverbruiken.

· Straddle carriers zijn goed voor ruim meer dan 95% van het totale dieselverbruik voor rollend ma-
teriaal op de containerterminals in Antwerpen.

Rekening houdend met het zeer beperkte karakter van de emissies  die bij de containerbehandeling verwacht
worden in vergelijking met de emissies van manoeuvrerende en aangemeerde containerschepen, kan uit
deze gegevens afgeleid worden dat voor het in kaart brengen van de emissies op de containerterminals kan
uit gegaan worden van een sterk vereenvoudigde benadering. Hierbij volstaat het om te focussen op de
brandstofverbruiken en bijhorende emissies van enkel de straddle carriers.

Voor details m.b.t. de berekeningsmethodiek wordt verwezen naar bijlage 3.
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ACTIVITEITEN LOGISTIEKE ZONES

Beoordeling van de logistieke zones hangt af van de aard van de concrete invulling van de terreinen, waarbij
twee onderscheiden categorieën met betrekking tot emissies  in rekening kunnen gebracht worden:

· Meer industriële logistieke invulling van toepassing op ontwikkeling ‘Bieshoek’ (Vlakte Van Zwijnd-
recht en Bieshoekbos)

· Quasi puur logistiek gebaseerd op transport van toepassing op zone Driedokken

Voor de logistieke zone Vlakte van Zwijndrecht/Bieshoekbos (met functie van industriële/logistieke bedrij-
vigheid),  is het op dit moment niet haalbaar om heel concreet aan te geven welke activiteiten zullen plaats-
vinden in die zones. Het is dan ook niet evident om voor deze zones goed onderbouwde aannames te hante-
ren.

Mogelijke activiteiten die op dergelijke zones voor emissies kunnen zorgen hebben betrekking op:

· Verkeer / hinterlandtransport
· Off-road
· Verwarmingsemissies (mag aanzien worden als verwaarloosbaar, ook voor lokale effecten)
· Specifieke activiteiten

M.b.t. mobiliteit gegeneerd door deze zones wordt verwezen naar de discipline mobiliteit. Deze intensiteiten
zullen vervat zitten in het geheel van de data aangeleverd vanuit mobiliteit die in de discipline lucht doorge-
rekend worden.  De emissies die hiermee gepaard gaan worden op éénzelfde manier in kaart gebracht als
deze bij het hinterlandtransport vanuit de terminals.

De emissies inzake off-road kunnen voor de logistieke zones als aanzienlijk geringer verondersteld worden in
vergelijking met deze op de terminals (toch voor zover een klassiek machine park ingezet wordt).

Bij individuele vergunningsverlening voor die bedrijven kan er in principe ook op toegezien worden dat voor
die bedrijven met een aanzienlijke inzet aan off-road  er aanvullende verplichtingen opgelegd worden (ge-
bruik van elektrisch/H2-aangedreven, of equivalent), die verder gaan dan de globaal van toepassing zijnde
emissiebepalingen die op dat ogenblik gelden voor off-road.

Ten aanzien van de off-road die desgevallend op de logistieke zones kan ingezet worden, kan ervan uitgegaan
worden dat, gezien enerzijds de beperkte schaalgrootte tov de inzet op de terminals, en anderzijds de aan-
gescherpte emissienormen voor nieuwe off-road die sinds 2014 van kracht zijn voor nieuwe machines, de
emissies als zeer beperkt kunnen beschouwd worden, en nauwelijks zullen bijdragen aan een lokale impact
op de luchtkwaliteit. Inzetten van hybride, elektrische of met alternatieve brandstoffen (bvb H2) aangedreven
machines kunnen de lokale emissies/impact nog verder terug dringen.
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Figuur 4 : Evolutie NOx emissienormen voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Ten aanzien van mogelijke andere emissies die vanuit deze logistieke zones kunnen vrijkomen is geen één-
duidige benadering mogelijk. Dit zal volledig afhangen van de aard van de activiteiten. Veel van de activiteiten
die op dergelijke zones plaatsvinden leiden meestal tot (zeer) beperkte emissies.

Om een inschatting te kunnen maken mbt de mogelijks te verwachten emissies op deze locaties met indu-
striële invulling (inclusief de emissies gelinkt aan off-road bij deze bedrijven), en de hieruit voortvloeiende
impact (welke thv omliggende woongebieden cumulatief optreden tesamen met de andere emissies), wordt
geopteerd om alsnog een raming voorop te stellen van de emissies die hier desgevallend kunnen optreden.
Deze geraamde emissies worden vervolgens mee geïntegreerd in de modelberekeningen.

