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Lijst met afkortingen

Afw Afwaarts
BAU business as usual
Bibeko binnen bebouwde kom
Bubeko buiten bebouwde kom
BS Belgisch Staatsblad
bvo brutovloeroppervlakte
DRO Decreet Ruimtelijk Ordening
PRUP Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
MER Milieueffectenrapport
m.e.r. milieueffectrapportage
MMM-L Multimodaal model Limburg
mvtg motorvoertuigen
opw opwaarts
pae personenautoequivalenten
PRS Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Ri richting
RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
RUP Ruimtelijk Uitvoeringsplan
SBZ-H Speciale Beschermingszone – Habitatrichtlijngebied
VHA Vlaamse Hydrografische Atlas
VEN Vlaams Ecologisch Netwerk
VVC Vlaams Verkeerscentrum
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1 Voorwoord

De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de
m.e.r.-procedure.
Dit document vormt het eindrapport van het plan-MER in kader van de NO en
ZO omleidingsweg te Tongeren. De mogelijke milieueffecten door realisatie
van het plan worden onderzocht. Deze milieueffectenbeoordeling geeft mee
input in het definiëren van de bestemmingswijzigingen in het plangebied.
Daarnaast wordt er aangegeven op welke wijze de voorgestelde milderende
maatregelen kunnen worden geïntegreerd in het RUP.

1.1 Milieueffectrapportage: algemeen

Het voornemen om in Tongeren zowel een NO als een ZO omleidingsweg te
voorzien zal worden afgetoetst aan de impact op het milieu. Dit gebeurt door
opmaak van een milieueffectenrapport (kortweg MER). Milieueffectrapportage
(kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat
een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden bestudeerd,
besproken en geëvalueerd. Via het milieuonderzoek wordt getracht om de
voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg stadium van de
besluitvorming te kennen zodat ze kunnen worden voorkomen of gemilderd.
Op die wijze kan het voorliggend project of plan worden bijgestuurd. Het
milieueffectrapport vormt bijgevolg een belangrijk instrument in de
besluitvorming. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om te
beslissen of een bepaald project of plan toegelaten of vergund zal worden en
onder welke voorwaarden.

Het voornemen tot de aanleg van een NO én een ZO omleidingsweg betreft
een plan, waarbij binnen het planMER voor elke kwadrant een aantal
tracéalternatieven zullen worden afgewogen. Doordat de realisatie van de
omleidingswegen niet verenigbaar is met de huidige bestemmingen op het
gewestplan, dient een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden. Dit
planMER fungeert als voorbereiding op het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Omdat het planMER wordt opgesteld in functie van het op te maken RUP moet
het duidelijke uitspraken bevatten omtrent de elementen die in het RUP
moeten worden opgenomen, met name een gemotiveerde afweging van de
tracé-alternatieven en inrichtingsconcepten en een opgave van milderende
maatregelen met een ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld de situering en het
ruimtebeslag van een geluidsscherm of –berm, eventuele maatregelen inzake
waterberging, enz.). Naast mogelijke ruimtelijke maatregelen kan het planMER
ook opgave doen van niet-ruimtelijke maatregelen (bv. flankerende
maatregelen, maatregelen op het vergunningenniveau,…).

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

Het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18
december 2002 (het zogenaamde mer/vr-decreet, hierna “het decreet”
genoemd) beschrijft de m.e.r.-procedure (BS 13 februari 2003). Dit decreet is
op het vlak van milieueffectrapportage voor plannen en programma’s gewijzigd
(BS 20/06/2007). Deze wijziging trad in voege vanaf 1 december 2007.

Volgende procedure wordt gevolgd:
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Kennisgevingsfase+
De initiatiefnemer controleert of het plan moet onderworpen worden aan een
milieueffectrapportage. Als het voorgenomen plan m.e.r.-plichtig is, stelt de
initiatiefnemer een team van deskundigen samen. Na het opstellen van de
kennisgevingsnota, dient de initiatiefnemer het dossier in bij de bevoegde
overheid, namelijk de Dienst Mer, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid,
van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Na het ontvangen van de
nota onderzoekt de Dienst Mer of deze volledig is. Na eventuele aanpassingen
wordt het dossier volledig verklaard. De administratie neemt een beslissing
over de volledigheid van de kennisgevingsnota en betekent, uiterlijk binnen
een termijn van twintig dagen na datum van ontvangst van de kennisgeving,
deze beslissing aan de initiatiefnemer.
In deze kennisgeving wordt niet alleen een beschrijving gegeven van de wijze
waarop de beoordeling van de milieueffecten zal gebeuren. De
onderzoeksmethodiek wordt meteen ook toegepast zodat een ontwerp van
milieubeoordeling (ontwerp-MER) in deze kennisgevingsnota+ wordt
geïntegreerd.
Bij indiening van een gebundelde kennisgeving/ontwerp-MER (zoals hier het
geval is) behandelt de dienst Mer dit document in eerste instantie als een
kennisgeving. De volledigheid als kennisgeving wordt onderzocht en afgetoetst
aan de decretale bepalingen ter zake. De volledigverklaring van het
kennisgevinggedeelte spreekt zich met andere woorden niet uit over de
methodologische of inhoudelijke correctheid van de volledige gebundelde
kennisgeving/ontwerp-MER.

De kennisgevingsnota+ werd volledig verklaard door de dienst Mer op 20
december 2014. De terinzagelegging liep van 6 januari 2014 tot en met 5
februari 2014. Het kennisgevingsnota+ dossier was gedurende de
terinzagelegging te raadplegen bij de Stad Tongeren en op de website van de
dienst Milieueffectrapportagebeheer. De aankondiging heeft plaatsgevonden in
Het Laatste Nieuws / De nieuwe Gazet editie Limburg van maandag 6 januari.

Richtlijnenfase en uitvoeringsfase
De Dienst Mer stelt de volledig verklaarde kennisgeving+ onverwijld ter
beschikking van het publiek (= terinzagelegging) op volgende wijzen:

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;

Bij de initiatiefnemer;
Via de internetsite van de administratie.

De Dienst Mer bezorgt eveneens een afschrift van de volledig verklaarde
kennisgeving+ aan de betrokken gemeentebesturen, de provinciale overheid
en de door de Vlaamse regering aangewezen administraties.
Tijdens de terinzagelegging van de kennisgevingsnota+ kunnen de burgers
reageren. Bij de bekendmaking of terinzagelegging wordt duidelijk
aangegeven dat eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het
voorgenomen plan-MER binnen de 30 dagen na volledig verklaring van de
kennisgeving aan de Dienst Mer moeten worden bezorgd.

De dienst Mer organiseert binnen de voorziene termijn een bespreking van de
bijzondere richtlijnen. Bij indiening van een gebundelde kennisgeving/ontwerp-
MER (zoals hier het geval is) betreft het een uitgebreide richtlijnenvergadering
waar het volledige document wordt besproken, dus zowel het voorstel van
inhoud en methodologie (kennisgevingelementen) als het ontwerp van
uitwerking hiervan (ontwerp-MER element). Het betreft dus een vergadering
die een combinatie vormt van richtlijnenvergadering en
ontwerptekstbespreking.

Op basis van inspraakreacties van de inwoners en reacties van de
aangeschreven administraties en openbare besturen en na de
richtlijnenvergadering, stellen de medewerkers van de dienst Mer richtlijnen op
die de initiatiefnemer moet volgen bij het opstellen van het milieueffectrapport.
De dienst Mer betekent deze richtlijnen binnen de 70 dagen na goedkeuring
van de kennisgeving aan de initiatiefnemer, de betrokken overheden,
administraties en het college van burgemeester en schepenen van het
gemeentebestuur.

De richtlijnenvergadering vond plaats op 11 maart 2014 in het VAC te Hasselt.

Beoordelingsfase
Na indiening van het definitieve plan-MER bij de Dienst Mer controleert deze
of het MER beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen, of de
aangewende methodologie correct is en of de opmerkingen verwerkt werden.
Daarna keurt de dienst het MER goed of af en stelt ze een goedkeurings- of
afkeuringsverslag op.
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Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 50 dagen betekend aan
de initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties, de MER-
coördinator en het college van burgemeester en schepenen van de betrokken
gemeentebesturen. Een goedgekeurd MER is een officieel document. Na
goedkeuring worden de ‘niet technische samenvatting’ en het
goedkeuringsverslag op de MER-website geplaatst.
Een goedgekeurd plan-MER is - in het kader van een RUP-procedure - vereist
ten behoeve van de officiële opstart van dit proces (plenaire vergadering).
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2 Inleiding

2.1 Beknopte beschrijving plan

Om een oplossing te bieden aan het huidige congestieprobleem op de
stedelijke ringweg ‘De Wallen’ wordt voorzien in de aanleg van een
noordoostelijke omleidingsweg. Tevens wordt in het kader van een betere
ontsluiting van het bestaande regionale bedrijventerrein Overhaem een nieuwe
zuidelijke verbinding beoogd, nl. de zuidoostelijke omleidingsweg. Beide
omleidingswegen hebben dus een verschillende functie en vormen dan ook
geen alternatieven van elkaar.

Voor de aanleg van zowel de NO als de ZO omleidingsweg dient een ruimtelijk
uitvoeringsplan opgemaakt te worden. De hierin opgenomen
bestemmingswijzigingen moeten een kader bieden voor het afleveren van een
stedenbouwkundige vergunning in functie van de aanleg van beide
omleidingswegen. Een op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan moet voldoen
aan de MER-plicht.

2.2 Initiatiefnemer van het plan

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg
VAC Hendrik Van Veldeke
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

Contactpersoon: Katleen Loos

2.3 Administratieve voorgeschiedenis

Het dossier van de zuidoostelijke omleidingsweg is reeds jarenlang hangende.
Voor de zuidoostelijke omleidingsweg werd in het verleden reeds een tracé
gedetailleerd uitgewerkt. Dit tracé is reeds in overdruk op het gewestplan
opgenomen. Het betreft het tracé dat zich situeert ten noorden van de Kevie.
Voor dit tracé werd reeds een passende beoordeling opgemaakt waarin de
impact van de zuidoostelijke omleidingsweg op het natuurgebied de Kevie
werd onderzocht.

Voor dit dossier werd reeds een planMER opgemaakt volgens het
integratiespoor. In Art. 4.2.4. van het plan-MER decreet1 werd de mogelijkheid
voorzien om via een decreet of besluit de procedure tot de opmaak van een
plan-MER te integreren in de opmaakprocedure van een van een plan of een
programma. Voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) is de procedurele
integratie van het planMER en het RUP uitgewerkt in het integratiespoorbesluit
voor RUP’s. Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het
integratiespoor voor de milieueffectrapportage voor een ruimtelijk
uitvoeringsplan werd bekrachtigd op 18 april 2008. (BS 30 mei 2008). Echter
ten gevolge van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof werd dd. 31 juli 2013
het artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de
procedure van het integratiespoor regelt, vernietigd. Daar ondertussen het
MER werd vervolledigd, wordt dit plan-MER integraal, in de vorm van een
kennisgevingsnota+ terug ter inzage gelegd volgens de generieke procedure.

Voorliggende nota kadert binnen de opdracht die in 2010 werd gegund. Deze
opdracht is tweeledig, nl.
1. een ruimtelijke voorstudie van haalbare tracés voor de NO als voor de ZO

omleidingsweg
2. de opmaak van een planMER waarin zowel de NO als de ZO

omleidingsweg op hun milieueffecten onderzocht worden.
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2.4 Toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht

Om de aanleg van zowel de NO als de ZO omleidingsweg mogelijk te maken
dienen bestemmingsvoorschriften te worden gewijzigd en is bijgevolg een
ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk. Volgens het gepubliceerde plan-m.e.r.-
decreet2 valt een plan dat wordt opgesteld om middels een
wetgevingsprocedure door de Vlaamse Regering te worden vastgesteld én dat
het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project
binnen het toepassingsgebied van het plan-m.e.r.-decreet. Dit betekent dat het
voorziene RUP binnen het toepassingsgebied van het decreet valt en
aangezien er mogelijk aanzienlijke milieueffecten zullen optreden door
voorliggend plan is een planMER nodig. Daarenboven kan het voorgenomen
plan een invloed hebben op habitatrichtlijngebieden zodat een passende
beoordeling noodzakelijk is. Aangezien het plan echter geen klein gebied op
lokaal niveau of geen kleine wijziging inhoudt, maakt dat het plan door de
noodzaak aan een passende beoordeling eveneens van rechtswege plan-
m.e.r.-plichtig is.

2.5 Voorgesteld team van deskundigen

Externe deskundigen

Discipline Naam Erkenningsnummer Erkenning
 vervalt op

Coördinator Paul Durinck

Geluid en trillingen Guy Putzeys MER/EDA/393/V-4 onbepaalde
duur

Lucht Jan Verstraeten MB/MER/EDA/048-V3 20/12/2014

Bodem Sofie Heirman MB/MER/EDA/656-V1 09/10/2015

Grondwater Sofie Heirman MB/MER/EDA/656-V2 09/10/2015

Oppervlaktewater Sofie Heirman MB/MER/EDA/656-V2 09/10/2015

Fauna en flora Paul Durinck MB/MER/EDA-579-V1 onbepaalde
duur

2 Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (BS. 20 juni 2007).

Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie deeldomeinen landschap
en archeologie

Paul Durinck MB/MER/EDA-579-V2 onbepaalde
duur

Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie deeldomeinen landschap
en bouwkundig erfgoed

Rik Houthaeve MB/MER/EDA-520-V3 onbepaalde
duur

Mens – deeldomeinen ruimtelijke
aspecten en mobiliteit

Rik Houthaeve MB/MER/EDA-520-V3 onbepaalde
duur

Daarnaast werken ook Lowie Steenwegen (disciplines Mens – ruimtelijke
aspecten en Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie), Rob Smeets
(discipline Mens-mobiliteit), Sven Loridan (medewerking discipline geluid) en
Soetkin Verryt (coördinatie, disciplines Mens – ruimtelijke aspecten en
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie) mee aan het MER.

Interne deskundigen
- Katleen Loos, AWV
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2.6 Verdere procedures en besluitvorming

2.6.1 Watertoets

Samen met het planMER worden de nodige elementen voor het opstellen van
een Watertoets conform de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid
aangeleverd. Eenmaal de bestemmingswijziging vastgelegd is en er meer
projectinformatie bekend is, worden deze toetsen op een meer gedetailleerde
wijze opnieuw uitgevoerd in functie van de vergunningsaanvraag.

2.6.2 Ruimtelijk uitvoeringsplan

Zoals reeds aangegeven wordt het planMER opmaakt in functie van een
eventueel op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
De noodzaak tot een ruimtelijk uitvoeringsplan is echter afhankelijk van de
keuze van het tracé. Zo zal voor een deel van het noordelijk omleidingstracé
hoogstwaarschijnlijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakt moeten worden, terwijl
de noodzaak voor de zuidoostelijke omleidingswegen  afhankelijk is van het
feit of het omleidingstracé gerealiseerd kan worden binnen de contouren zoals
voorzien op het gewestplan. Indien een RUP noodzakelijk is, dient bilateraal
overleg met de bevoegde adminsitraties bijkomend nog uit te klaren of het een
provinciaal of een gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan betreft. Deze
informatie was nog niet beschikbaar bij het uitwerken van voorliggend
planMER.

In het RUP krijgt het gekozen tracé voor zowel de NO als de ZO
omleidingsweg een juridische basis onder de vorm van een reservatiestrook.
Het uitvoeringsplan kan tevens uitspraken doen over de vorm en de inrichting
van de weg (bv. dimensionering, vorm van kruispunten, het vermijden van
rechtstreekse aansluitingen,…) en kan bestemmingswijzigingen omvatten in
functie van het realiseren van milderende maatregelen (bv. buffering). De
inhoud van het planMER, meer specifiek de ruimtelijke consequenties van
milderende maatregelen, zullen worden bijgevoegd aan het RUP. Dit kan
gebeuren door een integratie in de toelichtingsnota of als afzonderlijk
document dat als bijlage aan het RUP wordt toegevoegd. Na de plenaire
vergadering (en eventuele bijsturingen) wordt het voorontwerp RUP voorlopig
vastgesteld. Dit ontwerp RUP wordt vervolgens onderworpen aan een

openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De inspraakreacties worden
gebundeld en verwerkt en uiteindelijk wordt het RUP (na eventuele
aanpassingen) definitief vastgesteld.

2.6.3 Project-m.e.r.-plicht

In het kader van de definitieve aanvraag van de stedenbouwkundige
vergunning voor de aanleg van de omleidingswegen dient de project-m.e.r.-
plicht te worden ingevuld, dit om de milieueffecten van het gekozen wegtracé
in detail te evalueren.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage (BS 17/02/2005) bepaalt in bijlage I en bijlage II voor
welke activiteiten een project-MER vereist is en voor welke activiteiten een
gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan worden ingediend. Volgende rubrieken
zijn op voorliggend plan van toepassing:
- Rubriek 10-e van Bijlage II en meer bepaald de subrubriek betreffende de

aanleg van wegen met 4 of meer rijstroken over een lengte van 1 km tot
10 km.

- Rubriek 13 van Bijlage II betreffende wijziging of uitbreiding van projecten
van Bijlage I of II, waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of
worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu
kunnen hebben.

Voor projecten van Bijlage II kan een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van
de project-MER-plicht worden aangevraagd.

2.6.4 Vergunningsprocedure

Eens het project-MER of de ontheffingsnota – voor zover van toepassing – is
opgemaakt en goedgekeurd, kunnen de benodigde vergunningen worden
aangevraagd. In het kader van de vergunningsaanvraag is eveneens een
openbaar onderzoek voorzien. Gedurende 30 dagen kan iedereen zijn
bezwaren of opmerkingen formuleren. Deze worden gericht naar het college
van burgemeester en schepenen. De vergunningverlenende overheid moet
zich daarna uitspreken over elk van de ingediende bezwaren en opmerkingen.
Deze uitspraak moet voldoende gemotiveerd zijn. Uiteindelijk wordt er een
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beslissing genomen met betrekking tot de vergunningsaanvraag. Hierbij dient
een verfijnde watertoets te worden uitgevoerd.
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3 Situering van het plan

3.1 Doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad

3.1.1 Doelstelling van het plan

Het doel van voorliggend plan is tweeledig.
- Enerzijds wordt met de noordelijke omleidingsweg getracht om een

oplossing te bieden aan het huidige congestieprobleem op de stedelijke
ringweg ‘De Wallen’

- Anderzijds wordt met de zuidelijke omleidingsweg een betere ontsluiting
van het bestaande regionale bedrijventerrein Overhaem beoogd.

De doelstelling van het plan wordt gedurende het verdere planningsproces
verfijnd, geherformuleerd en herwerkt tot een voorontwerp van RUP. Het
abstractieniveau van deze doelstelling bepaalt de bewegingsruimte die nog
rest voor het planningsproces en de besluitvorming over het plan.

3.1.2 Reikwijdte en detailleringgraad van het voorgenomen ruimtelijk
uitvoeringsplan

Niet enkel is het van belang de doelstelling van het voorgenomen plan,
namelijk het bestemmen van een gebied voor weginfrastructuur te formuleren,
maar ook de reikwijdte en detailleringgraad van het plan. De doelstelling van
het plan wordt gedurende het verdere planningsproces verfijnd,
geherformuleerd en herwerkt tot een voorontwerp van RUP. Het
abstractieniveau van deze doelstelling bepaalt de bewegingsruimte die nog
rest voor het planningsproces en de besluitvorming over het plan.

De reikwijdte en detailleringgraad van het voorgenomen plan zijn echter meer
onderhevig aan verfijning en aanpassing, dit aan de hand van verkregen
inzichten en beoordeling van de programma-onderdelen in het lopende
planningsproces. Dit is eigen aan het evolutieve en iteratieve karakter van het
planningsproces.

De reikwijdte van het voorgenomen plan kan als volgt worden aangegeven:
- Een zuidoostelijke omleidingsweg tussen de Maastrichtersteenweg (N79)

en de Luikersteenweg (N20);
- Een noordoostelijke omleidingsweg tussen de Maastrichtersteenweg (N79

en de Molenweg), met mogelijke doortrekking tot de Bilzersteenweg
(N730)

- kwalitatieve buffering naar omliggende gebieden of functies.

De detailleringgraad van het voorgenomen RUP bestaat uit het volgende:
- één bestemmingsvoorschrift voor weginfrastructuur waarin de toegelaten

werken worden vastgelegd en waarin wordt aangegeven wat met de niet
benutte ruimte, na aanleg van de infrastructuur, zal gebeuren;

- Bijzondere aandacht gaat uit naar buffering en andere
leefbaarheidsmaatregelen t.g.v. de nieuwe wegverbinding t.o.v.
nabijgelegen gebieden.

Andere specifieke inrichtingsvoorschriften kunnen het resultaat zijn van het
planningsproces, in het bijzonder van het actorenoverleg, milieubeoordeling en
ruimtelijk ontwerp. Enerzijds kunnen deze vertaald worden in het plan of de
voorschriften. Anderzijds kunnen deze niet behoren tot het voorgenomen
detailniveau. Deze specifieke inrichtingsmaatregelen die niet kunnen
doorwerken in het ruimtelijk uitvoeringsplan, worden dan beschouwd als
aanbevelingen of aandachtspunten naar het vervolgtraject tot realisatie van
het wegproject (bv. inrichting, vergunningsfase). Aandachtspunten omvatten
aspecten die bijkomend onderzoek op projectniveau vereisen.

De doelstelling, reikwijdte en detailleringgraad zullen sturend zijn voor het
onderzoek dat gevoerd wordt in de planMER. Alle andere elementen maken
deel uit van het project en zullen worden onderzocht in de projectMER of
ontheffingsdossier.
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3.2 Ruimtelijke situering

Tongeren ligt in het zuiden van de
provincie Limburg. Geografisch is
Tongeren gesitueerd tussen drie
agglomeraties Luik, Maastricht
(Nederland) en de bipool
Hasselt/Genk. Tongeren wordt
ontsloten door de E313
(Antwerpen, Hasselt, Luik) in het
oosten, de E40 (Brussel-Luik) in
het zuiden. De goederenspoorlijn
34 (Antwerpen, Aken) doorsnijdt
de gemeente.

Figuur 3-1: Geografische situering van de stad Tongeren binnen de Provincie Limburg

3.3 Beleidsmatige situering

3.3.1 Relatie met het RSV

3.3.1.1 Lijninfrastructuur

De belangrijkste uitgangspunten die in het RSV vernoemd worden om een
duurzame mobiliteit te bewerkstelligen, worden als volgt beschreven:
- het garanderen van de noodzakelijke bereikbaarheid van en in Vlaanderen

omwille van de belangrijke impact ervan op de economische ontwikkeling;
- het garanderen van de beoogde leefbaarheid;
- het vergroten van de verkeersleefbaarheid;
- het afremmen van de groei van de automobiliteit door het verbeteren van

de kwantitatieve en kwalitatieve ruimtelijke condities voor de alternatieve
vervoerswijzen;

- het optimaliseren van de grotendeels bestaande infrastructuur.

In het RSV wordt ervoor geopteerd het bestaande wegennet te optimaliseren.
Deze optimalisering houdt een functionele categorisering van het wegennet in.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdwegennet, de primaire wegen,
de secundaire wegen en de lokale wegen. Functioneel heeft men drie
hoofdfuncties: de verbindingsfunctie, de verzamelfunctie en de functie van het
toegang geven. De categorisering zal de optimale invulling en uitbouw van
deze drie functies bewerkstelligen:
- hoofdwegen zijn wegen met een internationale en een gewestelijke

verbindingsfunctie;
- primaire wegen zijn wegen met een verbindingsfunctie en een

verzamelfunctie op Vlaams niveau;
- Secundaire wegen zijn wegen met een verbindingsfunctie en

verzamelfunctie op lokaal en bovenlokaal niveau;
- Locale wegen zijn wegen met het toegang geven als belangrijkste functie.

De selectie van de secundaire wegen gebeurt in de provinciale ruimtelijke
structuurplannen. Er wordt aangegeven dat in uitzonderlijke gevallen er
omwille van de leefbaarheid nieuwe tracés kunnen worden aangelegd. Nieuwe
trajecten kunnen enkel worden opgenomen als:
- het traject ruimtelijk ingepast wordt en rekening houdt met de

ontwikkelingsperspectieven voor de structuurbepalende functies landbouw,
natuur en bos en de aanleg geen bijkomende dynamiek veroorzaakt die in
het gebied niet gewenst is;

- het nieuwe traject meer dan andere alternatieven tot een betere
verkeersleefbaarheid leidt;

- er geen afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van het
hoofdwegennet (incl. de primaire wegen) en de taak ervan niet overneemt.

3.3.2 Relatie met het PRSL

In het PRSL worden afwegingscriteria ten aanzien van mogelijke
omleidingswegen opgenomen. De aanleg van omleidingswegen kan enkel als:
- de functie van het bestaand hoofdwegennet niet wordt aangetast
- de ruimtelijke afweging met respect voor de open ruimte belangen gebeurt

en
- er geen andere alternatieven mogelijk zijn.
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Die wegen zullen in het altgemeen worden uitgevoerd als autowegen of wegen
met gescheiden verkeersafwikkeling zonder uitritten. Die rondwegen kunnen
enkel worden toegestaan op basis van een verbetering van de
verkeersleefbaarheid maar niet op basis van de verbetering van de
verbindingsfunctie.

Voorwaarden waaraan een weg moet voldoen om in aanmerking te komen
voor de aanleg van een plaatselijke omleiding zijn als volgt:
- het betreft een secundaire weg, maw een weg met een regionale functie
- er is een ernstig leefbaarheids- en verkeersveiligheidsprobleem
- de verwachting is dat het verkeer (en daarmee ook de problemen) in de

toekomst nog zal toenemen
- de herinrichting van het bestaand tracé werd bestudeerd maar kan geen

bevredigende oplossing bieden.
- De verkeersveiligheid moet na aanleg van de omleiding objectief en

beduiden verhogen op het bestaand tracé (maw er moet voldoende
doorgaand verkeer zijn dat via de omleiding kan worden omgeleid).

- De bestaande weg krijgt na aanleg van de omleiding de functie van lokale
weg

De voorwaarden waaraan het nieuwe tracé moet voldoen, zijn de volgende:
- Er mogen geen nieuwe veiligheids- of leefbaarheidsproblemen gecreëerd

worden
- De nieuwe weg mag geen barrière vormen binnen het bestaand bebouwd

weefsel
- De nieuwe weg dient zo kort mogelijk rond de kern te lopen om

versnippering van de ruimte tegen te gaan
- Het nieuw tracé dient zodanig gekozen dat de natuurlijke, landschappelijke

en stedelijke kwaliteiten maximaal behouden blijven
- De nieuwe weg betekent een groeigrens voor de uitbreiding van de kern
- Nieuwe toegangen, ook gegroepeerde, zijn aan die weg niet gewenst
- De uitvoering is van het type 2x1.

3.3.3 Relatie met het GRS

De gemeente Tongeren stelt een duurzaam mobiliteitscenario voorop
waarbinnen volgende visies in relatie tot het nieuwe tracé naar voor worden
geschoven:

- Binnen Tongeren, als economisch knooppunt en
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, worden de economische
activiteiten gebundeld op lokale en regionale bedrijventerreinen. Een
optimale lokalisatie van lokale, gemengd regionale en specifiek
regionale bedrijventerreinen, in relatie tot een goede ontsluiting op het
hoofdwegennet wordt vooropgesteld.

