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1. ONDERWERP VAN HET VERZOEK TOT ADVIES

1.1 Doelstelling

De gemeente Zandhoven wenst het bedrijventerrein van Massenhoven te
herorganiseren. Het doel van het RUP bestaat dan ook grotendeels in een
optimale herstructurering van het terrein, alsook het nastreven van een
optimale circulatie en ontsluiting van de aanwezige en mogelijk
toekomstige bedrijven. Op dit moment zijn er heel wat initiatieven lopende
die een belangrijke impact hebben op het bestaande bedrijventerrein te
Massenhoven, namelijk de verhoging van de bruggen over het
Albertkanaal en de heraanleg van de N14. Naast de herstructurering van
het bestaand bedrijventerrein wenst de gemeente ook een nieuwe zone,
aansluitend aan het bestaand bedrijventerrein, voor de herlokalisatie van
zonevreemde lokale bedrijven te ontwikkelen. Het is de betrachting van de
gemeente om te komen tot één bedrijventerrein, waar zowel lokale als
regionale bedrijven zich kunnen vestigen, landschappelijk ingebed in de
omgeving.

Momenteel worden nog 2 scenario’s onderzocht; een noordelijke
(scenario 1) en een oostelijk (scenario 2) ontwikkeling van het
bedrijventerrein.

1.2 Situering

Zandhoven behoort tot de provincie Antwerpen. De gemeente is gelegen
tussen de autosnelwegen E34 en E313. Tevens wordt de gemeente via het
water ontsloten door het Albertkanaal.

Het bedrijventerrein van Massenhoven ligt in het zuiden van de gemeente
Zandhoven, grenzend aan en ten noordwesten van de kruising van de N14
met het Albertkanaal.

Figuur 1  Situering van het plangebied op een stratenatlas
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Figuur 2  Situering van het plangebied op een orthofoto (2014)

Figuur 3  Situering van het plangebied op een topografische kaart
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2. INLICHTINGEN EN COÖRDINATEN VAN DE
INITIATIEFNEMER

De initiatiefnemer van het GemRUP “Bedrijventerrein Massenhoven” is de
gemeente Zandhoven:

Gemeente Zandhoven
Liersebaan 12
2240 Zandhoven

Contactpersoon:
Mevr. Gitte Hertogs, dienst ruimtelijke ordening Zandhoven
Tel.: 03/410.16.38
E-mail: gitte.hertogs@zandhoven.be

3. OPMERKING VOORAF

In deze screeningsnota wordt ten behoeve van de beoordeling van de
milieueffecten van het plan, gebruik gemaakt van kwantitatieve- en
kwalitatieve gegevens inzake geplande ruimtelijke bestemmingen, die
ontleend worden aan het RUP in zijn actuele stand van uitwerking
(voorstudie).

Naarmate het RUP verder wordt uitgewerkt kunnen deze gegevens
uiteraard nog in zekere mate wijzigen. De principes en uitgangspunten van
het RUP zoals geschetst in deze nota, zullen uiteraard onveranderd blijven.

4. TOETSING PLAN-MER-PLICHT OVEREENKOM-
STIG ARTIKEL 4.2.6 §1.5 VAN HET D.A.B.M.

Planmilieueffectrapportage is de beoordeling van bepaalde plannen en
programma’s  op  hun  gevolgen  voor  het  milieu.  Het  gaat  hierbij  om
plannen en programma’s die uiteindelijk kunnen leiden tot concrete
projecten met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu.

Het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (D.A.B.M.), aangepast door het decreet van 27 april 2007
betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, biedt
hierbij voor dergelijke plannen en programma’s een duidelijk kader voor
enerzijds het onderzoek tot milieueffectrapportage en anderzijds de
opmaak van een milieueffectrapport.

Het plan dat het onderwerp is van deze screeningsnota is niet van
rechtswege plan-MER-plichtig.

4.1 Kader voor vergunningen voor bijlage I, II of III
projecten

Het RUP vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor
een project opgesomd in de bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-
besluit van 10 december 2004. Onderstaand worden de relevante
rubrieken afgetoetst voor de inrichtingen die via het GemRUP worden
herbestemd.

4.1.1 Industrieterreinontwikkeling

De rubrieken die mogelijk van toepassing zijn:

Infrastructuurprojecten (rubriek 10a, bijlage II):
Industrieterreinontwikkeling met een oppervlakte van 50 ha of meer.
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Wijzigingen en  uitbreidingen van  projecten  (rubriek  13a  van
bijlage II) Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of
III, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden
uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding op zich voldoet aan de
in bijlage II genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan (niet
in bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding).

Wijzigingen en uitbreidingen van projecten (rubriek 13b van
bijlage II): Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of
III, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden
uitgevoerd, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding geeft tot
een overschrijding van de in bijlage II genoemde drempelwaarden
(niet in bijlage I of in rubriek 13. a) van bijlage II opgenomen wijziging
of uitbreiding). Van deze overschrijding van de drempelwaarde is
sprake ofwel als de drempelwaarde van bijlage II voor het eerst wordt
overschreden door het samenvoegen van de reeds vergunde en de
nog te vergunnen activiteiten (= project) ofwel als de verschillende
uitbreidingen samen, sinds de laatst verleende ontheffing of
goedgekeurd MER (voor zover deze bestaan), groter zijn dan de
drempelwaarde van bijlage II.

Infrastructuurprojecten (rubriek 10a, bijlage III):
Industrieterreinontwikkeling (projecten die niet onder bijlage II
vallen).

Wijzigingen en uitbreidingen van projecten (rubriek 13 van
bijlage III) Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II
of III, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden
uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding).

Het bedrijventerrein van Massenhoven is momenteel ca. 12,9 ha groot op
het gewestplan. Het GemRUP houdt een uitbreiding in van ca. 5,1 ha voor
scenario 1 en ca. 4,4 ha voor scenario 2. De totale oppervlakte van het
bedrijventerrein van Massenhoven wordt hierdoor respectievelijk 18 ha en

17,3 ha. Rubrieken 10a en/of 13 van bijlage II zijn bijgevolg niet van
toepassing.

4.1.2 Stadsontwikkeling

De rubrieken die mogelijk van toepassing zijn:

Infrastructuurprojecten (rubriek 10b, bijlage III): b)
Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van
winkelcentra en parkeerterreinen,
- met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden,

of
- met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of

meer, of
- met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of

meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur.

Infrastructuurprojecten (rubriek 10b, bijlage III):
Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van
winkelcentra en parkeerterreinen (projecten die niet onder bijlage II
vallen)

De bestaande supermarkt in het plangebied wil vergroten tot een
verkoopoppervlakte van ca. 1.200 m². Boven deze supermarkt worden
ca. 7 wooneenheden voorzien. Daarnaast wordt in het westelijke deel van
het plangebied, ter hoogte van het te herlokaliseren zonevreemde bedrijf
(bouwmaterialen), woonuitbreiding gepland (ca. 31 woningen). Rubrieken
10b en/of 13 van bijlage II zijn bijgevolg niet van toepassing.

4.1.3 Besluit

Het  plan  valt  onder  rubriek  13  van  bijlage  III.  De  uitbreiding  van  het
bedrijventerrein is in functie van de herlokalisatie van zonevreemde lokale
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bedrijven. Het GemRUP betreft een kleine wijziging van een gebied op
lokaal niveau en is derhalve screeningsgerechtigd.

4.2 Passende beoordeling

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Speciale Beschermingszone
(Figuur 7). Gezien de aard en ligging van het plan zijn er geen directe
(habitatverlies) of indirecte (via waterrelaties, emissies) effecten op het
functioneren van speciale beschermingszones. De opmaak van een
screening naar betekenisvolle aantasting van de speciale
beschermingszones (of een passende beoordeling) is bijgevolg niet vereist.

5. HUIDIGE SITUATIE

5.1 Bestaande ruimtelijke structuur

Binnen de afbakening van het ruimtelijk uitvoeringsplan bevinden zich drie
hoofdfuncties. Wonen, ten westen van de N14, werken, ten oosten van de
N14 en landbouw in het meest noordelijk deel van het plangebied. Op dit
moment is de grens tussen wonen en werken niet zo duidelijk, aangezien
er ook woningen gelegen zijn in het bedrijventerrein en een bedrijf in
bouwmaterialen in de woonkern.

Het regionaal bedrijventerrein is gedeeltelijk ingenomen door bedrijven
met een (in)directe ontsluiting op de Vaartstraat. Het betonbedrijf
‘Eurobeton’ is een watergebonden bedrijf, centraal in het gebied, met een
loskade aan het Albertkanaal. De overige bedrijven liggen geconcentreerd
aan de Vaartstraat. Aan de toegang van het bedrijventerrein ligt een
supermarkt, met een uitbreidingsnood. Verspreid zijn een aantal
(zonevreemde) woningen aanwezig. Deze worden nagenoeg niet
gebufferd ten opzichte van de bedrijfsactiviteiten.

Aan de noordzijde van het huidige bedrijventerrein zijn, langs het
Bisschoppenwegbos en de N14 een aantal woningen gelegen. In het
oosten worden de percelen gekenmerkt door agrarische activiteiten en een
aantal krachtige groenstructuren. In het noorden ligt nog een bebost
perceel in het verlengde van de tuinen van de aanwezige woningen. De
groenstructuren van het aanliggende KMO-gebouw sluiten hierop aan.

De ontsluiting van het huidige bedrijventerrein gebeurt via de Vaartstraat.
Het jaagpad langs het Albertkanaal vormt een onderdeel van het
functioneel fietsroutenetwerk. De buurtweg nr. 4 geeft een verbinding als
trage as tussen jaagpad en Bisschoppenbos. Parallel aan het kanaal ligt
een reservatiezone met enkele belangrijke ondergrondse leidingen
(stikstof, …) en is eigendom van nv De Scheepvaart.

Sterktes & potenties:

Bereikbaarheid via E313, N14; de N14 wordt heringericht;
Bereikbaarheid via Albertkanaal; er is een mogelijkheid voor
watergebonden bedrijven om zich te vestigen;
Bestaande buffers en aanwezige groenstructuren;
Bestaand aangrenzend landschap met KLE’s;
Biologisch waardevolle vijver met groen;
Zichtlocatie langs N14;
Bovenlokaal fietsroutenetwerk langs het Albertkanaal;
Fietsverbinding via Bisschoppenbos.

Knelpunten & bedreigingen:

De ontsluiting van het bedrijventerrein naar de N14 is zeer beperkt
op vlak van zicht en ruimte;
Ontsluiting van de woonkern Massenhoven en het bedrijf in
bouwmaterialen naar de N14;
Er bevinden zich een aantal zonevreemde woningen op het
bedrijventerrein;
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Het bedrijf in bouwmaterialen ligt in de woonkern van
Massenhoven;
Bestaande bedrijfsgebouwen kunnen een hypotheek vormen voor
verdere ontwikkeling;
Vijver, hypotheek op herstructurering bedrijventerrein omwille van
ligging quasi centraal in het bedrijventerrein en aansluitend aan
het Albertkanaal;
Landschappelijke buffering niet overal aanwezig;
Conflict LV-as langs het Albertkanaal en watergebonden
bedrijvigheid.

5.2 Plangebied in beeld
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5.3 Juridische beleidsmatige situatie

5.3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

De gemeente Zandhoven maakt deel uit van het buitengebied. Voor het
ruimtelijk beleid staan hierdoor de volgende beleidsdoelstellingen voorop:

Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies:
landbouw, natuur en bos, alsook voor wonen en werken op het
niveau van het buitengebied;
Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied;
Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het
buitengebied;
Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed
gestructureerde gehelen;
Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit;
Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op
basis van het fysisch systeem;
Het bufferen van natuurfuncties in het buitengebied.

In het RSV wordt bovendien gesteld dat in het buitengebied lokale
bedrijventerreinen moeten instaan voor het huisvesten van de nieuwe en
de te herlokaliseren lokaal verzorgende bedrijven. Lokale
bedrijventerreinen kunnen afgebakend worden door de gemeente
aansluitend bij hoofddorpen of bij bestaande bedrijventerreinen. Als
richtnorm wordt voor dergelijke bedrijventerreinen een grootte van 5 ha
gehanteerd.

Op Vlaams niveau maakt de gemeente Zandhoven tevens deel uit van het
Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Vandaar dat de gemeente
geselecteerd wordt als economisch knooppunt. Het netwerk van het
Albertkanaal is van belang omwille van de performante ruimtelijk-
economische rol en betekenis van het gebied en de aanwezigheid van
hoogwaardige vervoers- en verkeersinfrastructuur waaronder het
Albertkanaal en de E313/A13. Daarnaast heeft het gebied langsheen het
Albertkanaal en de E313 potenties voor de ruimtelijk-economische
ontwikkeling van gans Vlaanderen, zowel voor watergebonden als niet-
watergebonden activiteiten als voor bijkomende infrastructuur. Het ENA is
eveneens belangrijk voor de gewenste ruimtelijke structuur van
Vlaanderen omwille van het ontbreken van een sterke stedelijke structuur
die de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het oosten van Vlaanderen
kan ondersteunen. De gemeenten, waaronder dus ook de gemeente
Zandhoven, die de ruimtelijk-economische potenties van het Albertkanaal
en de E313 kunnen ondersteunen, worden geselecteerd als economisch
knooppunt in het ENA.

De regionale bedrijventerreinen in het ENA zullen door het Vlaams gewest
worden afgebakend. Het Vlaams gewest werkt het ENA verder uit in
overleg met de betrokken besturen en overheidssectoren.

De twee autosnelwegen E34 en E313 zijn geselecteerd als hoofwegen op
Vlaams niveau. Het Albertkanaal behoort tot het hoofdwaterwegennet.
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5.3.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)

Het plangebied is gelegen in de deelruimte “Netwerk Albertkanaal”. Het
netwerk van het Albertkanaal wordt in eerste instantie gezien als gebied
met een economische hoofdfunctie, gericht op productie en distributie, in
een smalle band langs beide infrastructuren Albertkanaal en E313. Het
netwerk Albertkanaal bestaat volgens de provincie uit drie delen.

Zandhoven is gelegen in het tweede deel, vanaf het grootstedelijk
Antwerpen en Herentals. Hier bestaat een grote mate van verwevenheid
van functies en waar de economische ontwikkeling rekening moet houden
met belangrijke natuurlijke en landschappelijke waarden.

Figuur 4  Gewenste ruimtelijke structuur voor de oostelijke
netwerken (RSPA)

Bij de partiële herziening van het RSPA wordt binnen de gemeente
Zandhoven geen enkele kern als hoofddorp geselecteerd. In de gemeente
worden wel drie woonkernen geselecteerd: Zandhoven, Pulderbos en

Pulle. De overige kernen vallen onder de categorie van de nederzettingen
(zeer kleine gehuchten, linten, geïsoleerde woninggroepen, …)1.

De N14 wordt geselecteerd als secundaire weg type II (weg met als
hoofdfunctie verzamelen naar het hoofdwegennet op bovenlokaal niveau),
behalve het deel gelegen tussen de E313 en de E34, daar waar het
bedrijventerrein is gesitueerd. De provincie wenst op die manier te
vermijden dat er een alternatieve noord-zuid verbinding ontstaat, parallel
met de E19. Wel pleit de provincie ervoor om de splitsing van E34 en E313
om te vormen tot een volwaardig kruispunt zodat terugdraaibewegingen
tussen beide snelwegen mogelijk worden (komende van Hasselt via E313
naar E34 in de richting van Turnhout en omgekeerd).