Omwille van het ontbreken van een globaal in Vlaanderen toegepaste methodiek om ramingen van nieuwe
bedrijventerreinen te voorspellen bij opmaak van een MER voor bedrijventerreinen, wordt uit gegaan van
emissiekengetallen zoals deze in Nl gebruikt worden. Na consultatie van verschillende recente Nederlandse
MER’s blijkt dat er systematisch gebruik gemaakt wordt van dezelfde uitgangsgegevens. Hierbij wordt beoor-
deeld tot welke milieucategorie de toekomstige bedrijven behoren. In functie van deze zogenaamde milieu-
categorie werden er in het verleden kengetallen voor NOx-PM10-PM2.5 vastgelegd.
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Tabel 5 : emissiekengetallen per milieucategorie zoals in Nl gehanteerd in MER-rapporten mbt geplande bedrijvenzones
(bron: MER en  bestemmingsplan ‘Heersch West’ – Deelonderzoek Luchtkwaliteit, Kuiper Compagnons, 2019)

Momenteel is niet exact geweten  tot welke milieucategorie de nieuwe bedrijven zullen behoren. Op basis
van een indeling in milieu-categorieën opgenomen in de publicatie “Bedrijven en milieuzonering; Handreiking
voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk” (VNG, 2009), waarbij een aantal type be-
drijven in rekening gebracht worden,  wordt er  een opsplitsing  van de oppervlakten gehanteerd.  Aan de
categorieën 1 en 2 samen, 3 en 4 , wordt een oppervlakte toegekend van respectievelijk 40% , 40% en 20%.

In bijlage 4 wordt een niet limitatief overzicht opgenomen van  activiteiten uit de verschillende categorieën
die in aanmerking genomen worden. . Bij de gehanteerde methodiek  worden dus enkel de meest verontrei-
nigende (productie) bedrijven uitgesloten. Wel wordt er rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid
van bedrijven zoals bijvoorbeeld tankcleaning en tankopslag (ingedeeld in categorie 4), distributiecentra (ca-
tegorie 3), en opslaggebouwen (categorie 2).

Modelmatig  worden deze emissies dan toegekend aan 8 emissiebronnen die gespreid liggen over het gebied,
bronnen  met beperkte thermische pluimstijging (temperatuur 50°C) en beperkte emissiehoogte (10m). Ge-
zien de beschouwde, meest relevante emissies (NOx)  vnl. emissies zijn van vast opgestelde verbrandingsin-
stallaties, kunnen de bronkarakteristieken beschouwd worden als conservatieve aannames.

Gezien de mogelijke relevantie van NH3 emissies ten aanzien van vermestende en verzurende depositie,
wordt aanvullend ook een inschatting gemaakt van mogelijke NH3-emissies bij een industrieel/logistieke in-
vulling. Ook hiervoor worden er in Vlaanderen geen standaard emissiefactoren gebruikt voor onderzoeken
naar de impact van bedrijventerreinen. Op basis van nazicht van Nederlandse informatie wordt gerefereerd
naar het  MER Bestemmingsplan Kleefse Waard (Tauw 2019).

Tabel 6 : Relatieve emissiefactoren voor inschatting emissies ammoniak op bedrijventerreinen (Bron: Tauw, 2019)

Categorie NH3 [kg/ha/jaar]
1 tem 3 10
4 55

Omwille van het feit dat voor de Bieshoek (Vlakte van Zwijndrecht en Bieshoekbos) ook de eventuele aanwe-
zigheid van tankcleaning en van tankopslag niet à priori kan uitgesloten worden, is het aangewezen om ook
de emissies inzake VOS mee in kaart te brengen. Mede omwille van de reeds aanwezige relevante lokale
bronnen. Dergelijke types bedrijven kunnen ingedeeld worden onder categorie 4. Op basis van ervaringsge-
gevens van de deskundige ten aanzien van VOS-emissies bij op- en overslag terminals, wordt hierbij een re-
latieve VOS emissie geraamd op 1680 kg/ha per jaar (zie bijlage 4).

Ter informatie kan hierbij vermeld worden dat op basis van dezelfde benadering voor dit type bedrijven een
relatieve NOx emissie berekend werd van 240 kg/(ha.jaar). Deze waarde ligt zowat een factor 4 lager dan de
hierboven geciteerde gemiddelde waarde voor categorie 4. De in het MER gebruikte waarde is in die zin dan
ook als een conservatieve benadering te aanzien (laat dan in feite  toe dat er ook bedrijven met een aanzienlijk
hogere relatieve NOx-emissie mee afgedekt worden door de berekeningen in het MER).

VOS-emissies vanuit categorieën 1 tem 3 worden als verwaarloosbaar ingeschat.

Ook de emissies voor andere parameters zoals SO2, EC, CO worden als te verwaarlozen beschouwd.
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Door de hierboven beschreven methodiek toe te passen wordt uitgesloten dat er onvoldoende rekening zou
gehouden worden met de mogelijke cumulatieve effecten in de omgeving van het gebied Vlakte van Zwijnd-
recht/Bieshoekbos  Dit wordt noodzakelijk geacht gezien de relatief nabij gelegen woongebieden.