- Om een duurzame mobiliteit te verkrijgen wordt een gericht locatiebeleid
gevoerd in het bundelen van een aantal voorzieningen.

- De wegencategorisering binnen het beleidsscenario wordt in functie van
het RSC en het RSPL opgesteld met een ontwikkeling van autoluwe
ketenen en de ontlasting van kernen van doorgaand verkeer.

- Een verbeterde verbinding naar de E40 versterkt de bereikbaarheid van
Tongeren.

- De herinrichting van de wegen binnen Tongeren gebeurt in functie van
het verhogen van de verkeersveiligheid en mobiliteitsbeheersing. Zo
wordt een wijziging in de modal split ten voordele van het openbaar
vervoer en de fiets verkregen.

- Om de leefbaarheid van de historische kern te garanderen, de
ontwikkeling van de stationsomgeving en de Ambiorixkazerne te
kunnen realiseren, de barrièrewerking van het spoor op te heffen, en
een goede ontsluiting van het bedrijventerrein “Overhaem” en de
kleinhandelszone aan de Luikersteenweg (N20) naar het
hoofdwegennetwerk te verzekeren, wordt prioriteit gegeven aan de
aanleg van de zuidoostelijke verbindingsweg. Dat wordt gekoppeld
aan de heraanleg van de Overhaemlaan en de herinrichting van de
Wallen en de Luikersteenweg.

- De aanleg van de zuidoostelijke verbindingsweg biedt tevens een
oplossing voor de bottleneck ter hoogte van de spooronderdoorgang
aan de Jaminéstraat.

- De bewegingsruimte van het autoverkeer binnen de Wallen wordt
ingeperkt, maar de autobereikbaarheid blijft gegarandeerd door middel
van lussen, aansluitend op parkeerclusters. Het parkeren wordt
verschoven naar randparking.

- Bij de uitbouw van een OV-netwerk wordt het station en de
stationsomgeving uitgebouwd tot een multimodaal knooppunt op
provinciaal niveau.
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- Voor de fietsroutestructuur worden de ontbrekende schakels ingevuld in
functie van een totale visie en de wenselijke fietsstructuur, om zo het
fietsverkeer aantrekkelijk en veilig te maken.

Volgende doestellingen in relatie tot het nieuwe tracé worden geambieerd:
- Versterken van de alternatieven voor autoverkeer.
- Een heldere categorisering van de wegenstructuur om: de

verkeersveiligheid op de gemeentewegen te verhogen; de
verkeersleefbaarheid in de woon- en centrumgebieden te garanderen;
de bereikbaarheid van diverse ruimtelijke functies en economische
polen met een bovenlokale uitstraling binnen de gemeente te
waarborgen en te verhogen.

- Uitbouw van stationsomgeving als multimodaal knooppunt.
- Realiseren van de zuidoostelijke verbindingsweg gekoppeld aan de

herinrichting van de Wallen, de Overhaemlaan en de
Maastrichtersteenweg tussen de Hazelereik en de Jaminéstraat
conform de streefbeeldstudie ontsluitingsstructuur Tongeren.

- In overleg met AWV een aantal gevaarlijke kruispunten herinrichten.

3.4 Juridisch- en beleidsmatige context

In Bijlage 3-1 worden de relevante juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden opgelijst met de bespreking van de relevantie. Hierbij wordt
aangegeven of het element onderzoekssturend (O) dan wel
procedurebepalend (P) is. De bespreking van deze randvoorwaarden komt bij
de uitwerking van de kennisgevingsnota+ verder aan bod bij de disciplines
waarop deze van toepassing zijn.

Opmerking
- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet een verwijzing in naar de

latere aanvullingen van dit decreet.
- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds

vermeld een verwijzing in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.
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4 Probleemstelling

De huidige problemen waaraan voorliggend plan een oplossing wil bieden
kunnen onderverdeeld worden in enerzijds basisproblemen en anderzijds
afgeleide problemen. De afgeleide problemen worden hierbij beschouwd als
problemen die het gevolg zijn van de basisproblemen.

4.1 Basisproblemen

Beperkte bereikbaarheid van het regionaal bedrijventerrein Overhaem
Het regionale bedrijventerrein Overhaem situeert zich ten zuiden van de
stadskern van Tongeren. Vrachtverkeer van het regionale bedrijventerreinen is
vnl. gericht naar het hoofdwegennet. Het bedrijventerrein is niet in de nabijheid
van het hoofdwegennet gelegen, maar op enige afstand ligt de E313 in het
oosten en nog verder weg ligt de E40 in het zuiden. Het knooppunt 32 van de
E313 is de meest nabijgelegen verbinding met het hoofdwegennet. De relatie
met deze hoofdweg leidt via de drukke stationsomgeving (met een spoorbrug
van beperkte doorrijhoogte – 4.35 m.) en de stedelijke ringweg. De
doorstroming is beperkt, het vrachtverkeer beperkt daarenboven de
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de stedelijke woonomgeving.
De E40 kan bereikt via:
- de N20-Luikersteenweg tot aan knooppunt 33 Rocourt en is meer gericht

op het oosten en de Ring om Luik;
- de N69-Romeinse Kassei tot aan knooppunt 29 Waremme en is meer

gericht op het westen (Brussel).

De spooraansluiting van het regionale bedrijventerrein Overhaem wordt niet of
nauwelijks gebruikt.

Beperkte doorstroming op ‘de Wallen’
De ringradiale wegenstructuur van Tongeren zorgt per definitie voor een hoge
belasting op de ‘ring’. De stedelijke ringweg is aangelegd op het historische
tracé van de stadswallen. Deze stadsboulevard is de belangrijkste verdeel- en
verzamelweg voor het kleinstedelijk gebied. Komende vanuit het zuiden
dienen de Wallen een groot deel van de doorgaande verkeersstromen van en
naar het bedrijventerrein Overhaem te verwerken. Komende vanuit het
noorden betreft dit het doorgaande verkeer van en naar het Vesalius
ziekenhuis en het verkeer van en naar het bedrijventerrein Tongeren oost. De
Wallen worden bijgevolg geconfronteerd met naar verhouding hoge
verkeersintensiteiten in relatie tot de capaciteit van het kruispunt.

Barrièrewerking spoorlijn
Binnen het stedelijke gebied van Tongeren, vormt de spoorlijn een duidelijke
barrière voor de relaties tussen het gebied ten oosten enerzijds en ten westen
van die spoorlijn anderzijds. Er is welgeteld één structuurweg die de
verkeersrelatie tussen beide delen van het stedelijk gebied mogelijk maakt, nl.
de N79b-Jaminéstraat. Dit verklaart tevens ook de hoge verkeersdruk in de
N79b-Jaminéstraat, de N79-Maastrichtersteenweg en de stationsomgeving.

Daarenboven verlopen de relaties tussen het centrum met het ziekenhuis, de
E313 en de bedrijvenzone Tongeren-Oost ook via de spoorbrug in de N79b-
Jaminéstraat. Omdat deze N79b op haar beurt weer enkel bereikbaar is via de
R72, wordt ook de ringstructuur van Tongeren belast.
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4.2 Afgeleide problemen

Beperkte ruimtelijke draagkracht van ‘de Wallen’
Langs de Wallen zijn een belangrijk aantal artefacten van het Romeinse en
middeleeuwse verleden aanwezig. Het structuurplan duidt aan dat de
historische relicten als ‘leitmotiv’ gebruikt zullen worden met betrekking tot de
inrichting van de publieke ruimte.
Langs de wallen zijn tevens talloze woningen gevestigd. De verkeersdrukte
beperkt de woonkwaliteit in deze omgeving. Het structuurplan beoogt het
vergroten van de open groene ruimten op de wallen met als doel een
kwalitatieve openbare ruimte aan te bieden voor de dicht bebouwde wijken in
de binnenstad.

Beperkt functioneren van de stationsomgeving
De poortfunctie tot de stad wordt verbonden met het openbaar
vervoerknooppunt en de stedelijke functies in de omgeving. Van enige
ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving is nauwelijks sprake,
groenvoorzieningen ontbreken. Eigenlijk kan het stationsplein worden
omschreven als een monofunctioneel verkeersplein/knoop, waar de
voetganger en fietser tussen het gemotoriseerde verkeer zijn weg moet
zoeken.

Beperkt functioneren van de N79b
De N79b verbindt de N79 met de R72. Door de hoge verkeersintensiteiten
wordt de woon- en verkeersleefbaarheid beperkt. Dit probleem stelt zich vooral
in de omgeving van het station. Meer naar het oosten (Maastrichtersteenweg)
is de weg erg breed waardoor de woonkwaliteit minder bedreigd wordt.
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Reservatiestrook langs spoorlijn5 Doelstellingen en oplossings-
richtingen

Optimaliseren van de ontsluiting van het bedrijventerrein Overhaem
In eerste instantie is het noodzakelijk om de ontsluiting van het regionale
bedrijventerrein Overhaem naar het hoofdwegennet te optimaliseren. De
meest nabije verbinding naar het hoofdwegennet betreft de verbinding naar
knooppunt 32 van de E313. Het bedrijventerrein Overhaem kan in relatie met
de E313 alleen maar beter ontsloten worden door het aanbieden van een
alternatieve route voor het bestemmingsverkeer.
- Enerzijds kan er geopteerd worden voor de aanleg van een nieuwe weg

die in een vlottere verbinding voorziet tussen het bedrijventerrein en de
E313. Het betreft de realisatie van de zuidoostelijke tangent tussen het
bedrijventerrein Overhaem en de N79. Hierdoor worden de stedelijke
omgeving met een divers aanbod aan functies en de stationsomgeving niet
langer belast door niet-bestemmingsverkeer. Naast de mogelijkheden om
een echt stationsplein aan de westzijde te creëren, biedt deze oplossing
ook potenties voor een meer pleinachtige inrichting aan de oostzijde van
de spoorlijn.

- Anderzijds kan geopteerd worden om maximaal gebruik te maken van de
bestaande wegenis (N79), waarbij de bestaande wegenis heringericht
wordt in combinatie met een reorganisatie van de verkeersafwikkeling.
Deze oplossing is verenigbaar met het BPA Moerenpoort In dit BPA is een
reservatiestrook aangeduid aan de oostzijde van het spoorwegtalud.
Verwacht wordt dat de stationsomgeving ontlast wordt, maar de
verkeersintensiteiten aan de westzijde van het station niet zullen wijzigen.

Figuur 5-1: BPA Moerenpoort
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Beperken van niet-bestemmingsverkeer op ‘de Wallen’
Het niet-bestemmingsverkeer op de Wallen kan enkel beperkt worden door het
aanbieden van alternatieven voor dat verkeer. Zoals hierboven reeds vermeld
wordt een betere ontsluiting van het regionale bedrijventerrein Overhaem naar
het hoofdwegennet beoogd. Hierdoor kunnen de Wallen ontlast worden van
enerzijds het (vracht)verkeer van en naar het regionale bedrijventerrein
Overhaem en anderzijds het doorgaande verkeer op de relatie N79-N20.
Door het aanleggen van een noordoostelijke omleidingsweg tussen de N79-
Maastrichtersteenweg, de N758-Elderseweg/Baversstraat, de N730-
Bilzersteenweg in combinatie met de N759 Nieuwe Steenweg richting Hasselt
wordt een bijkomend segment van de omleiding voorzien en wordt een
bijkomende ontlasting van de Wallen beoogd
De relaties die in eerste instantie aan het centrum kunnen worden onttrokken
worden gevormd door de relaties tussen de N20-Hasseltsesteenweg, de
N753-Nieuwe Steenweg, N730-Bilzersteenweg, N758-Elderseweg /Bavers-
straat en de N79-Maastrichtersteenweg.

De aanleg van deze weg is eveneens interessant als alternatieve ontsluiting
naar het Vesaliusziekenhuis. De impact op de wallen is sterk gerelateerd aan
het herkomst-bestemmingsverkeer van dit ziekenhuis.

Wanneer het zwaar verkeer uit het noorden verplicht wordt om de
noordoostelijke omleidingsweg weg te nemen in aansluiting met de
zuidoostelijke omleidingsweg kan het aandeel van het zwaar verkeer op de
wallen waarschijnlijk significant verminderd worden.

Uit de beschrijving van de (ruimtelijke) functies die ontsloten kunnen worden
en de relaties waar beide wegen een alternatief voor vormen is het duidelijk
dat de beide tracés geen alternatieven ten opzichte van elkaar vormen,
doch als complementair ten opzichte van elkaar moeten worden beschouwd
voor de ontsluiting van het stedelijke gebied van Tongeren en het beperken
van de verkeersintensiteit op de Wallen.

Herwaarderen van de stationsomgeving
Door de aanleg van de zuidoostelijke omleidingsweg kan een verkeersluwere
stationsomgeving worden gecreëerd. De aanleg bevordert de doorstroming en
biedt kansen voor het inrichten van een kwalitatieve stedelijke omgeving. Dit

aspect kan gemaximaliseerd worden indien de bestaande relatie ter hoogte
van de spoorbrug ‘geknipt’ wordt. Gemotoriseerd kan geen gebruik meer
maken van de verbinding tussen de Wallen en de N79b. Een uitzondering
wordt gemaakt voor het openbaar vervoer. Traag verkeer (fietsers en
voetgangers) kunnen eveneens nog gebruik maken van deze onderdoorgang.
Wanneer er geopteerd wordt om de verbinding tussen de Wallen en de N79b
te beperken tot het openbaar vervoer en traag verkeer kan de omgeving van
het station op een kwalitatieve wijze heraangelegd worden.

Optimaliseren functioneren N79b
In variant 1 van de zuidoostelijke omleidingsweg wordt het aandeel verkeer in
het meest oostelijke deel van de N79b sterk verminderd. De nieuwe oostelijke
ontsluiting van de Wallen wordt immers opgevat via de Moerenpoort. De
bestaande toegang tot het Stationsplein wordt gesloten of sterk beperkt.

In variant 2 van de zuidoostelijke omleidingsweg, waarbij gebruik gemaakt
wordt van de reservatiestrook in het BPA Moerenpoort is de impact op het
meest oostelijke deel van de N79b onbestaand. Het verkeer wordt niet
omgeleid en blijft de bestaande weg gebruiken tot de afbuiging aan de
spoorwegbrug.

De precieze impact van het aanleggen van zuidoostelijke en noordoostelijke
omleidingsweg op de verkeersintensiteit van de Wallen kan enkel vastgesteld
worden na een gedetailleerd herkomst- en bestemmingsonderzoek. De aanleg
van de zuidoostelijke omleidingsweg kan echter ruimte bieden voor het
kwalitatief heraanleggen van de stationsomgeving door het ontlasten van de
N79b.
De noordelijke omleidingsweg biedt vooral een alternatief voor het verkeer van
en naar het ziekenhuis en de nabijgelegen recreatiezone Groeve Francart.
Mogelijk zal deze weg ook gebruikt worden voor verkeer van en naar de
bedrijvenzone Tongeren-Oost en het doorgaande verkeer op de relaties
tussen de N20 noord, de N753, de N730 en de N79 oost waaronder de E313.
In relatie met de zuidoostelijke omleidingsweg kan mogelijk een groot deel van
het wegvervoer via deze noordelijke omleidingsweg omgeleid worden
waardoor het aandeel aan (zwaar) verkeer op de Wallen mogelijk kan
afnemen.
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Ontlasting van het woonweefsel Henis
De aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg zal zorgen voor een vlotte
doorstroming en ontlasting van de dorpskern Henis. Het huidig verkeer tussen
de Bilzersteenweg en Maastrichtersteenweg heeft weinig alternatieven,
waarbij een binnenweg via de dorpskern van Henis een tijdwinnende oplossing
is en zo sluipverkeer gecreëerd wordt.





Ruimtelijke ontwikkelingsvisie

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 24 van 340

6 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie

De gewenste ruimtelijke structuur van Tongeren wordt gebaseerd op het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en andere beleidsdocumenten. De
gewenste ruimtelijke structuur biedt een duidelijk ruimtelijk ontwikkelingskader
voor de realisatie van beide omleidingswegen. De precieze detaillering van de
wegen is afhankelijk van gedetailleerd onderzoek. De gewenste ruimtelijke
structuur wordt opgebouwd op basis van een aantal conceptelementen.

Verbeteren van de ontsluiting van Overhaem
Het regionale bedrijventerrein Overhaem wordt via de zuidoostelijke
omleidingsweg bijna rechtstreeks verbonden worden met knooppunt 32 van de
E313. Hierdoor wordt een alternatief geboden voor het herkomst- en
bestemmingsverkeer van dit bedrijventerrein op de Wallen. Een aangepast
verkeersbeleid kan ook het vrachtverkeer van dit bedrijventerrein op de N20
naar knooppunt 33 van de E40 sterk ontraden of verbieden (met het oog op
diverse doortochten van Vreren en kernen op Waals grondgebied). Eenzelfde
beleid kan opgebouwd worden voor het gebruik van de N69-Romeinse Kassei
naar knooppunt 29 van de E40. Dit houdt in dat het regionaal en boven
regionaal vrachtvervoer van en naar het bedrijventerrein Overhaem steeds via
de E313 en de zuidoostelijke omleidingsweg geleid wordt.

Verhogen van de verkeersleefbaarheid en omgevingskwaliteit op de
Wallen

Door de realisatie van zowel de noordoostelijke als de zuidoostelijke
omleidingsweg wordt het verkeer op de Wallen beperkt.
- De zuidoostelijke omleidingsweg is vooral gericht op het aanbieden van

een rechtstreekse ontsluiting van het bedrijventerrein Overhaem naar de

E313, het aanbieden van een nieuwe oostelijke toegang tot de stad en het
ontlasten van de stationsomgeving.

- De noordoostelijke omleidingsweg biedt een alternatief voor verkeer uit het
noordwesten met bestemming Vesalius ziekenhuis. Ook werknemers uit
het noordwesten met bestemming bedrijventerrein Tongeren oost en (bij
realisatie van de zuidoostelijke omleidingsweg) Overhaem kunnen van
deze weg gebruik maken. Hierdoor ontstaat een alternatief voor het
gebruik van de Wallen.

Een vermindering van de verkeersintensiteit biedt meer mogelijkheden voor
het aanpassen van de Wallen waardoor de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit
van de woon- en verblijfsomgeving kan toenemen.

Ruimte voor een kwalitatieve herontwikkeling van de stationsomgeving
De aanleg van de zuidoostelijke omleidingsweg creëert de relatie tussen de
Wallen en de N79 langs de Moerenpoort (Dijk-Wijkstraat). Hierdoor wordt een
alternatief geboden voor de complexe verkeerscirculatie aan het station. Het
beperken van de circulatie nabij het station biedt interessante opties voor een
ruimtelijk kwalitatieve ontwikkeling van de stationsomgeving,.

Verbeteren van de ontsluiting van het Vesalius ziekenhuis
De aanleg van de noordelijke omleidingsweg biedt de mogelijkheid om het
Vesalius ziekenhuis rechtreeks te ontsluiten, zowel vanuit het noordwesten als
voor het verkeer komende uit het oosten. In het eerste geval betekent dit dat
verkeer naar en van het ziekenhuis niet langer langs de Wallen, de
stationsomgeving en diverse woonstraten geleid moet worden.

De noordelijke Wallen en de woonstraten worden daardoor ontlast. Het
ziekenhuis wordt ook voor spoeddiensten beter bereikbaar. De omleidingsweg
zal dan ook gebruikt worden het doorgaande verkeer.

Respecteren van het landschap en erfgoed
De zuidoostelijke omleidingsweg en de noordoostelijke omleidingsweg worden
maximaal in het landschap geïntegreerd. De aanleg vermijdt zoveel mogelijk
omgevingen met erfgoedwaarde en biedt ruimte voor waterberging en
beplantingen. De beplantingen worden gevarieerd en kunnen als visuele buffer
opgevat worden.
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Vrijwaren van ruimte voor de Jeker rivier
Een minimumafstand tot de Jeker dient gevrijwaard te worden opdat
natuurontwikkeling en het waterbergend vermogen van de vallei mogelijk blijft.

Bundelen van infrastructuur
De nieuwe infrastructuur wordt zoveel en zo sterk mogelijk gekoppeld met de
bestaande infrastructuur.

Beperken van versnippering en restruimten
Door het bundelen van infrastructuur wordt tevens een zuinig ruimtegebruik
nagestreefd. Dit ruimtegebruik beperkt de versnippering en het ontstaan van
restruimten met een beperkt functioneel gebruik.
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7 Plandefinitie en -alternatieven

Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende alternatieven die ontwikkeld kunnen
worden voor het realiseren van een zuidoostelijke en de noordoostelijke
omleidingswegen. Uit de uitwerking en de verdere beoordeling van het plan
worden volgende uitgangspunten gehanteerd:
- het tracé wordt op maaiveldniveau aangelegd.
- Inrichting van kruispunten wordt op planniveau niet expliciet meegenomen,

maw er wordt in dit plan geen onderscheid gemaakt tussen rotondes,
verkeerslichten geregelde kruispunten,… Vanuit de effectbeoordeling
zullen indien mogelijk randvoorwaarden en suggesties geformuleerd
worden voor de inrichting van de kruispunten

7.1 Zuidoostelijke omleidingsweg

7.1.1 Variant 1

Het tracé start ter hoogte van de aansluiting van de N79-Maastrichtersteenweg
met de Eerste Meistraat. De omleidingsweg kruist de Blaarstraat. De
Blaarstraat takt niet aan op de omleidingsweg, maar wordt thv de
omleidingsweg geknipt. De verbinding tussen het oostelijke en westelijke deel
van de Blaarstraat wordt beperkt voor fietsers en voetgangers middels een
ongelijkgrondse kruising.

Het tracé loopt verder vanaf de Blaarstraat naar de spoorweg. In deze zone
wordt een zoekzone voorzien. Deze zoekzone wordt gedefinieerd door
enerzijds de ontwikkelingen thv de Ambiorixkazerne in het noorden en de
aanwezigheid van de Jeker in het zuiden.
- Rekening houdend met de geplande ontwikkelingen van de

Ambiorixkazerne wordt de weg zo dicht mogelijk tegen de Jeker
gerealiseerd, zodat de geplande ontwikkelingen niet gehypothekeerd
worden. De door de wetgeving opgelegde te vrijwaren afstand van 5m ten
opzichte van de Jeker dient hier wel gerespecteerd te worden.

- Rekening houdend met de aanwezigheid van de Jeker wordt de weg zo
dicht mogelijk tegen de Ambiorixkazerne gerealiseerd, zodat ecologische
ontwikkeling minimaal gehypothekeerd wordt.

De spoorlijn wordt gedwarst. Aangezien de spoorlijn daar in ophoging ligt is
een overbrugging mogelijk. De technische uitwerking dient verder op
projectniveau onderzocht te worden.

Vervolgens loopt het tracé ten westen van en parallel aan de spoorlijn richting
Neremweg. Ook hier wordt een zoekzone voorzien. De grenzen van de
zoekzone worden bepaald door enerzijds de aanwezigheid van de bewoning
langsheen de Neremweg en anderzijds door de potentiële natuurwaarden
tussen der bewoning en de spoorlijn, beide gekoppeld aan de principes van
duurzaam ruimtegebruik:
- Rekening houdend met de bewoning in de Neremweg loopt het tracé bij

voorkeur zo lang mogelijk gebundeld met de spoorlijn, zodat de afstand
tussen bewoning en omleidingsweg maximaal is. Het tracé sluit aan op de
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Neremweg en loopt via de Neremweg door naar het kruispunt met de
Overhaemlaan.

- Rekening houdend met de potentiële natuurwaarden in dit gebied en de
principes van zuinig ruimtegebruik, wordt het tracé bij voorkeur zo dicht
mogelijk bij de bewoning gelegd zodat de natuurwaarde van de resterende
ruimte tussen de bewoning en de spoorlijn behouden blijft en bijkomende
versnippering maximaal gereduceerd wordt. Het tracé sluit aan op het
kruispunt Neremweg x Overhaemlaan.

Door de aanleg van de zuidoostelijke omleidingsweg-variant 1 wordt het
verkeer op de N79 sterk gereduceerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor
een kwalitatieve herinrichting van het openbaar domein aan de oostzijde van
de spoorlijn.

Dit tracé wordt weergegeven op volgende figuur.

Figuur 7-1: Zuidoostelijke omleidingsweg – Variant 1



Plandefinitie en -alternatieven

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 28 van 340

Ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat
Het afkoppelen van de Blaarstraat impliceert een aangepaste ontsluiting van
zowel het westelijk als het oostelijk deel van de Blaarstraat. Om het verkeer
van en naar de Blaarstraat te ontsluiten worden volgende mogelijkheden
onderzocht:
- Het verkeer van de Blaarstraat kan omgeleid worden via het bestaande

wegennet. Zo zal het verkeer van en naar het oostelijk deel van de
Blaarstraat gebruik kunnen maken van de Eerste Meistraat of Tomveld.
Verkeer van en naar het westelijk deel van de Blaarstraat zal richting
spoorlijn moeten rijden en kan dan gebruik maken van de N79.

- Ter hoogte van de Ambiorixkazerne wordt een nieuwe verbinding tussen
de Blaarstraat en de N79 aangelegd welke de verbinding tussen de
Blaarstraat en het hoger wegennet garandeert.

Opmerking
In het kennisgevingsgedeelte werd nog een derde ontsluitingsmogelijkheid
vermeld. De verbinding met het stadscentrum wordt hierbij gerealiseerd door
de afgesloten tunnel onder het spoorwegtalud thv de afgesloten Beemdstraat
weer te openen. Via de Sportpleinstraat wordt aangetakt op de omgeving van
de Moerenpoort. De verbinding tussen de Blaarstraat en deze tunnel wordt
verzekerd door Beemdstraat of via een nieuw aan te leggen weg langs de
oostzijde van het spoorwegtalud zoals opgenomen in het BPA Moerenpoort.

Verder onderzoek tijdens de uitwerking van het planMER toont echter aan dat
er op die specifieke locatie geen afgesloten tunnel aanwezig is. Deze
ontsluitingsmogelijkheid wordt bijgevolg dan ook niet verder onderzocht in het
planMER.

Figuur 7-2: Ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat



Plandefinitie en -alternatieven

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 29 van 340

7.1.2 Variant 2

De N79 wordt gevolgd richting centrum tot aan de bestaande spoorbrug. De
omleidingsweg buigt voor de spoorlijn af en loopt parallel aan en ten oosten
van de spoorlijn naar het zuiden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een
reservatiestrook die reeds voorzien in het BPA Moerenpoort. De spoorlijn
wordt gedwarst via een tunnel onder het spoor. Vanaf dit punt verloopt dit
alternatief identiek aan alternatief 1, nl via een zoekzone aan de westzijde van
de spoorweg tot de Neremweg.

Figuur 7-3: Zuidoostelijke omleidingsweg – variant 2
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7.1.3 Bijkomende ontsluitingsmaatregelen

In beide alternatieven wordt de relatie tussen de N79 en de Leopoldwal
opgeheven door de bestaande spoortunnel aan de Jaminéstraat af te sluiten.
Enkel openbaar vervoer en langzaam verkeer kunnen nog gebruik maken van
deze spoortunnel. Met deze maatregel wordt de verkeerscirculatie in de
stationsomgeving vereenvoudigd en wordt ruimte gecreëerd voor een
kwaliteitsvolle heraanleg van de publieke ruimte.