Het Albertkanaal en het Netekanaal zijn geselecteerd als structurerende
hydrografische elementen in het RSPA. Ze verbinden landschappelijk
waardevolle gebieden en vormen een keten van structuurbepalende
elementen en componenten.

5.3.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zandhoven

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Zandhoven wordt door
de gemeente de volgende suggestie geformuleerd naar de hogere
overheid: “de gemeente Zandhoven wenst in overleg met het Vlaams
gewest de bestemming van het milieubelastende industrieterrein

1 In het GRS Zandhoven geeft de gemeente te kennen dat zij zich niet kunnen vinden in de
kernselectie zoals die doorgevoerd is in de initiële versie van het RSPA. De gemeente vindt
dat Massenhoven, gezien haar samenhang met het hoofddorp Zandhoven voor wat het
gedeelte ten noorden van het Albertkanaal betreft, als een geheel moet worden beschouwd
met het hoofddorp Zandhoven. Viersel voldoet eveneens niet aan de bepaling die in het
RSPA is gegeven aan het begrip ‘nederzetting’. De gemeente vindt dat Viersel bijgevolg als
woonkern zou moeten weerhouden worden. In de partiële herziening van het RSPA is hier
op het eerste zicht geen rekening mee gehouden.
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Vaartstraat om te zetten naar een zone voor ambachtelijke en KMO-
bedrijven omwille van de nabijheid van de dorpskern van Massenhoven.”

In de bindende bepalingen van het GRS Zandhoven wordt de zone
Liersebaan – Massenhoven geselecteerd als te ontwikkelen lokaal
bedrijventerrein voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven.
Hiervoor dient een RUP te worden opgemaakt waarin ook een strikte
fasering voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein moet opgenomen
worden. In het GRS wordt echter duidelijk gesteld dat deze fasering
voldoende soepel dient te zijn zodat snel ingespeeld kan worden op een
herlokalisatievraag van bedrijven. De opmaak van dit RUP wordt tevens
geselecteerd als strategisch project.

Het voorliggend RUP vormt in principe de uitvoering van de hierboven
geciteerde bindende bepalingen, zoals opgenomen in het GRS Zandhoven.

Bij de opmaak van het GRS Zandhoven is ook sprake van de inrichting van
een lokaal bedrijventerrein in functie van de herlokalisatie van
zonevreemde bedrijven. Toen werd de behoefte aan bijkomend
bedrijventerrein geraamd op 1,35 ha. Er werd echter ook duidelijk gesteld
dat er bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een geactualiseerd
behoefteonderzoek zou moeten gebeuren. Bij de opmaak van het
voorliggend RUP gemengd bedrijventerrein Massenhoven is opnieuw
onderzocht wat de effectieve en reële behoefte is. Hiervoor werd er een
oproep gelanceerd naar alle bedrijven op het grondgebied van de
gemeente Zandhoven. Dit leidde uiteindelijk tot een bijkomende
ruimtebehoefte van ongeveer 5,6 ha en dit inclusief de herlokalisatie van
het bedrijf in bouwmaterialen Verwerft.

Tabel 1 Oppervlakte behoefte bijkomend terrein per bedrijf

Bedrijf Oppervlakte behoefte

G. Smeyers 20.000 m²

Marc Lauwereys 9.000 m²

Bedrijf Oppervlakte behoefte

Paul Verschueren 5.000 m²

Ludo Geysels 3.000 m²

Neujens 2.000 m²

Stryf 1.500 m² à 2.000 m²

ADB 1.500 m²

Paul Van Breda 6.500 m²

Verwerft 7.500 m²

5.3.4 Gewestplan

Op het gewestplan (Figuur 5) is de woonkern van Massenhoven bestemd
als volwaardig woongebied. Ten oosten hiervan, aan de overzijde van de
N14, ligt het bedrijventerrein dat bestemd is voor milieubelastende
industrieën. Het Albertkanaal wordt voorzien van een reservatiestrook. Het
betreft een zone die mogelijk in aanmerking komt voor een eventuele
verbreding van het Albertkanaal. Ten noorden van het bedrijventerrein
bevindt zich agrarisch gebied en ten oosten ervan vinden we bosgebied
terug. Dit is het zogenaamde Bisschoppenbos. Ten noorden van dit bos
bevindt zich een ontginningsgebied met nabestemming recreatiegebied.

5.3.5 Bestemmingsplannen (BPA) en ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP)

Het geplande GemRUP overlapt, ten westen van de N14, volledig met het
BPA “Het Dorp – Massenhoven” (Figuur 6). Dit BPA betreft louter een
detaillering van het gewestplan (woonzone) met daarin een zone voor
lokale bedrijvigheid: art. 4, plaatsen bestemd voor nijverheid in
ambachtelijke zones.
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Figuur 5 Gewestplan

Figuur 6 BPA “Het Dorp – Massenhoven”
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5.3.6 Mobiliteitsplan

Het eerste mobiliteitsplan van de gemeente Zandhoven dateert van 2001.
Recentelijk (2014-2015) is er werk gemaakt van een update van het
mobiliteitsplan. Spoor 3 is bewandeld, hetgeen inhoudt dat de bestaande
beleidsvisie van destijds bekrachtigd wordt en het actieprogramma
geactualiseerd wordt.

Het gemeentebestuur van Zandhoven beoogt met haar mobiliteitsplan
volgende doelstellingen te realiseren:

Centraliseren van bedrijfsmobiliteit op enkele goed bereikbare en
ontsloten plaatsen inclusief het aan banden leggen van de
vrachtwagenroutes;
Bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer voor woon –
werkverkeer;
Beperken van het doorgaand verkeer in de centra;
Uitwerken van een netwerk van veilige en autoluwe
fietsverbindingen naar scholen en voorzieningen.

Zandhoven vindt de ontwikkelingen van het verkeer- en vervoerssysteem
niet aanvaardbaar. De gemeente Zandhoven streeft naar duurzame
mobiliteit in de gemeente. Duurzame mobiliteit is het op een selectieve
manier waarborgen van de verplaatsingsmogelijkheden van de bevolking
en de economische bereikbaarheid en dit met maximaal respect voor
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid.

Het mobiliteitsplan doet de volgende uitspraken met betrekking tot het
voorliggend studie – en plangebied:

De N14 wordt ten noorden van de E313 gecatalogeerd als lokale
weg  type  I. Dit type verbindingswegen zorgt voor een
maasverkleining van de primaire en secundaire wegen. Ze geven
echter geen verbinding op Vlaams niveau. De lokale
verbindingswegen verbinden de kernen onderling en verzorgen de

verbinding met het centrum, een (klein)stedelijk gebied en het
hoger wegennet. De hoofdfunctie is verbinden op lokaal en
interlokaal niveau, de aanvullende functies zijn ontsluiten en
toegang geven. De kwaliteit van de doorstroming is echter
ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. Toegang geven moet
niet worden afgebouwd of gescheiden.

De frequentie van de busdoorkomsten op de N14 zijn eerder
beperkt tot maximaal enkele doorkomsten per uur. Ze zijn vooral
geconcentreerd in de spitsmomenten. Via de N14 rijdt eveneens
een snelbus via de E313 richting Antwerpen.

Het functioneel, alternatief functioneel en lokaal utilitair
fietsnetwerk functioneert dagelijks om woon-werk en woon-
schoolverkeer te laten plaatsvinden. Het is van essentieel belang
dat dit fietsnetwerk de snelste, de kortste en de veiligste
verbinding is tussen woonkernen (wijken) en de belangrijkste
aantrekkingspolen (scholen, bedrijventerreinen, centra). Het
recreatief netwerk is voor Zandhoven eveneens van groot belang.
Het conflict tussen de aanwezige en geplande watergebonden
activiteiten en het fietsroutenetwerk moet verder bekeken worden.
Indien blijkt dat beide onverzoenbaar zijn langsheen het
Albertkanaal, dan moet er naar een alternatieve route (met een
aanvaardbare omrijdfactor) gezocht worden.

5.3.7 Streefbeeldstudie N14

Binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen werd aan delen
van de N10 (tussen Lier en Aarschot), de R16 (Ring Lier) en de N14
(tussen Lier en E313) een apart statuut gegeven als drager van het
provinciaal netwerk. Enerzijds zou een selectie als secundaire weg geen
voldoende oplossing hebben gegeven voor de problemen langs deze weg
(verlinting, baanwinkels), anderzijds is het niet duidelijk of een selectie als
primaire weg haalbaar is omwille van enkele moeilijke doortochten.
Daarom kreeg deze weg het statuut ‘drager van het provinciaal stedelijk
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netwerk’. De provincie verbond er zich toe om een streefbeeld voor deze
weg te ontwikkelen. Deze studie werd opgemaakt in 2004; het kruispunt
aan de Vaartstraat, waar het bedrijventerrein ontsluit, vormde geen
rechtstreeks onderdeel van de studie.

5.3.8 Herinrichting van de N14

Vanuit AWV Antwerpen, als wegbeheerder, is het initiatief genomen om
voor de N14 een gefaseerde herinrichting te realiseren. De herinrichting
van de N14 loopt in fasen:

Een eerste fase is op het terrein reeds gerealiseerd, namelijk het
deel tussen de E34 en de Goormansstraat (net ten noorden van de
kern van Zandhoven).
De tweede fase loopt door de kern van Zandhoven en eindigt ter
hoogte van de aansluiting met de Hogeweg (ten noorden van het
Albertkanaal). De werken zijn momenteel in uitvoering.
De derde fase zit momenteel nog in studiefase en strekt zich uit
vanaf  de  Hogeweg  tot  en  met  de  aansluiting  met  de
Nijlensesteenweg. Voor deze fase is momenteel een
studieopdracht lopende teneinde een technisch uitvoeringsdossier
op te maken. In dit dossier zal ook de heraanleg van de brug over
het Albertkanaal vervat worden.

In het laatstgenoemde segment zal aldus ook de aansluiting van het
plangebied van het GemRUP “Gemengd bedrijventerrein Massenhoven”
mee bekeken worden. Een onderlinge afstemming tussen het conceptplan
voor het plangebied en het herinrichtingsconcept van de N14 ligt voor de
hand. In de studie (stand van zaken september 2015) wordt voor deze
N14-aansluiting op het bedrijventerrein een rotonde voorzien.

5.3.9 Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA)

Het Economisch Netwerk Albertkanaal omvat alle ontwikkelingen rond het
Albertkanaal met betrekking tot bedrijvigheid. Het bestaande
bedrijventerrein van Massenhoven betreft een regionaal bedrijventerrein.
Uit de studie ‘opmaak projectplan ontwikkeling van onbenutte
bedrijventerreinen’ van POM Antwerpen blijkt dat ca. 5 ha regionaal
bedrijventerrein hier niet ingevuld wordt. POM Antwerpen wil dan ook, in
samenwerking met de gemeente Zandhoven en de eigenaars van de
gronden, deze onbenutte terreinen activeren.

Het Albertkanaal is van grote economische betekenis voor de economische
structuur van Vlaanderen. De scheepvaart stelt zich ten doel voldoende
capaciteit op het Albertkanaal te vrijwaren om de groei van de binnenvaart
op te vangen. Eén van de speerpunten hierbij is de opvang van de groei
van containervervoer. In dat licht vormt de verhoging van alle bruggen
over het Albertkanaal (tot 9,10 m doorvaarthoogte) een belangrijk
actiepunt om het vier-lagencontainertransport mogelijk te maken.

Het eerste concept van de verhoging van de brug ter hoogte van het
plangebied is gekend, alsook is geweten dat in functie van de heraanleg
van de nieuwe brug er een tijdelijke brug zal voorzien worden. De
inplanting van de tijdelijke brug zou ernaast op hetzelfde niveau komen te
liggen als de bestaande brug. Tijdens de werken voor het vernieuwen van
de brug zullen de fietsers langs het jaagpad waarschijnlijk via de brug van
Viersel moeten oversteken en verder omgeleid via de Vaartstraat. De
aantakking op de huidige N14 zal met korte aanzetbochten gebeuren,
zodat de impact op de omgeving, alsook de tijdelijke aanpassingen aan de
op- en afrit E313 richting Antwerpen beperkt blijven. Tijdens deze
bouwfase zal er een aangepast snelheidsregime moeten doorgevoerd
worden. Door de aanleg van de tijdelijke brug wordt een deel van het
bedrijventerrein (talud) tijdelijk ingenomen.
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5.3.10 Speciale Beschermingszones

Het plangebied overlapt niet met een Speciale Beschermingszone (Figuur
7). De dichtstbijzijnde speciale beschermingszones zijn het
Habitatrichtlijngebied “Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen”
(BE2100017) op ca. 1 km ten westen en oosten van het plangebied en het
Habitatrichtlijngebied “Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden,
moerassen en heiden” (BE2100026), op ca. 600-1.000 m ten zuidwesten,
zuiden en zuidoosten van het plangebied.

Figuur 7 Speciale beschermingszones

5.3.11 VEN-gebieden

Het plangebied situeert zich niet in VEN-gebied (Figuur 8). De
dichtstbijzijnde VEN-gebieden zijn “De Vallei van de Molenbeek en
Tappelbeek” en “De Kleine Netevallei ten noorden van Lier” beide op
ca. 1 km ten oosten van het plangebied.

Figuur 8 VEN-gebieden
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5.3.12 Beschermde landschappen, monumenten en dorps- of
stadsgezichten

Het plangebied overlapt niet met landschappelijke beschermingen of
beschermde monumenten (Figuur 9). Het beschermd dorpsgezicht
‘Domein Hovorst’ (OA002602 of 4.02/11054/101.1) en het beschermd
landschap ‘Binnenbos en omgeving’ (OA000130 of 4.03/11054/104.1)
bevinden  zich  op  ca.  800-1.000  m  ten  oosten  van  het  plangebied.  Ten
westen  op  ca.  650  m  is  het  beschermd  dorpsgezicht  ‘Onmiddellijke
omgeving kasteel Montens met omwalling, omheiningen, toegangspoort en
bijgebouwen’ (OA002280 of 4.02/11054/103.1) gelegen.

Figuur 9 Beschermde landschappen, monumenten en dorps- of
stadsgezichten

5.3.13 Landschapsatlas

Het plangebied is gelegen binnen het traditionele landschap “Land van
Zoersel-Wijnegem”. Volgens de landschapsatlas (Figuur 10) zijn er in het
plangebied geen ankerplaatsen, relictzones of puntrelicten gelegen die nog
kenmerken vertonen van dit traditionele landschap. Vastgestelde
ankerplaatsen zijn evenmin aanwezig. Wel wordt het Albertkanaal
aangeduid als lijnrelict.

Figuur 10 Landschapsatlas
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5.3.14 Archeologische waarden

In of nabij het plangebied zijn geen archeologische vondsten in de centraal
archeologische inventaris gekend. De meest nabijgelegen vindplaatsen
liggen op ruim 400 m van het plangebied (Figuur 11).