Voor de logistieke zone Drie-Dokken (logistieke invulling) dient, naast mogelijke minimale emissies inzake
gebouwverwarming (indien gebruik zou gemaakt worden van fossiele brandstoffen), enkel rekening gehou-
den te worden met emissies off-road en transport van en naar deze zone. De te verwachten emissies zijn
nauwelijks in te schatten.  Er kan wel verwacht worden dat de emissies binnen de perceelsgrenzen maar een
fractie zullen bedragen van de emissies gelinkt met de andere plan-gerelateerde bronnen (scheepvaart, off-
road terminals). Op basis van een experten oordeel kan aangegeven worden dat zowel de emissies binnen
deze zone, als de impact die ze teweeg kunnen brengen, volledig zullen overschaduwd worden door de ef-
fecten van de andere bronnen (in feite kan er aangegeven worden dat deze emissies/impact zich volledig
binnen de onzekerheidsmarges situeren van de andere in kaart gebrachte bronnen).

De mobiliteits-gerelateerde bronnen (weg- en spoorverkeer) gelinkt met deze logistieke zone, worden vanuit
de discipline mobiliteit aangeleverd en modelmatig meegenomen bij de emissie- en immissieberekeningen.

In de mate dat de off-road  binnen deze zones geëlektrificeerd verloopt, en er nauwelijks of geen fossiele
brandstoffen voor  gebouwverwarming  en warmwaterproductie gebruikt worden, zijn de resterende emis-
sies als totaal verwaarloosbaar te beschouwen. Er wordt voor deze bronnen dan ook geen bijschatting voor-
zien.

HINTERLANDTRANSPORT

Weg
De per weg aan en af te voeren capaciteiten in 2030 met en zonder ECA zijn terug te vinden in de mastertabel.
In de mastertabel is ook een doorvertaling gebeurd naar aantal vrachtwagenbewegingen, op basis van de
omrekenfactor 1,5 TEU/vrachtwagenbeweging. In deze factor wordt rekening gehouden met het aspect leeg-
rijden.

De ruimtelijke spreiding van het hinterland-wegtransport zal volgen uit de mobiliteitsberekeningen.

Voor de emissieberekeningen wordt hierbij gebruik gemaakt van de park-emissiefactoren zoals modelmatig
aanwezig (FASTRACE 2 (COPERT 5).

Ter indicatie kan hierbij het aandeel aan elektrisch aangedreven voertuigen voor 2030 vermeld worden, uit
het BAU-scenario (Luchtplan 2021) voor gebied buiten LEZ:

· Licht vervoer (personenwagens, bestelwagens, tweewielers): 9.66%
· Zwaar vervoer (vrachtwagens, bussen): 0.08%

In de mate dat dit aandeel significant hoger zal zijn (bvb als gevolg van geplande verplichtingen inzake elek-
trificatie van bedrijfswagen), zal de impact uiteraard lager liggen dan berekend.

Spoor
De per spoor aan en af te voeren capaciteiten in 2030 met en zonder ECA zijn terug te vinden in de “master-
tabel mobiliteit”. Er wordt uit gegaan van gelijke belading op alle lijnen (70 TEU/trein).

De spooremissies worden onderverdeeld in emissies bij:

· Rangeren
· Effectief (hinterland)transport

De emissies worden berekend op basis van de emissiefactoren opgenomen in RLB-lucht. Voor EC zijn er in
het RLB geen EF beschikbaar. Daarom wordt de verhouding van EC/PM2.5-emissies van het laatste rapporta-
gejaar bij de VMM (27/78) toegepast op de EF voor PM2.5
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Bij gebruik van nieuwe types locomotieven (bvb hybride types), kan ervan uit gegaan worden dat de uitlaat-
emissies aanzienlijk lager zullen zijn dan de historische data opgenomen in het RLB-lucht. Gezien het niet
evident is om de inzet van dergelijke nieuwe types te onderbouwen wordt hiermee evenwel geen rekening
gehouden. De berekeningen 2030 kunnen dan ook als worst case beoordeeld worden.

Het rangeren wordt  volledig met dieseltractie voorzien.

Voor het spoortransport binnen de haven en op de spoorbundels wordt worst case er ook vanuit gegaan dat
dit allemaal met dieseltractie is.

Voor verder hinterlandtransport zou theoretisch een opsplitsing kunnen voorzien worden inzake aandeel die-
sel/elektrische tractie (per lijn). Gezien de keuze van de ingezette locomotieven volledig bij de operatoren
ligt, en ook mee bepaald wordt door bvb. het ontbreken van geëlektrificeerde delen van de lijnen in het
buitenland, is het evenwel niet evident om keuzes inzake opsplitsing diesel/elektrisch éénduidig te onder-
bouwen.