Inrichtingsprincipes

De zuidoostelijke omleidingsweg wordt opgevat als een secundaire weg type
II. Volgende inrichtingsprincipes worden vooropgesteld:
- 2 x 1 weg zonder middenberm (breedte = 8,0m)
- Naastliggende berm langs beide zijden (2 x 1,5m)
- Gracht langs beide zijden (2 x 1,0m)
- Zijberm (2 x 0,5m)
- Fietspaden worden niet noodzakelijk geacht maar kunnen plaatselijk

voorzien worden.
- Het stadscentrum is makkelijk bereikbaar via de Blaarstraat
- Fietsvoorzieningen kunnen thv het tracégedeelte ten westen van de
spoorweg voorzien worden ikv veilige fietsverbindingen met het
bedrijventerrein Overhaem.

Figuur 7-4: Typedwarsprofiel zuidoostelijke omleidingsweg
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7.2 Noordoostelijke omleidingsweg

Voor de verbinding tussen de N79 (thv de Eerste Meistraat) en het recent
aangelegde kruispunt N758-Beversstraat te voorzien wordt gewerkt met een
zoekzone. De grenzen van de zoekzone worden bepaald door enerzijds
verkeerskundige vereisten van de weg en anderzijds de landschappelijke en
archeologische waarde van het gebied.
- Rekening houdend met de verkeerskundige aspecten volgt het tracé de

kortste route tussen de N79 (thv de Eerste Meistraat) en het kruispunt
N758-Baversstraat x Molenweg. Voor een groot deel wordt het bestaande
tracé van de Molenweg gevolgd (niet-verharde landbouwweg).

- Rekening houdend met de landschappelijke en archeologische waarde
van het gebied wordt geopteerd om het tracé maximaal te bundelen met
de bestaande infrastructuren zodat een maximaal behoud van de open
ruimte mogelijk is en aantasting van archeologisch bodemerfgoed
geminimaliseerd wordt. Het tracé volgt hierbij het talud dat parallel ligt met
de N79 en wordt geleid naar een nieuw tracé parallel met de Hazelereik.
Dit tracé vervoegt de N758 net ten oosten van het kruispunt met de
Hazelereik.

Vanaf de N758 wordt de bestaande Molenweg doorgetrokken naar de kruising
van de N730-Bilzersteenweg met de N753-Nieuwe Steenweg. De sporen
worden gekruist via de bestaande brug in de Molenweg.ter hoogte van de brug
is de ruimte echter beperkt zodat fietspaden hier hoogstwaarschijnlijk niet
realiseerbaar zijn. Dit dient verder op projectniveau onderzocht te worden.

Figuur 7-5: Noordoostelijke omleidingsweg
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7.2.1 Bijkomende ontsluitingsmaatregelen

Het ziekenhuis wordt onmiddellijk ontsloten door de nieuwe omleidingsweg.
Een nieuwe toegang tot het ziekenhuis wordt voorzien. De toegangen via
Hazelereik en N758-Baversstraat worden opgeheven zodat een sterk sturend
effect gecreëerd wordt door het bestemmingsverkeer te verplichten de nieuwe
infrastructuur te gebruiken

7.2.2 Inrichtingsprincipes

De noordoostelijke omleidingsweg wordt opgevat als een lokale weg.
Volgende inrichtingsprincipes worden vooropgesteld:
- 2 x 1 weg (breedte = 6,5m)
- Naastliggende berm langs beide zijden (2 x 1,5m)
- Zijberm (2 x 1m)
- Fietspaden niet noodzakelijk maar mogelijk

-
Figuur 7-6: Typedwarsprofiel noordoostelijke omleidingsweg

In volgende figuur wordt een globaal overzicht gegeven van beide
omleidingswegen.

Figuur  7-7: Overzicht van voorliggend plan
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7.3 Ontginning

De Dienst Land van de Provincie Limburg heeft tijdens de procdure van
voorliggend planMER de wens uitgedrukt om voorafgaand aan de realisatie
van de omleidingswegen, de ondergrond te ontginnen. Dit aspect zal per
discipline kwalitatief onderzocht worden binnen de algemene effectbespreking.
In het verdere procesverloop dient de haalbaarheid en de effecten van deze
ontginning onderzocht te worden op projectniveau.
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8 Overwogen alternatieven

8.1 Nulalternatief

Het nulalternatief omvat het behoud van de huidige situatie, waarbij de
verkeersafwikkeling blijft verlopen via het bestaande wegennet.

Dit alternatief wordt niet weerhouden aangezien het geen oplossing biedt voor
de huidige verkeersproblematiek waarmee de stad Tongeren op heden te
maken heeft. Het nulalternatief komt in het MER wel aan bod en dit via de
bespreking van de referentiesituatie. Zowel de beschrijving van de huidige als
de toekomstige referentiesituatie houdt een bespreking in van het
nulalternatief.

8.2 Locatiealternatieven

Voorafgaand aan de kennisgevingsnota+ werd een conceptnota uitgewerkt
waarin op basis van de bestaande planningscontext, de bestaande ruimtelijke
situatie en de beoogde doelstellingen alternatieven voor zowel de
noordoostelijke als de zuidoostelijke omleidingsweg werden uitgewerkt. Deze
voorstudie werd opgevat als een groeidocument, waarbij aanpassingen
regelmatig doorgevoerd werden naar aanleiding van overleg met een beperkte
werkgroep. Op deze manier werden vanuit de probleemstelling en de
doelstelling haalbare alternatieven geformuleerd die in het planMER op hun
milieueffecten verder zullen worden onderzocht.

Voorliggende kennisgevingsnota steunt maximaal op deze voorstudie. Alle
relevante delen werden in deze kennisgevingsnota+ opgenomen. Voor het
overige worden geen bijkomende locatiealternatieven meegenomen in het
planMER.

8.3 Inrichtingsalternatieven

Inrichtingsalternatieven maken geen onderwerp uit van het uiteindelijke
planMER maar kunnen aan bod komen bij de eventuele latere uitwerking van
het projectMER/ontheffing. In het planMER zullen echter, indien mogelijk,
suggesties/milderende maatregelen met betrekking tot de inrichting van de
infrastructuur geformuleerd worden.
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9 Geplande ontwikkelingen

9.1 Ontwikkeling bijkomende regionale bedrijvigheid van ca.
50ha.

In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren dient,
conform de opgelegde taakstelling ca. 50ha aan bijkomende regionale
bedrijvigheid ontwikkeld te worden.
Eind 2010 werd hieromtrent een geïntegreerde studie opgestart in opdracht
van de provincie Limburg. In eerste instantie wordt een locatieonderzoek
uitgewerkt waarin 16 locaties voor ca. 50ha aan bijkomende regionale
bedrijvigheid worden gescreend. 6 locaties worden weerhouden voor verder
onderzoek. Deze worden weergegeven op onderstaande figuur3. Het planMER
als voorbereiding op het op te maken PRUP zit momenteel in de fase van
ontwerprapport.

3 Bron: Libost-Groep. PlanMER voor de afbakening van het kleinstedelijke gebied Tongeren incl.
een locatieonderzoek naar ca. 50 ha aan regionale bedrijvigheid.

Figuur 9-1: potentiële locaties voor regionale bedrijvigheid
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9.2 Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio
Haspengouw en Voeren

Het planningsproces in de regio Haspengouw-Voeren startte in juni 2004 met
de opmaak van een verkenningsnota waarin een eerste aanzet tot
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio
Haspengouw-Voeren werden geformuleerd. In 2005 werd een programma
voor overleg en uitvoering opgesteld.
Dit programma gaf aan:
- over welke gebieden of opties in grote lijnen eensgezindheid bestaat over

de ruimtelijke visie. Voor deze gebieden wordt het visievormingsproces als
afgerond beschouwd en kan de uitvoeringsfase starten;

- over welke gebieden of opties verder overleg of onderzoek nodig is in de
planningsfase van het proces. Voor deze gebieden werden in maart 2005
een aantal overlegsessies georganiseerd waarop akte genomen werd van
een reeks randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van
de geformuleerde visie. Op basis van de adviezen uitgebracht over de
verkenningsnota en op de overlegsessies werd een eindvoorstel van
gewenste ruimtelijke structuur opgesteld.

De gewenste ruimtelijke structuur is voor de deelruimte Droog Haspengouw
aangegeven door de deelconcepten samen te brengen in een aantal
structuurschetsen voor een aantal deelgebieden. Het betreft (zie figuur 9-2):

- Samenhangende boscomplexen en patronen van verspreide
bosfragmenten behouden en versterken als structuurbepalende natuur- en
/ of landschapselementen: (22.6) De Beemden van de Jekervallei rond
Tongeren.

- Vrijwaren en versterken van landschappelijke waardevolle gebieden met
erfgoedelementen als landsschappelijke eenheden: (23.10) De Jekervallei
en de Kevie tussen Tongeren en Mal.

- Ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling in de riviersystemen van
Herk, Mombeek en Jeker: (19.9) Vallei van de Jeker Tongeren tot Mal.

- Behouden en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in
landbouwgebieden of verstedelijkte gebieden: (21.6) Vallei van de Jeker
door verstedelijkt gebied Tongeren.

- Ruimtelijk begrensde stedelijke gebieden: (26.2) Kleinstedelijk gebied
Tongeren.

Figuur 9-2: Gewenste ruimtelijke structuur Droog-Haspengouw, gebied C3
(Bron: Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Haspengouw en Voeren)

Op basis van de gewenste ruimtelijke structuur is een beleidskaart en een
actieprogramma opgesteld. De beleidskaart duidt onder meer aan welke
agrarische gebieden herbevestigd worden. De open ruimten in het zuiden van
Tongeren zijn, met inbegrip van de dorpen aangeduid als herbevestigd
agrarisch gebied.
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9.3 Projectnota herinrichting N79

Het betreft een ontwerp voor het wegvak vanaf de N618 tot het knooppunt van
de E313 (primaire weg type II). De N79 wordt volgens de principes van een
primaire weg type II aangelegd met een centrale rijbaan en ventwegen. De
rijvakken op het wegvak tussen de beide op- en afritten worden door een
middenberm gescheiden. In de nabijheid van het complex wordt een
carpoolparking gepland. De fietspaden worden aangelegd als
dubbelrichtingfietspaden aan beide zijden van de N79. Het ontwerp is
opgebouwd met 5 rotondes. De meest westelijke rotonde is gesitueerd aan het
kruispunt van de N79 met de N618-Viséweg en Gilliswinhof. Ook op de
aansluitingen van de Heersterveldweg en de Limseweg met de N79 zijn
rotondes voorzien voor de ontsluiting van de bedrijvenzone Tongeren-Oost.
De aantakkingen met complex 32 van de E313 zijn eveneens opgevat als
rotondes.

De studie berekent de bestaande verkeersgeneratie van Tongeren-oost en
maakt een inschatting van de verwachte verkeersstromen na uitbreiding. “Het
bedrijventerrein Tongeren-Oost is een bedrijventerrein dat sterk gericht is op
de logistieke sector. Het bedrijventerrein beslaat een bruto-oppervlakte van
ongeveer 90ha. Recent is het terrein uitgebreid met 40ha. Er is tevens een
studie lopende voor een bijkomende uitbreiding van het industrieterrein tot
over de gemeentegrens met Riemst. Deze bijkomende uitbreiding omvat een
oppervlakte van 50ha.”

9.4 Masterplan ontwikkeling stationsomgeving

De stad Tongeren, De Lijn, de NMBS-Holding en Infrabel sloten in maart 2009
een intentieovereenkomst om de Tongerse stationsomgeving nieuw leven in te
blazen. Het Masterplan zal de ruimtelijke uitgangspunten vastleggen voor de
duurzame ontwikkeling van dit stadsdeel. De stationsomgeving wordt opnieuw
een levendige buurt in directe relatie met het historische centrum van
Tongeren. Het station fungeert daarin als multimodale stadspoort om
verschillende verkeersstromen, woonfuncties en publieke ruimten te
verknopen tot een geheel dat een meerwaarde biedt voor de gehele stad en
haar inwoners.

Met de heraanleg van de stationsomgeving willen de projectpartners de
ademruimte voor voetgangers en fietsers in en rond het stationsgebouw
verhogen. Aansluitend op het regionale fietsroutenetwerk kan een nieuw
fietstracé langs het spoor en het station de omliggende landschappen ‘De
Kevie’ en ‘Francart’ met elkaar verbinden.

9.5 Herinrichting snelwegcomplex E313 te Tongeren/Riemst

Samenvattend is het concept opgebouwd rond twee rotondes. De oostelijke
rotonde zorgt voor de verknoping van de N79 de met de E313 (oprit
Hasselt/afrit Luik) via een lusstructuur. De westelijke rotonde verknoopt de
N79 met de E313 (oprit Luik/afrit Hasselt) via een Hollandse aansluiting.
Tongeren-Oost krijgt een nieuwe ontsluitingweg ten westen van de E313 met
aansluiting op de westelijke rotonde. Deze industriële ontsluitingsweg zorgt
eveneens voor de ontsluiting van de carpoolparking en eventueel de
vrachtwagenparking

Figuur 9-3: Voorkeursconcept knooppunt E313-N79
Bron: Herinrichting snelwegcomplex E313 te Tongeren / Riemst
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9.6 Ambiorixkazerne

De Ambiorixkazerne is gelegen ten oosten van het historisch stadscentrum.
De site wordt aan de noordelijke zijde begrensd door de Blaarstraat. De
zuidelijke zijde van het plangebied wordt gevormd door de Jeker. De westelijke
begrenzing van het plangebied wordt gevormd door een bestaande woonwijk.
Aan de oostelijke zijde heeft het plangebied geen concrete begrenzing. De
rand wordt hier gevormd door de achtertuinen van de bestaande woningen in
de Blaarstraat. Deze 12 ha grootte site is op het gewestplan aangeduid als
militaire zone en huisvestte voorheen het leger. Een duurzame
herontwikkelingsvisie voor deze site werd uitgewerkt in een Masterplan. Een
ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld om het masterplan juridisch te
vertalen met als belangrijk doel de ruimtelijke en functionele samenhang van
de site tot stand te brengen. Een ontwikkeling tot nieuwe stadspool met als
hoofdelijke bestemmingen wonen en diensten en verweven met de bestaande
ruimtelijke structuur in haar directe omgeving wordt vooropgesteld.

Figuur 9-4: Situering Ambiorixkazerne op mesoschaal Figuur 9-5: Situering Ambiorixkazerne op microschaal
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9.7 Woonwagenppark

Ter hoogte van de 1e Meistraat wordt een woonwagenpark voorzien,
uitgaande van zeventien vaste plaatsen.

9.8 Erosiebestrijdingsplan Tongeren

Het erosiebestrijdingsplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op
26/05/2009.

Om de woningen langs de Maastrichtersteenweg te beschermen worden er
grasbufferstroken voorzien onderaan de percelen om de redelijk steile
hellingen van Berg. Aangezien een brede grasbufferstrook op sommige
plaatsen hier volgens de betrokken landbouwers niet nodig is, worden er
smallere grasbermen voorgesteld. De maatregelenkaart ter hoogte van het
plangebied wordt voorgesteld in volgende figuur.

Figuur 9-6: Maatregelenkaart erosiebestrijdingsplan
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10 Informatie uit bestaande
onderzoeken

Locatieonderzoek Regionaal bedrijventerrein Tongeren; Libost-groep. 2010
(iov Provincie Limburg)
Parallel aan de opmaak van voorliggend document werd een locatie-
onderzoek uitgewerkt waarin op basis van ruimtelijke en juridische onderzoek
16 potentiële locaties afgebakend werden die in aanmerking komen voor de
realisatie van ca. 50ha bijkomende regionale bedrijvigheid. Deze 16 locaties
werden vervolgens afgetoetst aan ruimtelijke criteria. Op basis van deze
resultaten werden 6 locaties weerhouden voor verder onderzoek.

Conceptnota ruimtelijke visie – vooronderzoek planMER Tongeren
omleidingsweg. Libost-groep. 2011 (iov AWV Limburg)
In deze conceptnota ruimtelijke studie wordt de mogelijke tracévarianten voor
de NO als voor de ZO omleidingsweg uitgewerkt. Er wordt hierbij vertrokken
van relevante juridische en beleidsmatige bepalingen, de gewenste ruimtelijke
structuur en de na te streven wegencategorisering. Doelstellingen en
randvoorwaarden waaraan beide wegen moeten voldoen worden hierin
uitgewerkt. Deze nota werd opgevat als een groeidocument en werd op
regelmatige basis teruggekoppeld met een kleine werkgroep.

Grondwatersysteemanalyse en effectberekening van de ringweg rond
Tongeren in de omgeving van het natuurgebied De Kevie. Haskoning. 2007
(iov AWV Limburg)
Deze studie had tot doel de effecten van de zuidoostelijke omleidingsweg –
variant 1 op het grondwatersysteem na te gaan en bijkomend onderzoek naar
de afgeleide effecten op de ecologische waarde van het natuurgebied de
Kevie.

Ecologische effectenstudie van het omleidingstracé tussen de N79 en de N20
te Tongeren. Aeolus. 2004 (iov AWV Limburg).
Deze studie werd opgemaakt voor de vroeger uitgewerkte variant van de ZO
omleidingsweg. Het betreft de variant 1. De bedoeling van deze studie was
tweeledig, nl.
- het opmaken van een passende beoordeling voor het habitatrichtlijngebied

‘Jekervallei en de bovenloop van de Demer’.
- Beschrijving van de ecologische effecten in een ruimer juridisch en

beleidsmatig kader rekening houdend met VEN, beschermd landschap,
het natuur- en bosdecreet, het integraal waterbeheer en de beheer- en
ontwikkelingsvisie voor het habitatrichtlijngebied.
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11 Scoping van de milieueffecten

Het voornemen om een noordelijke én een zuidelijke omleidingsweg te
realiseren betreft een plan, waarbij in deze fase van het proces de focus ligt op
de ligging en de inrichting van de weg en mogelijke alternatieven eerder dan
op uitvoeringstechnische aspecten. Dit betekent dat niet alle mogelijke
milieueffecten in deze fase van het onderzoek (het planMER) relevant zijn.
Om tot een gedegen afweging van de relevante effectgroepen op planniveau
te komen wordt een gefaseerde scoping doorgevoerd, nl.:
- Fase 1: Scoping onderzoeksniveau
- Fase 2: Scoping relevante effectgroepen
- Fase 3: Scoping algemene en onderscheidende effectgroepen

Bij het doorvoeren van de scoping wordt sterk gefocust op het essentiële
schaalniveau nodig om tot een gedragen onderbouwing van de locatie van
zowel de noordelijke als de zuidelijke omleidingsweg te komen en die de
noodzakelijke bestemmingswijziging voor het realiseren van deze
omleidingswegen mogelijk maakt.

11.1 Fase 1: Scoping onderzoeksniveau

De impact de realisatie van wegenis op het milieu situeert zich op drie vlakken:
- Direct ruimtebeslag: de realisatie van een weg impliceert een zeker direct

ruimtebeslag. Dit ruimtebeslag brengt een aantal milieueffecten met zich
mee zoals het verlies van functies. Deze milieueffecten zijn doorgaans
definitief (gezien het ruimtebeslag doorgaans definitief is) en onafhankelijk
van het gebruik. Het ruimtebeslag ontstaat reeds tijdens de werken (=
realisatie van de aanwezigheid van de infrastructuur).

- Ruimtelijke samenhang: de aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur (en
mogelijk ook het gebruik ervan) heeft een invloed op de ruimtelijke
samenhang van een gebied op diverse vlakken (ecologisch,
landschappelijk, verkeerskundig, …). Hierbij kan enerzijds een barrière
ontstaan ten aanzien van aanwezige structuren, anderzijds kan de
realisatie een versterking betekenen van bestaande structuren of een
nieuwe verbinding realiseren. Deze effecten worden ook wel
netwerkeffecten genoemd.

- Verstoring: Het gebruik van nieuwe infrastructuur brengt verstoring van de
omgeving met zich mee. Deze verstoring is vnl. gerelateerd met emissies
(geluid, lucht, licht, trillingen) van voertuigen en is daardoor in belangrijke
mate afhankelijk van de intensiteit waarmee de infrastructuur wordt
gebruikt. Daarnaast is ook verstoring mogelijk tijdens de aanlegfase (door
de gebruikte werktuigen en uitvoeringstechnieken).

Niet alle weergegeven effectgroepen zijn in dezelfde mate relevant. Effecten
gerelateerd aan de werkzaamheden hebben vaak een tijdelijk karakter en zijn
sterk afhankelijk van de uitvoeringstechnische aspecten, inrichting werfzone,
gebruikt materieel,…. Deze effecten zijn dan ook typerend voor het onderzoek
op projectniveau. Gezien op dit planniveau deze gegevens niet gekend zijn en
voor zover het tijdelijke effecten betreft, worden effecten ten gevolge van de
aanlegfase niet meegenomen op planniveau.

Uitzondering hierop zijn de effecten gerelateerd aan (eventuele) bemaling
tijdens de werken. Deze effecten kunnen irreversibel zijn (irreversibele
aantasting van grondwaterafhankelijke vegetatie) en worden bijgevolg wel
relevant geacht op planniveau. Dit wordt verduidelijkt in onderstaande tabel. In
deze tabel wordt tevens de vertaling gemaakt van de verwachte impact ten
gevolge van de realisatie van de infrastructuur naar de MER-disciplines.
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Tabel 11-1: Bespreking relevantie clusters op planniveau in functie van de geplande infrastructuur

Clust
er

Effectgroep Aanlegfas
e

Gebruiksfas
e

Bespreking relevantie

D
ire

ct
ru

im
te

be
sl

ag

Direct
ruimtebeslag

N R De ontwikkeling van infrastructuur steeds gepaard gaat met ruimte-inname. De effecten tgv het ruimtebeslag treden reeds op
tijdens de aanlegfase en zijn definitief bij aanvang van de gebruiksfase. Het definitief ruimtebeslag kan zorgen voor
ecotoopinname of inname van andere functies of bouwkundig erfgoed, wijziging van het bodemprofiel en kan eveneens een
impact hebben op het functioneren van het watersysteem (bvb bij inname bergingscapaciteit, verhoogde afstroom hemelwater,
…).
Naast ruimtebeslag door de plangebieden is er ook tijdelijk ruimtebeslag tijdens de werken door de stockage van materialen,
werfzones, ... gezien het tijdelijke karakter van deze effecten wordt dit op planniveau niet mee beoordeeld.

W
ijz

ig
in

g
ru

im
te

lij
ke Wijziging van verbindingen N R De realisatie van de infrastructuur heeft een invloed op de ruimtelijke samenhang, zowel wat betreft barrièrewerking als wat

betreft versterking en realiseren van nieuwe verbindingen.
Tijdelijke omleidingen en (weg)onderbrekingen kunnen tijdens de aanlegfase een invloed hebben op de ruimtelijke samenhang.
Deze tijdelijke effecten worden op planniveau niet mee beoordeeld

V
er

st
or

in
g

Geluidsverstoring N R Het gebruik van nieuwe infrastructuur veroorzaakt geluidsemissies en zorgt bijgevolg voor een gewijzigd geluidsklimaat en
mogelijke verstoring in de onmiddellijke omgeving van het tracé. Daarnaast zal eveneens een gewijzigd geluidsklimaat optreden
op de wegsegmenten waar een verschuiving in verkeersintensiteit optreedt. Dit wordt meegenomen op planniveau.
Tijdens de werken treedt mogelijk geluidsverstoring op door het gebruik van machines ea. Dit is een tijdelijk effect en wordt op
planniveau niet mee beoordeeld.

Trillingshinder N N Tijdens de werken kan trillingshinder optreden. Dit hangt evenwel af van de uitvoeringstechnieken en is hoogstwaarschijnlijk
slechts zeer lokaal en tijdelijk relevant. Deze tijdelijke effecten zijn sterk afhankelijk van de technische eigenschappen en worden
op planniveau niet mee beoordeeld.

Lucht-verontreiniging N R Het gebruik van nieuwe infrastructuur veroorzaakt luchtemissies en zorgt bijgevolg voor een gewijzigd luchtklimaat met mogelijke
verstoring in de onmiddellijke omgeving van het tracé. Daarnaast zal eveneens een gewijzigd luchtklimaat optreden op de
wegsegmenten waar een verschuiving in verkeersintensiteit optreedt. Dit wordt meegenomen op planniveau.
Op planniveau wordt geen kwantitatieve beoordeling gemaakt van tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase.

Lichthinder N N Tijdens de gebruiksfase kan lichthinder mogelijk optreden, bvb agv straatverlichting. Aangezien dit sterk bepaald wordt door de
technische aspecten van de verlichting, wordt dit op planniveau niet meegenomen.
Tijdens de werken is lichthinder mogelijk relevant. Dit hangt evenwel af van de uitvoering en is hoogstwaarschijnlijk slechts zeer
lokaal en tijdelijk relevant. Dit tijdelijk effect wordt niet meegenomen op planniveau.

Visuele verstoring N R De ontwikkeling van de plangebieden brengt visuele verstoring met zich mee. Dit wordt beoordeeld op planniveau.
Visuele verstoring tijdens de werken is van tijdelijke aard en wordt bijgevolg niet beoordeeld op planniveau.

Verstoring van het
hydrologisch en

R R Afhankelijk van de te ontwikkelen stedelijke functie kan tijdens de gebruiksfase een invloed optreden op het watersysteem (bvb
grondwaterwinning, lozingspunt, …). Dit maakt deel uit van het planMER.
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Clust
er

Effectgroep Aanlegfas
e

Gebruiksfas
e

Bespreking relevantie

hydraulisch systeem Tijdens de aanlegfase is mogelijk bemaling vereist zodat een verstoring van het watersysteem kan optreden. Hierdoor kunnen
permanente effecten optreden op vlak van ecotoopwijziging of bouwkundig erfgoed en archeologie. Gezien het permanente
effecten kan genereren, wordt dit meegenomen op planniveau.

N: niet relevant – R: relevant
Landschap is de verkorte benaming van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

11.2 Fase 2: Scoping relevante disciplines en effectgroepen

In deze tweede fase wordt de voorgaande scoping verder uitgewerkt op niveau
van de relevant bevonden disciplines. Er wordt nagegaan of de gekende
effectgroepen binnen elke discipline relevant zijn in functie van het type
planingreep, nl. de aanleg van ca. 50ha bijkomende regionale bedrijvigheid.

De scoping van de relevante effectgroepen werd reeds duidelijk in
bovenstaande tabel. Hierin werd duidelijk aangegeven welke effectgroepen
relevante geacht worden om op planniveau te bespreken.

Rekening houdend met deze analyse, zullen volgende disciplines in het
planMER besproken worden:
- Geluid en trillingen
- Lucht
- Water (grond- en oppervlaktewater)
- Fauna en flora
- Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
- Mens (incl. mobiliteit)

De coördinator zal erover waken dat ook de aspecten licht en gezondheid in
voldoende mate aan bod komen. Het aspect licht wordt behandeld binnen de
disciplines fauna en flora en mens – ruimtelijke aspecten. Het aspect
gezondheid wordt geïntegreerd binnen de discipline mens – ruimtelijke
aspecten, waarbij de bespreking zich baseert op de disciplines mobiliteit,
geluid en lucht.