Figuur 11  Centraal archeologische inventaris

5.4 Huidige Toestand

5.4.1 Bodem

Bodemgebruik

Volgens de landgebruikskaart van Corine (Figuur 12) wordt ruim de helft
van het plangebied aangeduid als “discontinue bebouwing”. De noordelijke
en oostelijke zone worden benoemd als “landbouwareaal met complexe
percelering” en de zone langsheen het Albertkanaal als “waterloop”.

Figuur 12 Landgebruikskaart (Corine)
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Op basis van het gewestplan en de bestaande ruimtelijke structuur, kan
verder worden verduidelijkt dat de bebouwde zone ten oosten van de N14
grotendeels kan beschouwd worden als industriezone en de bebouwde
zone ten westen van de N14 als woonzone, weliswaar met een zekere
verweving tussen beide functies.

Samenstelling van de bodem

Volgens de bodemkaart (Figuur 13) wordt het plangebied ten oosten van
de N14 nog grotendeels gekenmerkt door natuurlijke bodems. In realiteit
zijn de gronden ter hoogte van het bestaande bedrijventerrein reeds
verstoord en/of verhard of bebouwd.

De noordelijke zone wordt gekenmerkt door een zandige bodem en de
zuidelijke zone bestaat uit een zandleembodem. Nagenoeg het volledige
plangebied bestaat uit bodems die historisch werden beïnvloed door de
mens, de zogenaamde plaggenbodems. In onderstaande tabel wordt de
samenstelling van de bodem binnen het plangebied beschreven.

Tabel 2 Samenstelling van de bodem

Bodemtype Bodemserie Verklaring

Antropogeen OB Bebouwde zones

Droog zand ant Sbm2 Droge lemig zandbodem met dikke antropogene
humus A horizont

Zam Zeer droge zandbodem met dikke antropogene
humus A horizont

Nat zandleem Pem Natte licht zandleembodem met dikke antropogene
humus A horizont

Vochtig zand ant Scm Matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene
humus A horizont

Sdm Matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene

2 (..m) zijn plaggenbodems

Bodemtype Bodemserie Verklaring

humus A horizont

Vochtig zandleem Pcm Matig droge licht zandleembodem met dikke
antropogene humus A horizont

Pdm Matig natte licht zandleembodem met dikke
antropogene humus A horizont

Figuur 13  Bodemkaart
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Bodemkwaliteit

Volgens de OVAM-databank (Figuur 14) werden er in het verleden enkele
bodemonderzoeken uitgevoerd in het plangebied. De meest recente
bodemonderzoeken betreffen een oriënterend bodemonderzoek uit 2013
(dossiernr. 21825) en een beschrijvend bodemonderzoek uit 2008
(dossiernr. 31188).

Figuur 14  Situering bodemonderzoeken

5.4.2 Water

Grondwater

Volgens grondwatermetingen in de omgeving van het plangebied (Bron:
DOV) blijkt dat het grondwater zich zeer ondiep bevindt, vanaf ca. 25 cm
onder het maaiveld. Lokaal komt ook kwel voor (mededeling ANB). De
hoge grondwaterstand en het kwel zijn toe te schrijven aan de opwaartse
druk veroorzaakt door het Albertkanaal (Figuur 15). Op plaatsen waar de
bodem van het Albertkanaal bestaat uit zand zonder sliblaag vormt de
watermassa van het Albertkanaal een hydraulisch geheel met het
grondwater in de omgeving, waardoor opstuwing van het grondwater en
te hoge grondwaterstanden in de naast het kanaal gelegen gronden
veroorzaakt worden (VITO, 20023).

Figuur 15  Oorzaak hoge grondwaterstand en kwel

Oppervlaktewater

Het plangebied bevindt zich in het Netebekken, meer bepaald in het
deelbekken Molenbeek-Bollaak. In het plangebied zijn geen waterlopen
aanwezig. In het zuiden grenst het plangebied aan het Albertkanaal. Dit is
een bevaarbare waterloop, wordt beheerd door NV De Scheepvaart en
heeft als waterkwaliteitsdoelstelling “vis- en drinkwaterkwaliteit”.

3 VITO (2002) Hydrogeologisch onderzoek wateroverlast Zandhoven-Grobbendonk
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Figuur 16  Waterlopen

Watertoets

Op 18 juli 2003 werd het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid
(IWB) bekrachtigd door de Vlaamse regering. Dit decreet geeft uitvoering
aan de Europese kaderrichtlijn Water en moet leiden tot een duurzaam
waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet voorziet dat er, in de strijd tegen
wateroverlast en overstromingen, meer ruimte voor water wordt
gecreëerd. Ook een betere waterkwaliteit en een vrijwaring van de
watervoorraden worden beoogd.

De watertoets wordt uitgevoerd aan de hand van 6 watertoetskaarten
(Figuur 17 t/m Figuur 22). Deze worden hieronder besproken:

Enkele percelen, waarvan de meeste reeds verhard of bebouwd zijn,
worden aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. De
overstromingsgevoeligheid wordt veroorzaakt door de riolering van de
N14.
Bijna het volledige plangebied wordt aangeduid als infiltratiegevoelig.
Gezien echter de hoge grondwaterstand zal er niet veel water effectief
kunnen infiltreren.
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 24).
Het Albertkanaal en aangrenzende zone zijn zeer gevoelig voor
grondwaterstroming.
Het plangebied ligt niet in de winterbedding van een grote waterloop.
Het plangebied wordt over het algemeen gekenmerkt door beperkte
hellingen. Enkel de bermen langs de N14, de aanloop naar de brug
over het kanaal, worden gekenmerkt door steilere hellingen (> 10%).
Ter hoogte van het jaagpad langs het kanaal komen hellingen steiler
dan 5% voor.
Het plangebied is weinig gevoelig voor erosie. Enkel de zones met een
helling steiler dan 5% worden aangeduid als erosiegevoelig. Het

4 Indien  er  in  type  2  gebied  een  ondergrondse  constructie  gebouwd  wordt  met  een  diepte
van  meer  dan  5  m  of  een  horizontale  lengte  van  meer  dan  100  m  dient  advies
aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie.
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betreft de aanloop van de N14 naar de brug over het kanaal en het
jaagpad naast het Albertkanaal.

Figuur 17  Overstromingsgevoeligheid

Figuur 18  Infiltratiegevoelige gebieden
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Figuur 19  Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Figuur 20  Winterbedkaart
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Figuur 21  Hellingenkaart

Figuur 22  Erosiegevoelige gebieden
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Zoneringskaart

De huidige bebouwing ten westen en ten oosten van de N14 is gelegen in
centraal gebied en bijgevolg aangesloten op de riolering (Figuur 23). De
geïsoleerde woningen langs het Bisschoppenbos worden aangeduid als
individueel te optimaliseren buitengebied.

Figuur 23  Zoneringskaart

5.4.3 Fauna en flora

Biologische waardering

Volgens de biologische waarderingskaart (Figuur 24) zijn in het plangebied
voornamelijk biologisch minder waardevolle vegetaties aanwezig, namelijk
industriële bebouwing of fabriek (ui), halfopen of open bebouwing met
beplanting (ua), akker op lemige bodem (bl), akker op zandige bodem (bs)
en waterloop (wat).

In het uiterste oosten van het plangebied bevinden zich enkele
waardevolle tot zeer waardevolle vegetaties: een recente eutrofe plas
(aer), een soortenarm permanent cultuurgrasland met houtkant met
dominantie van zomereik (hp, khq), een verruigd grasland met houtkant
met dominantie van zomereik (hr, khq) en een weg met bermen,
perceelsranden e.d. met elementen van mesofiel hooiland en soortenrijke,
grazige bermen, perceelsranden e.d. (weg, k(hu-), k(hp+)). De
naaldhoutaanplant (pa) centraal in het gebied wordt aangeduid als
biologisch waardevol. De vegetatie ‘recente eutrofe plas’ (aer) is
beschermd volgens het Natuurdecreet5 (verboden te wijzigen).

In Tabel 3 wordt de oppervlakte per biologische waardering per scenario
weergegeven.

5 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu
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Figuur 24  Biologische waarderingskaart

Tabel 3 Verlies aan vegetatie per biologische waardering o.b.v.
inrichtingsplan

Biologische waardering Opp (ha)

Scen.1 Scen.2

Biologisch zeer waardevol 0,5 0,5

Complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen 0,8 0,8

Biologisch waardevol 0,9 0,9

Complex van minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 0,9 0,9

Complex van minder waardevolle en waardevolle elementen 0,7 0,7

Biologisch minder waardevol 19,5 18,8

Totaal 23,3 22,6

Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten

De ecosysteemkwetsbaarheidskaarten van het Instituut voor Natuur en
Bosonderzoek (INBO) zijn opgemaakt voor gans Vlaanderen (Figuur 25).
Het zijn signaalkaarten en duiden aan waar, door een ingreep, (potentieel)
negatieve effecten met betrekking tot het natuurbehoud te verwachten
zijn.

Aangezien deze kwetsbaarheidskaarten gebaseerd zijn op versie 1 van de
BWK,  zijn  ze  echter  niet  up  to  date  en  bijgevolg  met  de  nodige
omzichtigheid te gebruiken.

De kaarten worden hieronder besproken:

De vegetaties in het plangebied zijn over het algemeen niet tot
weinig kwetsbaar voor ecotoopverlies. De waardevollere
vegetaties (de naaldhoutaanplant, de eutrofe plas en het verruigd
grasland) zijn kwetsbaar tot zeer kwetsbaar.
De vegetaties in het plangebied zijn weinig tot niet kwetsbaar voor
verdroging. Enkel de eutrofe plas is zeer kwetsbaar.
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De vegetaties in het plangebied zijn niet kwetsbaar voor
eutrofiëring. Enkel de naaldhoutaanplant en de eutrofe plas zijn
kwetsbaar en zeer kwetsbaar.
De vegetaties in het plangebied zijn niet kwetsbaar voor verzuring.
Enkel de naaldhoutaanplant is zeer kwetsbaar.

ecotoopverlies verdroging

eutrofiëring verzuring
Figuur 25  Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten

5.4.4 Landschap

Landschappelijk erfgoed

Het plangebied is gelegen in het traditionele landschap “Land van Zoersel-
Wijnegem”. Dit landschap heeft een vlakke en golvende topografie met
een duidelijke gerichtheid van valleien, ruggen en bewoning. Het is een
compartimentenlandschap waarbij talrijke open ruimten van sterk
wisselende omvang door vegetatie, topografie en bebouwing begrensd
worden. Van west naar oost wordt het gebied doorsneden door parallelle
beekdalen. In deze valleien komt lineair groen voor, buiten de beekdalen is
het landschap zeer bosrijk en sterk versnipperd door woonkernen en
wegen. Er komen talrijk geïsoleerde elementen voor die dikwijls een
monumentenwaarde hebben, zoals molens, torens, hoeven, kapelletjes, ….

Zoals eerder aangegeven, wordt het plangebied niet gekenmerkt door
relicten die nog verwijzen naar de eigenschappen van die traditionele
landschap. De beekvalleien ten oosten en westen van het plangebied
(Tappelbeek, Hulstenbeek, Pulderbeek, Molenbeek) worden wel aangeduid
als relictzones en ankerplaatsen (Figuur 10).

In of nabij het plangebied zijn geen beschermde landschappen, dorps- of
stadsgezichten gelegen (Figuur 9).

Bouwkundig erfgoed

In het plangebied is geen beschermd (Figuur 9) of niet beschermd (Figuur
26) bouwkundig erfgoed aanwezig. Op 300 m ten zuiden van het
plangebied is een hoeve gelegen, die is aangeduid als beschermd
monument (OA002275 of 4.01/11054/114.1).

In het plangebied komen geen gebouwen voor die zijn opgenomen in de
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Binnen een straal van 500 m zijn
een drietal gebouwen uit de inventaris opgenomen: een hoeve (ID 14553)
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en een boerenburgerhuis (ID 14552) ten zuiden van het kanaal en de
Parochiekerk Sint-Stefaan (ID 14550) in het centrum van Massenhoven.

Figuur 26  Bouwkundig erfgoed

Archeologisch erfgoed

Binnen het plangebied zijn geen gekende archeologische waarden
aanwezig (Figuur 11). Dit betekent echter niet dat deze ook niet aanwezig
zijn. De centrale archeologische inventaris geeft melding van enkele
gekende vindplaatsen in de omgeving van het plangebied. Deze zijn
samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 4 Gekende archeologische vindplaatsen in het studiegebied

Nummer Omschrijving

102205 Losse vondst van aardewerk uit de Late Middeleeuwen. 21 scherven
waarvan 8 zeer klein, reducerend gebakken, in grijze klei met een licht-
tot  donkergrijze  kleur  aan  de  wanden,  3  scherven  hebben  een  grove
verschraling en de andere een fijne verschraling

Losse vondst van lithisch materiaal uit de Steentijd. 2 afslagen, 1 kling.

105437 Losse vondst van aardewerk uit de Romeinse Tijd. Gewoon aardewerk,
terra sigillata en geverniste beker met zandbestrooiing.

Uit  de  bodemkaart  (Figuur  13  en  Tabel  2)  blijkt  daarnaast  dat  het
plangebied nagenoeg volledig bestaat uit plaggenbodems. Dergelijke
bodems zijn gevormd ten gevolge van menselijke invloed. Gedurende
eeuwen werd door de boerenbevolking van de Zandstreek het tekort aan
stro voor het strooien bij de dieren op stal, aangevuld door heideplaggen
of gras- en onkruidplaggen. Vermengd met en doordrongen door de
uitwerpselen van de dieren werden ze als mest elk jaar op de akker
gebracht en ingewerkt. Bijgevolg kan besloten worden dat het plangebied
archeologisch potentieel waardevol is.
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5.4.5 Mens

Stiltebehoevende inrichtingen - Kwetsbare functies

In en nabij het plangebied komt woongebied voor. Er bevinden zich geen
stiltebehoevende inrichtingen of andere kwetsbare functies in of nabij het
plangebied.

Seveso

Het meest  nabijgelegen SEVESO-bedrijf  is  Oleon in  Ranst,  op ca.  3,5 km
ten westen van het plangebied.

Landbouw

Volgens de landbouwtyperingskaarten van de VLM (Figuur 27) behoort het
noordelijke deel van het plangebied tot de agrarische gebieden, maar
heeft het een matige waardering.

Op basis van gegevens uit de Landbouw Impact Studie (LIS) die werd
opgesteld door het Departement Landbouw en Visserij blijkt een groter
deel van het plangebied in agrarisch gebruik; als akker voor
voedergewassen, gespecialiseerde kapitaalintensieve teelten en wei- of
hooiland. De percelen in het plangebied krijgen een zeer lage tot zeer
hoge waardering.

Het plangebied is niet gelegen in het herbevestigd agrarisch gebied.

Figuur 27 Landbouwtyperingskaart
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Figuur 28 Landbouwgebruikskaart (2011) Figuur 29 Landbouwgebruikswaardekaart (2011)
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Mobiliteit

Wat  mobiliteit  betreft,  is  het  vandaag  de  N14  (aansluiting  via  de
Vaartstraat) die het plangebied moet ontsluiten; de Vaartstraat sluit op de
N14 aan onder een zeer scherpe hoek. In feite is er hier op de N14 ook
sprake van een gecombineerd voorrangsgeregeld kruispunt, temeer aan
de  overzijde  van  de  N14  (licht  geschrankt)  ook  de  Kerkstraat  op  de
hoofdweg aansluit. Zowel voor de Vaartstraat als de Kerkstraat is een
linksafslagstrook op de N14 voorzien.