Gezien het niet evident is om per relevante spoorlijn een goed onderbouwd beeld te krijgen van het aandeel
elektrisch/diesel aangedreven spoortransport, en gezien niet verwacht wordt dat het spoortransport bij het
hinterlandtransport aanleiding zal geven tot een relevante lokale impact op de luchtkwaliteit, wordt in eerste
instantie dan ook geopteerd om worst case rekening te houden met 100 % dieseltractie.

Om de relevantie van het elektrisch alternatief op de emissies te kunnen inschatten wordt aansluitend op
emissieniveau , eenvoudigheidshalve rekening gehouden met 100% elektrificatie.

De resultaten van beide berekeningswijzen (op emissieniveau) worden dan als input gebruikt voor de beoor-
deling van mogelijke realiseerbare reducties bij het zgn. future proof scenario waarbij gestreefd wordt om
maximaal op elektrificatie rekening te houden.

Binnenvaart
Bij binnenvaart kunnen in principe volgende fases onderscheiden worden waarbij potentieel relevante  emis-
sies kunnen optreden:

· Varen
· Aangemeerd liggen
· In sluis

Meer gedetailleerd zouden ook nog “wachtzones”, waar schepen mogelijks dienen te wachten op verdere
behandeling kunnen beschouwd worden, maar gezien de schaalgrootte van dit MER, en het niet onderbouwd
kunnen inschatten hiervan, wordt met dit aspect geen rekening gehouden. Trouwens de emissies die hierbij
kunnen vrijkomen kunnen als verwaarloosbaar beschouwd worden voor het geheel van de emissies. Ook bij
zeevaart wordt het zgn. “voor anker” liggen bij gebrek aan onderbouwde gegevens en het minder relevant
karakter niet meegenomen.

De bewegingen van containerschepen voor binnenvaart in het havengebied van Antwerpen zijn gekend op
basis van interne lokalisatiesystemen van het havenbedrijf Antwerpen (APICS). Gezien de binnenvaartbewe-
gingen moeilijk voorspelbaar zijn en moeilijk toewijsbaar een één individuele terminal (schepen doen vaak
meerdere terminals aan bij een bezoek aan de haven van Antwerpen), is het niet mogelijk om op basis van
de theoretisch beschikbare containercapaciteit het aantal binnenvaartbewegingen per terminal nauwkeurig
af te leiden.

Daarom wordt gekozen om het aantal binnenvaartbewegingen voor containervaart in het havengebied in
2019 lineair te extrapoleren naar een situatie 2030 met en zonder ECA op basis van de capaciteiten in 2019
en 2030.  Emissieberekeningen in het havengebied gebeuren op basis van het EISS-model dat ontwikkeld
werd door VITO.

Ook de ruimtelijke afwikkeling bij de 3 te onderscheiden alternatieven (boemerang vs winkelhaak vs duplex)
gebeurt via EISS. Grootste aandachtspunt hierbij is dat bij het boemerang-alternatief een deel van de capaci-
teit achter de Kieldrechtsluis gerealiseerd wordt, waarbij dus lokaal andere scheepsbewegingen zullen optre-
den.
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Voor het berekenen van de sluisemissies wordt rekening gehouden met een gemiddelde ligduur die functie
is van de specifieke sluis op basis van de zgn. APICS-data voor 2019 zoals door Havenbedrijf Antwerpen ter
beschikking gesteld (waarden in uren per passage):

§ Berendrechtsluis BES:       0.43
§ Boudewijnsluis BOS:      0.58
§ Kallosluis KAS:       0.39
§ Kieldrechtsluis KIS:        0.41
§ Royersluis ROS:      0.44
§ Van Cauwelaertsluis VCS:       0.52
§ Zandvlietsluis ZAS:       0.44

De afwikkeling van binnenvaart van en naar het hinterland (=buiten het eigenlijke havengebied) wordt inge-
schat op basis van gegevens van Havenbedrijf Antwerpen.

Tabel 7: Relatief aandeel verdeling binnenvaart over de relevante waterlopen (Bron: Info cel Mobiliteit havenbedrijf)

periode

Geen

informatie Albertkanaal

Coördinatiepunt

Schelde
stroomafwaarts
(naar de zee (1))

Noordlandbrug

Schelde-

Rijnkanaal

PIZ

Schelde
“stroomopwaarts” TOTAAL

2019 5% 29% 21% 35% 10% 100%

(1): gezien de getijdewerking is er slechts gedurende iets meer dan de helft van de tijd effectieve stroming
naar de zee – in functie van het al of niet varen met het tij mee heeft dit een aanzienlijke impact op de
emissies). Het is evenwel niet evident om hiermee op een onderbouwde manier rekening te houden, zodat
met de klassiek toegepaste emissiefactoren rekening zal gehouden worden.