Uit de tabel blijkt echter ook dat de discipline bodem niet relevant geacht wordt
op planniveau. Deze effectgroep is immers sterk gerelateerd aan
uitvoeringstechnische aspecten die op planniveau nog niet gekend zijn. Voor
deze discipline wordt de uitwerking in het planMER dan ook beperkt tot het
aanreiken van de relevante elementen die nodig zijn voor de effectbespreking
van de andere disciplines, nl. grondwater, oppervlaktewater, fauna en flora en
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. Het betreft de aspecten
inzake topgrafie, geologische opbouw, bodemgesteldheid en
bodemgeschiktheid. Gezien deze discipline niet relevant geacht wordt op
planniveau wordt voor deze discipline dan ook geen effectbespreking
opgenomen in het planMER.
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Tabel 11-2: Bespreking relevantie clusters op planniveau in functie van de geplande infrastructuur

Clust
er

Effectgroep Aanlegfase Gebruiksfase Relevante discipline Relevante effectgroep

D
ire

ct
ru

im
te

be
sl

ag

Direct
ruimtebeslag

N R Water

Fauna en flora

Landschap

Mens (incl mobiliteit)

Wijziging waterkwantiteit
Wijziging waterkwaliteit
Ecotoopinname en –creatie
Versnippering en barrièrewerking
Structuur- en relatiewijziging
Wijziging erfgoedwaarde
Wijziging perceptieve kenmerken
Wijziging ruimtegebruikfuncties
Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang
Wijziging ruimtelijke kwaliteit
Wijziging verkeersintensiteit en –doorstroming
Wijziging verkeersveiligheid en -leefbaarheid
Wijziging veiligheid

W
ijz

ig
in

g
ru

im
te

lij
ke

sa
m

en
ha

ng

Wijziging van verbindingen N R Water

Fauna en flora
Landschap

Mens (incl mobiliteit)

Wijziging waterkwantiteit
Wijziging structuurkwaliteit
Vernatting/verdroging
Structuur- en relatiewijziging
Wijziging perceptieve kenmerken
Wijziging ruimtegebruikfuncties
Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang
Wijziging doorstroming
Wijziging verkeersveiligheid en -leefbaarheid
Wijziging bereikbaarheid

V
er

st
or

in
g

Geluidsverstoring N R Geluid
Fauna en flora
Mens (incl mobiliteit)

Wijziging geluidsimmissies
Ecotoopwijziging tgv. verstoring
Hinder
Gezondheid

Trillingshinder N N Geluid Wijziging geluidsimmissies

Luchtverontreiniging N R Lucht
Mens (incl mobiliteit)

Wijziging luchtkwaliteit
Hinder
Gezondheid

Lichthinder N N Mens Hinder
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Clust
er

Effectgroep Aanlegfase Gebruiksfase Relevante discipline Relevante effectgroep

Fauna en flora Verstoring

Visuele verstoring N R Landschap

Mens (incl mobiliteit)

Structuur- en relatiewijziging
Wijziging erfgoedwaarde
Wijziging perceptieve kenmerken
Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang
Wijziging ruimtelijke kwaliteit

Verstoring van het hydrologisch en
hydraulisch systeem

R R Water

Fauna en flora
Mens

Wijziging waterkwantiteit
Wijziging waterkwaliteit
Verdroging/vernatting
Ecotoopwijziging tgv verontreiniging
Hinder

N: niet relevant – R: relevant
Landschap is de verkorte benaming van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
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11.3 Fase 3: Scoping algemene en onderscheidende
effectgroepen

Uitgaande van de op planniveau relevant bevonden effectgroepen, kan
tenslotte een onderscheid gemaakt worden tussen algemene effectgroepen en
onderscheidende effectgroepen.

Algemene effectgroepen zijn effectgroepen die op planniveau niet
onderscheidend zijn (bv. sterk afhankelijk van uitvoeringstechnische aspecten)
en waarvan de bespreking zich met andere woorden zich zal beperken tot een
algemene kwalitatieve bespreking. De bespreking van deze effectgroepen zal
zich dan ook voornamelijk toespitsen op het formuleren van aanbevelingen
voor de verdere uitwerking van het plan (aanbevelingen op projectniveau).

Specifieke effectgroepen zijn effectgroepen die onderscheidend zijn op
planniveau. De beoordeling van deze effectgroepen zal dan ook bijdragen tot
een gemotiveerde afweging van de verschillende te onderzoeken locaties voor
regionale bedrijvigheid.
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Tabel 11-3: Resultaat Fase 3: onderscheidend karakter van de relevante effectgroepen

Discipline Effectgroep Onderscheidend Niet
onderscheidend

Motivatie indien niet onderscheidend

Mobiliteit Wijziging verkeersintensiteit en –
doorstroming

X

Verkeersveiligheid en –leefbaarheid
Wijziging bereikbaarheid

X
X

Wijziging bereikbaarheid X

Geluid Wijziging geluidsemissies X

Lucht Wijziging luchtemissies X

Grondwater Wijziging grondwaterkwantiteit:
vernatting en verdroging

X

Wijziging grondwaterkwaliteit X Grondverzet, calamiteiten en verspreiding van verontreinigingen als gevolg van bemaling
kunnen de huidige grondwaterkwaliteit beïnvloeden. Aangezien deze aspecten sterk geregeld
worden via de vigerende wetgeving en deze daarenboven sterk afhankelijk zijn van de
uitvoeringstechnische aspecten, wordt deze effectgroep als niet onderscheidend beschouwd en
zal de kwalitatieve bespreking zich toespitsen op het formuleren van aanbevelingen voor de
verdere uitwerking van het project.

Oppervlakte-
water

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit X

Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit X De oppervlaktekwaliteit kan wijzigen ten gevolge van instroming vervuild run-off water, lozing
afvalwater en calamiteiten.
Rekening houdend met de vigerende wetgeving wordt de impact op de
oppervlaktewaterkwaliteit tot een minimum beperkt. De effectbespreking van deze effectgroep is
daarenboven sterk afhankelijk van uitvoeringstechnische aspecten. Bijgevolg wordt de
effectgroep wijziging oppervlaktewaterkwaliteit beperkt tot een kwalitatieve bespreking waarin
vooral zal gefocust worden op aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het project.

Wijziging structuurkwaliteit X Structuurkwaliteit kan wijzigen daar waar waterlopen worden gekruist. Tevens is
structuurkwaliteit relevant indien er nieuwe waterlopen (bv. langsgrachten) worden ingericht.
Aangezien structuurkwaliteit sterk afhankelijk is van uitvoeringstechnische aspecten wordt dit op
planniveau niet beoordeeld, maar beperkt de bespreking zich tot het formuleren van
aanbevelingen voor een verdere uitwerking van het project.

Fauna en
flora

Ecotoopwijziging

- ecotoopinname/ecotoopcreatie X
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Discipline Effectgroep Onderscheidend Niet
onderscheidend

Motivatie indien niet onderscheidend

- t.g.v. vernatting/verdroging X

- t.g.v. verontreiniging X De oppervlaktekwaliteit kan wijzigen ten gevolge van instroming vervuild run-off water, lozing
afvalwater en calamiteiten.
Rekening houdend met de vigerende wetgeving wordt de impact op de
oppervlaktewaterkwaliteit tot een minimum beperkt. De effectbespreking van deze effectgroep is
daarenboven sterk afhankelijk van uitvoeringstechnische aspecten. Bijgevolg wordt de
effectgroep ecotoopwijziging tgv. verontreiniging beperkt tot een kwalitatieve bespreking waarin
vooral zal gefocust worden op aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het project.

- t.g.v. verstoring X

Versnippering en barrièrewerking X

Landschap Structuur- en relatiewijziging X

Wijziging erfgoedwaarde X

Wijziging perceptieve kenmerken X

Mens Impact op ruimtegebruiksfuncties X

Impact op ruimtelijke structuur en
samenhang

X

Hinderaspecten X

Impact op ruimtelijke kwaliteit X

Veiligheid X

Gezondheid X
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12 Uitgangspunten
effectbeoordeling

Voorafgaand aan de eigenlijke effectbeoordeling wordt in dit hoofdstuk een
opgave gedaan van de uitgangspunten waarop deze effectbeoordeling
gebaseerd is. Dit laat toe om een transparante effectbeoordeling uit te werken.

Beide omleidingswegen worden op maaiveldniveau aangelegd.
Indien fietspaden aangelegd worden, dan worden deze volledig verhard en
ondoorlatend materiaal aangelegd.

Makkelijkheidshalve worden de verschillende omleidingswegen in het verder
verloop van het MER als volgt benoemd:
- variant 1: = ZO-1 = zuidoostelijke omleidingsweg langs de Jeker
- variant 2 = ZO-2 = zuidoostelijke omleidingsweg langs de N79
- variant 3 = NO = noordoostelijke omleidingsweg
- variant 4 = ZO-1 + NO
- variant 5 = ZO-2 + NO

Dit wordt verduidelijkt in volgende figuren

Figuur 12-1: Variant 1 = ZO-1
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Figuur 12-2: Variant 2 – ZO-2 Figuur 12-3: Variant 3 - NO
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Figuur 12-4: Variant 4 – ZO-1+NO Figuur 12-5: Variant 5 – ZO-2+NO
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13 Mobiliteit

13.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt bepaald als het gebied waarbinnen de impact op het
vlak van mobiliteit merkbaar zal zijn ten gevolge van de geplande
omleidingswegen. Omdat de aanleg van de zuidoostelijke en/of de
noordoostelijke omleidingswegen een impact kan hebben op een ruimer
gebied, terwijl tevens een verkeersuitdunning wordt beoogd van de
ringstructuur van Tongeren centrum: de Wallen, wordt op mesoniveau het
ganse net van structuurwegen van Tongeren als studiegebied afgebakend.

13.2 Beschrijving referentiesituatie

13.2.1 Verkeersnetwerk – gemotoriseerd verkeer

Macro- en mesoniveau
Tongeren is goed verbonden met het net van Belgische hoofdwegen. De stad
beschikt over de N79-Maastrichtersteenweg die ten oosten van het
centrumgebied toegang verschaft tot de E313. In het zuiden beschikt de stad
over de N20-Luikersteenweg, de N614-Hoeise Kassei en de N69-Romeinse
Kassei die allen toegang verschaffen tot de E40 ten zuiden van Tongeren.

De belangrijkste ontsluitingswegen voor het stedelijke gebied van Tongeren en
de bereikbaarheid van de industrieterreinen worden gevormd door
gewestwegen met een radiale structuur t.o.v. Tongeren centrum:
 N79-Maastrichtersteenweg
 N618-Viséweg

 N20-Luikersteenweg
 N614-Hoeise Kassei
 N69-Romeinse Kassei
 N79-St. Truidersteenweg
 N20-Hasseltsesteenweg
 N730-Bilzersteenweg
 N758-Elderseweg – Baversstraat.

Voor de ontsluiting van het centrum is voorts de R72-Wallen, van belang, die
het (historische) centrumgebied ontsluiten.
De bereikbaarheid van de regionale bedrijvigheid in het oosten wordt
verzekerd via de E313 en de N79-Maastrichtersteenweg.
De bereikbaarheid van de regionale bedrijvigheid ten zuiden van het centrum
(Overhaem) is aangewezen op eveneens de E313, N79, R72 en de N20-
Luikersteenweg voor het verkeer naar en van de E313, dan wel de N20 naar
en van de E40.

Het spreekt voor zich dat vele lokale verbindings- en verzamelwegen op de
voornoemde hoofdontsluitingsstructuur van Tongeren aantakken.

Tabel 13-1: Kenmerken belangrijkste ontsluitingswegen op macro- en mesoniveau

Wegcategorie Profiel Snelheid Fietsvoorziening

N79 Primaire weg type II
/  Secundaire weg II

2x1 50 (bibeko) –
 70 (bubeko)

Aanliggende
fietsstroken

Jaminéstraat Lokale weg IIb 1x2  en
2x1

50 geen

Stationsplein Lokale weg IIb 1x2 50 geen

Stationslaan Lokale weg IIb 1x2 50 geen

R72-Leopoldwal Lokale weg IIb 2x1 50 geen

R72-
Moerenpoort

Lokale weg IIb 2x1 50 geen

R72-Wijkstraat Lokale weg IIb 2x1 50 geen

Neremweg Lokale weg IIa/b 2x1 50 (bibeko)
– 70 (bubeko)

geen
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Overhaemlaan Lokale weg III 2x1 50 geen

N20-
Luikersteenweg

Secundaire weg III 2x1 50 (bibeko)
 – 70 (bubeko)

Aanliggende
fietsstroken

N758-
Elderseweg

Lokale weg IIb 2x1 50 Aanliggende
fietsstroken

N758-
Baversstraat

Lokale weg IIa 2x1 70 Aanliggende
fietsstroken

N730-
Bilzersteenweg

Lokale weg I 2x1 50 (bibeko)
 – 70 (bubeko)

Aanliggende
fietsstroken

Opmerking:
Zowel het GRS (2010) als het mobiliteitsplan van Tongeren (2000), kennen bij
de lokaal verzamelende wegen (de lokale wegen II) nog een bijkomend
onderscheid naar lokale wegen IIa en IIb.
 Lokale wegen IIa: Lokale wegen type II a, of intralokale verbindings- en

ontsluitingswegen, vormen de verbinding en de ontsluiting van wegen
tussen 2 gedeelten van een stad of gemeente. Het is evident dat deze
wegen een verblijfsfunctie hebben.  Het verminderen van het verkeer is wel
nog van redelijk belang.

 Lokale wegen IIb: Deze wegen verzorgen de ontsluiting van een gebied
(wijk, leefgemeenschap, industrie) vanaf lokale weg type II a of lokale weg
type I.  Het is evident dat deze wegen een belangrijke verblijfsfunctie
hebben.  Het verminderen van het verkeer is dan ook te accentueren en te
ondersteunen.

Behoudens de ongelijkvloerse kruisingen met het spoor en de E313 zijn alle
kruisingen van voornoemde wegen uitgevoerd als:
 voorrangsgeregelde kruisingen
 verkeerslichten geregeld
 rotonde.

Microniveau

Op microniveau zijn de volgende wegen van belang:

Tabel 13-2: Kenmerken belangrijkste ontsluitingswegen op microniveau

Wegcategorie Profiel Snelheid Fietsvoorziening

Blaarstraat Lokale weg III 2x1 50 (bibeko) –
70 (bubeko)

Vrijliggend

Oude Blaarstraat Lokale weg III Nvt Nvt

Hazelereik Lokale weg IIa 2x1 50 Geen

Molenweg (tussen
N79 en N758)

Nvt Nvt Nvt

Molenweg (tussen
N758 en
Bodemweg)

Lokale weg IIb 2x1 90 Deels vrijliggend,
 deels geen

Bodemweg Lokale weg III 2x1 50 Geen

Hierna worden de voor dit dossier relevante wegen beschreven:

N79-Maastrichtersteenweg
Deze straat vormt de verbinding tussen het centrum van Tongeren en
Maastricht, ten oosten van Tongeren geeft zij tevens toegang tot de hoofdweg
E313. Naast deze externe ontsluitingsfunctie heeft de weg tevens een
ontsluitende functie voor de bedrijvenzone Tongeren Oost, welke pal tegen de
E313 is gelegen. Voorts ontsluit de weg aanpalende woon- en
bedrijfspercelen.
De weg is van belang voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis via de
Hazelereik of de N758-Elderseweg.
De weg heeft over haar ganse lengte een 2x1 rijstrokenprofiel, dat ter plaatse
van zijstraten/wegen verbreed wordt om een linksvoorsorteerstrook mogelijk te
maken.
Enkel tussen de aansluiting met de Viséweg en de bedrijvenzone Tongeren
Oost is nog sprake van een open ruimte, doch naarmate men richting
Tongeren rijdt neemt de bebouwing toe. Vanaf de Viséweg is de noordzijde
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quasi volledig lintbebouwd met open bebouwing, die vanaf de aansluiting met
de Eerste Meilaan zich ook manifesteert aan de zuidzijde van de weg.
Ter hoogte van de Lidl start de bebouwde kom, waarbij de open bebouwing
over gaat in een aangesloten lintbebouwing richting centrum.
De weg heeft een zeer gestrekt karakter. Door de verticale bogen wordt het
(verge)zicht enigszins beperkt. Plaatselijk zijn parkeerstroken aanwezig (zowel
langs de lintbebouwde noordzijde van de weg) als in de bebouwde kom.
De op/afrit E313 aan de zijde van Tongeren en de aansluiting met de Viséweg
is met verkeerslichten beveiligd. De overige kruisingen zijn voorrangsgeregeld.
Over de ganse lengte van de weg komende aanliggende fietsstroken voor,
terwijl in de bebouwde kom ook voetpaden aanwezig zijn.
Snelheidsregime: 70 km/uur buiten de bebouwde kom en 50 km/uur
daarbinnen.

Figuur 13-1: N79-Maastrichtersteenweg
Buiten bebouwde kom richting Maastricht (links) en Bubeko richting Tongeren (rechts)

Figuur 13-2: N79-Maastrichtersteenweg
Binnen de bebouwde kom richting Maastricht (links) en Bibeko richting Tongeren begin
bebouwde kom ter hoogte van Lidl (rechts)

Jaminéstraat
De Jaminéstraat vormt de verbinding tussen de Ring van Tongeren
R72/Wallen en de N79-Maastrichtersteenweg. De aansluiting met de R72 is
met verkeerslichten geregeld. Tussen de R72 en het Stationsplein is er een
enkelrichting naar het stationsplein toe. Vanaf daar en in de richting van de
N79-Maastrichtersteenweg mag in beide richtingen worden gereden.

De weg kent, behoudens ter hoogte van het Stationsplein en de spoorbrug,
een quasi gesloten bebouwing aan weerszijden van de weg. De functies van
de bebouwing zijn gemengd handel-diensten-wonen.
Er mag aan één zijde van de weg geparkeerd worden. Fietsvoorzieningen
ontbreken.

De spoorbrug in het verlengde van de Jaminéstraat vormt, afgezien van een
beperkt aantal ondergeschikte wegen, de belangrijkste verkeersrelatie voor het
oost-west v.v. verkeer.
Snelheidsregime: 50 km/uur

Figuur 13-3: Jaminéstraat – links ri. R72/Wallen; rechts ri. spoorbrug

Stationsplein
De Tongerse stationsbuurt kampt al geruime tijd met een imagoprobleem. Het
station wordt momenteel als ver van het historische centrum ervaren, onder
meer door de barrièrewerking van de R72-Wallen, waar vandaag al het zware
verkeer langs moet. De ruimte rond het station is weinig gestructureerd en
moeilijk bereikbaar voor het auto- en busverkeer. Het spoor vormt er zowel
ruimtelijk als functioneel een breuk tussen de kernstad en het gebied.
Bovendien creëert de tunnel onder het spoortalud een moeizame en voor de
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zwakke weggebruiker onveilige verkeersafwikkeling door de beperkte breedte
en de slechte zichtbaarheid.
Snelheidsregime: 50 km/uur

Figuur 13-4: Stationsplein vanaf Jaminéstraat

Stationslaan
Deze straat vormt de tegenrichting voor de Jaminéstraat en mag in éénrichting
worden bereden van het Stationsplein naar de R72/Wallen toe.
Vanaf het begin van de straat zijn er twee rijstroken voor het verkeer voorzien,
terwijl aan weerszijden van de weg geparkeerd mag worden.
Ook hier zijn geen fietsvoorzieningen.
De weg vormt een belangrijke schakel voor het voetgangersverkeer tussen het
station en het centrum van Tongeren. De bebouwing, aan weerszijden, is
aangesloten en heeft eveneens een gemengd karakter: handel-diensten-
wonen.
Snelheidsregime: 50 km/uur.

Figuur 13-5: Stationslaan – links richting  R72/Wallen; rechts richting. station

R72-Leopoldwal
De Leopoldwal is een onderdeel van de ring rond Tongeren centrum (R72) en
heeft bijgevolg een belangrijke verzamelende verkeersfunctie.
De weg kent 2x1 rijstroken. Fietsvoorzieningen ontbreken.
De aansluiting met de Jaminéstraat is met verkeerslichten geregeld.
De gevelfuncties aan de oostzijde kennen beperkt diensten- doch overwegend
een woonfunctie.
Tussen de rijbaan en het centrum bevindt zich een parallelweg die dienst doet
als parking.

Aan de west(centrum)zijde is nog een deel van de oude stadsomwalling
waarneembaar, doch ook handels- en woonfuncties zijn hier aanwezig.
In het zuiden bevindt zich de Moerenpoort: een oude toegangspoort naar het
centrum van Tongeren.
Snelheidsregime: 50 km/uur.

Figuur 13-6: Leopoldwal
Links: thv aansluiting met Jaminéstraat; rechts: richting. 18de Oogstwal  nabij Moerenpoort

R72-Moerenpoort
De Moerenpoort is één van de historische poorten naar het stadscentrum (van
weleer). De verkeersfunctie van de poort is evenwel niet meer aanwezig,
alhoewel plaatselijk verkeer de poort nog altijd gebruikt.
De infrastructuur aan de voorzijde van de poort maakt deel uit van de R72. Ter
plaatse van de poort sluit de Sportpleinstraat aan op de R72.
Snelheidsregime: 50 km/uur.
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Figuur 13-7: Moerenpoort
links: vanaf Wijkstraat, rechts: vanaf Leopoldwal met links aansluiting naar Sportpleinstraat

R72-Wijkstraat
De Wijkstraat vormt weliswaar officieel een deel van de R72, doch in
tegenstelling tot het grote deel van de Wallen, is hier geen historisch artefact
aanwezig. In wezen vormt de straat een woonstraat, waar de verkeersfunctie
een belangrijk onderdeel van het openbaar domein is geworden. Het feit dat
de verkeersfunctie en de woonfunctie niet in overeenstemming zijn wordt
aangetoond door de plaatselijke versmallingen die het stadsbestuur heeft
aangebracht om in ieder geval de rijsnelheid te beïnvloeden.
Behalve in de buurt van de rotonde met de N20, ontbreken fietsvoorzieningen
in de straat.
Het parkeren is éénzijdig toegestaan. De straat is voorts een voorrangsstraat.
Snelheidsregime: 50 km/uur.

Figuur 13-8: Wijkstraat
Links: Wijkstraat in de buurt van de Neremweg; rechts: in de buurt van de aansluiting N20

Neremweg
De Neremweg kent twee gezichten: het bebouwde deel tussen de
aansluitingen met de Wijkstraat en de Overhaemlaan enerzijds en anderzijds
het deel vanaf de Overhaemlaan richting Nerem.
In het eerste deel komt aan weerszijden van de weg overwegend
woonbebouwing voor in gesloten bebouwing tot de Jeker. Voorbij de Jeker
neemt de open bebouwing de overhand.
In het eerste deel van de straat komt parkeren aan één zijde van de weg voor
(in afgebakende vakken).
Ten oosten van de aansluiting met de Overhaemlaan is weliswaar ook nog
woonbebouwing aanwezig, doch veel minder intensief en waardoor de open
ruimte gaat overheersen. Eenmaal voorbij de spoorbrug overheerst de
openruimte.
De weg kent geen fietsvoorzieningen.
Komende van het centrum eindigt de bebouwde kom vlak voor de aansluiting
met de Overhaemlaan.
Snelheidsregime: bibeko: 50 km/uur; bubeko: 90 km/uur

Figuur 13-9: Neremweg
Links: nabij de  Moerenpoort, rechts: tussen Overhaemlaan en spoorlijn
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Overhaemlaan
Het spreekt voor zich dat deze ‘laan’ volledig in functie van de bereikbaarheid
van bedrijfspercelen staat.
Fietsvoorzieningen ontbreken
Snelheidsregime: zone 50.

Figuur 13-10: Overhaemlaan – links: nabij de N20-Luikerstwg, rechts: nabij de Neremweg

N20-Luikersteenweg
Deze weg vormt de externe verbinding vanuit Tongeren met Luik enerzijds en
de E40 anderzijds. De weg heeft een overwegende verkeersfunctie alhoewel
er ook bebouwing voorkomt die rechtstreeks op de N20 aantakt.
Alhoewel her en der woonbebouwing voorkomt is de handelsfunctie typerend
voor de ‘gevelwanden’.
Omwille van de beperkt aanwezige bebouwing is de open ruimte goed
waarneembaar.
Fietsvoorzieningen komen voor in de vorm geschilderde fietsstroken langs de
weg. Ter hoogte van de kleinhandelzone zal in 2013 vrijliggende
fietsinfrastructuur worden gerealiseerd.Gezien in de richting van Luik, eindigt
de bebouwde kom op enige afstand voorij de rotonde met de Wijkstraat.
Snelheidsregime: bibeko: 50 km/uur; bubeko: 70 km/uur

Figuur 13-11: N20-Luikersteenweg  nabij aansluiting Overhaemlaan
Links: Richting Luik, rechts: richting Tongeren

N758-Elderseweg
De Elderseweg vormt de externe verbinding van Tongeren met Grote
Spouwen (Bilzen). Alhoewel de verkeersfunctie van de weg prominent is, kent
de weg een geringere verkeersdruk dan de overige externe structuurwegen.
De weg is vooral van belang in functie van de bereikbaarheid van het
Vesaliusziekenhuis langs de Hazelereik. Alhoewel dat ziekenhuis ook te
bereiken is via de N79 is de steile helling van die Hazelereik wellicht de
oorzaak dat een nadering via de Elderseweg geprefereerd wordt (ook door het
openbaar vervoer).
Alhoewel de weg een gemengde bebouwing kent overheerst toch de
woonfunctie. De rijweg heeft continu dezelfde breedte, maar door de beperkte
gevelafstand is de perceptie van de weg smal. Eenmaal voorbij de
Ambiorixstraat zijn de gevelafstanden groot waardoor de weg breder lijkt. Er is
een quasi permanente parkeerstrook aanwezig aan de noordelijke zijde van de
weg.
Tot aan de Hazelereik is lintbebouwing aanwezig.
De fietsvoorzieningen in deze straat worden gevormd door geschilderde
fietsstroken langs de rijbaan.
Snelheidsregime: 50 km/uur.
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Figuur 13-12: N758-Elderseweg - links: richting ’s Herenelderen; rechts: richting Tongeren

N758-Baversstraat
De Baversstraat is het verlengde van de N758-Elderseweg. Doch in
tegenstelling tot de Elderseweg kent de Baversstraat verspreid (al dan niet
gegroepeerde) woonbebouwing. Men komt effectief in het buitengebied: het
contact met de open ruimte is intenser met weidse zichten.
De fietsvoorzieningen zijn identiek aan die in de Elderseweg: geschilderde
fietsstroken langs de rijbaan.
Snelheidsregime: 70 km/uur.

Figuur 13-13: N758-Baversstraat – links: ri. ’s Herenelderen; rechts ri. Tongeren

N730-Bilzersteenweg
De Bilzersteenweg vormt de externe verbinding met Bilzen en is gekenmerkt
door een belangrijke verkeersfunctie.
De weg is nagenoeg over haar volledige lengte te Tongeren lintbebouwd. Af
en toe is de lintbebouwing onderbroken door open percelen.
Tussen het centrum en de Driekruisenstraat is rechts, gezien de rijrichting van
Bilzen, een parkeerstrook aanwezig.

De fietsvoorzieningen worden gevormd door op de rijweg geschilderde
fietsstroken. Tussen de Groenstraat en de Driekruisenstraat is, wederom
gezien in de richting van Bilzen, een dubbelrichtingfietspad aanwezig,
weliswaar onmiddellijk langs de rijweg gelegen.
De bebouwde kom eindigt even ten noorden van de Driekruisenstraat
Snelheidsregime: bibeko 50 km/uur – bubeko 70 km/uur

Figuur 13-14: N730-Bilzersteenweg nabij N753 – links: richting Bilzen rechts: richting
Tongeren

Blaarstraat
De Blaarstraat is een verzamelende straat gelegen tussen de N79-
Maastrichtersteenweg en de Jeker.
De weg is overwegend lintbebouwd (wonen) met hier en daar open plekken,
tot aan de Hardelweg, vanaf waar het ‘buitengebied’ begint.
Langs deze weg is ook de (niet meer in functie zijnde) Ambiorixkazerne. Gelet
op de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de kazernesite, zal de ontsluiting er
van ook gedragen moeten worden door die Blaarstraat.