De Vaartstraat ontsluit dus de industriezone (relatief beperkt naar actuele
mobiliteit), maar vormt ook de ontsluiting van de ter plaatse liggende Aldi;
de Kerkstraat vormt een ondergeschikte ontsluiting voor de kern van
Massenhoven.

Figuur 30 Aansluiting Vaartstraat op N14

Figuur 31 Aansluiting Kerkstraat op N14

Ter hoogte van het gecombineerde kruispunt zijn langs de N14 momenteel
aanliggende niet-verhoogde enkelrichtingsfietspaden voorzien; de
zijtakken hebben geen afzonderlijke fietsinfrastructuur. Aan te stippen valt
dat op de N14 een bediening door het openbaar vervoer voorzien is, en
dat er een bushalte in de onmiddellijke nabijheid van het kruispunt met de
Vaartstraat/Kerkstraat voorzien is. Naast de reguliere lijnen 424, 420 en
428 wordt de halte ook bediend door lijn 427 (snelbusdienst van/naar
Antwerpen).

Naar gebruik van het netwerk geven de verkeerstellingen, uitgevoerd in
het kader van de herinrichtingsstudie (2014), een beeld van de
verkeersdrukte. Op de spitsuren blijven de intensiteiten van de
Vaartstraat/Kerkstraat momenteel beperkt tot enkele tientallen voertuigen
in het drukste uur. Het verkeer op de zijtakken blijft in het spitsuur onder
de  100  pae/u/beide  richtingen  samen.  Op  niveau  van  de  N14  is  er  wel
intensief verkeer, nl. rond de 1400 à 1500 pae/u/beide richtingen samen.
Er zijn momenteel bij regelmaat doorstromingsproblemen op de N14, die
in vele gevallen veelal ook in relatie staan tot calamiteiten op de E313.
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Figuur 32 Verkeersintensiteiten N14/Vaartstraat/Kerkstraat (2014)

6. BESCHRIJVING VAN HET VOORGENOMEN PLAN

Op basis van ontwerpend onderzoek werd een voorkeursscenario
uitgewerkt. Binnen dit scenario werden er nog twee varianten
weerhouden.

6.1 Algemeen

Volgende uitgangspunten werden vooropgesteld:

In plaats van grootschalige industrie overal toe te staan of overal
om te vormen naar kleinschalige lokale bedrijven wordt er gezocht
naar een ruimtelijke inpassing van (beperkte)
grootschalige industrie langs het Albertkanaal ingepast in
het gesloten boslandschap. Meer kleinschalige lokale
bedrijvigheid wordt richting de woonkern en het open
landbouwlandschap gesitueerd.

Er  wordt  gezocht  naar  zoveel  mogelijk  functiescheiding.  Dit  wil
zeggen dat zonevreemde woningen, gelegen op het
bedrijventerrein, op termijn zullen verdwijnen;
(omgevings)zonevreemde bedrijven in de gemeente zullen kunnen
herlokaliseren naar dit terrein.

Door een duidelijke functiescheiding is het mogelijk om een
menging van woonverkeer (bestemming woonkern Massenhoven)
en werkverkeer (bestemming bedrijventerrein) te voorkomen. Dit
maakt dat er geen bijkomende dure infrastructuren moeten
voorzien worden ter ontsluiting van de verschillende bedrijven.
Tevens zorgt dit voor een duidelijk leesbaar
ontsluitingsmodel zowel voor het gemotoriseerd verkeer,
het transport over water alsook het langzaam verkeer.
Voor gemotoriseerd verkeer wordt er een duidelijke hiërarchie in
wegen uitgewerkt met een duidelijke hoofdas. Watergebonden
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bedrijfsactiviteiten kunnen in de toekomst verder uitbreiden
zonder hierbij het langzaam verkeer te verstoren. Het fiets- en
voetpadennetwerk wordt verder uitgebouwd, waarbij er gezocht
wordt naar kwalitatieve alternatieve routes bij werken op de kade.

Het voorkeursscenario werd uitgewerkt rekening houdend met volgende
structurerende elementen:

De ligging van de nieuwe aansluiting op de N14. Er wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met de bestaande situatie. Dit
betekent dat bestaande functies (wonen, handel-supermarkt en
bedrijven) in eerste instantie kunnen blijven functioneren.
Bovendien is het belangrijk om ermee rekening te houden dat,
indien deze functies op termijn zouden verdwijnen, de ruimte ook
bruikbaar is voor de ontwikkeling als bedrijfsperceel.

De nieuwe toegangsweg vormt de ontsluiting van regionale
(watergebonden) bedrijven en twee insteekwegen voor de
ontsluiting van eerder lokale bedrijven. De meest oostelijk gelegen
insteek wordt zo ingericht dat een toekomstige noordelijke
uitbreiding mogelijk blijft.

Als tegengewicht voor de brug over het Albertkanaal is de
mogelijkheid voor de bestaande supermarkt om uit te breiden
voorzien waarbij mogelijkheden voor woningen op de verdieping
toegelaten worden. Dit hoger volume begeleidt, samen met de
bebouwing van Superhuis, de toegang naar het bedrijventerrein.

De bestaande biologisch waardevolle vijver zal verplaatst worden
naar de oostelijke, brede landschappelijke buffer, zodat deze ook
effectief een bijdrage levert op het vlak van ecologie en landschap
in relatie tot het naastliggende open ruimte gebied. Het behoud
ervan zou teveel ruimtelijk impact hebben op het inrichten van
bedrijfskavels en de aanleg van de hoofdweg. Het behoud ervan

zou het bedrijventerrein in twee delen en zo ook de
kadefaciliteiten van de mogelijks toekomstige watergebonden
bedrijfsactiviteiten beperken. Men kan zich ook afvragen wat de
ecologische waarde van deze vijver zal zijn wanneer het ingesloten
wordt door bedrijfsactiviteiten.

Gezien de ligging van het bedrijventerrein, ingesloten tussen de
N14, het Albertkanaal en de bossen van het Bisschoppenbos, is
enkel een uitbreiding in noordelijke richting mogelijk.

De noordelijke woning met bijhorend diep perceel wordt
geïncorporeerd in het bedrijventerrein. Dit maakt een logischere
perceelindeling mogelijk. Bovendien wordt zo het
ontsluitingsmodel geoptimaliseerd.

Het al dan niet herlokaliseren van het bedrijf in bouwmaterialen uit
de woonkern Massenhoven is bepalend voor de
ontsluitingsstructuur. Indien het bedrijf op zijn huidige locatie
blijft, betekent dit concreet dat er een bijkomende ontsluitingsweg
moet voorzien worden onder de brug door over het
bedrijventerrein om vervolgens aan te sluiten op de N14. Dit
betekent niet alleen een enorme meerkost voor de ontsluiting van
één bedrijf, maar daarnaast ontstaat er ook een sluipweg
waardoor  er  een  menging  kan  ontstaan  van  woon-  en
werkverkeer. Er wordt dan ook van uitgegaan dat dit bedrijf zich
op termijn zal verplaatsen. Op de vrijgekomen ruimte wordt er een
nieuwe woonontwikkeling voorgesteld.

Voor de woonontwikkeling op de ‘voormalige’ terreinen van het
bouwmaterialen bedrijf kan op verschillende manieren vorm
krijgen. Belangrijk is de relatie met het water: ‘wonen aan het
water’. Hierbij dient er voldoende aandacht te gaan naar de
inrichting van het openbaar domein: plein of park aan het water.
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De bedrijfsactiviteiten aan de overzijde van het Albertkanaal
dienen wel maximaal aan het zicht onttrokken te worden.

Landschappelijke inkleding staat voorop, wat ook de uitstraling
van het bedrijventerrein, en van de ganse kern Massenhoven, ten
goede komt.

Langzaam verkeer kan zowel via het jaagpad langs het
Albertkanaal als via een fietsroute doorheen het bedrijventerrein.

6.2 Varianten

In de eerste variant (scenario 1) wordt de uitbreiding helemaal naar het
noorden toe voorzien, tussen de woningen aan het Bisschoppenbos en het
woongebied langsheen de N14 (Figuur 34).

In de tweede variant (scenario 2) wordt, in plaats van helemaal naar het
noorden te ontwikkelen, eerder meer oostelijk ontwikkeld waarbij de
hoeve aan het Bisschoppenbos mee opgenomen wordt in het
bedrijventerrein (Figuur 35). Op die manier wordt het bedrijventerrein
compacter ontwikkeld en is er minder relatie met de woningen, gelegen
langs de N14. Voor de hoeve zouden overgangsmaatregelen kunnen
genomen worden, zodat de huidige functie (wonen) kan behouden blijven,
zolang dit gewenst is.

6.3 Grafisch plan

Figuur 36 en Figuur 37 geven het grafisch plan weer voor respectievelijk
scenario 1 (noordelijke uitbreiding) en scenario 2 (oostelijke uitbreiding).

Figuur 33 Legende grafisch plan
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Figuur 34 Inrichtingsplan scenario 1
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Figuur 35 Inrichtingsplan scenario 2
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Figuur 36 Grafisch plan scenario 1
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Figuur 37 Grafisch plan scenario 2
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7. ALTERNATIEVEN

In het kader van de opmaak van het gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan is een uitvoerige analyse van het plangebied gebeurd. Via
ontwerpend onderzoek zijn enkele scenario’s onderzocht en besproken
met verschillende actoren. Dit heeft geleid tot 2 varianten (zie §6.2), die in
voorliggende screeningsnota worden onderzocht.

Het nul-alternatief bestaat uit een voortzetting van de bestemmingen van
het gewestplan en de reeds goedgekeurde BPA’s of RUP’s binnen het
plangebied (BPA Het Dorp - Massenhoven). Het plangebied is deels
bestemd als industriegebied voor milieubelastende bedrijven. De gemeente
Zandhoven wenst geen milieubelastende bedrijven meer toe te laten,
gezien de ligging nabij woongebied. Daarnaast wenst de gemeente te
voorzien in de uitbreidingsbehoefte van enkele bedrijven. Bijgevolg is het
nul-alternatief hier niet relevant.

8. MOGELIJKE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN
VAN HET VOORGENOMEN PLAN EN SCREENING
NAAR SIGNIFICANTIE VAN DE EFFECTEN

Onderstaande effectbespreking is van toepassing op beide alternatieven
(scenario 1 en 2). Indien de mogelijke milieueffecten van elkaar verschillen
zullen de milieueffecten apart per scenario worden besproken.

8.1 Disciplines Bodem en Water

Fysische veranderingen in de omgeving

Topografie: de realisatie van het plan zal het reliëf in het plangebied niet
sterk wijzigen. Wijziging van het reliëf kan lokaal optreden bij het
uitbreiden van de kadezone, het verplaatsen van de vijver en de aanleg
van bufferbekkens (wadi’s).

Watersysteem: het plan heeft geen directe ingreep op bestaande
waterlopen (tracéwijzigingen, inbuizingen). In het RUP wordt wel, conform
het gewestplan en het BPA “Het Dorp – Massenhoven”, een reservatiezone
voor een eventuele verbreding van het Albertkanaal opgenomen.

Ten behoeve van het integreren van meer watergebonden bedrijven in het
plangebied wordt de kadezone aan het Albertkanaal uitgebreid. De impact
blijft beperkt tot de oever van het Albertkanaal, er wordt geen
wateroppervlak ingenomen.

Het plan voorziet in de realisatie van bijkomende verhardingen en
bebouwde oppervlakte. De toegenomen verharding heeft mogelijk een
effect op de (kwantitatieve) kenmerken van het grondwatersysteem. Door
echter te voldoen aan de gewestelijke verordening met betrekking tot
hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer van hemelwater worden de
effecten van de toegenomen verharding op het grondwatersysteem als
niet significant beschouwd. Het hemelwater wordt opgevangen door
bijkomende collectieve buffer- en infiltratievoorzieningen in het plangebied
zelf (grachten, wadi’s), waarna het vertraagd wordt geloosd op het
Albertkanaal.

Het plangebied wordt wel deels aangeduid als effectief
overstromingsgevoelig. Dit wordt veroorzaakt door de waterproblematiek
ter hoogte van de N14. Bij de heraanleg van deze weg, wordt dit probleem
opgelost door het hemelwater van de riolering af te koppelen. Bijkomende
maatregelen door inname van overstromingsgevoelig gebied zijn bijgevolg
niet nodig.

Bij de aanleg van nieuwe gebouwen is er mogelijk bemaling noodzakelijk,
gezien de hoge grondwaterstand in het gebied. Het plangebied is
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aangeduid als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)6. De
bodems in en nabij het plangebied zijn overwegend weinig gevoelig voor
zettingen (zand- en zandleembodems) en in of nabij het plangebied
komen, met uitzondering van de te verplaatsen vijver, geen
verdrogingsgevoelige vegetatie voor. In het plangebied komt wel kwel
voor, evenals mogelijke verontreinigingen (Figuur 14). Het opleggen van
technische randvoorwaarden aan de uitvoering of een beperking op
bouwen in de ondergrond of andere ingrepen, die een bemaling met
invloedstraal tot aan de kwelzone of verontreinigde sites als gevolg kunnen
hebben, is mogelijk noodzakelijk. Er wordt voorgesteld om te werken met
retourbemaling. Op deze manier wordt een impact ten gevolge van
bemalingen op de grondwaterstroming en aanwezige verontreinigingen
grotendeels vermeden.

Landgebruik: er is sprake van wijziging van het landgebruik. In de
toekomstige situatie zal het grootste gedeelte bebouwd/verhard worden
voor de bijkomende ontwikkeling van ca. 5,1 ha aan bedrijvenzone in
scenario 1 en ca. 4,4 ha in scenario 2.

Verontreiniging van bodem of water

Het (huishoudelijke) afvalwater van nieuwe gebouwen zal gescheiden
worden aangeboden aan het rioleringsstelsel, conform de bepalingen met
betrekking tot de opvang en afvoer van hemel- en afvalwater. Het
afvalwater wordt afgevoerd naar de RWZI Pulderbos (18.000 IE), het
hemelwater wordt opgevangen in bufferbekkens (grachten – wadi’s) en
vertraagd geloosd op het Albertkanaal.

De toename in run-off door bijkomende verhardingen voor wegen,
bedrijven zal geen aanleiding geven tot toevoer van nutriënten naar het

6 Indien  er  in  type  2  gebied  een  ondergrondse  constructie  gebouwd  wordt  met  een  diepte
van meer dan 5m en een horizontale lengte van meer dan 100 m dient advies aangevraagd
te worden bij de bevoegde adviesinstantie.

oppervlaktewater/grondwater. Wel kan de run-off verontreinigd worden
door toxische stoffen (zware metalen…) door bv. olielekken op de weg.
Het effect hiervan is echter zeer gering, door de voorziene bufferruimten.
Indien nodig kunnen de bufferbekkens van de weg voorzien worden van
een kws-afscheider alvorens het vertraagd wordt geloosd op het
Albertkanaal.