Opm. : De 5% geen informatie wordt mee verdeeld over de 4 richtingen (zie laatste rij die je moet gebruiken)

De in rekening te brengen transportafstanden worden gedifferentieerd naargelang de richting:

· Schelde Stroomafwaarts: Vlissingen
· Schelde-Rijnkanaal: Volkerak
· Albert-kanaal: Industriezone Tessenderlo
· Schelde Stroomopwaarts:

o Rupel tot Rumst
o Zeekanaal tot grens met gewest Brussel
o Schelde tot Melle

Vanuit EISS worden ook emissiefactoren geproduceerd (in gram/ton.km), als een verbetering van bestaande
publiek beschikbare emissiefactoren (bv. vanuit EMMOSS). Deze emissiefactoren worden gebruikt als basis
om de emissieberekeningen in het hinterland voor binnenvaart uit te voeren.

De aan en af te voeren capaciteit (aantal TEU) is terug te vinden in de “mastertabel mobiliteit”. Bijkomend
zijn volgende factoren nodig om de berekeningen te kunnen uitvoeren:

· Aantal ton /TEU: 11,8 ton/TEU
· Aantal TEU/binnenschip in referentie situatie: 100 TEU
· Aantal TEU/binnenschip in 2030: 150 TEU op elke vaarroute

De theoretische emissiefactoren die hierbij gebruikt worden kunnen o.a. functie zijn van:

· Type vaarweg (wordt niet meegenomen)
· Type schip (grootte :  mbt grootte wordt wel standaard gerekend met 150 TEU/schip voor geplande

situatie )
· Autonome vergroening (kan meegenomen worden in functie van verdeling over leeftijdsklassen)

Er wordt bij containervaart niet met leegvaart gerekend gezien kan aangenomen worden dat de schepen
quasi steeds met containers geladen zullen zijn zowel bij heen- als terugvaart. Dit kunnen uiteraard ook deels
lage containers zijn.
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INPUTGEGEVENS NIET CONTAINER GERELATEERDE EMISSIES
SCHEEPVAART

Voor de niet-container gerelateerde emissies scheepvaart, die mee de “achtergrondemissies” en de hieruit
voortvloeiende impact op de achtergrondconcentraties/referentie situatie bepalen in 2030, wordt uit gegaan
van een aantal prognoses.

Voor niet-container-gerelateerde bewegingen van zeevaart en binnenvaart, werden voor 2030 ook wijzigin-
gen vloot en groeivoeten toegepast t.o.v. 2019:

· Zeevaart: we gaan enerzijds uit van een schaalvergroting van de schepen en anderzijds van alge-
mene groei van de zeevaarttrafiek.

o Schaalvergroting: hiervoor houden we groeivoeten aan uit het bijgevoegde OECD rapport
(zie tabel hieronder voor de cijfers: (1))

o Groei trafiek: hiervoor steunen we op cijfers van het ‘midden’ scenario per scheepstype
(zie tabel hieronder voor de cijfers: (2))

Tabel 8 : gehanteerde groeivoeten niet-container gerelateerde zeevaart

Scheepstype Groeivoet
brutotonnenmaat (OECD

rapport) (1)

Groeivoet verscheepte
ton (cf. aannames

‘midden’) (2)

Groeivoet aantal schepen
(3) = (2) / (1)

Liquid bulk
ships

1.136 1.243 1.095

Dry bulk
carriers

1.338 1 0.747

General
Cargo

1 1 1

Ro Ro Cargo 1 1.116 1.116

Passenger 1.170 1 0.855

Fishing 1 1 1

Other 1 1 1

Tugs 1 1 1

O.b.v. de relatie tussen brutotonnenmaat en vermogen uit EISS (Paragraaf 3.2.2, Table 10 Correla-
tion between main engines’ installed power and gross tonnage per ship type), kunnen we ook de
groeivoeten voor het vermogen afleiden. De emissies zijn rechtstreeks gerelateerd aan ofwel het
vermogen (hoofdmotoren) ofwel de brutotonnenmaat (hulpmotoren). Een regel van 3 kan dus als
volgt toegepast worden, en is in lijn met de eiss-berekening (d.w.z. als eiss zou herrekenen met de
aangepaste brutotonnenmaten en vermogens, zouden we dezelfde resultaten moeten bekomen):
· Varen/aanmeren/afmeren: groeivoet vermogen
· Liggen: groeivoet brutotonnenmaat
· In sluis of voor anker: combinatie, rekening houdend met het aandeel hoofdmotoren vs. hulp-

motoren

Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de groeivoet in het aantal. Dus de nieuwe inschat-
ting van de emissies gebeurt als volgt:

 emissie’ = emissie * groeivoet GT of kW * groeivoet aantal
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· Binnenvaart: omdat de groei in zeevaarttrafiek ook in binnenvaart een effect zal hebben, passen
we de emissies voor niet-containerbinnenvaart ook aan. We gaan uit van 1 algemene groeivoet
voor alle niet-containerbinnenvaart.