Op het brede deel van de straat kan aan beide zijden geparkeerd worden.
In de straat komen geen fietsvoorzieningen voor.
Even ten oosten van toegang tot de Ambiorixsite eindigt de bebouwde kom.
Snelheidsregime: bibeko 50 km/uur – bubeko 70 km/uur
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Figuur 13-15: Blaarstraat thv Ambiorixkazerne rechts richting N768-Viséweg en links: ri.
Tongeren

Figuur 13-16: Blaarstraat voorbij de bebouwing rechts ri. N768-Viséweg en links: ri. Tongeren

Oude Blaarstraat
De Oude Blaarstraat takt af van de eerder beschreven Neremweg en vormt de
directe toegang vanuit Tongeren naar het natuurgebied ‘De Kevie’.
Gemotoriseerd verkeer is nog toegestaan tot aan de spoorbrug, vanaf daar is
de straat enkel nog te gebruiken door langzaam en bestemmingsverkeer.
Bij het realiseren van de zuidoostelijke omleidingsweg dient de bereikbaarheid
van De Kevie, via de Oude Blaarstraat, in stand te worden gehouden.

Figuur 13-17: Oude Blaarstraat – links richting Kevie; rechts richting Tongeren

Hazelereik
De Hazelereik is in feite een woonstraat, welke bebouwing kent aan de
westzijde van de straat. De straat kent een vrij steile helling, nabij de
aansluiting met de N79.
Met de inplanting van het Vesaliusziekenhuis in de hoek van de N758-
Beversstraat – Hazelereik, is de woonstraatfunctie vervangen door een
ontsluitingsfunctie van het ziekenhuis. Afgezien van het feit dat het minder
aangewezen is om een ziekenhuis te ontsluiten via een woonstraat, wordt de
Hazelereik ook nog eens geconfronteerd met de parkeerproblematiek ten
gevolge van de bezoekers van het ziekenhuis (die zich overigens overwegend
aan de oostzijde van de straat parkeren).
De straat kent geen fietsvoorzieningen.
Snelheidsregime: 50 km/uur.

Figuur 13-18: Hazelereik – links: Richting N79-Maastrichtersteenweg, rechts: thv ziekenhuis
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Molenweg (tussen N79 en N758)
De Molenweg tussen de N79 en de N758 is in wezen een landbouwweg. Gelet
op het onverharde karakter wordt de weg dan ook uitsluitend gebruikt door
landbouwers.
De weg is tevens een recreatieve wandelroute.

Figuur 13-19: Molenweg – links nabij de N79, rechts boven op het plateau

Molenweg (tussen N758 en Bodemweg)
De Molenweg tussen de N758 en de Bodemweg is een weg van vrij recente
datum. Zij kent geen bebouwing en kruist het spoor ongelijkvloers.
De weg kent een 2x1 rijstroken profiel. In tegenstelling tot veel andere wegen
in Tongeren kent deze weg wel vrijliggende fietspaden, zij het over een zeer
beperkt deeltracé ten oosten van de spoorbrug.
Snelheidsregime: 90 km/uur.

Figuur 13-20: Molenweg – links: gezien vanaf de N758-Baversstraat; rechts: aansluiting met
Bodemweg

Bodemweg
De Bodemweg en de wegen in het verlengde daarvan naar de N730-
Bilzersteenweg zijn woonstraten met open bebouwing. De wegen hebben
geen gangbare breedte voor wegen die ook door ander verkeer dan het
plaatselijke woonverkeer gebruikt moeten worden.
Omwille van het ontbreken van een efficiënte verbinding tussen de
Bilzersteenweg en de Molenweg worden de Bodemstraat en de straten in het
verlengde er van geconfronteerd met sluikverkeer.
Snelheidsregime: omdat de Bodemweg binnen de bebouwde kom gelegen is
geldt er een snelheidsregime van 50 km/uur.

Figuur 13-21: Bodemweg
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13.2.2 Netwerk openbaar vervoer

De lijnvoering van het openbaar vervoer wordt weergegeven in figuur 13-22.
Belangrijke openbaar vervoerassen zijn aanwezig in het studiegebied. Deze
situeren zich vooral op de structuurwegen. De stationsomgeving vormt het
stedelijke openbaar vervoer knooppunt.

Figuur 13-22: Uitsnede netplan openbaar vervoer (Bron: De Lijn)
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13.2.3 Netwerk fietsvoorzieningen

Functioneel fietsroutenetwerk
In volgende figuur wordt het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk (BFF)
weergegeven.

Naast een weergave van de wegen die door de provincie als onderdeel van
het BFF werden geselecteerd, bevat de figuur tevens een evaluatie: nl. de
conformiteit van de huidige fietsvoorzieningen met het ‘Vademecum
Fietsvoorzieningen’.

In Tongeren zijn drie hoofdroutes aanwezig:
 N79: route St. Truidersteenweg–Maastrichterstraat–Maastrichtersteenweg
 N20: Hasseltsesteenweg
 N730: Bilzersteenweg

De functionele routes situeren zich op de radiale structuurwegen welke vanuit
verschillende windrichtingen naar het centrum leiden, uitgezonderd de N69:
Romeinse Kassei.

Op enige afstand van het centrum worden voornoemde radialen verbonden
door een soort van ringstructuur, overwegend gebruik makend van
gemeentelijke wegen.

Relevante fietsverbindingen:
 N730: Bilzersteenweg
 N79b: Jaminéstraat
 N79b/N79: Maastrichtersteenweg
 N758: Elderseweg / Baversstraat
 route tussen N730 en spoorlijn
 N20: Luikersteenweg
 Neremweg.

Figuur 13-23: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk  (Bron: Provincie Limburg)
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Recreatief fietsroutenetwerk
De recreatieve fietsroutes worden weergegeven op volgende figuur. In het
plangebied situeert zich een recreatieve fietsroute:
 in Tomveld en de Oude Blaarstraat
 een route die ten zuiden van het centrum vertrekt via de Wijkstraat –

Neremweg eveneens via de Oude Blaarstraat en vervolgens via een
(vermoedelijke) oude spoorwegbedding richting Glons vertrekt (doorheen
De Kevie).

In het noordoosten bevindt zich een recreatieve route:
 pal op het tracé van de Molenweg tussen de N758-Baversstraat en de

Bodemweg
 in een deel van de N758-Baversstraat.

Figuur 13-24: Recreatieve fietsroutes ( Bron: www.fietsnet.be)

Plangebied
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13.2.4 Verkeersonveiligheidsgegevens

Onderstaande figuur geeft de resultaten van de ongevallenGIS weer voor het
studiegebied van 2005-2007, respectievelijk de geaggregeerde ongevallen, de
fietsongevallen en de gevaarlijke punten.

Figuur 13-25: Resultaten provinciale OngevallenGIS 2005-2007 Tongeren
Bron: OngevallenGIS Provincie Limburg

Het blijkt dat naar verhouding veel letselongevallen plaats vinden op het net
van structuurwegen te Tongeren. Ook vinden er naar verhouding relatief veel
ongevallen met fietsers plaats in de ruimere omgeving van het centrumgebied.

Naarmate men het centrum nadert vanaf de N79-Maastrichtersteenweg neemt
de ongevallendichtheid in die weg toe, hetgeen ook waarneembaar is in de
Wallen en de N20-Luikersteenweg.
Gevaarlijke punten4 met een hoge prioriteitswaarde blijken in Tongeren niet
meer voor te komen.

13.2.5 Gebruik van het bestaande netwerk

Het gebruik van het bestaande netwerk wordt beschreven op basis van
beschikbare (recente) verkeerstellingen enerzijds en op basis van het Multi
Modale Model voor Limburg (MMM-L) anderzijds.

Gebruik van het netwerk op basis van (recente) verkeerstellingen
Slechts voor een beperkt deel van het netwerk van Tongeren zijn (min of
meer) recente verkeerstellingen beschikbaar. Het betreft hier:
 Wegvaktellingen door AWV-Limburg in de R72
 Kruispunttellingen ikv Masterplan Stationsomgeving
 Kruispunttellingen ikv opstellen Startnota
 Wegvaktelling in de Overhaemlaan nabij de N20 (ikv onderhavige

PlanMER.

Wegvaktellingen door AWV-Limburg in de R72
Tussen 28 februari en 11 maart 2009 vonden op een drietal locaties in de
N76b en de R72 verkeerstellingen plaats door AWV, middels telslangen.

N79b
De tellocatie was kmp. 0.2, dit moet dus zijn geweest tussen de spoorbrug en
de N758-Elderseweg. Onderstaande grafiek geeft een indruk van de
hoeveelheid gemeten verkeer op een gemiddelde werkdag van 0-24 uur.

Er rijden op een gemiddelde werkdag nagenoeg evenveel voertuigen het
centrum in, als uit (12.576 stadinwaarts en 12.596 staduitwaarts). In totaal
verwerkt de Maastrichtersteenweg tussen de spoorbrug en de N758-

4 Gevaarlijk punt (definitie volgens het Vlaams Gewest) is een ongevallocatie waar in de laatste 3
jaar 3 of meer ongevallen gebeurd zijn en de prioriteitswaarde minimum 15 bedraagt.

plangebied
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Elderseweg volgens deze telling 25.172 motorvoertuigen. Hierbij dient
opgemerkt dat dit aantal zeer hoog is, gelet op de ligging van de telpost tussen
twee quasi haakse bochten. In de ochtendpiek blijken evenveel voertuigen de
stad in te rijden als er uit, in de avondspits is de staduitwaartse richting iets
drukker.

Intensiteiten gemiddelde werkdag N79b kmpt 0,2
28 februari tot 11 maart 2009
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Figuur 13-26: Verkeersintensiteiten N79b; kmpt 0,2

R72
De tellingen vonden plaats in februari/maart 2009. Er werd geteld met behulp
van telslangen. De locaties waren kmp. 1.6 en 2.3 resp. Elfde Novemberwal
en Leopoldwal.

 Kmp. 1.6 – Elfde Novemberwal
In de Elfde Novemberwal blijkt de richting St.Truiden/Luik iets drukker dan
de tegenovergestelde richting. In totaal worden op een gemiddelde
werkdag 22.822 motorvoertuigen door deze wegsectie van de R72
verwerkt. De spitsuurintensiteiten bedragen 1.788 voertuigen tussen 8-9
uur en 1.808 tijdens de avondspits van 16-17 uur.

Intensiteiten gemiddelde werkdag R72 kmpt 1,6
28 februari tot 11 maart 2009
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Figuur 13-27: Verkeersintensiteiten R72, kmpt 1,6

 Kmp. 2.3 – Leopoldwal
De Leopoldwal is beduidend minder druk dan de Elfde Novemberwal. Op
een werkdag verwerkt deze wal gemiddeld 14.833 voertuigen per etmaal,
met 6.729 voertuigen in de richting van het zuiden en 8.104 voertuigen naar
het noorden.
De Leopoldwal wordt dus meer in noordwaartse richting gebruikt dan naar
het zuiden. Zoals figuur 13-28 laat zien manifesteert zich dat fenomeen
quasi de ganse dag.
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Intensiteiten gemiddelde werkdag R72 kmpt 2,3
28 februari tot 11 maart 2009
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Tot. 0u-24u: ri. Luik: 6.729 mvt
ri. N730: 8.104 mvt

Van de drie gemeten locaties blijkt de N79 (Maastrichtersteenweg) tussen de
spoorwegbrug en de N758-Elderseweg, veruit de drukste weg te zijn met méér
dan 25.000 motorvoertuigen per werkdagetmaal.
Van de (gemeten) locaties op de R72-Wallen te Tongeren blijkt de Elfde
Novemberwal aanzienlijk drukker te zijn met bijna 23.000 motorvoertuigen per
werkdagetmaal. De Leopoldwal verwerkt ‘slechts’ zo’n 15.000 motorvoertuigen
per werkdagetmaal.

Kruispunttellingen ikv Masterplan Stationsomgeving
In het kader van de opmaak van het ‘Masterplan Stationsomgeving, werden in
de R72-Veemarkt, de Jaminéstraat met het Stationsplein en het Stationsplein
met de Stationslaan, kruispunttellingen verricht op 27 januari 2009 van 6.30-
9.30 uur ’s morgens en van 15.30-18.30 uur ’s namiddags. De tellingen
worden hierna gepresenteerd in pae, waarbij, conform de richtlijnen van AWV
voor één vrachtwagen, 2 pae in rekening wordt gebracht.
Het blijkt dat voor de drie beschouwde kruisingen het ochtendspitsuur zich
situeert tussen 8-9 uur en het avondspitsuur tussen 16.15-17.15 uur.

De kruisingen zijn in elkaars onmiddellijke omgeving gesitueerd, zodat de
verkeersstromen met elkaar vergeleken kunnen worden.

Intensiteiten kruispunt R72 x Stationslaan x Jaminéstraat (pae)

27 januari 2009 van 8.00-9.00 uur
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Figuur 13-29: Resultaten verkeerstellingen omgeving station en R72 ochtendspits jan. 2009
– pae (Bron: Mint )

Figuur 13-28: Verkeersintensiteiten R72, kmpt 2,3



Mobiliteit

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 67 van 340

Blijkbaar heeft tijdens de ochtendwaarneming de registratiepost op het
Stationsplein, het verkeer komende van de Jaminéstraat niet volledig
waargenomen met als resultaat dat de zwaarste verkeersstroom (komende
van de Jaminéstraat naar de Stationslaan) niet werd waargenomen.
Het reconstrueren van die verkeersstroom aan de hand van de ingaande
verkeersstroom ter hoogte van de Jaminéstraat en de uitgaande
verkeersstroom in de Stationslaan nabij de Veemarkt, levert geen éénduidig
resultaat op.
Indien 1.160 pae het Stationsplein oprijden en 137 pae het Stationsplein
verlaten, hetzij richting Zagerijstraat, hetzij naar de parking zou dat betekenen
dat 1.023 pae van het Stationsplein naar de Stationslaan zouden rijden.
Tezamen met de verkeersstroom vanuit de Zagerijstraat rechtsaf naar de
Stationslaan, zou dat beteken dat ongeveer 1.075 pae de Stationslaan moet
verlaten ter hoogte van de Veemarkt. In werkelijkheid werden er slechts 887
pae waargenomen oftewel een verschil van 188 pae. Dit verschil kan enkel
verklaard worden door het wegvloeien van het verkeer via de Henisstraat of
een fout tijdens de registratie.

In ieder geval is vrij duidelijk hoe zwaar de verkeersstromen zijn die gebruik
maken van de denkbeeldige driehoek Jaminéstraat, Stationsplein en
Stationsplein en de R72.
De zwaarste belasting komt evenwel voor onder de spoorbrug, waar 2.020 pae
passeren.

Ook tijdens de avondspits blijkt de ingaande stroom in de Stationslaan en de
uitgaande een behoorlijk te verschillen (verschil van 320 pae). Indien er geen
fout in de registratie is opgetreden kan dit enkel worden toegeschreven aan
het feit dat het verkeer via de Henisstraat wegvloeit, waarmee deze straat een
sluikroute is.

Dezelfde conclusie als voor de ochtendspits is van toepassing voor wat betreft
de verkeersdrukte, zij het dat de Jaminéstraat tijdens de avondspits nog
drukker is dan de ochtendspits, terwijl de verkeersdrukte ter hoogte van de
spoorbrug nog verder oploopt tot 2.267 pae.
Het Stationsplein kent een nagenoeg zelfde verkeersbelasting in de
avondspits als in de ochtendspits.

De R72 Leopoldwal en de Achttiende Oogstwal kennen dan weer een
zwaardere belasting tijdens de avondspits.

Intensiteiten kruispunt R72 x Stationslaan x Jaminéstraat (pae)

27 januari 2009 van 16.15-17.15 uur
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Figuur 13-30: Resultaten verkeerstellingen omgeving station en R72 avondspits jan. 2009 –
pae (Bron: Mint )
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Kruispunttellingen ikv ‘Startnota E313 complex 32 Tongeren / Riemst’
In het kader van deze studie werden de volgende kruisingen in de loop van
februari/maart 2010 waargenomen, tijdens het ochtend- (7.00-9.00 uur) als
tijdens het avondspitsuur (15.30-17.30 uur):
 Kruispunt N79 - Complex 32 – oost: 03/03/2010
 Kruispunt N79 - Complex 32 – west: 02/03/2010
 Kruispunt N79 – Sint-Maartenstraat: 10/02/2010 (OSP), 04/03/2010 (ASP)
 Kruispunt N79 – Limesweg: 01/03/2010
 Kruispunt N79 – Heersterveldweg: 09/02/2010

Onderstaande figuren schetsen de optredende verkeersintensiteiten tijdens
het ochtend- en avondspitsuur. De figuren laten zien dat de verkeersdrukte in
de N79 zich situeert tussen de 1.200 pae (zijde Tongeren) en 1.300 (zijde
Riemst) met een maximum van 1.500 pae (ter hoogte van de industriezone)
tijdens het ochtendspitsuur. Voor het avondspitsuur zijn die cijfers als volgt:
1.450 pae (zijde Tongeren) 1.400 pae (zijde Riemst) met een maximum van
1.600 pae ter hoogte van de industriezone. De intensiteiten liggen daarmee
beduidend lager dan die van de tellingen ter hoogte van de
spooronderdoorgang (Jaminéstraat).

Figuur 13-31: Resultaten verkeerstellingen omgeving complex 32 en bedrijvenzone
Tongeren Oost ochtendspits- en avondspitsuur 2010

Figuur 13-32: Resultaten verkeerstellingen omgeving complex 32 en bedrijvenzone
Tongeren Oost ochtendspits- en avondspitsuur 2010
Bron: Startnota herinrichting snelwegcomplex E313 te Tongeren/Riemst; Technum - Tritel 2010
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Wegvaktellingen in de Overhaemlaan
In het kader van onderhavige planMER werden bijkomende verkeerstellingen
verricht in de Overhaemlaan.
Daartoe werden door AWV-Limburg telslangen gelegd in de Overhaemlaan op
de twee belangrijkste naderingsrichtingen van de bedrijvenzone: nabij de N20
en nabij de Neremweg (zie Figuur 13-33).
Vermits de infrastructuur in de zone een gesloten circuit vormt, mag
verondersteld worden dat, met uitzondering van. het verkeer dat gebruik maakt
van de Rietmusweg, quasi alle verkeersstromen naar en van de zone
geïnventariseerd werden.

De telling vond plaats 15 t/m 25 januari 2011.
De weekends werden buiten beschouwing gelaten en leverde voor een
gemiddelde werkdag de volgende beelden op:

Verkeersdrukte Overhaamlaan thv N20 beide richtingen
Gemiddelde werkdag 15/1-25/1/2011
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Figuur 13-34: Resultaten verkeerstellingen Overhaem nabij N20

Verkeersdrukte Overhaamlaan thv Neremweg beide richtingen in pae
Gemiddelde werkdag 15/1-25/1/2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

00
h0

0

01
h0

0

02
h0

0

03
h0

0

04
h0

0

05
h0

0

06
h0

0

07
h0

0

08
h0

0

09
h0

0

10
h0

0

11
h0

0

12
h0

0

13
h0

0

14
h0

0

15
h0

0

16
h0

0

17
h0

0

18
h0

0

19
h0

0

20
h0

0

21
h0

0

22
h0

0

23
h0

0

uur
pa

e

Richting Neremweg
Richting Overhaam
Beide richtingen samen

Figuur 13-35: Resultaten verkeerstellingen Overhaem nabij Neremweg

Telpost 1
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Figuur 13-33: Situering telposten in Overhaem



Mobiliteit

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 70 van 340

Een eerste vaststelling is dat de toegang via de N20 intensiever gebruikt wordt
dan die via de Neremweg.
De totale verkeersdrukte in Overhaemlaan ter hoogte van de N20 bedraagt
gemiddeld 3.786 pae, terwijl de verkeersdrukte ter hoogte van de Neremweg
3.067 pae bedraagt in de Overhaemlaan.
Er rijdt méér verkeer de bedrijvenzone in via de N20 dan via de Neremweg:
2.042 pae vs. 1.411 pae.
Het verlaten van de zone is iets meer evenwichtiger verdeeld 1.744 pae
verlaat de zone via de N20, terwijl 1.657 pae dit doet via de Neremweg.

Voor beide telpunten situeert de ochtendspits zich tussen: 7.00-8.00 uur met in
totaal 226 pae ter hoogte van de Neremweg en 300 ter hoogte van de N20.
Het avondspitsuur situeert zich voor beide locaties tussen 17.00-18.00 uur met
318 pae ter hoogte van de Neremweg en 356 pae ter hoogte van de N20. De
avondspits is dus iets drukker dan de ochtendspits.

Opvallend is voorts dat met uitzondering van de ochtendspits nabij de N20 het
inrijdend en het uitrijdende verkeer min of meer een gelijkmatig patroon
kennen. Dit, in tegenstelling tot de locatie nabij de Neremweg waarbij het
inrijdende verkeer tijdens de ochtendspits overheerst, waarna overwegend het
uitrijdende verkeer overheerst.
De samenstelling van verkeer op beide telpunten is als volgt:

Tabel 13-3: Verkeerssamenstelling verkeer Overhaemlaan – (absoluut)

VERKEER

Locatie Licht Medium Zwaar Totaal mvtg

Nabij Neremweg 2.783 226 29 3.038

Nabij N20 2.984 488 157 3.629

Tabel 13-4: Verkeerssamenstelling verkeer Overhaemlaan – (procentueel)

VERKEER

Locatie Licht Medium Zwaar

Nabij Neremweg 91.6% 7,4% 1,0%

Nabij N20 82,2% 13,4% 4,3%

Het blijkt dat het zware verkeer quasi geheel gebruik maakt van de aansluiting
van de N20-Luikersteenweg met de Overhaemlaan.

Gebruik van het netwerk op basis van simulaties met het MMM-L
In functie van de opmaak van onderhavige PlanMER, werden aan het Vlaams
Verkeerscentrum (VVC), verkeersimulaties gevraagd voor wijzigingen in de
wegenstructuur van Tongeren, Het resultaat van het referentiejaar 2008 wordt
weergegeven in onderstaande figuren.

Figuur 13-36: Resultaten MMM-L basisjaar 2008:
Ochtendspits (8-9 uur) – links en avondspits (17-18 uur)  - rechts

Bovenstaande figuren laten zien dat de hoogste belastingen worden gemeten
op de:
 N79–Maastrichtersteenweg tussen de aansluiting met de N758-

Baversstraat en het spoor
 de stationsomgeving (= Jaminéstraat – Stationsplein – Stationslaan)
 het westelijke deel van de R72-Wallen tussen de N79-St. Truidersteenweg

en de N20-Hasseltsesteenweg.
In het algemeen kan worden gesteld dat de avondspits drukker is dan de
ochtendspits.
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13.2.6 Besluit bereikbaarheidsprofiel referentiesituatie

Hieronder volgen de conclusies in relatie tot het bereikbaarheidsprofiel van de
referentiesituatie:
 In het algemeen kan worden gesteld dat de bereikbaarheid van het

studiegebied overwegend is afgestemd op het gemotoriseerde verkeer.
 De bediening van het studiegebied met het openbaar vervoer is eveneens

goed te noemen.
 Tongeren is aangesloten op het net van spoorwegen en heeft een

uurverbinding met Luik (IR) en twee keer per uur een verbinding met
Hasselt (IC/IR)

 Op stedelijk niveau worden de belangrijkste bestemmingen bediend door
de bussen van De Lijn, die naast haar reguliere streeklijnen ook nog
stadsbussen en belbussen uitbaat.

 Door de grote verkeersdruk op het studiegebied en meer bepaald, de N79,
de stationsomgeving en de R72/Wallen, tezamen met het gegeven dat er
nergens speciale voorzieningen aanwezig zijn die het openbaar vervoer
faciliteren, ondervinden de bussen van De Lijn dezelfde vertragingen als
het gemotoriseerde verkeer en vormen bijgevolg dan ook geen
concurrentie voor het personenautoverkeer.

 Alhoewel op de meeste belangrijkste wegen te Tongeren fietsvoorzieningen
aanwezig zijn, zijn deze (een uitzondering daar gelaten) weinig kwaliteitsvol
en veelal niet conform het Vademecum ‘Fietsvoorzieningen’.

 De stationsomgeving en het westelijke en noordelijke deel van de Wallen
staan onder een bijzonder grote verkeersdruk mede omwille van het feit dat
de spoorbrug in de N79 de enige passage is in het net van structuurwegen
om de spoorlijn (op het grondgebied van Tongeren) te dwarsen.
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13.2.7 Detailbeschrijving

NO ZO

ZO -1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO -2 Deel spoorlijn-Neremweg

Situering op meso niveau De noordoostelijke omleidings-
weg wordt gesitueerd ten
oosten van het centrum als
ook ten oosten van het
ziekenhuis, doch ten westen
van de kern van Berg.

De zuidoostelijke omleidings-
weg variant 1, situeert zich
eveneens ten oosten van de
het centrum, doch ten zuiden
van de N79 en leidt langs de
Jeker en onder de spoorlijn
naar de bedrijvenzone
Overhaem.

ZO-2 wordt eveneens
gesitueerd ten oosten van het
centrum, waarbij de N79
behouden blijft tot aan de
spooronderdoorgang. Vanaf
dat punt wordt een weg
voorzien parallel aan het spoor
in zuidelijke richting. De
(ongelijkvloerse) kruising met
het spoor en het verdere tracé
zowel naar de Moerenpoort als
naar de Overhaemlaan is
identiek aan ZO-1.

Bereikbaarheid gemotoriseerd
verkeer

De weg vormt een verbinding
(van lokaal niveau) tussen de
N79-Maastrichtersteenweg en
de N730-Bilzersteenweg.
Onderweg wordt de N758-
Elderseweg gekruist, alsook
de spoorlijn 34 (middels een
bestaande brug).
De weg moet vooral een
betekenis hebben voor een
betere bereikbaarheid van het
ziekenhuis en speelt daarnaast
een rol in de relaties tussen
het oosten en het noorden van
Tongeren, om alzo een
bijdrage te leveren tot een
ontlasting van de bestaande
spooronderdoorgang in de
N79, de stationsomgeving en
de R72-Wallen.

De weg vormt een verbinding
tussen de N79 en de
Neremweg/Overhaemlaan en
moet aldus een alternatief
bieden voor de ontsluiting van
de zone Overhaem naar en
van de hoofdweg E313.
De Blaarstraat wordt
ongelijkvloers gekruist, als ook
de spoorlijn. De aansluiting
met de Neremweg is
gelijkgronds voorzien.
Thv de ongelijkvloerse kruising
met de Blaarstraat wordt deze
Blaarstraat ‘geknipt’ voor het
gemotoriseerde verkeer.

Met de aanleg van ZO-1 en het
dientengevolge doorknippen
van de Blaarstraat dienen zich
de volgende
ontsluitingsmogelijkheden aan:
1. bestaande aansluiting Oude
Blaarstraat met de N79 die in
ZO-var 1 aanzienlijk minder
verkeer zal verwerken.
2. een rechtstreekse ontsluiting
naar de N79 langs de parking
van de Lidl
3. een weg die de glooiing van
het terrein volgt in de richting
van het oosten en daar aantakt
op de N79.