Binnen het plangebied gebeurden in het verleden enkele
bodemonderzoeken ter hoogte van zones met bestemming
industriegebied. De bestemming zal door het RUP op deze locaties niet
wijzigingen, industrie valt steeds onder bestemmingstype V, zodat de
bodemsaneringsnormen ook niet wijzigingen. Tijdens de aanlegfase
kunnen negatieve effecten optreden bij accidentele situaties. Het risico op
het optreden van relevante verontreinigingen is echter beperkt. Indien
nodig wordt ogenblikkelijk een sanering uitgevoerd.

De POM heeft aangegeven dat de te verplaatsen vijver vroeger gebruikt
werd als slibbekken door de betonfabriek. Hierdoor ontstaat het risico op
de aanwezigheid van vervuilde grond. Eventueel grondverzet moet
voldoen aan de vigerende wetgeving.

Wijziging van waterlopen

Het plan heeft geen directe invloed op waterlopen. Wel wordt op de oever
van het Albertkanaal de kadezone uitgebreid. De oever is hier reeds
verhard. Er wordt geen wateroppervlak ingenomen.

8.2 Discipline Mens – Verkeer

Gemotoriseerd verkeer

De uitbouw van een gemengd bedrijventerrein zal naar de toekomst toe
extra mobiliteit in het plangebied en op de N14 gaan teweegbrengen. Een
uitbreiding van het bedrijfsterrein alsook een intensivering van de
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bedrijfsactiviteiten, met oog op versterking van het watergebonden
karakter van de bedrijvigheid, zal zeker de mobiliteit van het plangebied
verhogen. Dit vraagt dan ook om een gepaste interne
ontsluitingsstructuur, en een optimale koppeling aan het (hoofd)wegennet.

Zoals  reeds  in  de  planologische  context  gesteld,  wordt  de  N14
onderworpen aan een herinrichting, en worden momenteel (eind 2015) de
ontwerpplannen opgemaakt om in de eerstvolgende jaren fase 3 van de
N14 op het terrein aan te pakken.

De aansluiting van de Vaarstraat/Kerkstraat vormt van deze 3de fase van
inrichting het meest noordelijke knooppunt. In het studieproces van de
herinrichting (gezamenlijk proces van AWV en gemeente) is steeds voeling
gehouden met het initiatief om een nieuw gemengd bedrijventerrein aan
de Vaartstraat te ontwikkelen.

Bij het zoeken naar een verkeerskundige type-oplossing voor het
knooppunt N14/Vaartstraat/Kerkstraat zijn in startnotafase van het N14-
dossier verschillende mogelijke ontwerpopties uitgewerkt en afgetoetst.

Naar structurele oplossing is in eerste instantie gekozen om te werken met
een rotondeconcept. Naast de voordelen van deze type-oplossing naar
leesbaarheid van het knooppunt alsook naar veiligheid, is eveneens een
aftoetsing gebeurd naar de verkeerscapacitaire mogelijkheden van het
concept.  Deze  toetsing  is  van  belang  vanuit  zowel  het  oogpunt  van  de
ontsluiting van de industriezone, als het oogpunt van de doorstroming op
de N14. Doorrekeningen via een micro-verkeerssimulatie hebben
aangetoond dat de rotonde de toekomstige mobiliteitsdruk aan kan, en de
verkeersafwikkeling op een vlotte wijze kan verlopen. Voor de detaillering
van de verkeerssimulatie verwijzen we naar het toepasselijke N14-dossier
van AWV Antwerpen7

7 AWV Antwerpen, Herinrichtingsdossier N14 fase III te Zandhoven (startnota RMC juni 2014,
Nota Micro-verkeerssimulatie N14 februari 2015, projectnota GBC oktober 2015)

In de projectnotafase is een verdere verfijning van het rotondeconcept
uitgewerkt, en geoptimaliseerd in functie van de verschillende modi. In de
onderstaande figuur wordt het voorkeurconcept gevisualiseerd.

Figuur 38 Rotonde N14/Vaartstraat/Kerkstraat ter ontsluiting van
bedrijventerrein

De rotonde omvat een dubbelstrooksrotonde met enkele opritten en
dubbele afritten op de N14. Het concept zorgt voor een duidelijk leesbaar
verkeersknooppunt. De rotonde beperkt zich tot 3 aansluitende takken; de
Kerkstraat  is  van  de  N14  afgesloten.  In  functie  van  een  optimale
afwikkeling op de Vaartstraat is de toegang van de Aldi (mede omwille van
de nodige onteigeningen) verplaatst (weg van het kruispunt, verderop in
de Vaartstraat).
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Langzaam verkeer

De nieuw te ontwikkelen ontsluitingsknoop op de N14 levert betere
condities voor het langzaam verkeer.

Het scheiden van wonen en industrie, door de herlokalisatie van het
zonevreemde bouwmaterialen bedrijf ten westen van de N14 en het
supprimeren van de bestaande woningen op het bedrijventerrein, zal de
kwaliteit van de langzame verkeersrelaties ten goede komen. Door het
loskoppelen van het langzaam verkeer van het gemotoriseerde verkeer
wordt de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer verhoogd.

Tijdens werken aan de kade, zullen kwalitatieve alternatieve routes
worden voorzien.

Openbaar vervoer

Het plan heeft zondermeer geen impact op het OV-netwerk. De op de N14
voorziene uitbouw van een bushalte aan de Kerkstraat, geeft bovendien
een goede bereikbaarheid van het plangebied met het openbaar vervoer.

Besluit

Als globale conclusie kan gesteld dat de ontwikkeling van de bedrijvenzone
geen ingrepen in het verkeersnetwerk zal introduceren; de ontsluiting blijft
op  de  N14  gericht.  Ondanks  het  ontwikkelingsplan  zal  zorgen  voor  een
toename van de verkeersintensiteiten, zal de nieuwe voorziene
ontsluitingsknoop op de N14 ervoor zorgen dat de bereikbaarheid, de
verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid optimaal kunnen
gegarandeerd worden. Een significante impact op het verkeerssysteem
wordt aldus niet verwacht.

8.3 Discipline Lucht

Ten gevolge van verwarming, bedrijfsactiviteiten en verkeer is een
toename van de emissie van luchtverontreinigende stoffen mogelijk. Deze
bijkomende uitstoot zal in relatie tot de reeds aanwezige uitstoot in het
plangebied en in de omgeving (snelweg E313, N14, …) beperkt zijn.
Daarnaast worden milieubelastende bedrijven, die gepaard gaan met
hogere emissies, geweerd.

8.4 Discipline Geluid

De realisatie van het RUP (aanleg van nieuwe gebouwen, herinrichting van
de openbare ruimte) veroorzaakt mogelijk een tijdelijke toename van
geluidsemissies. De verstoring zal beperkt zijn en tijdelijk van aard.

De toename van verkeersbewegingen kan een toename van
verkeersgeluid betekenen langs de ontsluitingswegen (o.a. N14). Gezien
het huidige gebruik in het plangebied en de beperkte uitbreiding aan
bedrijvenzone zal deze toename beperkt zijn. Onder meer de herlokalisatie
van het zonevreemde bouwmaterialen bedrijf in de woonzone, het
voorzien van bufferzones rond het industrieterrein en het weren van
milieubelastende bedrijven zal een positief effect hebben op het
geluidsklimaat.

Er wordt bijgevolg geen significante wijziging van de verstoring door geluid
afkomstig van het verkeer of andere activiteiten in het plangebied
verwacht.
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8.5 Discipline Fauna en Flora

Effecten op beschermde ecologische gebieden

Het plangebied is niet in of nabij gebieden van de Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn of het VEN gelegen.

Effecten op de voor fauna en flora waardevolle of kwetsbare
gebieden

Het plan voorziet  in  de aanleg van een groenbuffer  van circa 2,38 ha in
scenario 1 en ca. 2,33 ha in scenario 2. De biologisch waardevolle percelen
in het plangebied zullen verdwijnen (ca. 3,8 ha in beide scenario’s). De
eutrofe plas (aer) in het plangebied wordt in kader van het Natuurdecreet
aangeduid als ‘verboden te wijzigen vegetaties’. Deze plas zal binnen de
bufferzone van het plangebied gecompenseerd worden. De bestaande plas
is door kwelwater gevoed en ook de nieuwe plas zal door kwelwater
gevoed worden. Hierdoor zal deze plas niet als bufferbekken gebruikt
kunnen worden.

In het plangebied bevinden zich ook bosstructuren die gekapt zullen
worden (ca. 0,6 ha volgens de boskartering). De te kappen oppervlakte (+
compensatiefactor) moet in het kader van het Bosdecreet gecompenseerd
worden (in natura of financieel). Onder meer in de bufferzones wordt
ruimte voorzien voor groenstructuren, al dan niet in combinatie met
waterbuffering.

Het gebied heeft geen bijzondere waarden op het vlak van aanwezige
fauna.

Enerzijds wordt het verwijderen van de aanwezige vegetaties als negatief
beoordeeld. Anderzijds is het voorzien van nieuwe groenstructuren en de
landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein positief. Globaal wordt

daarom  besloten  dat  het  plan  geen  significante  impact  heeft  op  de
bestaande ecologische waarde van het gebied.

8.6 Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en
Archeologie

Impact op beschermde landschappelijke of cultuurhistorische
elementen

De realisatie van het plan heeft geen effect, direct noch indirect (visueel,
contextverlies) op beschermde landschappelijke of cultuurhistorische
elementen.

Impact op gebieden of elementen met grote landschappelijke of
cultuurhistorische waarde

Het plangebied ligt niet binnen een ankerplaats of relictzone; puntrelicten,
of lijnrelicten zijn evenmin aanwezig. Het Albertkanaal, grenzend aan het
plangebied, is wel aangeduid als lijnrelict (Figuur 10). Het uitbreiden van
de kadezone heeft geen impact op de landschappelijke of
cultuurhistorische waarde van het Albertkanaal, welke reeds gekenmerkt
wordt door vele kades en betonnen oevers.

Binnen het plangebied is geen bouwkundig erfgoed aanwezig. Er wordt
bijgevolg geen impact van het plan verwacht op gebieden of elementen
met grote landschappelijke of cultuurhistorische waarde.

Het plan besteedt voldoende aandacht aan de landschappelijke inpassing
van het bedrijventerrein in de omgeving, onder meer door het voorzien
van groene bufferzones en groene structuren. Het wel (scenario 2) of niet
(scenario 1) opnemen van de hoeve aan het Bisschoppenbos heeft
hierdoor landschappelijk of cultuurhistorisch geen significante impact. Het
ruimtebeslag van scenario 2 is wel kleiner dan scenario 1, waardoor deze
een kleinere landschappelijke impact heeft.
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Impact op archeologische waarden:

In het plangebied zijn geen gekende archeologische vindplaatsen gelegen.
Gezien de aanwezigheid van vindplaatsen in de omgeving en de
aanwezigheid van plaggenbodems, is het gebied wel archeologisch
potentieel waardevol. Het lijkt echter niet noodzakelijk om bijkomende
beschermingsmaatregelen in te schrijven in het RUP. Indien de geldende
wetgeving in voldoende mate toegepast wordt, treedt geen significante
verstoring van het archeologische erfgoed op. Er wordt verwezen naar het
Archeologiedecreet dat de verplichtingen in het kader van archeologie
omschrijft.

8.7 Discipline Mens – Ruimtelijke aspecten

Hinderaspecten

Tijdens de aanlegfase kunnen geluid- en luchthinder optreden door het
gebruik van zwaar vrachtverkeer en machines. Dit is echter tijdelijk van
aard. Er wordt geen permanente aanzienlijke bijkomende geluid- of
luchthinder verwacht in het plangebied (zie discipline geluid en lucht).

Door de herlokalisatie van het zonevreemde bedrijf in bouwmaterialen aan
de Kerkstraat zal de hinder ter hoogte van het woongebied afnemen. Het
scheiden van de woon- en werkzone en het voorzien van groene
bufferzones en groenstructuren wordt positief beschouwd. Scenario 2
wordt hierbij licht positiever beoordeeld dan scenario 2, vanwege de
ligging ten opzichte van bestaande woningen.

Binnen het plangebied worden geen SEVESO-bedrijven gevestigd,
waardoor een ruimtelijk veiligheidsrapport niet noodzakelijk is.

Impact op het bestaande of geplande landgebruik

In de toekomstige situatie zal het grootste gedeelte van het plangebied
bebouwd/verhard worden. Het plan voorziet een uitbreiding aan
bedrijvenzone van ca. 5,1 ha in scenario 1 en ca. 4,4 ha in scenario 2, met
aan de rand groene bufferzones voor een landschappelijke inpassing.

De impact op landbouw wordt besproken aan de hand van de Landbouw
Impact Studie (LIS) die werd opgesteld door het Departement Landbouw
en Visserij. De studie geeft een indicatie van de impact van de geplande
ontwikkelingen op de aanwezige landbouwpercelen, bijbehorende
bedrijven en huidige agrarische bestemmingen.

Volgens  de  LIS  wordt  er  door  het  plan  in  scenario  1  ca.  6,3  ha  en  in
scenario 2 ca. 5,9 ha aan landbouwpercelen ingenomen. Deze percelen
zijn in gebruik als akker voor voedergewassen, gespecialiseerde
kapitaalintensieve teelten en wei- of hooiland en krijgen een zeer lage tot
zeer hoge waardering. In het gebied zijn geen bedrijfszetels of huiskavels
bij landbouwbedrijven gelegen. In het totaal zijn er (in beide scenario’s)
6 landbouwers betrokken. Geen van deze landbouwers bezit meer dan
20% van zijn bedrijfsareaal in het gebied (lage gebiedsbetrokkenheid).

Tabel 5 Resultaten LIS (beide scenario’s samen)
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Rekening houdend met het feit dat de betrokken landbouwers op correcte
wijze zullen vergoed worden voor hun verlies aan landbouwgrond, wordt
het effect als gering negatief beoordeeld. Het plan geeft geen impact op
de ontsluiting van de omliggende landbouwpercelen.

Daarnaast liggen enkele percelen binnen een reservatiezone voor een
eventuele verbreding van het Albertkanaal. Deze reservatiezone is
momenteel conform het gewestplan en het BPA “Het Dorp –
Massenhoven” ook al aanwezig.

Sociale veranderingen

De realisatie van het plan, zal geen nadelige sociale veranderingen
teweegbrengen. De herinrichting van het bedrijventerrein betekent op de
lange termijn een toename van de arbeidsplaatsequivalenten.

Impact op de menselijke gezondheid

Er kunnen negatieve effecten optreden bij calamiteiten/accidentele
situaties tijdens de aanlegfase. Het risico op het optreden van relevante
verontreinigingen is echter beperkt. Indien nodig wordt ogenblikkelijk een
sanering uitgevoerd.

Uit de disciplines verkeer, lucht en geluid blijkt dat er geen aanzienlijke
emissie en geluidsverstoring verwacht wordt door de realisatie van het
plan. Er zijn geen data gekend over eventuele impact op de gezondheid, of
een eventuele toename ervan. Verwacht kan worden dat eventuele risico’s
op de gezondheid ten opzichte van de huidige situatie niet wijzigen. Het
weren van milieubelastende bedrijven en het voorzien van groene
bufferzones en groenstructuren wordt positief beschouwd.