Groeivoet: om de groeivoet te bepalen, gaan we uit van :
§ het aantal verscheepte ton zeevaart in 2019 per scheepstype : afkomstig uit de

officiële rapportering van de haven in de statistieken: https://www.mobiliteits-
raad.be/mora/thema/kerncijfers/vlaamse-havens/ladingen-en-lossingen

§ groeivoeten ton: uit de tabel hierboven (2)
§ Totale verscheepte ton in 2030 = 2019 * groeivoet (factor 2030 t.o.v. 2019)

We berekenen één algemene groeivoet voor niet-containervaart (zie tabel hieronder): een fac-
tor 1.182 voor 2030 t.o.v. 2019.

 Tabel 9 : gehanteerde groeivoeten niet-container gerelateerde binnenvaart

Scheepstype 2019 Groeivoet ton

2019-2030

2030

Droge bulk 13,926 1 13,926

Vloeibare bulk 72,061 1.243 89,599

Containers 138,747 1 138,747

Roro 5,122 1.116 5,714

Conventioneel stukgoed 8,329 1 8,329

Totaal zonder
containers

99,438 1.182 117,568
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IMPACTBEREKENINGEN

Voor een beschrijving van de berekeningen/modellen die uitgevoerd worden kan verwezen worden naar de
PON.

Specifieke elementen die bij de impactberekeningen van toepassing zijn worden hieronder opgenomen:

· Achtergrondkaarten:
· Meteo
· Ligging weg- en spoorsegmenten
· Ligging vaarsegmenten
· (Fictieve) Ligging “vaste” emissiebronnen bij sluispassages
· Emissiehoogte

o Binnenvaart
o Zeescheepvaart
o Spoor

· Warmte/Thermische pluimstijging
o Binnenvaart
o Zeescheepvaart
o Spoor

· Depositiefactoren

ACHTERGRONDKAARTEN:

· Vlaanderen: standaardset die bestaat voor MER-procedures, met name diegene die opgenomen is
in IFDM-traffic/IMPACT

· Voor Nederland wordt ook de Vlaamse kaart gebruikt (die verder gaat dan Vlaanderen alleen achter
de schermen), waar nodig geïnterpoleerd.

Bij de modelberekeningen dient, rekening houdend met de modelmatige geïntegreerde achtergrondconcen-
traties, ook specifiek ingegaan te worden hoe met de aftrek- en de optelstappen wordt omgegaan.

Wat betreft de optelstap lijkt het logisch de best mogelijke benadering toe te passen die we op dit moment
hebben:

· De laatste gevalideerde versie voor FASTRACE (v2.1)
· Voor scheepvaart: EISS
· Specifieke inschattingen binnen het project voor off-road en spoorverkeer
· Industriële puntbronnen overnemen uit Luchtplan BAU-scenario

Voor wat betreft de aftrekstap moeten de gegevens in twee sets opgesplitst worden:
· Voor de gegevens waarin toen de emissies op een voldoende hoog detailniveau bekeken werden

(wegverkeer, zeevaart, binnenvaart en industrie) gebruiken we de toenmalige emissiegegevens in
de aftrekstap.

· Voor de gegevens waarin die detailberekeningen niet gedaan werden (off-road, spoor) kunnen we
enkel de in dit project bepaalde emissies gebruiken voor de aftrekstap. Hiervoor nemen we dus de
aftrekstap gelijk aan de optelstap van het referentiescenario.

Bovenstaande  komt dus neer op:
· Gebruik achtergronden 2025 (WOW) en 2030 (CCL) IFDM-traffic.
· Optelstap: best beschikbare data zoals nu bepaald (zie lijst in het vet boven).
· Aftrekstap: Detailemissies die gebruikt zijn bij het opstellen van de achtergrondkaarten voor weg-

verkeer, scheepvaart en industrie. Zelfde als optelstap voor spoor/off-road voor het scenario zon-
der WOW/CCL.
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METEO

De meteogegevens komenuit IFDM-traffic (i.c. 2012).

LIGGING WEGSEGMENTEN

De wegsegmenten worden als lijnbronnen modelmatig ingevoerd.

Zie ook mobiliteit

LIGGING SPOORSEGMENTEN

De spoorsegmenten worden als lijnbronnen modelmatig ingevoerd.

Zie ook mobiliteit

LIGGING VAARSEGMENTEN

De vaarsegmenten worden als lijnbronnen modelmatig ingevoerd.