De weg vormt een verbinding
tussen de N79 en de
Neremweg/Overhaemlaan,
met maximaal behoud van de
bestaande N79 tot aan de
spoorondergang. De
aansluiting met de
Jaminéstraat (oost) wordt
beveiligd met verkeerslichten.
De weg loopt ten oosten van
het spoor, quasi tot aan de
Jeker waar de spoorlijn
ongelijkvloers wordt gedwarst.
Vanaf dat punt wordt een
verbinding met het centrum
voorzien (ter hoogte van de
Moerenpoort) als ook een
verbinding naar de
Overhaemlaan.

Keuze voor een tracé dat
zolang mogelijk parallel
verloopt aan het spoor
impliceert een bijkomende
aansluiting op de Neremweg.
Een keuze voor een quasi
rechtstreeks tracé tussen de
spoorpassage en de
aansluiting van de Nemerweg
met de Overhaemlaan
betekent een bijkomende
aansluiting op een bestaande
kruising.

Fietsstructuur Er zijn diverse fietsroutes in de
omgeving van het tracé: de
N79, N730, N758, route tussen
N730 en de spoorlijn.
Een klein deel van de N758,
en de Molenweg, vormen
tevens een onderdeel van het

De N79, de Blaarstraat, de
Oude Blaarstraat en een deel
van de Neremweg vormen een
onderdeel van het
fietsroutenetwerk, waarbij de
Oude Blaarstraat tevens een
belangrijke recreatieve

De N79, de Blaarstraat, de
Oude Blaarstraat en een deel
van de Neremweg vormen een
onderdeel van het
fietsroutenetwerk, waarbij de
Oude Blaarstraat tevens een
belangrijke recreatieve
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NO ZO

ZO -1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO -2 Deel spoorlijn-Neremweg

recreatieve fietsroutenetwerk.
De kwaliteit van de fietsroutes
is niet conform het
Vademecum
Fietsvoorzieningen.

verbinding vormt tussen het
centrum en ‘De Kevie’.
Uitgezonderd de (quasi
verkeersvrije) Oude Blaarstraat
zijn de fietsvoorzieningen niet
conform het Vademecum
Fietsvoorzieningen.

verbinding vormt tussen het
centrum en De Kevie.

Openbaar vervoer De radialen (t.o.v. het
centrum): N79, N758 en de
N730 zijn wegen die door De
Lijn worden gebruikt.

Zowel de N79, de Blaarstraat,
de Neremweg (en ook een
klein deel van de
Overhaemlaan) worden
gebruikt door de bussen van
De Lijn.

Zowel de N79, de Blaarstraat,
de Neremweg (en ook een
klein deel van de
Overhaemlaan) worden
gebruikt door de bussen van
De Lijn.

Verkeersdoorstroming Inzake verkeersdoorstroming
vormt de N79 en meer bepaald
nabij de spooronderdoorgang
een knelpunt inzake
verkeersdoorstroming.  Nog
afgezien van de
stationsomgeving en het
westelijke deel van de wallen.

Idem als NO. Nieuw
aandachtspunt aansluiting
nieuwe ontsluitingsweg naar
het centrum met de
Moerenpoort.

Idem als NO. Nieuw
aandachtspunt aansluiting
nieuwe ontsluitingsweg naar
het centrum met de
Moerenpoort.

Verkeersleefbaarheid De leefbaarheid van de N79-
Maastrichtersteenwseg staat
onder grote druk.

Alhoewel niet vergelijkbaar met
de N79-Maastrichtersteenweg,
kan de verkeersleefbaarheid
van de (intensief
woonbebouwde) Neremweg
als matig worden omschreven.

De leefbaarheid van de N79-
Maastrichtersteenweg blijft
onder grote druk staan, in de
stationsomgeving
(Jaminéstraat, Stationsplein en
Stationslaan) zal die
leefbaarheid verbeteren.

Verkeerveiligheid In de N79 komen her en der
verspreid ongevallen voor. De
aansluiting van de N730 met
de N753-Nieuwe Steenweg
vormt een gevaarlijk punt voor
(brom)fietsers.

Op basis van de
OngevallenGIS (2005-2007)
vormen de aansluitingen van
de Oude Blaarstraat met de
Neremweg, maar ook de
aansluiting van de
Overhaemlaan met de N20 en
de omgeving van de
Moerenpoort aandachtpunten
voor de (brom)fietsers.

Verkeersonveiligheid zal zich
wellicht handhaven op het
huidige niveau.
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13.3 Effectbespreking en -beoordeling

De belangrijkste effecten voor wat betreft de discipline verkeer, situeren zich
op het vlak van wijzigingen in de verkeersstromen. Deze effecten kunnen
voorspeld worden aan de hand van verkeersmodelsimulaties. Daartoe wordt
gebruik gemaakt van het Multi modale model van Limburg (MMM-L).Volgende
significantiekaders zullen bij de effectbeoordeling gehanteerd worden.

Verkeersdoorstroming Significantie

Structurele oplossing voor de huidige congestie +++

Lokale oplossing van de huidige congestie ++

Beperkte verbetering van de huidige congestie +

Geen of verwaarloosbare wijziging in doorstroming 0

Beperkte toename van de huidige congestie -

Lokale toename van de huidige congestie --

Structurele toename van de huidige congestie ---

Alhoewel in een stedelijk netwerk de capaciteiten bepaald worden door de
kruispunten/aansluitingen en niet door de wegvakken, wordt –en dit bij gebrek
aan voldoende (recente) kruispunttellingen  – de wegvakcapaciteit getoetst als
indicatie voor de verkeersafwikkeling/doorstroming.

Verkeersveiligheid Significantie

Zeer significante afname van het risico op ongevallen op 1 locatie of
significante afname van het risico op ongevallen op diverse locaties

+++

Significante afname van het risico op ongevallen op 1 locatie of beperkte
afname van het risico op ongevallen op diverse locaties

++

Beperkte afname van het risico op ongevallen op 1 locatie +

Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen 0

Beperkte toename van het risico op ongevallen op 1 locatie -

Significante toename van het risico op ongevallen op 1 locatie of beperkte
toename van het risico op ongevallen op diverse locaties

--

Zeer significante toename van het risico op ongevallen op 1 locatie of
significante toename van het risico op ongevallen op diverse locaties

---

Bereikbaarheid Significantie

Zeer sterke toename van de bereikbaarheid +++

Toename van de bereikbaarheid ++

Matige of beperkte toename van de bereikbaarheid +

Geen of verwaarloosbare wijziging in de bereikbaarheid 0

Matige of beperkte afname van de bereikbaarheid -

Afname van de bereikbaarheid --

Zeer sterke afname van de bereikbaarheid ---

Verkeersleefbaarheid Significantie

Zeer significante toename van de verkeersleefbaarheid +++

Significante toename van de verkeersleefbaarheid ++

Beperkte toename van de verkeersleefbaarheid +

Geen of verwaarloosbare wijziging in de verkeersleefbaarheid 0

Beperkte afname van de verkeersleefbaarheid -

Significante afname van de verkeersleefbaarheid --

Zeer significante afname van de verkeersleefbaarheid ---

De verkeersleefbaarheid kan op een kwantitatieve manier in beeld gebracht
worden door na te gaan of de maximale capaciteit in functie van de
verkeersleefbaarheid overschreden wordt5 door een wijziging in de
verkeersintensiteiten. Deze maximale capaciteit in functie van de
verkeersleefbaarheid is afhankelijk van het type van de weg. In onderstaande
tabel wordt een overzicht gegeven:

5 Bron: Kencijfers Mobiliteitussentudies/Verkeersleefbaarheidsstudies in het Gentse (Bron: Groep
Swartenbroekx, leefbaarheidscapaciteit, toegepast in het verkeersmodel Noord-Limburg, 1991)
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Tabel 13-5: Theoretische capaciteit en capaciteit ifv van leefbaarheid per type weg
Wegtype6 Omschrijving Theoretische

capaciteit
pae/u/richting)

Praktische
capaciteit
pae/u/richting)

Capaciteit ifv
leefbaarheid
(pae/u/richting)

Primair Omlegging 2x2
beperkt aantal
kruispunten

3600 3000 3600

Secundair
(hoofdinvalsweg)

2x2 bibeko7 groot
aantal kruispunten

2400 2200 2000

2x1 met weinig tot
geen kruispunten en
scheiding
verkeersdeelnemers

1800 1000 1800

Stedelijke
hoofdstraat

2x1 groot aantal
kruispunten en
scheiding
verkeersdeelnemers

1200 900 1200

Lokale
verbindingsweg
Interne
ontsluitingsweg

2x1 groot aantal
kruispunten

1000 600 650

Wijkverzamelweg 2x1 groot aantal
kruispunten

600 400

Woonstraat 2x1 geen scheiding
verkeersdeelnemers

600 250

Voor wat betreft de verkeersleefbaarheid worden de verwachte /
geprognosticeerde verkeersintensiteiten getoetst aan de waarden die in de
tabel zijn weergegeven voor de capaciteit i.f.v. de leefbaarheid (in
pae/u/richting).

Voor wat betreft de doorstroming/verkeersafwikkeling worden de
verwachte/geprognosticeerde intensiteiten vergeleken met de praktische
capaciteit van de weg (de zgn. Intensiteit/Capaciteits-ratio (I/C. Op die manier
wordt een indruk bekomen omtrent de doorstroming/verkeersafwikkeling op
het beschouwde wegvak of weg.

6 De hier gehanteerde wegtypering als ook de gebruikte benaming heft geen uitstaans met de
wegcategorisering zoals weergegeven in het RSV.
7 Bibeko: binnen de bebouwde kom

In het kader van dit plan worden drie I/C-klassen gehanteerd:
 I/C-ratio kleiner dan 0,80: vlotte doorstroming is mogelijk;
 I/C-ratio tussen 0,80 en 0,95: doorstroming wordt gehinderd;
 I/C-ratio hoger dan 0,95: structurele verkeersproblemen met filevorming.

Voor wat betreft de toetsing aan de capaciteit i.f.v. de leefbaarheid wordt de
volgende indeling gehanteerd:
 I/C-ratio kleiner dan 0,85: geen impact op verkeersleefbaarheid;
 I/C-ratio tussen 0,85 en 1,0: verkeerleefbaarheid wordt bedreigd/staat

onder druk;
 I/C-ratio hoger dan of gelijk aan 1,0: verkeersleefbaarheid wordt in ernstige

mate aangetast.

13.3.1 Algemene effectbespreking

13.3.1.1 Beschrijving varianten

De globale effect bespreking op mesoniveau (niveau stad Tongeren) vindt
plaats aan de hand van de resultaten van de gegevens van het MMM-L.

In het kader van het opstellen van onderhavige planMER werd een
doorrekening met het Multi Modale Model Limburg aangevraagd bij het
Vlaams VerkeersCentrum (VVC).

In functie van het gebruik van het model voor onderhavige planMER werden
door de auteurs van het model eerst simulaties ter beschikking gesteld van de
huidige situatie met als basisjaar: 2008. De gebruiker diende het netwerk te
verifiëren en de resultaten van het basisjaar te controleren. Op basis van de
controle van de verkeersintensiteiten werd het model opnieuw gekalibreerd.

Vervolgens werd het referentiescenario voor 2020 opgesteld: het BAU-
scenario (Business As Usual-2020).
Aan dit scenario liggen de volgende zaken ten grondslag:
 doorgroei van alle socio-economische gegevens volgens algemene en

generieke patronen (bevolking per leeftijdscategorie, gezinnen volgens
gezinsomvang, schoolgaanden per type onderwijs, werkzaamheidsgraad
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en verdeling werkzamen over tewerkstellingssectoren, autobezit) en met
inbegrip van reeds gekende en gedetailleerde projecten (uitbreiding
Tongeren Oost met 40 ha.)8

 verkeersnetwerken: alle wijzigingen, morfologisch en naar kenmerk in de
infrastructuur voor het gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer (nieuwe
Diabolo-lijn: Lijn IC-E Knokke/Blankenberge- Tongeren, Spartacus, snelbus
St.-Truiden – Tongeren en Tongeren – Maastricht), alsook de
aanpassingen in lijnvoeringen

 autobezit: jaarlijks gemiddelde toename met 1.04%.

De resultaten van deze doorrekeningen worden weergegeven in volgende
figuur.

Figuur 13-37: Resultaten MMM-Limburg
Boven Basisjaar 2008 - Onder: BAU-scenario 2020
Links: ochtendspitsuur (8-9 uur) – Rechts: avondspitsuur (17-18 uur)

8 Niet te verwarren met de bijkomende 50 ha. regionale bedrijvigheid volgens de herziening van
het RSV en PSP-L.

De corresponderende verkeersintensiteiten (in pae/spitsuur) worden
weergegeven in onderstaande tabellen.

Tabel 13-6: Vergelijking verkeersintensiteiten MMM-Limburg. Basisjaar 2008 vs. BAU 2020
Ochtendspitsuur (boven) en Avondspitsuur (onder)

N
79

ts
n

V
is

ew
eg

en
E

er
st

e
M

ei
st

ra
at

N
79

tu
ss

en
om

le
id

in
g

en
ce

nt
ru

m

N
oo

rd
el

ijk
e

om
le

id
in

g
th

v
sp

oo
r

Zu
id

el
ijk

e
om

le
id

in
g

th
v

Je
ke

r

W
ijk

st
ra

at

D
ijk

O
ve

rh
ae

m
la

an
th

v
N

er
em

w
eg

W
eg

tu
ss

en
Je

ke
re

n
M

oe
re

np
oo

rt

W
oo

ns
tra

at
N

er
em

w
eg

W
eg

ts
n

sp
oo

rli
jn

en
O

ve
rh

ae
m

la
an

W
al

le
n

ts
n

N
79

en
N

20

W
al

le
n

no
or

d

E
ld

er
se

w
eg

Le
op

ol
dw

al

N
20

-L
ui

ke
rs

te
en

w
eg

N
69

-R
om

ei
ns

e
K

as
se

i

N
61

4
-H

oe
is

e
K

as
se

i

N
79

-S
t.-

Tr
ui

de
rs

te
en

w
eg

N
20

-H
as

se
lts

es
te

en
w

eg

N
75

3
-N

ie
uw

e
S

te
en

w
eg

N
73

0
-B

ilz
er

st
ee

nw
eg

basis 2008 1.008 1.009 169 - 611 23 235 - 302 - 2.022 993 582 1.059 743 616 832 729 828 551 751

BAU 2020 1.372 1.387 235 - 598 77 158 - 210 - 2.087 1.273 560 1.032 762 942 805 920 1.003 525 854
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basis 2008 1.255 1.263 200 - 532 9 374 - 381 - 2.076 1.111 553 992 851 686 887 750 784 432 583

BAU 2020 1.581 1.603 367 - 624 77 278 - 279 - 2.244 1.459 614 1.031 843 999 1.038 963 941 432 714

In het algemeen kan worden gesteld dat de verkeersintensiteiten zullen stijgen
op quasi alle wegen, dit impliceert dat zonder het nemen van bijkomende
maatregelen de huidige knelpunten inzake verkeersafwikkeling/doorstroming
en verkeersleefbaarheid zich zullen manifesteren aan minstens het huidige
niveau en naar verwachting zelfs een grotere omvang zullen aannemen.

Toetsing van zowel de resultaten van het basisjaar 2008 als het BAU-2020
scenario aan de praktische wegvakcapaciteiten leert het volgende:
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Tabel 13-7: Toetsing geprognosticeerde intensiteiten aan praktische wegvakcapaciteiten –
Boven: Ochtendspitsuur – Onder: Avondspitsuur
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basis 2008 0,50 0,56 0,08 - 0,51 0,04 0,12 - 0,25 - 1,12 0,55 0,49 0,59 0,41 0,34 0,46 0,41 0,46 0,31 0,42

BAU 2020 0,69 0,77 0,12 - 0,50 0,13 0,08 - 0,18 - 1,16 0,71 0,47 0,57 0,42 0,52 0,45 0,51 0,56 0,29 0,47

basis 2008 0,63 0,70 0,10 - 0,44 0,02 0,19 - 0,32 - 1,15 0,62 0,46 0,55 0,47 0,38 0,49 0,42 0,44 0,24 0,32

BAU 2020 0,79 0,89 0,18 - 0,52 0,13 0,14 - 0,23 - 1,25 0,81 0,51 0,57 0,47 0,56 0,58 0,54 0,52 0,24 0,40

In de ochtendspits resulteert de toetsing in een bijzonder problematische
verkeersafwikkeling voor de R72-Wallen tussen de N79-St. Truidersteenweg
en de N20-Hasseltsesteenweg.
Dit geldt ook voor het avondspitsuur, doch ook elders (N79 nabij spoor en
R72-Wallen noord) zal de verkeersafwikkeling kritisch worden, alhoewel de
I/C-verhouding van 0,95 niet wordt overschreden.

De situatie die een verzadigingsgraad kent van meer dan 1 (bij de beoordeling
van de wegvakcapaciteit) blijkt ook de meest kritische situatie is inzake
verkeersleefbaarheid: R72-Wallen tussen de N79 en de N20.
Omdat dit deel van de R72, gedeeltelijk over parallel- of ventwegen beschikt
moet de beoordeling inzake verkeersleefbaarheid enigszins gerelativeerd
worden.

Tabel 13-8: Toetsing geprognosticeerde intensiteiten aan de capaciteiten ifv de
leefbaarheid – Boven: Ochtendspitsuur – Onder: Avondspitsuur
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basis 2008 0,28 0,42 0,05 - 0,76 0,09 0,10 - 0,38 - 0,84 0,41 0,45 0,44 0,31 0,26 0,35 0,30 0,35 0,23 0,31

BAU 2020 0,38 0,58 0,07 - 0,75 0,31 0,07 - 0,26 - 0,87 0,53 0,43 0,43 0,32 0,39 0,34 0,38 0,42 0,22 0,36

Basis 2008 0,35 0,53 0,06 - 0,67 0,04 0,16 - 0,48 - 0,87 0,46 0,43 0,41 0,35 0,29 0,37 0,31 0,33 0,18 0,24

BAU 2020 0,44 0,67 0,10 - 0,78 0,31 0,12 - 0,35 - 0,94 0,61 0,47 0,43 0,35 0,42 0,43 0,40 0,39 0,18 0,30

Algemeen kan worden gesteld dat handhaving van de huidige situatie inzake
verkeersinfrastructuur leidt tot:
 een verdere verzadiging van de infrastructuur in Tongeren centrum (lokale

toename van de huidige congestie: score --)
 alhoewel een toename van het verkeer veelal gepaard gaat met een

toename van de verkeersonveiligheid, is dit veel minder het geval in
verzadigde situaties. Vandaar dat de beoordeling op de effectgroep
verkeersveiligheid neutraal is (score 0)

 onder invloed van de toename van het verkeer valt er een beperkte afname
van de verkeersleefbaarheid te constateren (score -)

 bij een verzadigde situatie tijdens piekmomenten en een verdere toename
van het verkeer kan moeilijk worden gesproken van een toename van de
bereikbaarheid. Vandaar dat de bereikbaarheid verder afneemt (score --).
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Aanleg zuidoostelijke omleidingsweg langs de Jeker

In de verdere bespreking wordt dit variant 1 genoemd.

Volgende figuur geeft een indruk van de belasting van het wegennet in variant
1, tijdens het ochtendspits (8-9 uur) en het avondspitsuur (17-18 uur).
Onder de intensiteitenplots worden de verschillenplots weergegeven: deze
geven het verschil in intensiteiten weer ten opzichte van het BAU-2020
scenario.
De groene kleur betekent een afname van het verkeer, de rode kleur een
toename.

De combinatie van een knip in de N79 ter hoogte van de huidige
spooronderdoorgang (ter hoogte van Jaminéstraat; de huidige
spoorondergang blijft evenwel behouden voor het openbaar vervoer, fiets- en
voetverkeer) en de aanleg van een zuidoostelijke omleidingsweg leidt tot een
sterke verschuiving van het verkeer richting de nieuwe omleidingsweg. De
intensiteiten lopen er op tot ca. 1.600-1.800 pae/u.
Uit de verschillenplots blijkt duidelijk dat de aanleg van de omleidingsweg een
ontlastend effect heeft op de noordelijke wallen (R72) van Tongeren. Het
verkeer komende van de N79 verschuift naar de zuidelijke wallen terwijl het
verkeer op de N758 verschuift naar de Molenweg en de Bilzersteenweg.
Hierdoor wordt de verkeersdrukte in de omgeving van het station aanzienlijk
gereduceerd.
Uit de verschillenplots blijkt ook duidelijk dat er geen aanzuigingseffecten
verwacht worden door de aanleg van de omleidingsweg. De effecten van deze
nieuwe infrastructuur blijven beperkt tot de onmiddellijke omgeving van
Tongeren.

Het spreekt voor zich dat de bereikbaarheid van de bedrijvenzone Overhaem
op de relatie met de E313, ingevolge de omleidingsweg aanzienlijk verbetert.

Figuur 13-38: Resultaten MMM-Limburg – Variant 1
Links: Ochtendspitsuur (8-9 uur); Rechts Avondspitsuur (17-18 uur).
Boven: Geprognosticeerde intensiteiten: Onder Verschillenplot Variant 1 vs. BAU-scenario
2020.
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 Aanleg zuidoostelijke omleidingsweg met behoud van het tracé van de
bestaande N79 en doortrekking daarvan in het BPA Moerenpoort

In de verdere bespreking wordt dit variant 2 genoemd.

In deze variant wordt de N79-Maastrichtersteenweg gevolgd tot aan de huidige
onderdoorgang onder het spoor in de Jaminéstraat. Vanaf daar wordt een weg
parallel aan het spoor aangelegd tot aan de Jeker, waar een nieuwe
onderdoorgang onder het spoor het verkeer naar de westzijde van het spoor
leidt.
Ook in deze variant wordt de huidige spooronderdoorgang in de Jaminéstraat
gesupprimeerd voor het gewone verkeer. De huidige spoorondergang blijft
behouden voor het openbaar vervoer, fiets- en voetverkeer.
De effecten van deze variant op de N79-Maastrichtersteenweg zijn identiek
aan de situatie van het BAU-2020 scenario, er zullen bijgevolg dan ook geen
effecten zijn inzake de verkeersleefbaarheid in die straat.

Net als in variant 1 zorgt de combinatie van een knip in de N79 en de aanleg
van een zuidoostelijke omleidingsweg tot een sterke verschuiving van het
verkeer richting de nieuwe infrastructuur. De intensiteiten lopen er op tot ca.
1.900-2.200 pae/u.
Uit de verschillenplots komt een gelijkaardig beeld terug als bij variant 1 voor
wat betreft de effecten op de noordelijke wallen. De nieuwe infrastructuur zorgt
voor een daling van de intensiteiten op de noordelijke wallen en omgeving van
het station in dezelfde grootteorde als in variant 1. De afname van het verkeer
op de N79 is hier echter niet aanwezig omwille van het kortere tracé van de
omleidingsweg. Ook hier zijn er geen noemenswaardige aanzuigeffecten waar
te nemen.

Figuur 13-39: Resultaten MMM-Limburg – Variant 2.
Links: Ochtendspitsuur (8-9 uur); Rechts Avondspitsuur (17-18 uur).
Boven: Geprognosticeerde intensiteiten: Onder Verschillenplot Variant 2 vs. BAU-scenario 2020.
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Variant 3: Aanleg noordoostelijke omleidingsweg tussen de N79-
Maastrichtersteenweg en de N730-Bilzersteenweg

In de verdere bespreking wordt dit variant 3 genoemd.

Met de aanleg van deze weg wordt in eerste instantie beoogd om de
bereikbaarheid van het ziekenhuis van Tongeren te verbeteren. Tongeren
krijgt in onderhavig geval, naast de bestaande spooronderdoorgang in de
Jaminéstraat, een tweede structurele verbinding tussen het oostelijke en
westelijke deel van de stad.
Naast een verbetering van de bereikbaarheid van het ziekenhuis, wordt met de
aanleg van deze weg beoogd om het verkeer op de nood/west  oost relatie
aan het centrum, en meer bepaalde de R72, te onttrekken.
De weg begint ter hoogte van de N79 op ongeveer dezelfde locatie als waar
de zuidoostelijke omleidingsweg zou starten. De weg leidt langs het ziekenhuis
en takt aan op de N758-Baversstraat, hetzij ter hoogte van de aansluiting met
de Molenweg, hetzij dichter in de buurt van het ziekenhuis.
Vervolgens maakt de bestaande Molenweg onderdeel uit van de
noordoostelijke omleiding. Via een nieuw aan te leggen weg tussen de
Bodemweg sluit het tracé van de weg aan op de N730-Bilzersteenweg op de
kruising van deze laatste weg met de N753-Nieuwe Steenweg.

De nieuwe, noordoostelijke omleidingsweg heeft een belasting van ca. 800-
950 pae/u in beide richtingen samen. Dit is een duidelijk lagere belasting dan
de zuidelijke omleidingsweg maar niet onverwacht aangezien de
spooronderdoorgang in de N79 blijft bestaan.
Uit de verschillenplots blijkt ook duidelijk dat de noordelijke wallen en
stationsomgeving minder ontlast zullen worden in dit scenario met dalingen
tussen de 100 en 180 pae/u. Ook in dit scenario zijn er geen aanzuigeffecten
op te merken.
Het spreekt voor zich dat deze variant in het geheel geen betekenis heeft voor
een betere ontsluiting van de bedrijvenzone Overhaem.

Figuur 13-40: Resultaten MMM-Limburg - Variant 3.
Links: Ochtendspitsuur (8-9 uur); Rechts Avondspitsuur (17-18 uur).
Boven: Geprognosticeerde intensiteiten: Onder Verschillenplot Variant 3 vs. BAU-scenario 2020.
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Combinatie van variant 1 met zuidoostelijke omleidingsweg langs de Jeker
en variant 3: noordoostelijke omleidingsweg

In de verdere bespreking wordt dit variant 4 genoemd

Teneinde de bereikbaarheid van zowel de bedrijvenzone Overhaem als die
van het ziekenhuis te verbeteren, worden twee mogelijkheden bestudeerd.
De eerste wordt gevormd door de varianten 1 en 3 te combineren.

De combinatie van beide voornoemde varianten leidt tot intensiteiten van
ca.900-1.100 pae/u (beide richtingen samen) op de noordoostelijke
omleidingsweg en tussen de 1.400 – 1.700 pae/u (beide richtingen samen) op
de zuidoostelijke omleidingsweg. Ten opzichte van de afzonderlijke varianten
1 en 3 wordt opgemerkt dat de belasting op de zuidoostelijke omleidingsweg
lichtjes afneemt, terwijl die op de noordoostelijke omleidingsweg lichtjes
toeneemt (zowel tijdens de ochtend- als de avondspits telkens met zo’n 200
pae).
De afname van intensiteiten op de N79 blijft gelijk: door de knip in de N79 ter
hoogte van de Jaminéstraat was het overgrote deel van het verkeer al
verschoven naar de zuidoostelijke omleidingsweg.

In de omgeving van de noordelijke wallen en de stationsbuurt is er echter nog
een extra daling zichtbaar van de verkeersbelasting tot 510 pae/u.
Het effect op het kritische deel van de R72 tussen de aansluitingen met de
N79 en de N20 (westzijde), blijft evenwel beperkt.

De potentiële verkeersstromen op beide omleidingswegen (zoals
weergegeven in varianten 1 en 3) overlappen echter gedeeltelijk. Hierdoor zal
het totale cumulatieve effect op de noordelijke wallen iets lager zijn dan de
som van de effecten van de afzonderlijke varianten 1 en 3. Net zoals de twee
afzonderlijke varianten, zijn er in dit scenario geen aanzuigeffecten waar te
nemen.