Afvalstoffen en grondstoffen

Het plan geeft geen aanleiding tot de lokale winning van delfstoffen. Het
plan houdt ook geen productie, transport, gebruik of opslag van

gevaarlijke stoffen in. Voor de realisatie van nieuwe gebouwen zullen
normale hoeveelheden aan grondstoffen worden aangewend.

De inrichting en exploitatie van het plangebied gaat gepaard met een
zekere productie van vaste afvalstoffen en afvalwater. Omdat momenteel
nog niet gekend is welke nieuwe bedrijven zich hier zullen vestigen, kan er
nog  geen  inschatting  gemaakt  worden  van  de  wijziging  in  aard  en
hoeveelheid afval.

Duurzaamheid

Het plan houdt rekening met duurzaam ruimtegebruik en een goede
landschappelijke inrichting van het bedrijventerrein en nieuwe
ontwikkelingen.

Externe veiligheid

Het plan maakt geen vestiging van een Seveso-inrichting mogelijk. Binnen
een perimeter van 2 km rond het plangebied is evenmin een Seveso-
inrichting aanwezig is, waardoor er zich op het vlak van de externe
mensveiligheid geen probleem stelt.

9. BEOORDELING GRENS- OF
GEWESTGRENSOVERSCHRIJDENDE
AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN

Gezien  de  aard  en  omvang  van  de  ontwikkeling  volgens  het  plan  zijn  er
geen grens- of gewestgrensoverschrijdende milieueffecten.
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10. BESLUIT

10.1 Algemeen

De noodzaak tot het opstellen van een MER werd nagegaan op basis van
het optreden van “aanzienlijke effecten”, zoals dit blijkt uit de aard van het
plan en de ligging van het plangebied.

Op basis van een toetsing van de plan-MER-plicht overeenkomstig artikel
4.2.6 §1, 5° van het D.A.B.M. kan geoordeeld worden dat:

De opmaak van het gemeentelijk RUP “Gemengd bedrijventerrein
Massenhoven” valt onder de definitie van een plan of programma;

Het GemRUP valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M.
omdat het een plan is dat een kader vormt voor de toekenning
van een vergunning voor een project;

Het plan is niet van rechtswege plan-MER-plichtig aangezien het
RUP geen kader vormt voor een vergunning voor de in bijlage I en
II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004
opgenomen projecten.

Het RUP vormt wel een kader voor een vergunning voor de in
bijlage  III  van  het  besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  10
december 2004, aangepast door het besluit van 1 maart 2013,
opgenomen projecten, namelijk voor de rubriek 13 ‘Wijzigingen en
uitbreidingen van projecten’.

Gezien het plan een kleine wijziging inhoudt werd een screening
uitgevoerd om te oordelen of het plan aanzienlijke milieueffecten
kan veroorzaken.

10.2 Screening Plan-MER-plicht: onderzoek
aanzienlijke effecten

De geplande bestemmingswijzigingen hebben betrekking op de verdere
ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein van Massenhoven.

Gezien er voor de bijkomende verhardingen binnen het plangebied
de noodzakelijke buffering zal worden voorzien, worden geen
belangrijke fysische veranderingen en abiotische verstoringen van
het bodem- en watersysteem verwacht.

De realisatie van het plan leidt niet tot risico’s die potentieel
aanleiding kunnen geven tot schadelijke milieueffecten.

Gezien de beperkte schaal van de nieuwe ontwikkelingen wordt er
geen significante impact op het verkeerssysteem verwacht.

Rekening houdend met de reeds aanwezige en beperkte
uitbreiding van de activiteiten binnen het plangebied zal de lucht-
en geluidskwaliteit ten gevolge van emissies van verkeer en/of
verwarmingsemissies niet significant wijzigen.

Er treden geen significante verstoringen op van beschermde of
waardevolle cultuurhistorische, landschappelijke of
ecologische elementen.

Globaal kan geoordeeld worden dat het plan (voor zowel
scenario 1 als scenario 2) niet resulteert in aanzienlijke
milieueffecten en bijgevolg niet plan-MER-plichtig is.
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a
A

gentschap 
uoor

N
atuur en B

os

C
onclusie2

H
et A

gentschap voor N
atuur en B

os stelt vast dat er voldoe
aanzienlijke m

ilieueffecten op aanw
ezige natuurw

aarden zu
akkoord m

et de inhoud van de screen
snota.

nde w
erd aangetoond dat er geen

llen veroorzaakt w
orden en gaat

W
ij doen m

om
enteel geen verdere uitspraak over de ev,entuele planopties en hun

stãdenbouw
kundige voorschriften. D

it zal in een latere fase bekeken w
orden'

chtend,

A
dj u nct-D

i recteu r A
dviezen en V

ergu nn 
i ngen A

ntw
erpen

2 H
et A

gentschap voor N
atuur en B

os spreekt zich enkel uit over de uitw
erking van de discipline fauna en flora

en dus niet over de w
enselijkheid van het plan/project voor natuur.
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1

H
oppers Eveline (TRA

CTEBEL EN
G

IN
EERIN

G
 - BELG

IU
M

)

From
:

Janssens, Tim
 <

tim
.janssens@

m
ow

.vlaanderen.be>
Sent:

24 D
ecem

ber 2015 11:43
To:

H
oppers Eveline (TRACTEBEL EN

G
IN

EERIN
G

 - BELG
IU

M
)

Subject:
Verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot plan-m

er-plicht van
het RU

P "G
em

engd Bedrijventerrein M
assenhove" te Zandhoven

G
eachte,

H
et A

gentschap W
egen en V

erkeer, A
fdeling A

ntw
erpen, heeft geen opm

erkingen op de inhoud van de
screeningsnota van het RU

P "G
em

engd bedrijventerrein M
assenhove".

M
et vriendelijke groeten,

Tim
 Janssens

Adm
in. Deskundige patrim

onium
 en grondbeheer

AG
EN

TSCHAP
W

EG
EN

 &
 VERKEER

W
egen en Verkeer Antw

erpen

T. 03 224 63 52 - F. 03 224 68 99
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 - 2018 Antw

erpen

w
egenenverkeer.be

Volg ons op
Tw

itter of like ons op
Facebook

Dit bericht is onderhevig aan deze
e-m

aildisclaim
er.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



pagina 1 van 1

m
ow

.vlaanderen.be

ADVIES
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

O
nderw

erp: Verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot plan-m
.e.r.-plicht van het

gem
eentelijk RU

P 'G
em

engd bedrijventerrein M
assenhoven' te Zandhoven

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Er kan akkoord gegaan w
orden m

et de conclusie voor de discipline M
obiliteit dat er geen aanzienlijke effecten

zullen zijn gezien er in het verleden reeds voldoende overleg is gew
eest tussen de gem

eente Zandhoven en de
verantw

oordelijke diensten. M
et de effecten die eventueel w

el optreden is reeds rekening gehouden in
verschillende processen zoals de herinrichting van de N

14 – fase III.

Een paar kleine bem
erkingen:

Er dient duidelijkheid te kom
en over de herlokalisatie van het bouw

m
aterialenbedrijf.

Tijdens de aanlegfase zullen er negatieve effecten zijn voor de zw
akke w

eggebruiker, hier m
oet

rekening m
ee gehouden w

orden.
Ten allen tijde m

oet voldoende teruggekoppeld w
orden m

et AW
V en departem

ent M
O

W
, afdeling

Beleid.

N
ikka Curinckx, 14 januari 2016

Beleid
Lange Kievitstraat 111-113 bus 42
2018 AN

TW
ERPEN

T
03 224 68 45
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E
F

M
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U
N

A
T

U
U

R
 &

E
N

E
R

G
IE

V
laam

se overheid
A

fdeling Land en B
odem

bescherm
ing

O
ndergrond, N

atuurlijke R
ijkdòm

m
en

B
uitendienst N

atuurl'rjke R
ijkdom

m
en

K
oningin A

stridlaan 50 bus 6
3500 H

asselt.

T
 O

117427 30

F
 O

11 74 27 49

w
w

w
.lne.be

uw
 bericht van 

uw
 kenm

erk
1 decem

ber 2015 
P

.O
O

6O
77

vragen naar/e-m
ail

V
icky T

ielens

V
icky.ti elens@

l ne.vlaanderen.be

T
E

C
H

N
U

M
 

,

T
.a.v. E

veline H
oppers

llgatlaan 23
3500 H

asselt

ons kenm
erk

A
LB

oN
/N

R
/M

E
R

/ Q
¿

o
telefoonnum

m
er

011/74 2U
6

bijlagen

datum
18 decem

ber 2015

B
etreft V

erzoek tot raadpleging i.h.k.v. een onderzoek tot plan-m
.e.r.-plicht van het gem

eentelijk R
U

P
'G

em
engd bedrijventerrein 

M
assenhoven' te Z

andhoven.

G
eachte m

evrouw
,

D
it gem

eenteluk R
U

P
 beoogt de herorganisatie van een lokaal bedr'ljventerrein in het zuiden van de

gem
eente Z

andhoven, grenze.nd aan en ten noordw
esten van de kruising van de N

14 m
et het A

lbertkanaal.

M
.b.t. het aspect natuurlijke rijkdom

m
en zijn er geen opm

erkingen gezien geen ontginningsgebieden
gevat zijn door het plangebied:

H
oogachtend,

lr. E
ddy Leenders

D
iensthoofd

N
atuurlijke R

ijkdom
m

en
B

uitendienst A
ntw

erpen, Lim
burg en V

laam
s-B

rabant

V
laanderen

?ñ
¡s m

illeubew
ust

pagina 
1 van I



nv D
e S

cfie epvaart E
D

irectie
H

avenst'râât 44 I 3500 ¡-lasselt
te!. 013 29 84 ûS

 ! fâx û11 22 7277

coM
-G

B
H

-10-0019286

C
om

m
ercieel 

B
eleid

011 29 85 07

van 15 okober

aan de invalsw
egen

toegang voor alle

'rË
cF

tñ{{.tR
/t

P
rojectnum

m
eril

o
o

6
b

((
X

D
atum

| 5 -t2- 20t5
,A

.
N

r

V
erdeling

oR
¡

o
K

K
.B

T
echnum

Ilgatlaan 23
3500 H

asselt

ons kenm
erk

bijlage
dienst
telefoon

uw
 kenm

erk
datum
contactpersoon
e-m

ail

onderw
erp

U
w

 m
ail van 1 decem

ber 
2015

S
arah G

ilissen
s.oilissen@

descheenvaart.be

V
ezoek tot raadpleg¡ng 

M
E

R
-screening: bedrijventerrein M

assenhoven

G
eachte,

In antw
oord op uw

 e-m
ail van 01.12.2015, w

aarin u nv D
e S

cheepvaart 
advies vraagt over het

vezoek tot raadpleging voor de M
E

R
-screening van het gem

eentelijk R
U

P
 "G

em
engd

bedrijventerrein M
assenhoven", kan ik u het volgende m

elden.

In het verleden heeft nv D
e S

cheepvaart reeds m
eerdere keren advies verleend. Ik verw

ijs
hieruoor naar de diverse contacten die hebben plaatsgevonden m

et het studiebureau 
C

reosum
. D

it
advies dient dan ook
opm

erkingen.
te w

orden m
et de eerder aangegeven

nv D
e S

cheepvaa
opm

erkingen:

1.

gevolge
zoals
H

et

om
 snel

jaagpad

In

het
zich

D
e toegang tot

1935 houdende
in het art.

der scheepvaartw
egen 

van het koninkrijk en in art. 23
van het koninklijk

ber 1950 houdende vaststelling van het bijzonder reglem
ent

van nv D
e S

cheepvaart.
deze artikels heeft nv

naar de jaagpaden de volgende
geplaatst:

voeftuigen" (bord C
3) m

et als onderbord een blauw
 bord m

et
tekst:

uitgezonderd
vergunninghouders,

klasse 4". E
en

ts
w

eg die
publielç zij het

het openbaar karakter en functie als dienshreg van het jaagpad

docum
ent w

ordt regelm
atig het conflict tussen langzaam

 verkeer en het verkeer
w

atergebonden bedrijvigheid aangehaald. nv D
e S

cheepvaart w
il benadrukken

op pagina 12, dat punt ter degen ondezocht m
oet w

orden.
w

ordt im
m

ers decretaal beschouw
d als een dienstw

eg. H
et jaagpad 

is
deel van de w

aterw
eg. H

et jaagpad blflft in eerste instantie een dienstw
eg voor

of van zijn opdrachtnem
ers die hen toelaat de w

aterw
eg te inspecteren

plaatse te kunnen zÍjn. In geval van schade aan de oevers of de dijken m
oet

een goede en snelle toegankelijkheid garanderen tot de plaats w
aar de

In vele gevallen is deze plaats zonder jaagpad quasi onm
ogelijk te bereiken

een gunstig advies, m
its rekening

volgende

7

jaagpad w
ordt

info@
descheepvaart.be 

I w
w

w
.descheepvaart.be I B

.T
'W

 B
E

 021 6.1 73.309

fietsverkeer.
is op



nv D
e S

cñe epvaart S
H

avenslrãât 44 I 3500 H
asselt

tel. üti ?9 ¡ìs üü : fax ûLl ?2 1277

naar het jaagpad ingetekend

de jaagpaden niet toegelaten, tenzij de bestuurder beschiK
 over een geldige vergunning. N

v D
e

S
cheepvaart levert slechts onder strikte voorw

aarden vergunningen voor het rijden op het jaagpad
af, zodat het autoverkeer tot een strikt m

inim
um

 w
ordt beperkt. O

m
 ongeoorloofd sluipverkeer op

het jaagpad te verm
ijden, voeren nv D

e S
cheepvaart en de lokale polítie regelm

atig controles uit,
w

aarbij proces-verbaal w
ordt opgem

aakt voor bestuurders die zonder vergunning rijden op het
jaagpad.

H
et openbaar karaK

er en de functie als dienstw
eg van het jaagpad m

oeten te allen tijde behouden
bl'rjven. H

et gebruik van het jaagpad als fiets- of w
andelpad kan gedoogd w

orden, m
aar er m

oet
rekening gehouden w

orden m
et het feit dat, indien dit nodig is, het jaagpad na eenzijdige

beslissing van nv D
e S

cheepvaart kan w
orden afgesloten. H

et is uitgesloten dat de dienstw
eg een

andere bestem
m

ing of invulling zou. D
e trekw

eg m
oet steeds berijdbaar blijven voor dienstveruoer

en m
oet "visueel leesbaar" blijven als dienstw

eg. D
e trekw

egen m
ogen niet ingekleurd w

orden als
openbaar dom

ein. Z
o is het bijvoorbeeld uitgesloten dat trekw

eg in een plan w
ordt bestem

d tot bv
fiets- of w

andelpad (noch functioneel, noch recreatief).

nv D
e S

cheepvaart kan nooit aansprakelijk of (financieel) verantw
oordelijk w

orden gesteld voor de
realisatie van een gebeurlijke om

leiding. V
erder m

ag de realisatie van projecten (door de overheid
of privé) op geen enkele w

ijze afhankelijk w
orden gem

aaK
 van een voorafgaandelijk akkoord (of

een realisatie) van een eventuele om
leiding van een (thans gedoogd) gebruik door fiets- en

voetverkeer.