Zie onderstaande figuren voor de vaarsegmenten zeevaart en ligplaatsen

Figuur 5 : Gemeenschappelijke aanloop voor alle terminals (geel)
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Figuur 6: Laatste kilometers voor ligplaatsen in Europaterminal (geel) en Noordzeeteminal (groen)

Figuur 7: Aanloop CP-DOE specifiek voor ligplaatsen in Deurganckdok, 2-getijdendok en Waaslandkanaal (geel)
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Figuur 8: Laatste kilometers voor ligplaatsen in Deurganckdok, 2-getijdendok en Waaslandkanaal (geel)

Merk op dat in deze methodologie enkel aanlopen van/naar zee gemodelleerd worden. Intra- en intercontai-
ner terminaltrafiek en trafiek van/naar/tussen niet-Schelde-containerterminals wordt in de bepaling van de
activiteiten niet meegenomen.

EMISSIEBRONNEN BIJ SLUISPASSAGES

De emissies die vrijkomen in de sluis worden toegekend aan specifieke bronnen thv de sluizen.

EMISSIEHOOGTE EN WARMTE/THERMISCHE PLUIMSTIJGING

Ten aanzien van de modelinput emissiehoogte en thermische pluimstijging bij zeevaart wordt gebruik ge-
maakt van de aannames die in Nederland gehanteerd worden bij de opmaak van de GCN achtergrondkaarten
(gegevens door HvA ontvangen van DCMR in 2015 afkomstig van presentatie scheepvaartmodellering in Rijn-
mond 29/04/2011).

Aannames inzake binnenvaart en spoor zijn aannames ondersteund door de deskundigen van VITO.

Hierna wordt een overzicht opgenomen van de te hanteren aannames:

· Spoor : Emissiehoogte 4m (ook de slijtage emissies voor spoor, wiel- en remmen; te ver-
antwoorden door de turbulentie die bij het rijden veroorzaakt wordt, en gezien geen thermische
pluimstijging mee in rekening gebracht wordt)

· Binnenvaart : Emissiehoogte binnenvaart: 5m - Warmte-inhoud binnenvaart: 0.15MW (varen)
· Zeescheepvaart : zie onderstaande tabel
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Tabel 10 : overzicht modelfactoren zeevaart mbt emissiehoogte en warmteoutput (bron: DCMR,2011)

Code in GCN Omschrijving Warmte in MW Hoogte in m

Varend

3821 Olietanker         1,902 32,0

3822 Chemie/gastanker         1,238 21,8

3823 Bulkcarrier         1,748 13,3

3824 Container         3,876 35,2

3825 Conventioneel Stukgoed         0,751 18,5

3826 RoRo         0,825 17,6

3827 Koelschepen         2,542 27,6

3823 Passagiersschepen         1,956 38,3

3829 Overig (1)         0,369 14,9

Liggend

3831 Olietanker 2,563 29,6

3832 Chemie/gastanker 0,597 20,3

3833 Bulkcarrier 0,331 22,8

3834 Container 0,408 30,8

3835 Conventioneel Stukgoed 0,069 15,2

3836 RoRo 0,524 37,7

3837 Koelschepen 0,452 19,1

3838 Passagiersschepen 0,438 29,1

3839 Overig 0,068 16,5
(1): te gebruiken factoren voor baggerschepen

DEPOSITIEFACTOREN

De depositiesnelheden zijn een samenvoeging van twee bronnen: één voor Vlaanderen en één voor Neder-
land. Dit kan soms bizarre effecten opleveren welke evenwel inherent zijn aan de standaard methodiek die
toegepast wordt.

Vlaanderen
Voor Vlaanderen worden de Vlops-depositiefactoren gebruikt die standaard in de impactmodellen aanwe-
zig zijn.

De depositiesnelheden zijn beschikbaar op een resolutie van 1x1 km². Dit resulteert in een hokjespatroon
in de figuren die zullen aangemaakt worden ten aanzien van depositie (als input voor de discipline biodi-
versiteit).
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Nederland
De depositiefactoren in Nederland die nodig zijn kunnen op twee manieren ingevuld worden (gezien de de-
positiefactoren die in Nederland modelmatig geïntegreerd zitten niet rechtstreeks beschikbaar zijn):

1. Nederland publiceert de GCN/GDN-kaarten. Er wordt uit gegaan van de kaarten voor 2017, maar
deze set van kaarten is niet exact de set van kaarten die in Vlaanderen gehanteerd worden. De de-
positie is met name niet uitgesplitst in droge en natte depositie. Op basis van de Vlaamse gegevens
(VMM, 2020) kunnen we inschatten dat voor zowel NHx als voor NOy de droge depositie zowat 55%
is van de totale depositie. Toepassen van deze factor laat ons toe om de depositiesnelheden te be-
palen zoals dit ook voor Vlaanderen toegepast wordt. Er is echter door deze inschatting een bijko-
mende bron van onzekerheden geïntroduceerd.