Figuur 13-41: Resultaten MMM-Limburg – Variant 4.
Links: Ochtendspitsuur (8-9 uur); Rechts Avondspitsuur (17-18 uur).
Boven: Geprognosticeerde intensiteiten: Onder Verschillenplot Variant 4 vs. BAU-scenario 2020.
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Variant 5: Combinatie van variant 2 met zuidoostelijke omleidingsweg
langs het spoor en variant 3: noordoostelijke omleidingsweg

In de verdere bespreking wordt dit variant 5 genoemd.

In deze variant worden variant 2 (zuidoostelijke omleidingsweg met behoud
van de N79 en nieuwe weg langs het spoor – BPA Moerenpoort) en variant 3
(noordoostelijke omleidingsweg) met elkaar gecombineerd.

Deze variant leidt tot intensiteiten van ca.800-925 pae/u (beide richtingen
samen) op de noordoostelijke omleidingsweg en tot ca. 1.600-1.925 pae/u
(beide richtingen samen) op de zuidelijke omleidingsweg.
Ten opzichte van de afzonderlijke varianten 2 en 3 wordt opgemerkt dat de
belasting op de noordoostelijke omleidingsweg nagenoeg identiek is als die in
variant 2, terwijl die op de zuidoostelijke omleidingsweg (met zo’n 300
pae/spitsuur) daalt t.o.v. variant 2.

Net zoals in variant 4 zullen ook de noordelijke wallen en stationsomgeving
zwaarder ontlast worden door de combinatie van de twee varianten.

Ook hier weer blijkt het effect van de nieuwe verkeersstructuur op het kritische
deel van de R72, tussen de aansluitingen met de N79 en de N20 (westzijde),
beperkt.

Gelijkaardig aan de voorgaande scenario’s zijn er ook in dit scenario geen
aanzuigeffecten waar te nemen.

Figuur 13-42: Resultaten MMM-Limburg – Variant 5.
Links: Ochtendspitsuur (8-9 uur); Rechts Avondspitsuur (17-18 uur).
Boven: Geprognosticeerde intensiteiten: Onder Verschillenplot Variant 5 vs. BAU-scenario 2020.
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Algemeen besluit beschouwde varianten
Algemeen kan worden gesteld dat de verschillende varianten dezelfde
resultaten kennen: een omleidingsweg rond Tongeren zorgt ervoor dat er
lagere intensiteiten zullen zijn op de noordelijke wallen en in de
stationsomgeving. De afzonderlijke varianten verschillen wel qua omvang van
dit effect.

Zowel in variant 1 als in variant 2 wordt een zuidoostelijke omleidingsweg
gesimuleerd. Variant 1 geeft daarnaast ook nog een alternatieve
omleidingsweg voor de N79 terwijl in variant 2 die omleidingsweg aantakt nabij
de bestaande spooronderdoorgang in de Jaminéstraat.
De effecten die beide varianten hebben op de noordelijke wallen en
stationsomgeving zijn zeer gelijkaardig. Er is een duidelijke verschuiving van
verkeer van op de noordelijke wallen rond Tongeren naar de zuidelijke wallen.
In variant 1 zal tevens de N79 tussen het station en de Eerste Meistraat sterk
ontlast worden, terwijl in variant 2 er slechts een beperkte afname terug te
vinden is in de N79-Maastrichtersteenweg. In beide varianten vervult de
nieuwe infrastructuur de rol van lokale omleidingsweg: er zijn duidelijke
verschuivingen zonder dat er extra verkeer aangetrokken wordt.

In variant 3 wordt het vervolledigen van een noordoostelijke omleidingsweg
gesimuleerd. Uit de resultaten blijkt dat deze nieuwe infrastructuur een kleiner
effect zal hebben dan de varianten met een zuidoostelijke omleidingsweg. In
deze variant wordt de bestaande spooronderdoorgang in de Jaminéstraat
echter niet afgesloten. Hierdoor zal er nog steeds een grote hoeveelheid
verkeer via de N79 naar Tongeren rijden.

Wanneer de verschillende varianten gecombineerd worden in variant 4 en
variant 5, tonen de resultaten aan dat de verschillende varianten
complementair werken: de totale afname van verkeer ter hoogte van de
noordelijke wallen en stationsomgeving zal groter zijn dan in de varianten 1, 2
en 3 door de cumulatie van maatregelen. De aanwezigheid van de
noordoostelijke omleidingsweg zal wel tot gevolg hebben dat de intensiteiten
op de zuidoostelijke omleidingsweg iets lager zullen zijn.

In variant 4 worden uiteindelijk de grootste positieve effecten verkregen met
substantiële verkeersafnames ter hoogte van de noordelijke wallen en
stationsomgeving.

De verschillende varianten hebben voorts aangetoond dat het effect van één
of beide omleidingswegen op de R72-west tussen de aansluitingen met de
N79 en de N20, beperkt is.

13.3.1.2 Effectbeoordeling

Verkeersdoorstroming
Voor de beoordeling van de effecten inzake verkeersdoorstroming worden de
geprognosticeerde hoeveelheden verkeer gedeeld door de (theoretische)
praktische wegvakcapaciteiten (zie nogmaals Tabel 13-5).

Onderstaande tabel geeft voor de verschillende wegen en wegsecties de
hoeveelheden verkeer (in pae/uur) weer voor het ochtendspits- (8-9) en het
avondspitsuur (17-18).
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Tabel 13-9: Overzicht verkeersintensiteiten 2020 verschillende varianten
Boven: Ochtendspitsuur (8-9) Onder: Avondspitsuur (17-18)
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BAU 2020 1.372 1.387 235 - 598 77 158 - 210 - 2.087 1.273 560 1.032 762 942 805 920 1.003 525 854

Variant 1 1.602 36 398 1.632 776 374 349 1.615 16 349 1867 629 184 1066 639 711 1091 912 954 577 896

Variant 2 1.294 1.302 386 - 762 397 380 1.978 20 380 1837 608 539 1042 617 652 1127 904 954 566 847

Variant 3 1.404 1.176 813 - 565 70 207 - 207 - 2086 1019 373 990 736 975 775 912 913 698 1.081

Variant 4 1.558 0 908 1.396 687 363 384 1.461 20 382 1857 421 195 754 578 807 1271 966 888 595 1.333

Variant 5 1.404 1.154 835 - 721 346 384 1.674 20 384 1872 470 403 866 594 722 1060 891 928 680 1.049

WEGVAKBELASTINGEN OCHTENDSPITS PAE
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BAU 2020 1.592 1.617 382 - 622 88 277 - 279 - 2.239 1.446 610 1.046 878 1.017 1.046 962 942 441 732

Variant 1 1.727 59 574 1.782 734 355 500 1.865 16 500 2.017 775 240 1.277 684 808 1.263 975 914 461 839

Variant 2 1.530 1.516 575 - 754 353 506 2.164 18 506 2.015 802 544 1.230 661 767 1.300 951 910 473 754

Variant 3 1.758 1.457 917 - 637 52 280 - 280 - 2.222 1.205 427 1.020 824 1.007 1.038 968 872 603 962

Variant 4 1.821 24 1.075 1.657 708 353 506 1.687 18 506 1.990 610 181 943 649 807 1.271 966 888 595 969

Variant 5 1.750 1.375 923 - 736 334 505 1.921 18 505 1.972 660 448 1.044 644 792 1.278 945 874 588 904

WEGVAKBELASTINGEN AVONDSPITS PAE

De tabel laat toe te concluderen dat het avondspitsuur maatgevend is.

 in de varianten 1 en 4 zal de zuidoostelijke omleidingsweg aanzienlijk
belast worden ten voordele van de N79-Maastrichtersteenweg (binnen de
omleiding), maar ook de Elderseweg (zij het dat dit meer is toe te schrijven
aan het afsluiten van de huidige spooronderdoorgang in de Jaminéstraat).

 in variant 2 vallen die voordelen van de varianten 1 en 4 weg.
 In de varianten 1, 2, 4 en 5 kent de weg tussen de Jeker/spoorlijn en de

Moerenpoort eveneens een grote belasting;
 de noordoostelijke omleidingsweg betekent in eerste instantie een

verbetering van de bereikbaarheid van het ziekenhuis. Door het verkeer op
de relatie tussen het (woon)gebied ten westen van de spoorlijn een
bijkomende ontsluiting te bieden naar het ziekenhuis, behoeft niet al het
verkeer gebruik te maken van de bestaande onderdoorgang van het spoor
in de Jaminéstraat. Deze variant (enkel de aanleg van de noordoostelijke
omleidingsweg) heeft geen enkel effect op de verkeersdrukte in de R72-
west;

 indirect draagt deze omleidingsweg bij tot een ontlasting van het centrum
en bijgevolg de R72-Wallen, waardoor ook hier een licht verbeterde
bereikbaarheid van het centrum verwacht wordt. T.o.v. het BAU 2020-
scenario ondergaat de noordoostelijke omleiding een verdrievoudiging van
de verkeersdrukte in de varianten 3, 4 en 5.

 het cumulatieve effect van de realisatie van zowel de noordoostelijke als de
zuidoostelijke omleidingsweg is omzeggens niet bestaande. Weliswaar
wordt de noordoostelijke omleidingsweg nog zwaarder belast, doch de
zuidoostelijke kent dan weer een iets geringere belasting. Het voorgaande
neemt niet weg dat globaal genomen de effecten op de R72-Wallen het
groter zijn bij de variante 5 en nog gunstiger bij variant 4.

 de nieuwe verbinding vanaf de zuidelijke omleidingsweg naar de R72 ter
hoogte van de Moerenpoort wordt aanzienlijk belast in de varianten 1, 2, 4
en 5, waarbij variante 2 de zwaarste belasting kent.

 de Leopoldwal kent tijdens de ochtendspits voor de varianten 1, 2 en 3 een
quasi stabiele verkeersdruk, doch heeft baat bij de realisatie van de
varianten 4 of 5. Dit laatste geldt ook voor de avondspits.

 voorts valt de aanzienlijke toename van het verkeer op in de Wijkstraat en
vooral Dijk in de varianten 1, 2, 4 en 5.

Volgende tabel geeft de toetsing weer van de geprognosticeerde intensiteiten
bij de verschillende varianten aan de praktische wegvakcapaciteit.
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Tabel 13-10: Toetsing praktische wegvakcapaciteiten
Boven: Ochtendspitsuur (8-9) - Onder: Avondspitsuur (17-18)
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BAU 2020 0,69 0,77 0,12 - 0,50 0,13 0,08 - 0,18 - 1,16 0,71 0,47 0,57 0,42 0,52 0,45 0,51 0,56 0,29 0,47

Variant 1 0,80 0,02 0,20 0,82 0,65 0,62 0,17 0,81 0,01 0,19 1,04 0,35 0,15 0,59 0,36 0,40 0,61 0,51 0,53 0,32 0,50

Variant 2 0,65 0,72 0,19 - 0,64 0,66 0,19 0,99 0,02 0,21 1,02 0,34 0,45 0,58 0,34 0,36 0,63 0,50 0,53 0,31 0,47

Variant 3 0,70 0,65 0,41 - 0,47 0,12 0,10 - 0,17 - 1,16 0,57 0,31 0,55 0,41 0,54 0,43 0,51 0,51 0,39 0,60

Variant 4 0,78 0,00 0,45 0,70 0,57 0,61 0,19 0,73 0,02 0,21 1,03 0,23 0,16 0,42 0,32 0,45 0,71 0,54 0,49 0,33 0,74

Variant 5 0,70 0,64 0,42 - 0,60 0,58 0,19 0,84 0,02 0,21 1,04 0,26 0,34 0,48 0,33 0,40 0,59 0,50 0,52 0,38 0,58

Toetsing praktische wegvakcapaciteit in pae/uur Ochtendspitsuur
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BAU 2020 0,80 0,90 0,19 - 0,52 0,15 0,14 - 0,23 - 1,24 0,80 0,51 0,58 0,49 0,57 0,58 0,53 0,52 0,25 0,41

Variant 1 0,86 0,03 0,29 0,89 0,61 0,59 0,25 0,93 0,01 0,28 1,12 0,43 0,20 0,71 0,38 0,45 0,70 0,54 0,51 0,26 0,47

Variant 2 0,77 0,84 0,29 - 0,63 0,59 0,25 1,08 0,02 0,28 1,12 0,45 0,45 0,68 0,37 0,43 0,72 0,53 0,51 0,26 0,42

Variant 3 0,88 0,81 0,46 - 0,53 0,09 0,14 - 0,23 - 1,23 0,67 0,36 0,57 0,46 0,56 0,58 0,54 0,48 0,34 0,53

Variant 4 0,91 0,01 0,54 0,83 0,59 0,59 0,25 0,84 0,02 0,28 1,11 0,34 0,15 0,52 0,36 0,45 0,71 0,54 0,49 0,33 0,54

Variant 5 0,88 0,76 0,46 - 0,61 0,56 0,25 0,96 0,02 0,28 1,10 0,37 0,37 0,58 0,36 0,44 0,71 0,53 0,49 0,33 0,50

Toetsing praktische wegvakcapaciteit in pae/uur Avondspitsuur

De tabel toont aan en zoals eerder al gesteld, dat geen enkel van de varianten
er in slaagt om het knelpunt inzake verkeersdoorstroming R72-west tussen de
aansluitingen met de N79 en de N20, weg te werken.

Eveneens blijkt dat met de aanleg van één dan wel beide omleidingswegen
(ongeacht de variante) de verkeersdruk op de R72-Wallen noord, (aanzienlijk)
afneemt (quasi halvering).

In variant 1 wordt weliswaar de dreiging van de bestaande N79 (binnen de
omleiding) weggewerkt, doch de nieuwe zuidoostelijke omleidingsweg kent
een vrij hoge belastingsgraad als ook de verbinding naar de Moerenpoort en
dit zowel tijdens het ochtend- als tijdens het avondspitsuur.
Dit fenomeen kan verklaard worden doordat met het aanbieden van nieuwe
infrastructuur méér verkeer wordt aangetrokken dan met het behoud van de
bestaande infrastructuur.
Detailanalyse leert dat in variant 1 230 pae extra verkeer wordt aangetrokken
tijdens de ochtendspits en 140 tijdens der avondspits.
In variant 2, waarbij de bestaande N79 maximaal blijft behouden, wordt juist
minder verkeer aangetrokken: -90 pae tijdens de ochtend- en tijdens de
avondspits.

In deze variant 2 blijven de bestaande N79 nabij het spoor en de
verbindingsweg naar de Moerenpoort geconfronteerd met een hoge
belastingsgraden, tijdens de ochtend- en de avondspits.

In variant 3 blijft de volledige N79 ten oosten van de spoorlijn een hoge
belasting kennen. Deze conclusie kan ook worden getrokken voor variant 4, zij
het dat in die variante niet de bestaande N79 nabij het spoor maar de
zuidoostelijke omleidingsweg langs de Jeker een hoge belasting kent. De
belastingsgraad blijft evenwel beneden het niveau van het BAU-2020 scenario.
Omwille van het feit dat met variante 3 de belastingsgraad in de R72-Wallen
west (tussen de aansluitingen met de N79 en de N20) bijna het niveau haalt
van het BAU-2020 scenario, scoort deze variante minder gunstig.

In variant 5 tenslotte, blijft tijdens de avondspits de N79 buiten de omleiding en
de verbindingsweg naar de Moerenpoort geconfronteerd met hoge
belastingsgraden.

Samenvattend
Het blijkt dat op het niveau van het studiegebied geen enkele variante een
oplossing biedt aan het knelpunt in de R72-Wallen west, tussen de
aansluitingen met de N79 en de N20 (noot: dit was evenwel geen directe
doelstelling bij het voorzien van een noord- of zuidoostelijke omleidingsweg).
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Wel kan worden geconcludeerd dat alle varianten een verbetering impliceren
voor de R72-Wallen noord, als ook de stationsomgeving met uitzondering van
variant 3 (enkel de aanleg van een noordoostelijke omleidingsweg) waar de
verkeersdruk op de stationsomgeving en de R72-Wallen noord weliswaar
afneemt, doch minder spectaculair in vergelijking met de andere varianten.

Ook de verbindingsweg naar de Moerenpoort kent een zware belasting.

Het oplossen van het structurele capaciteitsknelpunt R72-Wallen west (tussen
de aansluiting met de N79 en de N20) vereist andere maatregelen, waarvan
het operationeel maken en het opnemen in de verkeerscirculatie van de
Cesarlaan en de Legioenenlaan als milderende maatregel kan worden
beschouwd.

Op het niveau van het plangebied ziet de boordeling voor wat betreft de
effectgroep verkeersdoorstroming er als volgt uit

Tabel 13-11: Beoordeling verkeersdoorstroming
Variant Score

1 Lokale toename van de huidige congestie (--)

2 Geen of verwaarloosbare wijziging van de verkeersdoorstroming (0)
3 Beperkte toename van de huidige congestie (-)
4 Lokale toename van de huidige congestie (--)
5 Lokale toename van de huidige congestie (--)

Alvorens milderende maatregelen voor te stellen heeft er een bijkomende
toetsing plaatsing gevonden en wel op het niveau van de aansluitingen.
Tezamen met de aanvraag voor de simulaties met het MMM-Limburg werden
tevens, naar verwachting kritieke situaties, corresponderende
‘kruispunttelingen’ opgevraagd (zie voorbeeld in volgende figuur).

Dergelijke ‘kruispunttellingen’ werden (i.f.v. het plangebied) o.a. opgevraagd
voor de aansluitingen van:
 zuidoostelijke omleidingsweg met de N79 (var. 1, 3 en 4)
 de aansluiting van de zuidoostelijke omleidingsweg met de R27-

Moerenpoort/Leopoldlaan (var. 1, 2, 4 en 5).

Figuur 13-43: Voorbeeld 'kruispuntteling' uit simulatie MMM-Limburg voor de aansluiting
zuidoostelijke omleidingsweg met de N79

Aangezien deze ‘kruispunttellingen’ in concrete cijfers worden weergegeven
kan hiervoor wel een toetsing plaats vinden.
De toetsing van de te verwachten verkeersintensiteiten per variante, met
behulp van de methode Bovy/verkeerslichten, leert dat zowel de aansluiting
zuidoostelijke omleidingsweg met de N79 enerzijds en met de R72 nabij de
Moerenpoort anderzijds, het verkeer kunnen verwerken, waarbij er zelfs nog
reservecapaciteit overblijft. (Zie Bijlage 13-1).

Het voorgaande neemt niet weg dat in een aantal gevallen speciale
voorzieningen ter hoogte van de aansluitingen noodzakelijk blijven zoals een
by-pass bij een rotonde of een afzonderlijke afslagstrook bij verkeerslichten.
In ieder geval kan worden gesteld dat de capaciteitsproblematiek zoals
resulterend uit de methode van de toetsing der wegvakcapaciteiten, afgezwakt
moet worden althans voor de aansluitingen binnen het plangebied.

Op basis van voorgaande ‘kruispunttoetsingen’ blijkt dat het plangebied geen
knelpunten meer zal kennen inzake verkeersdoorstroming in de varianten 1, 2,
4 en 5.

ASPOSP
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Het behoud van de huidige situatie nabij de spooronderdoorgang  in de
Jaminéstraat in variant 3, blijft een knelpunt inzake doorstroming zowel voor
de N79 als voor de ganse stationsomgeving.
In alle varianten blijft de westzijde van de R72-Wallen een structureel knelpunt.

Tabel 13-12: Beoordeling  verkeersdoorstroming na kruispunttoetsingen
Variant Score

1 Lokale oplossing van de congestie (++)
2 Lokale oplossing van de congestie (++)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging van de verkeersdoorstroming (0)
4 Lokale oplossing van de congestie (++)
5 Lokale oplossing van de congestie (++)

Effectgroep verkeersveiligheid
Onder invloed van de verwachte algemene toename van het verkeer en
bijgevolg de verkeersdruk, kan op niveau van het studiegebied worden
geconcludeerd dat de verkeersveiligheid een beperkte toename van het risico
op ongevallen op diverse locaties impliceert.

Op niveau van het plangebied worden de mogelijke effecten inzake
verkeersveiligheid hierna op kwalitatieve wijze, per variante, beschreven.
Zoals uit de beperkte analyse van de verkeersonveiligheid bleek, aan de hand
van de OngevallenGis gegevens 2005-2007, vormde vooral het net van
structuurwegen een belangrijke bron van die verkeersonveiligheid.

Variant 1
De afleiding van een grote verkeersstroom naar een ander tracé, volgens
variant 1, zal gepaard gaan met een toename van de verkeersveiligheid in de
N79 (binnen de omleiding) en de aansluitingen met de zijstraten.

In de veronderstelling dat de aansluitingen in het nieuwe tracé van de
zuidelijke omleidingsweg beperkt blijven tot het verdeelpunt ten westen van de
spoorlijn, de aansluiting ter hoogte van de Moerenpoort en de aansluiting met
de Neremweg met een verkeersveilig ontwerp, waarin daarenboven het
gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer van elkaar gescheiden zijn,
wordt het effect op de verkeersveiligheid als een beperkte afname van het
risico op ongevallen op diverse locaties beschouwd (++).

Variant 2
Ondanks dat variant 2 voor een groot deel (het zuidelijke) tracé volgt van
variant 1, zal in tegenstelling tot variant 1 het bestaande tracé van de N79 (met
al haar zijstraten en dwarsbewegingen) behouden blijven.
Alleszins zal de oversteek ter hoogte van de huidige spooronderdoorgang met
(vraagafhankelijke) verkeerslichten uitgerust moeten worden, om de bussen
komende van het station op een veilige wijze te laten invoegen in de N79-
Maastrichtersteenweg enerzijds en anderzijds om de oversteekbewegingen
van het langzaam verkeer in de Jaminéstraat eveneens op een veilige wijze te
laten plaats vinden.

Vermits op dit deeltracé geen scheiding van verkeerssoorten aanwezig is
wordt het effect van deze variant op de verkeersveiligheid als een beperkte
toename van het risico op ongevallen op diverse locaties beschouwd (--).

Variant 3
Ook deze variant onttrekt verkeer aan diverse andere structuren het verkeer
en bundelt dit op één as. Wederom in de veronderstelling dat de
aansluitingen/kruisingen met de zijwegen/straten op een verkeersveilige wijze
worden heringericht en gelet op het feit dat het scheiden van langzaam en
gemotoriseerd verkeer de voorkeur geniet, wordt het effect op de
verkeersveiligheid als een beperkte afname van het risico op ongevallen op
diverse locaties beschouwd (++).

Variant 4
De effecten inzake van de varianten 1 en 3 worden gecumuleerd  in variant 4
en leiden tot een identieke beoordeling als in deze varianten (++).

Variant 5
De effecten inzake van de varianten 2 en 3 worden gecumuleerd  in variant 5.
Enerzijds zal een positief effect merkbaar zijn ingevolge de realisatie van de
noordoostelijke omleiding, anderzijds zal de verkeersveiligheid een licht
negatief effect kennen bij het behoud van de N79. Het gecumuleerde effect
van beide varianten resulteert in de boordeling: geen of verwaarloosbare
wijziging in het risico op ongevallen (0).
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Tabel 13-13: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep verkeersveiligheid
Variant Score

1 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
2 Beperkte toename van het risico op ongevallen op diverse locaties (--)
3 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
4 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
5 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)

Effectgroep verkeersleefbaarheid
Voor de toetsing van de verkeersleefbaarheid wordt gebruik gemaakt van de
verhouding tussen de optredende verkeersintensiteiten en de capaciteit i.f.v.
de verkeersleefbaarheid. Deze verhouding staat in onderstaande tabellen
weergegeven.

Uit de tabellen valt af te leiden dat de problematiek inzake
verkeersleefbaarheid zich op andere wegen concentreert, met name de wegen
Dijk en Wijkstraat. Het feit dat deze (woon)straten problematisch in termen van
verkeersleefbaarheid worden valt te verklaren door het gegeven dat, afgezien
van variant 3, de verkeersdruk ingevolge de aanleg van een zuidoostelijke
omleidingsweg met aansluiting naar de Moerenpoort, een deel van het verkeer
op de oost west relatie verlegd wordt van  het noordelijke deel van de R72-
Wallen naar het zuidelijke deel (zie ook volgende figuur).

Het voorgaande geldt niet voor variant 3, aangezien in die variant geen
bijkomende infrastructuur in het zuidoostelijke segment wordt voorzien, terwijl
de bestaande onderdoorgang van het spoor in de Jaminéstraat operationeel
blijft.

Tabel 13-14: Toetsing capaciteit ifv leefbaarheid
Boven: Ochtendspitsuur (8-9) - Onder: Avondspitsuur (17-18)
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BAU 2020 0,38 0,58 0,07 - 0,75 0,31 0,07 - 0,26 - 0,87 0,53 0,43 0,43 0,32 0,39 0,34 0,38 0,42 0,22 0,36

Variant 1 0,45 0,02 0,11 0,45 0,97 1,50 0,15 0,45 0,02 0,10 0,78 0,26 0,14 0,44 0,27 0,30 0,45 0,38 0,40 0,24 0,37

Variant 2 0,36 0,54 0,11 - 0,95 1,59 0,16 0,55 0,03 0,11 0,77 0,25 0,41 0,43 0,26 0,27 0,47 0,38 0,40 0,24 0,35

Variant 3 0,39 0,49 0,23 - 0,71 0,28 0,09 - 0,26 - 0,87 0,42 0,29 0,41 0,31 0,41 0,32 0,38 0,38 0,29 0,45

Variant 4 0,43 0,00 0,25 0,39 0,86 1,45 0,16 0,41 0,03 0,11 0,77 0,18 0,15 0,31 0,24 0,34 0,53 0,40 0,37 0,25 0,56

Variant 5 0,39 0,48 0,23 - 0,90 1,38 0,16 0,47 0,03 0,11 0,78 0,20 0,31 0,36 0,25 0,30 0,44 0,37 0,39 0,28 0,44

Toetsing capaciteit ifv leefbaarheid in pae/uur - Ochtendspitsuur
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BAU 2020 0,44 0,67 0,11 - 0,78 0,35 0,12 - 0,35 - 0,93 0,60 0,47 0,44 0,37 0,42 0,44 0,40 0,39 0,18 0,31

Variant 1 0,48 0,02 0,16 0,50 0,92 1,42 0,21 0,52 0,02 0,14 0,84 0,32 0,18 0,53 0,29 0,34 0,53 0,41 0,38 0,19 0,35

Variant 2 0,43 0,63 0,16 - 0,94 1,41 0,21 0,60 0,02 0,14 0,84 0,33 0,42 0,51 0,28 0,32 0,54 0,40 0,38 0,20 0,31

Variant 3 0,49 0,61 0,25 - 0,80 0,21 0,12 - 0,35 - 0,93 0,50 0,33 0,43 0,34 0,42 0,43 0,40 0,36 0,25 0,40

Variant 4 0,51 0,01 0,30 0,46 0,89 1,41 0,21 0,47 0,02 0,14 0,83 0,25 0,14 0,39 0,27 0,34 0,53 0,40 0,37 0,25 0,40

Variant 5 0,49 0,57 0,26 - 0,92 1,34 0,21 0,53 0,02 0,14 0,82 0,28 0,34 0,44 0,27 0,33 0,53 0,39 0,36 0,25 0,38

Toetsing capaciteit ifv leefbaarheid in pae/uur - Avondspitsuur
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Figuur 13-44: Selected link analyses van Dijk (links) en de Wijkstraat (rechts) in scenario 1 -
Avondspitsuur

De beoordeling van de verkeersleefbaarheid wordt weergegeven in
onderstaande tabel.