N
aast het statuut van het jaagpad is de veíligheid van de zw

akke w
eggebruiker een tw

eede
argum

ent om
 alternatieve routes te ondezoeken. W

anneer er overslag van of naar een schip
plaatsvindt is het niet veilig voor fietsers of w

andelaars om
 zich hier een w

eg door te banen.

O
p de inrichtingsplannen

dw
ars door de zone voor

staat er een la
nv D

e S
cheepvaart w

enst deze verbinding
te verleggen tot na de

O
p pagina

verhogen

deze

In dit
leg,

functioneren
w

ordt niet
tenzij de

aK
e een afstand van m

eeilraarde ondeftekent.

D
e aanduiding van de

is van groot belang
D

e
S

cheepvaart gezien de
V

laam
se C

¡dex voor R
uim

telijke
(V

C
R

O
) een expliciet

heeft ingevoerd
voor w

at betreft het bouw
en van een constructie in een op het

aa
reservatiestrook.

O
nderm

eer om
w

ille van die
de rechten van de

overheid te
belangrijk

2.
de geplande w

erkzaam
heden van nv D

e S
cheepvaaÊ

w
ordt correct aangegeven dat nv D

e S
cheepvaart plant de bestaande brug te

H
iernaast w

ordt ook de vernauw
ing van het A

lbeftkanaal onder de brug
H

et kanaal w
ordt hier verbreed van 50 m

 tot 86 m
. D

e inrichtingsschetsen
niet aan. F

iguur 36 en 37 geven w
el de correcte reseruatiezone aan. V

oor

zone van 20 m
 vanuit de bestaande oever indien in uitgraving

m
oeten alle w

erken, handelingen en w
ijzigingen toegelaten zijn voor de

uw
 gearceerde zone.

en
zijn aanhorigheden. D

oor nv D
e

dat er

geldt im
m

ers een zone van:

van 3 m
 uit de teengracht indien in ophoging

de aanpassing van

een nota

o 
nog uit te voeren verbredingsw

erken
o 

w
erkzones rond kunstw

erken

info@
descheepvaart.be 

I w
w

w
.descheepvaart.be 

I B
.T

.W
 B

E
 021 6.1 73.309

verankerd.
ren is het



nv D
e S

che epvaart S
H

avenstrãât 44 I 3500 l-tasselt
tel. 031 29 $4 üü ! fâx 011 22 1277

O
p de inrichtingsplannen m

erk ik echter op dat de zone rond de brug nog steeds groen is
ingekleurd. nv D

e S
cheepvaart vraagt om

 deze zone ook in te kleuren voor w
atergebonden

activiteit. D
e groenzone bem

oeilijK
 im

m
ers het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de

heraanleg van brug.

3. B
etreffende de interne w

egenis

Interne w
egen w

orden aangegeven op de inrichtingsplannen. nv D
e S

cheepvaart is van m
ening

dat dit de toekom
stige inrichting van het bedrijventerrein zou kunnen beperken en vraagt dan ook

om
 te overw

egen de w
egenis in het huidig stadium

 nog niet op te nem
en. A

ls er m
eer duidelijkheid

is over de feitelijke inrichting, kan op deze m
anier m

et de nodige flexíbiliteit de m
eest efficiënte

w
egenis ingetekend w

orden.

4. B
etreffende het onttrekken van w

atelgebonden activiteiten aan het zicht

E
r w

ordt op pagina 32 gevraagd om
 bedrijfsactiviteiten 

aan de ovezijde van het A
lbertkanaal

m
axim

aal aan het zicht te onttrekken. N
v D

e S
cheepvaart kan niet akkoord gaan m

et deze vraag.
D

e open en industriële uitstraling van bedrijven aan het A
lbertkanaal is vaak eigen aan de

w
atergebonden activiteiten die zij uiW

oeren. D
e relatie tussen het bedrijf en het w

ater is cruciaal
voor het uitvoeren van overslag. H

et is dan ook niet m
ogelijk om

 hier barrières te bouw
en.

Z
oals u terecht op pagina 13 om

schrijft m
aakt het A

lbertkanaal uit van het E
conom

isch N
etw

erk
A

lbertkanaal. H
et is een duidelijke keuze van de V

laam
se R

egering om
 het A

lbertkanaal verder te
ontw

ikkelen als econom
ische as doorheen V

laanderen. T
erreinen langs het A

lbertkanaal dienen
aangew

end te w
orden voor

om
 zo de druk

op het V
laam

s w
egennet te

verlichten. Industriële
het A

lbertkanaal

5.

O
p pagina

A
I

gebíed)
w

orden

geef u

O
p pagina 42

een ruim
telijk

vestigen van
noodzakelijk

het plangebied w
el m

ogelijk te m
aken. Z

o w
orden de

m
ogelijkheden voor

bedrijven niet beperK
.

H
iernaast m

erk ik ook op dat
w

etgeving
niet-S

eveso-
bedrijven in de toekom

st w
el onder deze w

etgeving vallen.
niet te

beperken pleit nv D
e

de m
ogelijkheid voor

6.

om
 het

w
ordt de opvang van hem

elw
ater in bufferbekkens en het vertraagd lozen in het

I besproken. O
pw

aarts de huidige kadem
uur van E

urobeton (oostelijke deel van
het A

lbeftkanaal echter in ophoging. D
e voorgestelde w

erhnrijze kan hierdoor

dient voor het lozen in het A
lbertkanaal 

een lozingsvergunning 
verkregen te w

orden.
alvast m

ee dat een m
axim

um
 lozingsdebiet van 20 U

s/ha is toegestaan en

het al dan niet toelaten van S
eveso-bedrijven

is dan ook eigen op

dat
ik

zich
er

lozen in het A
lbeÊ

kanaal

zullen vestigen in het

m
e van m

inim
aal ,U

O
 ^zlha noodzakelijk 

Ís.

heidsrapport

info@
descheepvaart.be 

I vw
w

v.descheepvaart.be 
I B

.T
W

. B
E

 021 6.1 73.309

hun
te houden.



nv D
e S

che epvaart E
Ð

irect¡e
H

avenstrâat44 
| 3500 H

asselt
tel. ú31 ?9 84 S

$ ; fax 011 Z
Z

 1277

Joel

Ik hoop u hierm
ee voldoende te hebben geinform

eerd.

H
oogachtend,

afdelingshoofd

info@
descheepvaart.be 

I w
w

w
.descheepvaart.be I B

.T
.W

. B
E

 021 6.1 73.309
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R
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H
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E
R

G
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A
fdeling M

ilieu-, N
atuur- en

E
nergiebeleid

D
ienst V

ei ligheidsrapporteri ng

K
oning A

lbert ll-laan 20 bus 8

1000 B
russel

T
 02 553 03 55

F
 02 553 21 2s

sev¿
E

o-ß
vla,8-tï"d"Ë

f"ç"n,b-$

uw
 bericht van

01l12l2O
1s (e-m

ail)

vragen naar/e-m
ail

A
n M

eulenijzer

Å
 n"-m

c u I c"ni#sr g ln f-"v!å.â n d eì: en,b-ç

A
A

N
G

E
T

E

T
echnum

-T
T

.a.v. E
veli

llgatlaan
3500

uw
 kenm

erk
ons kenm

erk
scR

P
Ll5232

bijlagen

Idatum
081121201s

a. l5oo l5j5tr
telefoonnum

m
er

02lss3 03 5s

B
etreft,: A

dvies over het verzoek tot raadpleging (screeningsnota) in het kader van het onderzoek tot
m

ilieueffectrapportage 
van het R

U
P

 "G
em

engd bedrijventerrein 
M

assenhoven" te "Z
andhoven"

G
eachte,

M
et betrekking tot het in rubriek verm

elde onderw
erp vindt u hierbij het advies van de dienst

V
eiligheidsrapportering 

(dienst V
R

) van m
ijn afdeling.

D
e dienst V

R
 w

erd in de bijlage bij het plan-m
.e.r.-besluit van 12 oktober 2007 ingedeeld als te raadplegen

instantie voor de categor:ie " m
ogelijk te verw

achten aanzienlijke effecten voor m
ens of m

ilieu inzake de

gezondheid en de veiligheid van de m
ens".

H
et advies van de dienst V

R
 heeft specifiek betrekking op het aspect externe (m

ens)veiligheid als bedoeld

in de S
eveso-richtl¡inl, ol m

.a.w
. op de risico's w

aaraan m
ensen in de om

geving van S
eveso-inrichtingen2

(kunnen) blootgesteld w
orden ten gevolge van de aanw

ezigheid van gevaarlijke stoffen in die
inrichtingen.

r E
uropese r¡chüijn betreffende de beheersing van de gevaren van zw

are ongevallen w
aarbij gevaarlijke stoffen betrokken zljn

2 0it z¡n inrichtingen m
et een zodanige hoeveelheid 

aan gevaarluke 
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1. INLEIDING

De gemeente Zandhoven wenst het bedrijventerrein van Massenhoven te
herorganiseren. Het doel van het RUP bestaat dan ook grotendeels in een
optimale herstructurering van het terrein, alsook het nastreven van een
optimale circulatie en ontsluiting van de aanwezige en mogelijk
toekomstige bedrijven. Op dit moment zijn er heel wat initiatieven lopende
die een belangrijke impact hebben op het bestaande bedrijventerrein te
Massenhoven, namelijk de verhoging van de bruggen over het
Albertkanaal en de heraanleg van de N14. Naast de herstructurering van
het bestaand bedrijventerrein wenst de gemeente ook een nieuwe zone,
aansluitend aan het bestaand bedrijventerrein, voor de herlokalisatie van
zonevreemde lokale bedrijven te ontwikkelen. Het is de betrachting van de
gemeente om te komen tot één bedrijventerrein, waar zowel lokale als
regionale bedrijven zich kunnen vestigen, landschappelijk ingebed in de
omgeving.

Momenteel worden nog 2 scenario’s onderzocht; een noordelijke
(scenario 1) en een oostelijk (scenario 2) ontwikkeling van het
bedrijventerrein.

Krachtens art. 4.2.5 van het D.A.B.M. dient de initiatiefnemer van een
plan/programma in het kader van het “onderzoek tot
milieueffectrapportage” een aantal instanties te raadplegen aangaande de
mogelijke aanzienlijke milieueffecten die het plan of programma kan
hebben.

In dit kader werd voor het GemRUP “Gemengd bedrijventerrein
Massenhoven” een “Verzoek tot raadpleging” opgemaakt, met daarin de
elementen die krachtens artikel 4, §2 van het Plan-m.e.r.-besluit in dit
verzoek opgenomen moeten worden (o.a. een beschrijving van het
plan/programma, evenals een inschatting van de mogelijke aanzienlijke
milieueffecten).

Deze nota omvat het geïntegreerd advies voor het RUP bestaande uit een
synthese en conclusie van de verschillende adviezen die door de gemeente
Zandhoven werden ontvangen naar aanleiding van het “verzoek tot
raadpleging”.

Voorliggende nota zal eerst een korte beschrijving van het voorgenomen
plan geven, waarna de belangrijkste conclusies uit het “verzoek tot
raadpleging” worden samengevat. Hierna zal, op basis van de ontvangen
adviezen van de aangeschreven instanties, een geïntegreerd advies
worden samengesteld. Op basis hiervan kan ten slotte worden
aangegeven hoe de vertaling en doorwerking van deze adviezen naar het
voorgenomen plan gebeurt.

2. KORTE BESCHRIJVING VAN HET PLAN

Op basis van ontwerpend onderzoek werd een voorkeursscenario
uitgewerkt. Binnen dit scenario werden er nog twee varianten
weerhouden.

2.1 Algemeen

Volgende uitgangspunten werden vooropgesteld:

In plaats van grootschalige industrie overal toe te staan of overal
om te vormen naar kleinschalige lokale bedrijven wordt er gezocht
naar een ruimtelijke inpassing van (beperkte)
grootschalige industrie langs het Albertkanaal ingepast in
het gesloten boslandschap. Meer kleinschalige lokale
bedrijvigheid wordt richting de woonkern en het open
landbouwlandschap gesitueerd.

Er  wordt  gezocht  naar  zoveel  mogelijk  functiescheiding.  Dit  wil
zeggen dat zonevreemde woningen, gelegen op het
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bedrijventerrein, op termijn zullen verdwijnen;
(omgevings)zonevreemde bedrijven in de gemeente zullen kunnen
herlokaliseren naar dit terrein.

Door een duidelijke functiescheiding is het mogelijk om een
menging van woonverkeer (bestemming woonkern Massenhoven)
en werkverkeer (bestemming bedrijventerrein) te voorkomen. Dit
maakt dat er geen bijkomende dure infrastructuren moeten
voorzien worden ter ontsluiting van de verschillende bedrijven.
Tevens zorgt dit voor een duidelijk leesbaar
ontsluitingsmodel zowel voor het gemotoriseerd verkeer,
het transport over water alsook het langzaam verkeer.
Voor gemotoriseerd verkeer wordt er een duidelijke hiërarchie in
wegen uitgewerkt met een duidelijke hoofdas. Watergebonden
bedrijfsactiviteiten kunnen in de toekomst verder uitbreiden
zonder hierbij het langzaam verkeer te verstoren. Het fiets- en
voetpadennetwerk wordt verder uitgebouwd, waarbij er gezocht
wordt naar kwalitatieve alternatieve routes bij werken op de kade.

Het voorkeursscenario werd uitgewerkt rekening houdend met volgende
structurerende elementen:

De ligging van de nieuwe aansluiting op de N14. Er wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met de bestaande situatie. Dit
betekent dat bestaande functies (wonen, handel-supermarkt en
bedrijven) in eerste instantie kunnen blijven functioneren.
Bovendien is het belangrijk om ermee rekening te houden dat,
indien deze functies op termijn zouden verdwijnen, de ruimte ook
bruikbaar is voor de ontwikkeling als bedrijfsperceel.

De nieuwe toegangsweg vormt de ontsluiting van regionale
(watergebonden) bedrijven en twee insteekwegen voor de
ontsluiting van eerder lokale bedrijven. De meest oostelijk gelegen

insteek wordt zo ingericht dat een toekomstige noordelijke
uitbreiding mogelijk blijft.

Als tegengewicht voor de brug over het Albertkanaal is de
mogelijkheid voor de bestaande supermarkt om uit te breiden
voorzien waarbij mogelijkheden voor woningen op de verdieping
toegelaten worden. Dit hoger volume begeleidt, samen met de
bebouwing van Superhuis, de toegang naar het bedrijventerrein.

De bestaande biologisch waardevolle vijver zal verplaatst worden
naar de oostelijke, brede landschappelijke buffer, zodat deze ook
effectief een bijdrage levert op het vlak van ecologie en landschap
in relatie tot het naastliggende open ruimte gebied. Het behoud
ervan zou teveel ruimtelijk impact hebben op het inrichten van
bedrijfskavels en de aanleg van de hoofdweg. Het behoud ervan
zou het bedrijventerrein in twee delen en zo ook de
kadefaciliteiten van de mogelijks toekomstige watergebonden
bedrijfsactiviteiten beperken. Men kan zich ook afvragen wat de
ecologische waarde van deze vijver zal zijn wanneer het ingesloten
wordt door bedrijfsactiviteiten.