2. Er zijn in het kader van de PlanMER-PAS voor 2015 berekeningen uitgevoerd over Zuid-Nederland.
We zouden de depositiesnelheden daaruit kunnen overnemen. Een nadeel is wel dat deze deposi-
tiesnelheden niet voor 2017 maar voor 2015. Deze afwijking is vermoedelijk echter klein. Een ander
nadeel is dat we geen depositiesnelheden hebben over de waterpartijen in Nederland.

Er wordt bij de berekeningen voor de depositiesnelheden in Nederland geopteerd voor mogelijkheid 2. Boven
water wordt dan aangevuld met gegevens afgeleid uit mogelijkheid 1.
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FUTURE PROOF SCENARIO

Het future proof 2030 scenario (exploitatiefase) wordt in het verder verloop van het traject vastgelegd.



DGD West DGD Oost S-terminals 2e getijdendok
Noordelijk
insteekdok

Uitbreiding
Noordzeeterminal Totaal

2019 2.490.947 1.448.680 2.328.646 6.268.273
2030 zonder ECA 2.428.763 2.850.488 2.850.488 8.129.738
2030 met ECA 2.428.763 2.850.488 2.850.488 2.785.704 583.054 583.054 12.081.551

AANNAMES
2019 teu/ship binnenvaart 100 Bron: Capaciteitsanalyse Rebel, 2020

teu/trein spoor 60 Bron: SRSS studie, 2019 ; Macomi, 2020
teu/truck weg 1,5 Bron: interne analyse, 2020

2030 teu/ship binnenvaart 150 Bron: Capaciteitsanalyse Rebel, 2020
teu/trein spoor 70 Bron: SRSS studie, 2019 ; Macomi, 2020
teu/truck weg 1,5 Bron: interne analyse, 2020

2019
binnenvaart 34%
spoor 7%
weg 59%

TEU/modi

DGD West DGD Oost S-terminals 2e getijdendok
Noordelijk
insteekdok

Uitbreiding
Noordzeeter

minal Totaal
binnenvaart 835.964 455.842 824.496 2.116.302 cijfers POA
spoor 303.310 69.763 51.141 424.214 cijfers POA
weg 1.351.673 923.075 1.453.009 3.727.757 cijfers POA

Bewegingen/modus Totaal
binnenvaart 21.163
spoor 7.070
weg 2.485.171

2030 zonder ECA
binnenvaart 34%
spoor 7%
weg 59%

TEU/modi

DGD West DGD Oost S-terminals 2e getijdendok
Noordelijk
insteekdok

Uitbreiding
Noordzeeter

minal Totaal Subtot LSO Subtot RSO
binnenvaart 820.002 962.385 962.385 0 0 0 2.744.772 1.782.387 962.385
spoor 164.370 192.911 192.911 0 0 0 550.191 357.281 192.911
weg 1.444.391 1.695.192 1.695.192 0 0 0 4.834.775 3.139.583 1.695.192

Bewegingen/modus Totaal Subtot LSO Subtot RSO
binnenvaart 18.298 11.883 6.416
spoor 7.860 5.104 2.756
weg 3.223.183 2.093.055 1.130.128

2030 met ECA
binnenvaart 42%
spoor 15%
weg 43%

TEU/modi

DGD West DGD Oost S-terminals 2e getijdendok
Noordelijk
insteekdok

Uitbreiding
Noordzeeter

minal Totaal Subtot LSO Subtot RSO
binnenvaart 1.020.080 1.197.205 1.197.205 1.169.996 244.883 244.883 5.074.251 3.632.164 1.442.088
spoor 364.314 427.573 427.573 417.856 87.458 87.458 1.812.233 1.297.201 515.031
weg 1.044.368 1.225.710 1.225.710 1.197.853 250.713 250.713 5.195.067 3.718.644 1.476.423

Bewegingen/modus Totaal Subtot LSO Subtot RSO
binnenvaart 33.828 24.214 9.614
spoor 25.889 18.531 7.358
weg 3.463.378 2.479.096 984.282

scenario 2030 met ECA - passage 4-laags containerbinnenvaart Albertkanaal

Relatief aandeel verdeling binnenvaart over de relevante waterlopen (Bron: Info cel Mobiliteit havenbedrijf)
Geen Coördinatiepunt Noordlandbrug PIZ

informatie
Schelde stroomafwaarts

(naar de zee (1)) Schelde-
Schelde

“stroomopwaarts”
Rijnkanaal

2019 5% 29% 21% 35% 10% 100%
herverdeling 5% geen
informatie 0% 30,25% 22,25% 36,25% 11,25% 100,0%
Opm. : De 5% geen informatie wordt mee verdeeld over de 4 richtingen (zie laatste rij die je moet gebruiken)

Aantal binnenvaartbewegingen van/naar Albertkanaal

totaal aantal bewegingen
vanuit LSO+RSO

passage via
ROS

passage
ZAS/BES of
BOS/VCS

25% 75%
10.233 2.558 7.675

periode Albertkanaal TOTAAL