Gezien de ligging van het bedrijventerrein, ingesloten tussen de
N14, het Albertkanaal en de bossen van het Bisschoppenbos, is
enkel een uitbreiding in noordelijke richting mogelijk.

De noordelijke woning met bijhorend diep perceel wordt
geïncorporeerd in het bedrijventerrein. Dit maakt een logischere
perceelindeling mogelijk. Bovendien wordt zo het
ontsluitingsmodel geoptimaliseerd.

Het al dan niet herlokaliseren van het bedrijf in bouwmaterialen uit
de woonkern Massenhoven is bepalend voor de
ontsluitingsstructuur. Indien het bedrijf op zijn huidige locatie
blijft, betekent dit concreet dat er een bijkomende ontsluitingsweg
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moet voorzien worden onder de brug door over het
bedrijventerrein om vervolgens aan te sluiten op de N14. Dit
betekent niet alleen een enorme meerkost voor de ontsluiting van
één bedrijf, maar daarnaast ontstaat er ook een sluipweg
waardoor  er  een  menging  kan  ontstaan  van  woon-  en
werkverkeer. Er wordt dan ook van uitgegaan dat dit bedrijf zich
op termijn zal verplaatsen. Op de vrijgekomen ruimte wordt er een
nieuwe woonontwikkeling voorgesteld.

Voor de woonontwikkeling op de ‘voormalige’ terreinen van het
bouwmaterialen bedrijf kan op verschillende manieren vorm
krijgen. Belangrijk is de relatie met het water: ‘wonen aan het
water’. Hierbij dient er voldoende aandacht te gaan naar de
inrichting van het openbaar domein: plein of park aan het water.
De bedrijfsactiviteiten aan de overzijde van het Albertkanaal
dienen wel maximaal aan het zicht onttrokken te worden.

Landschappelijke inkleding staat voorop, wat ook de uitstraling
van het bedrijventerrein, en van de ganse kern Massenhoven, ten
goede komt.

Langzaam verkeer kan zowel via het jaagpad langs het
Albertkanaal als via een fietsroute doorheen het bedrijventerrein.

2.2 Varianten

In de eerste variant (scenario 1) wordt de uitbreiding helemaal naar het
noorden toe voorzien, tussen de woningen aan het Bisschoppenbos en het
woongebied langsheen de N14 (Figuur 2).

In de tweede variant (scenario 2) wordt, in plaats van helemaal naar het
noorden te ontwikkelen, eerder meer oostelijk ontwikkeld waarbij de
hoeve aan het Bisschoppenbos mee opgenomen wordt in het
bedrijventerrein (Figuur 3). Op die manier wordt het bedrijventerrein

compacter ontwikkeld en is er minder relatie met de woningen, gelegen
langs de N14. Voor de hoeve zouden overgangsmaatregelen kunnen
genomen worden, zodat de huidige functie (wonen) kan behouden blijven,
zolang dit gewenst is.

2.3 Grafisch plan

Figuur 4 en Figuur 5 geven het grafisch plan weer voor respectievelijk
scenario 1 (noordelijke uitbreiding) en scenario 2 (oostelijke uitbreiding).

Figuur 1 Legende grafisch plan
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Figuur 2 Inrichtingsplan scenario 1
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Figuur 3 Inrichtingsplan scenario 2
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Figuur 4 Grafisch plan scenario 1
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Figuur 5 Grafisch plan scenario 2
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3. CONCLUSIE VAN HET VERZOEK TOT
RAADPLEGING

3.1 Algemeen

De noodzaak tot het opstellen van een MER werd nagegaan op basis van
het optreden van “aanzienlijke effecten”, zoals dit blijkt uit de aard van het
plan en de ligging van het plangebied.

Op basis van een toetsing van de plan-MER-plicht overeenkomstig artikel
4.2.6 §1, 5° van het D.A.B.M. kan geoordeeld worden dat:

De opmaak van het gemeentelijk RUP “Gemengd bedrijventerrein
Massenhoven” valt onder de definitie van een plan of programma;

Het GemRUP valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M.
omdat het een plan is dat een kader vormt voor de toekenning
van een vergunning voor een project;

Het plan is niet van rechtswege plan-MER-plichtig aangezien het
RUP geen kader vormt voor een vergunning voor de in bijlage I en
II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004
opgenomen projecten.

Het RUP vormt wel een kader voor een vergunning voor de in
bijlage  III  van  het  besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  10
december 2004, aangepast door het besluit van 1 maart 2013,
opgenomen projecten, namelijk voor de rubriek 13 ‘Wijzigingen en
uitbreidingen van projecten’.

Gezien het plan een kleine wijziging inhoudt werd een screening
uitgevoerd om te oordelen of het plan aanzienlijke milieueffecten
kan veroorzaken.

3.2 Screening Plan-MER-plicht: onderzoek
aanzienlijke effecten

De geplande bestemmingswijzigingen hebben betrekking op de verdere
ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein van Massenhoven.

Gezien er voor de bijkomende verhardingen binnen het plangebied
de noodzakelijke buffering zal worden voorzien, worden geen
belangrijke fysische veranderingen en abiotische verstoringen van
het bodem- en watersysteem verwacht.

De realisatie van het plan leidt niet tot risico’s die potentieel
aanleiding kunnen geven tot schadelijke milieueffecten.

Gezien de beperkte schaal van de nieuwe ontwikkelingen wordt er
geen significante impact op het verkeerssysteem verwacht.

Rekening houdend met de reeds aanwezige en beperkte
uitbreiding van de activiteiten binnen het plangebied zal de lucht-
en geluidskwaliteit ten gevolge van emissies van verkeer en/of
verwarmingsemissies niet significant wijzigen.

Er treden geen significante verstoringen op van beschermde of
waardevolle cultuurhistorische, landschappelijke of
ecologische elementen.

Globaal kan geoordeeld worden dat het plan (voor zowel
scenario 1 als scenario 2) niet resulteert in aanzienlijke
milieueffecten en bijgevolg niet plan-MER-plichtig is.
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4. GEÏNTEGREERD ADVIES

Met het oog op raadpleging en adviesverlening over de mogelijke
aanzienlijke effecten die het voorgenomen plan kan hebben, werd de nota
“verzoek tot raadpleging” op 1 december 2015 overgemaakt aan volgende
instanties:

Provinciebestuur Antwerpen – Departement Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke Planning
Agentschap Ondernemen – Entiteit Ruimtelijke Economie
Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Beleidscoördinatie
en Omgeving
Ruimte Vlaanderen – Afdeling Planning
Agentschap Natuur en Bos (ANB)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Departement LNE – Afdeling Land en Bodembescherming,
Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON)
Nv De Scheepvaart
Departement LNE – Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid –
Dienst Veiligheidsrapportage

Alle instanties brachten hun advies uit op het "verzoek tot raadpleging",
hetzij na het versturen van een herinneringsbrief op 5 januari 2016.

Het Departement Landbouw en Visserij geeft een voorwaardelijk
positief advies:

Departement Landbouw en Visserij stelt  dat  elke  vorm  van
buffering (zowel visuele buffering als buffering naar
waterproblematiek) dient te gebeuren binnen de grenzen van het
plangebied. Daarnaast dienen zowel de eigenaars als de
gebruikers op een correcte wijze vergoed te worden voor hun
verlies aan landbouwgrond.

Nv De Scheepvaart wenst de langzaam-verkeer-verbinding op
het jaagpad (zie inrichtingsplan) te verleggen tot na de paars-
blauw gearceerde zone. Daarnaast vraagt ze om de zone rond de
brug te voorzien als zone voor watergebonden activiteiten, om de
interne wegenis nog niet vast te leggen; om geen (visuele)
barrières te bouwen en om de mogelijkheid voor Seveso-bedrijven
open te houden. Tenslotte geeft ze aan dat het Albertkanaal ter
hoogte van het plangebied in ophoging ligt, waardoor de lozing
van hemelwater niet gravitair mogelijk is.

De overige adviesverlenende instanties zijn van oordeel dat de mogelijke
gevolgen op het milieu in de nota “verzoek tot raadpleging” correct zijn
beschreven, dat het besluit van het gevoerde milieueffectenonderzoek
correct is en dat het plan bijgevolg geen aanzienlijke milieueffecten zal
creëren1.

Globaal genomen worden door deze instanties geen bezwaren geuit met
betrekking tot de ontheffing van de plan-MER-plicht voor het GemRUP
"Gemengd bedrijventerrein Massenhoven" te Zandhoven.

Aanvullend  wordt  door  een  aantal  instanties  in  hun  advies  wel  om  een
bijkomende toelichting van de nota “verzoek tot raadpleging” gevraagd of
worden suggesties gedaan om het plan verder te optimaliseren (mogelijke
milieueffecten verder te minimaliseren). In paragraaf 5 “Doorwerking naar
het voorgenomen plan” wordt aangegeven hoe de (voor dit plan)
relevante elementen zullen worden vertaald naar het voorgenomen plan.

Het Provinciebestuur Antwerpen – Departement
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Dienst Ruimtelijke
Planning vraagt om figuur 38 in het verzoek tot raadpleging aan
te passen, om bij de inplanting van de wadi’s rekening te houden

1 Steeds van toepassing voor het specifieke aspect waar deze adviesverlenende instanties
betrekking op hebben.
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met de hoge grondwaterstanden in het plangebied, om de
landbouwgebruikskaart na te zien en om de impact op de buurt-
en voetwegen te onderzoeken.

Het Agentschap Ondernemen – Entiteit Ruimtelijke
Economie geeft aan dat de maatregelen die voortvloeien uit de
opmaak van het RUP, hun weerslag dienen te vinden in het
plangebied zelf.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vraagt om
de herlokalisatie van het bouwmaterialenbedrijf te verduidelijken,
om rekening te houden met de effecten voor de zwakke
weggebruiker tijdens de aanlegfase en om te allen tijde voldoende
terug te koppelen met AWV en MOW.

5. DOORWERKING NAAR HET VOORGENOMEN
PLAN

In deze paragraaf wordt bijkomende toelichting gegeven, als antwoord op
bepaalde opmerkingen van de adviesinstanties. Ook wordt aangegeven
welke elementen doorwerken in het RUP of nog verder onderzocht zullen
worden in de verdere procedure.

Binnen het plangebied wordt een “zone voor landschappelijk
buffergroen” voorzien (zie grafisch plan). Met betrekking tot de
hemelwaterafvoer wordt er in het plangebied een collectieve
buffer- en infiltratievoorziening (wadi’s en grachten) voorzien,
welke vertraagd geloosd op het Albertkanaal. Voor de buffering
zullen geen bijkomende (landbouw)gronden worden ingenomen.

In het RUP wordt een register opgemaakt van de mogelijke
planschade, gebruikersschade of kapitaalschade. De vigerende
wetgeving zal toegepast worden met betrekking tot het vergoeden
van deze schade.

De langzaam-verkeer-verbinding aangeduid op het inrichtingsplan
wordt niet juridisch verankerd in het RUP. Op het grafisch plan is
het jaagpad niet aangeduid als voet- en fietsweg. In realiteit zal
het jaagpad gebruikt worden door fietsers en wandelaars. Indien
de kade in werking is, zijn er alternatieven voor langzaam verkeer.
Vanaf het jaagpad worden meerdere langzaam-verkeer-
verbindingen naar het plangebied voorzien.

De gevraagde bestemmingswijziging van de zone rond de brug zal
in het kader van het voorontwerp RUP met NV de Scheepvaart en
andere bevoegde instanties worden besproken in functie van de
heraanleg van de brug.

De inrichtingsplannen geven een indicatie van de mogelijke
inrichting  van  het  plangebied.  In  het  RUP  wordt  de  daarop
weergegeven interne wegenis niet vastgelegd.

Het onttrekken van het zicht van de watergebonden activiteiten is
van toepassing op het plangebied zelf, niet op het
bedrijventerrein, door rekening te houden met de inplanting van
de gebouwen (woningen) en de inrichting van de openbare
ruimte.

Het hemelwater zal, in plaats van naar het Albertkanaal, vertraagd
worden afgevoerd naar de RWA van de N14 die bij de heraanleg
van de N14 wordt voorzien. Het benodigde buffervolume binnen
het plangebied en het lozingsdebiet zullen voldoen aan de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.

De gemeente wenst, gezien de nabije ligging van het woongebied
van Zandhoven, om geen Seveso-bedrijven toe te staan.
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De rotonde N14/Vaartstraat/Kerkstraat ter ontsluiting van
bedrijventerrein is naar aanleiding van de voortgang van de
herinrichtingsstudie van de N14 fase 3 verder uitgewerkt. Bij de
voorlegging van het dossier (projectnota) aan de Regionale
MobiliteitsCommissie (RMC) op 19/11/2015 is voor dit knooppunt
een geactualiseerd plan voorgelegd (Figuur 6), waardoor Figuur
38 in het verzoek tot raadpleging achterhaald is.

Figuur 6 Rotonde N14/Vaartstraat/Kerkstraat ter ontsluiting van
bedrijventerrein (RMC 19/11/2015)

Bij de inplanting van de wadi’s zal rekening gehouden worden met
de infiltratiecapaciteit van het plangebied. In het RUP worden
hiervoor geen specifieke zones afgebakend.

Sinds 2012 heeft zich op het landbouwperceel in het
industriegebied een bedrijf gevestigd. De overige
landbouwpercelen op de landbouwgebruikskaart zijn wel nog
effectief in landbouwgebruik.

Binnen het plangebied zijn buurt- en voetwegen aanwezig (Figuur
7; Sentier n.11, Chemin n.4 en Chemin Particulier (Sentier n.16)).

Figuur 7 Buurt- en voetwegen (rode lijn: voet- en fietsweg cf. RUP)

De oostelijke voet- en fietsweg overlapt deels met deze buurt- en
voetwegen. De nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein
wordt iets ten noorden van, parallel aan, de Sentier n.11 voorzien.
Het is niet aangewezen om een bijkomende voetweg (ter hoogte
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van Sentier nr.11) over het bedrijventerrein te voorzien. Dit geldt
eveneens voor het deel van de buurt- en voetweg Chemin n.4 die
over het bedrijventerrein loopt. Deze dienen conform de vigerende
wetgeving afgeschaft of verlegd te worden.

Zoals bovenstaand al aangeven zal binnen het plangebied zelf de
nodige aandacht moeten gaan naar het maximaal aan het zicht
onttrekken van de bedrijfsactiviteiten aan de overzijde van het
Albertkanaal ter hoogte van de woonontwikkeling ten westen van
de N14.

Het is momenteel nog onzeker dat het bouwmaterialen bedrijf zich
gaat herlokaliseren. Hieromtrent zijn gesprekken lopende tussen
de gemeente en het bouwmaterialen bedrijf. Indien het bedrijf
niet verplaatst wordt, zullen de in het verzoek tot raadpleging
besproken positieve effecten van de herlokatie wegvallen. Binnen
het  RUP  blijft  de  aanwezigheid  van  het  bedrijf  op  de  huidige
locatie mogelijk.

Tijdens de aanlegfase zal rekening worden gehouden met de
zwakke weggebruiker. Op projectniveau zullen de benodigde
milderende maatregelen verder uitgewerkt worden.

De  gemeente  zal  AWV  en  MOW  op  de  hoogte  houden  van  de
ontwikkelingen in het plangebied.
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