Tabel 13-15: Beoordeling verkeersleefbaarheid
Variant Score

1 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)
2 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging in de verkeersleefbaarheid (0)
4 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)
5 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)

Bereikbaarheid en netwerkeffecten
Omdat bereikbaarheid op verschillende manieren kan worden opgevat, wordt
in onderhavige paragraaf een onderscheid gemaakt naar:
a. de bereikbaarheid van de verschillende verkeergenererende objecten
b. de effecten die de aanleg van nieuwe infrastructuur heeft voor de overige

vervoerwijzen (dan het gemotoriseerde verkeer): de netwerkeffecten.

Bereikbaarheid
Het is duidelijk dat alle varianten een verbetering van de bereikbaarheid (op
niveau van het studiegebied) impliceren, zij het dat zij voor één (varianten 1, 2
en 3) dan wel voor twee (varianten 4 en 5) ruimtelijke functies de

bereikbaarheid verbeteren van de bedrijvenzone Overhaem en/of het
ziekenhuis.

Enkel de varianten 1 en 4 scoren  ongunstig inzake de bereikbaarheid
naar/van de Blaarstraat, omwille van het feit dat deze straat wordt ‘geknipt’
waar de ZO-omleidingsweg Variant 1 de Blaarstraat ‘kruist’.
Het voorgaande impliceert dat op de relatie tussen de Blaarstraat en het
centrum (of alle bestemmingen ten westen van de spoorlijn) een omweg moet
worden gemaakt althans voor wat betreft het gemotoriseerde verkeer. Fietsers
en voetgangers kunnen de spooronderdoorgang in de Jaminéstraat blijven
gebruiken.

Tabel 13-16: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep bereikbaarheid

Variant Score
1 Beperkte/matige toename bereikbaarheid (+)
2 Toename bereikbaarheid (++)
3 Toename bereikbaarheid (++)
4 Toename bereikbaarheid (++)
5 Zeer sterke toename bereikbaarheid (+++)

Netwerkeffecten variant 1

Openbaar vervoer
In deze variant wordt de bestaande spooronderdoorgang in de Jaminéstraat
gesupprimeerd voor alle verkeer, uitgezonderd het openbaar vervoer en het
langzaam verkeer.
Vermits in variant 1 de zuidelijke omleidingsweg langs de Jeker wordt
aangelegd, zal de N79-Maastrichtersteenweg tussen de aansluiting met de
zuidelijke omleidingsweg en de spooronderdoorgang een verkeersluwe straat
worden en zullen geen bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om de
spooronderdoorgang te gebruiken, behoudens het voorzien van een bussluis.

Doordat in deze variant de Blaarstraat wordt ‘geknipt’ betekent dit dat stadsbus
T1 haar route over de Blaarstraat niet meer kan vervolgen. In deze variant zal
deze bus ‘gedwongen’ worden om haar route van de Blaarstraat te verleggen
naar de N79-Maastrichtersteenweg.
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(Brom)fietsverkeer
Ook voor het fietsverkeer blijft de spooronderdoorgang in de Jaminéstraat
behouden.
Door het verkeersluwe karakter van de N79-Maastrichtersteenweg wordt het
voor het (brom)fietsverkeer ook gemakkelijker en veiliger om de
spooronderdoorgang (zowel in de Jaminéstraat als in het verlengde van de
Stationslaan), te gebruiken.

De Blaarstraat wordt ongelijkvloers gekruist door de zuidelijke omleidingsweg,
waarbij het fietsverkeer in de Blaarstraat (als onderdeel van het lokale
fietsroutenetwerk) behouden blijft.

Juist voordat variant 1 het spoor dwarst wordt een langzaam verkeerroute
gekruist tussen de Beemdstraat en de Oude Blaarstraat. Vermits het gebruik
van variant 1 op dit punt door het gemotoriseerd verkeer zeer intensief is,
dringen zich milderende maatregelen op.

Ten westen van de spoorlijn kruist de zuidelijke omleidingsweg het tracé van
de Oude Blaarstraat (als belangrijke recreatieve route naar en van De Kevie,
als ook onderdeel van het BFF) enerzijds, anderzijds wordt aangetakt of
gekruist met de Neremweg eveneens een onderdeel van het BFF.
Het betreft hier evenwel de kruising/aansluiting met de minst drukke tak van de
zuidwestelijke ontsluitingsweg (de tak naar de bedrijvenzone).

Omwille van:
 het feit dat de nieuwe zuidoostelijke omleidingsweg weg een directe relatie

kan leggen tussen het oostelijke deel van de stad en de belangrijke
verkeergenererende objecten aan de zuidzijde van de stad (sportcomplex
en CC De Velinx)

 het streven naar een duurzame mobiliteit ook in het woon-werk verkeer
naar en van de bedrijvenzone Overhaem

wordt het voorzien van vrijliggende fietsvoorzieningen langs de nieuwe
infrastructuur voorgesteld.

Gemotoriseerd verkeer
Met het oog op het knippen van de N79 ter hoogte van de
spooronderdoorgang, ontstaat in variant 1 een ‘probleem’ voor het

gemotoriseerde verkeer, omdat in deze variant ook de Blaarstraat wordt
‘geknipt’ voor het gemotoriseerde verkeer (ter hoogte van de ongelijkvloerse
kruising met de zuidoostelijke omleidingsweg.
Zonder het nemen van bijkomende maatregelen betekent het voorgaande voor
wat betreft de relatie met het centrum van Tongeren, dat verkeer naar en van
de Blaarstraat geconfronteerd wordt met een omrijfactor. Immers voor die
relatie moet het verkeer vanuit de Blaarstraat terug rijden richting spoorlijn om
vervolgens staduitwaarts te rijden naar de aansluiting met de zuidoostelijke
omleidingsweg.
Gelet op de (mogelijke) ontwikkelingen op de Ambiorixsite zal het om méér
verkeer gaan dan vandaag de dag.

Met het oog op het gegeven dat variant 1 aanleiding geeft tot belangrijke
negatieve netwerkeffecten scoort deze variant minder gunstig inzake
netwerkeffecten. Milderende maatregelen dringen zich dan ook op.

Netwerkeffecten variant 2
Met het behoud van de N79 en dientengevolge het niet ‘knippen’ van de
Blaarstraat kan de stadsbus T1 haar route over de Blaarstraat vervolgen.
Evenmin is er een probleem voor het gemotoriseerde verkeer vanuit de
Blaarstraat.

Het huidige capaciteitsprobleem aan de spooronderdoorgang blijft bestaan en
zal zelfs nog toenemen met het afsluiten van de spooronderdoorgang voor het
overige verkeer, behoudens openbaar vervoer en langzaam verkeer. Hier zal
in ieder geval een beveiligende maatregel voorzien moeten worden voor het
dwarsende openbaar vervoer en langzame verkeer.

Voor de rest van het tracé van deze variant zijn de netwerkeffecten identiek
aan die van variant 1.

Netwerkeffecten variant 3
Op het ganse tracé van deze variant worden routes van het BFF en het
recreatieve fietsroutenetwerk gekruist. Dit impliceert dat de
aansluitingen/dwarsingen beveiligd moeten worden voor het fietsverkeer:
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 aansluiting met de N79
 aansluiting met de N758-Elderseweg / Baversstraat
 aansluiting met de Henisstraat/Bodemweg
 aansluiting met de N730-Bilzersteenweg.

Daarenboven kruist het tracé de recreatieve route/wandeling: Bergerstraat,
welke kruising eveneens noodzaakt tot het nemen van beveiligende
maatregelen voor het voetgangersverkeer.

De variante kruist op een drietal punten de bussen van De Lijn (N79, N758,
N730) doch dit heeft geen impact op de routering van die buslijnen.

Omdat ook dit tracé een rol van betekenis kan spelen in de functionele
verplaatsingen naar en van het ziekenhuis, wordt de aanleg van vrijliggende
fietsvoorzieningen langsheen het tracé noodzakelijk geacht, alhoewel de
geaccidenteerdheid van het terrein niet bepaald stimulerend werkt.
De bestaande fietsvoorzieningen in de Molenstraat moeten, gelet op het
snelheidsregime in de weg, deels worden omgevormd tot vrijliggende
fietsvoorzieningen. Ter plaatse van de brug kan omwille van de beschikbare
ruimte worden volstaan met aanliggend verhoogde fietsvoorzieningen.

Omwille van het ‘doorsnijden’/raken van verschillende routes voor het
langzame verkeer impliceert ook deze variant een afname van de
bereikbaarheid.

Netwerkeffecten variant 4 en variant 5
Vermits deze varianten een combinatie zijn van de varianten 1 en 2 met
variant 3, zijn de effecten van de varianten 4 en 5 inzake netwerkeffecten, de
cumulatie van de afzonderlijke effecten van de varianten 1, 2 en 3: zeer sterke
afname van de bereikbaarheid

Tabel 13-17: Beoordeling netwerkeffecten

Variant Score netwerkeffecten
1 Afname bereikbaarheid (--)
2 Afname bereikbaarheid (--)
3 Afname bereikbaarheid (--)
4 Zeer sterke afname bereikbaarheid (---)
5 Zeer sterke afname bereikbaarheid (---)

13.3.1.3 Potentiële ontginning

Indien, voorafgaand aan de realisatie van de geplande omleidingswegen, de
bodem over de lengte van het aan te leggen tracé ontgonnen wordt, zal tijdens
de aanlegfase de verkeersgeneratie toenemen ten gevolge van de afvoer van
het grondverzet. Het volume grondverzet zal hierbij afhankelijk zijn van de
strookbreedte en de diepte van de ontginning. De belasting van het wegennet
ten gevolge van dit bijkomend vrachtverkeer en de ontsluiting van dit
vrachtverkeer dient meer in detail onderzocht te worden op projectniveau.
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13.3.2 Detailbespreking

NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Wijziging verkeersintensiteiten Er zijn geen bovenlokale
aanzuigeffecten.
Doordat de bestaande
onderdoorgang in de N79
onder de spoorlijn blijft
bestaan bedraagt de belasting
van de nieuwe, noordoostelijke
omleidingsweg ca.800-950
pae/u in beide richtingen
samen.
Omwille van het voorgaande
blijkt de ontlasting van de
noordelijke wallen en
stationsomgeving beperkt met
dalingen van ongeveer 160-
210 pae/u.
De effecten blijken vooral
waarneembaar in de N758-
Elderseweg.
Geen effecten voor de
bedrijvenzone Overhaem.

Er zijn geen bovenlokale
aanzuigeffecten.
Er is een grote (significante)
wijziging in de N79-
Maastrichtersteenweg (-1.350
pae in ochtendspits en -1.560
pae tijdens avondspits).
Dit manifesteert zich ook in de
stationsomgeving en op het
noordelijke deel van de R72-
Wallen (-660 pae/u)
Significante stijging van de
verkeersdruk op de zuidelijke
omleidingsweg.
Eveneens toename van het
verkeer in de R72-Leopoldwal
en de woonstraten Wijkstraat
en Dijk.

In ZO-1:
Gelet op het feit dat de N79-
Maastrichtersteenweg een
aanzienlijke reductie van het
verkeer kent wordt de
ontsluiting van de Blaarstraat
naar de N79 aanzienlijk
vergemakkelijkt. De Blaarstraat
zelf zal slechts met het lokale
woonstraatverkeer belast
worden. Het voorgaande
betekent wel een omweg voor
het gemotoriseerde verkeer
naar de westzijde van de
spoorlijn.
Bijkomende ontsluitingen
vanaf de Blaarstraat naar de
N79 zijn mogelijk (nader
onderzoek noodzakelijk).

Er zijn geen bovenlokale
aanzuigeffecten.
Intensiteiten in de N79-
Maastrichtersteenweg zijn
gelijk aan die van het BAU-
scenario.
Enkel de stationsomgeving
profiteert in sterke mate van
de afsluiting van de
spooronderdoorgang in de
Jaminéstraat.
Het noordelijke deel van de
R72-Wallen wordt eveneens
minder belast, doch dit gaat
evenwel gepaard met een
toename van het verkeer in de
R72-Leopoldlaan en de
woonstraten Wijkstraat en Dijk.

Het deeltracé van de zuidelijke
omleidingsweg tussen de
spoorlijn en de Neremweg
fungeert volledig ten behoeve
van de ontsluiting van de zone
Overhaem op haar relatie met
de N79/E313.
Belasting zowel in ZO var. 1
als in var. 2 ochtendspits: 350
pae en avondspits: 500 pae,
welke dus niet meer de R72 en
de stationsomgeving belasten.

In ZO-2:
Gelet op het zeer drukke
verkeerskarakter van de N79-
Maastrichtersteenweg zoals
vandaag, lijken bijkomende
ontsluitingen naar de N79 niet
verantwoord. Bijgevolg blijft de
Blaarstraat ontsloten zoals
vandaag via de Jaminéstraat
en de Blaarstraat zelf. Voorts
wordt de Blaarstraat niet
geknipt, zodat ook de
verbinding met de N618-
Viséweg in stand blijft.

Wijziging doorstroming Deze variant resulteert in een
toename van de belasting van
de N79 buiten de omleiding en
een lichte ontlasting van de
N79 tussen de omleiding en

Deze variant reduceert de
verkeersdruk in de N79-
Maastrichtersteenweg binnen
de omleiding aanzienlijk en
bijgevolg ook de

Door het knippen van de
Blaarstraat thv de passage van
de omleidingsweg voor het
gemotoriseerd verkeer wordt
de ‘sluikroute’ naar en van de

De N79-Maastrichtersteenweg
blijft zwaar belast tot de
aansluiting met de R72.
Verkeersdruk op Dijk en
Wijkstraat neemt vooral tijdens

De verkeersdruk op dit
deeltracé neemt weliswaar
aanzienlijk toe, doch de
capaciteit van de weg wordt bij
lange na niet bereikt.
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NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

het centrum en dus ook een
lichte ontlasting van de
stationsomgeving. Het
noordelijke deel van de R72-
Wallen kent het grootste effect
inzake ontlasting met verkeer.
De variant biedt geen
structurele oplossing voor het
westelijke deel van de R72-
Wallen.

Beperkte toename van de
huidige congestie (-)

stationsomgeving en de
noordelijke R72-Wallen.
De zuidelijke omleidingsweg
wordt uiteraard zwaar belast
met eveneens een toename
van de verkeersbelasting in de
R72-Leopoldwal en de
Wijkstraat en Dijk.
De variant biedt geen
structurele oplossing voor het
westelijke deel van de R72-
Wallen.
Lokale toename van de
verkeersdruk in Wijkstraat en
Dijk.
Lokale toename van de
huidige congestie (--)

N618-Viséweg gesupprimeerd.
De Blaarstraat wordt dus een
weg voor lokaal verkeer.

In ZO-1is een bijkomende
ontsluiting naar de N79
noodzakelijk (te onderzoeken).

In ZO-2 is een bijkomende
aansluiting naar de N79 niet
noodzakelijk.

de ochtendspits toe.
Ontlasting van de
stationsomgeving en
noordelijke wallen.
De variant biedt geen
structurele oplossing voor het
westelijke deel van de R72-
Wallen.
Globaal genomen blijft de
verkeersdoorstroming op haar
huidige niveau gehandhaafd.

Geen of verwaarloosbare
wijziging van de
verkeersdoorstroming (0).

Bijgevolg zullen er geen
doorstromingsproblemen
optreden.

Wijziging verkeersveiligheid Door het onttrekken van het
verkeer aan diverse situaties
en bundeling van dat verkeer
op een verkeersveilig
ingerichte weg (met scheiding
van verkeerssoorten ) wordt
geanticipeerd op een beperkte
afname van het risico op
ongevallen op diverse locaties
(++).

Door het onttrekken van het
verkeer aan diverse situaties
en bundeling van dat verkeer
op een verkeersveilig
ingerichte weg (met scheiding
van verkeerssoorten ) wordt
geanticipeerd op een beperkte
afname van het risico op
ongevallen op diverse locaties
(++).

Door een verkeersluwer
karakter in de Blaarstraat in ZO
var 1 mag een gunstig effect
op de verkeersveiligheid
verwacht worden.

Bundeling van verkeer op één
as, doch beperkte
mogelijkheden tot scheiding
van verkeerssoorten in de
bedstaande N79.

Beperkte toename van het
risico op ongevallen op diverse
locaties (--)

Aanleg van dit nieuw deeltracé
met scheiding van
verkeerssoorten draagt bij tot
de verkeersveiligheid.

Wijziging verkeersleefbaarheid Deze variant bundelt verkeer
naar en van het ziekenhuis en
op de relatie noord – west. In
het centrumgebied zijn
beperkte effecten
waarneembaar.
Geen of verwaarloosbare
effecten in de
verkeersleefbaarheid (0).

Toename van de
verkeersleefbaarheid in de
N79 binnen de omleiding,
doch een overschrijding van
het aanvaardbare in Dijk en
Wijkstraat.

Significante afname
verkeersleefbaarheid (--)

Toename verkeersleefbaarheid
in geval van ZO-1.
In ZO-2 behoud van de
bestaande situatie

Status quo in de N79 binnen
de omleiding, doch afname
verkeersleefbaarheid in Dijk en
Wijkstraat.

Significante afname
verkeersleefbaarheid (--)

Deeltracé situeert zich buiten
de (woon)bebouwde
omgeving, dus niet relevant.

Wijziging bereikbaarheid

Wijziging netwerkeffecten

Verbeterde bereikbaarheid
ziekenhuis.
Toename bereikbaarheid (++)

Dwarsing diverse routes
langzaam verkeer

Verbeterde bereikbaarheid
bedrijvenzone Overhaem.
Doch afname bereikbaarheid
Blaarstraat.
Toename bereikbaarheid (+)

Bereikbaarheid Blaarstraat en
Ambiorixkazerne blijft in alle
varianten gegarandeerd.

Verbeterde bereikbaarheid
bedrijvenzone Overhaem.

Toename bereikbaarheid (++)

Nvt
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NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Afname bereikbaarheid (--)

Omleiding route buslijn T1
Dwarsing diverse (belangrijke)
routes langzaam verkeer
Afname bereikbaarheid (--)

Dwarsing diverse (belangrijke)
routes langzaam verkeer

Afname bereikbaarheid (--)

13.3.3 Cumulatieve effectbespreking

NO en ZO – variant 1 omleidingswegen NO en ZO – variant 2 omleidingswegen

Wijziging verkeersintensiteiten De cumulatieve effecten door de combinatie van de aanleg van NO en ZO-1
omleidingswegen zijn groter dan de aanleg van één van beide omleidingswegen.
De effecten zullen het meest merkbaar zijn in de N79 binnen de omleiding, de
stationsomgeving en de noordelijke wallen.
De cumulatieve effecten inzake wijziging in de verkeersstromen zijn groter in de
combinatie van de NO en ZO – variant 1.
Ten opzichte van de NO en ZO – variant 2 heeft deze NO en ZO – variant 1 ook
een effect op de N79 binnen de omleiding.
Deze variant heeft geen effect op de doorstromingsproblematiek op de westelijke
wallen (tussen N20 en de N79).

De cumulatieve effecten door de combinatie van de aanleg van NO en ZO-1
omleidingswegen zijn groter dan de aanleg van één van beide omleidingswegen.
De effecten zullen het meest merkbaar zijn in de N79 binnen de omleiding, de
stationsomgeving en de noordelijke wallen.
Deze variant heeft geen effect op de doorstromingsproblematiek op de westelijke
wallen (tussen N20 en de N79).

Wijziging doorstroming De variant biedt geen oplossing voor de capaciteitsproblematiek in de R72-west.
Doordat deze variant leidt tot een naar verhouding zware belasting in de N79
buiten de omleiding en de zuidoostelijke omleidingsweg zelf, wordt de
doorstroming beoordeelt als een lokale toename van de huidige congestie (--).

De variant biedt geen oplossing voor de capaciteitsproblematiek in de R72-west.
De variant leidt eveneens tot een toename van de doorstromingsproblematiek in de
N79 buiten de omleiding (--).

Wijziging verkeersveiligheid Het onttrekken van verkeer aan het centrum en het afleiden van dit verkeer naar
alternatieve wegen met een verkeersveilige inrichting (waardonder scheiding van
verkeerssoorten), leidt tot de beoordeling van een beperkte afname van het risico
op ongevallen op diverse locaties (++).

Ondanks het feit dat het bestaande tracé van de N79 (ten oosten van de spoorlijn)
wordt gehandhaafd, blijkt ook deze variante door de realisatie van de NO-
omleidingsweg verkeer te onttrekken aan delen van het centrum. Het gecumuleerde
effect van beide varianten resulteert in de boordeling: geen of verwaarloosbare
wijziging in het risico op ongevallen (0).

Wijziging verkeersleefbaarheid Alhoewel de verkeersleefbaarheid in de N79 binnen de omleiding er aanzienlijk
op vooruit gaat ten opzichte van de huidige situatie, heeft deze variante (evenals
alle overige varianten, uitgezonderd variant 3, negatieve gevolgen voor de
straten: Dijk en Wijkstraat en wordt m.b.t. de verkeersleefbaarheid als een
significante afname beoordeeld (--).

Idem

Wijziging bereikbaarheid In deze variant verbetert de bereikbaarheid van zowel de regionale bedrijvenzone
Overhaem als die van het ziekenhuis aanzienlijk: zeer sterke toename
bereikbaarheid, doch de bereikbaarheid van de Blaarstraat moet inboeten (++).

In deze variant verbetert de bereikbaarheid van zowel de regionale bedrijvenzone
Overhaem als die van het ziekenhuis aanzienlijk: zeer sterke toename
bereikbaarheid (+++)

Wijziging netwerkeffecten Effecten m.b.t. het doorsnijden van één openbaar vervoerroute en diverse
langzaam verkeerroutes worden de effecten als een zeer sterke afname van
bereikbaarheid beschouwd (---).

Doorsnijden diverse routes langzaam verkeer: zeer sterke afname van de
bereikbaarheid (---).
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13.4 Milderende maatregelen

13.4.1 Dwingende maatregelen

Om het rendement van de zuidoostelijke omleidingsweg te optimaliseren in de
varianten 1, 2, 4 en 5 zal de bestaande spooronderdoorgang in de
Jaminéstraat geknipt worden. In dat geval wordt de relatie tussen de beide
delen van de Jaminéstraat enkel in stand gehouden voor het openbaar vervoer
en het langzaam verkeer.

Bij aanleg van de zuidoostelijke omleidingsweg volgens variant 1 of variant of
4 zal deze de Blaarstraat ongelijkvloers kruisen. De Blaarstraat wordt geknipt
voor het gemotoriseerde verkeer, enkel het langzaam verkeer kan nog gebruik
maken van de ongelijkvloerse oplossing.

Ongeacht de keuze voor de aanleg van één of beide omleidingswegen, zal
deze aanleg gepaard gaan met een gescheiden verkeersafwikkeling:
vrijliggende fietspaden bij een snelheidsregime van 70 km/uur, minimaal
verhoogd aanliggende fietsvoorzieningen bij een snelheidsregime van 50
km/uur.

De langzaam verkeerrelatie tussen het centrum en de Kevie moet in alle
omstandigheden in stand worden gehouden op een veilige wijze: minimaal
wordt de kruising met de ontsluitingsweg naar Overhaem uitgerust met
verkeerslichten (op aanvraag), doch bij voorkeur vindt die kruising
ongelijkvloers plaats.

De realisatie van de zuidoostelijke omleidingsweg geschiedt conform de
ontwikkelingsperspectieven van een secundaire weg, terwijl de realisatie van
de noordoostelijke omleidingsweg plaats vindt conform de
ontwikkelingsperspectieven van een lokale weg.

13.4.2 Aanbevelingen en suggesties

Verkeerdoorstroming:
 Voor wat betreft het probleem van de R72-Wallen west tussen de

aansluitingen met de N79 en de N20 zouden de Cesarlaan en de
Legioenenlaan als vervangende, omleidende routes kunnen fungeren op
voorwaarde dat de aansluitingen met de N79-St. Truidersteenweg, N20-
Hasseltsesteenweg en de N730-Bilzersteenweg aangepast worden in
functie van de capaciteit, maar ook in functie van de sturing van het
verkeer. Verder onderzoek naar de mogelijkheden om de Legioenenlaan en
de Cesarlaan in te schakelen in het circulatiesysteem is aangewezen,
teneinde verkeersdruk op de westelijke wallen-R72 (tussen de N20 en de
N79) te beperken en aldus de doorstroming (maar ook leefbaarheid en
veiligheid) daar te verbeteren. Het spreekt voor zich dat zelfs met het
wegwerken van het knelpunt in het westelijke deel van de R72-Wallen, de
verkeersdoorstroming in variant 3 (enkel aanleg van de noordoostelijke
omleidingsweg), geen of een verwaarloosbare wijziging in de doorstroming
zal ondergaan in de N79-Maastrichtersteenweg, de stationsomgeving en de
noordelijke wallen en bijgevolg een knelpunt blijft.

 Afhankelijk van de keuze inzake de vormgeving van de aansluitingen van
de omleidingswegen zullen voldoende opstelstroken bij de optie
verkeerslichten en/of by-passes bij de optie rotonde voorzien moeten
worden.

 Voorzien van vraagafhankelijke verkeerslichten in de varianten 2 en 5 ter
hoogte van de doorgeknipte Jaminéstraat met de N79.

 Vrachtverkeer kan middels bewegwijzering via de omleidingsweg en de
E313 naar de E40 geloodst worden. Als ondersteunende maatregel kan
een gewichtsbeperking op wegen waar vrachtverkeer niet gewenst is
opgelegd worden. Bijkomend dient vermeld dat BMV momenteel
vrachtroutenetwerk voor Limburg uitwerkt. Dit plan komt tot stand in overleg
met de overheden, Unizo, Voka, bedrijfsleven, enz. De maatregelen die
daarin worden voorgesteld (ter naleving van dat vrachtroutenetwerk) dienen
door de stad en het bedrijfsleven geïmplementeerd te worden.

Verkeersveiligheid
 een actief verkeersveiligheidsbeleid gebaseerd op de OngevallenGIS

databank of de gegevens van de lokale politie is aangewezen
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 Uitvoering van het gemeentelijke mobiliteitsplan m.b.t. het snelheidsbeleid,
de afbakening van de verblijfsgebieden, de voorgestelde maatregelen
inzake verkeersveiligheid, ondersteunende en flankerende maatregelen, …

 Plaatsing vraagafhankelijke verkeerslichten N79 x Jaminéstraat in geval
van de varianten 2 en 5.

 In varianten 2 en 5 wordt een herinrichting van de N79-
Maastrichtersteenweg tussen de Eerste Meistraat en de
spooronderdoorgang voorgenomen, waarbij een fysieke scheiding wordt
voorzien als scheiding tussen het gemotoriseerde en het fietsverkeer.
Voorafgaand aan de herinrichting dient bepaald te worden waar en hoeveel
langsparkeerplaatsen in de toekomst nog noodzakelijk zullen zijn.

 Beveiliging van de kruising van fietsroutes:
o bij de zuidelijke omleidingswegen:

 fietsroute oostzijde en parallel aan spoor tussen de Beemdstraat en
de Oude Blaarstraat (oplossing met half verdiepte constructies)

 langzaam verkeerrelatie tussen centrum en De Kevie via de Oude
Blaarstraat (oplossing met half verdiepte constructies)

o bij de noordelijke omleidingsweg:
 omvorming aanliggende fietsvoorzieningen in de Molenstraat tot

vrijliggende fietsvoorzieningen
 aansluiting met de N79
 aansluiting met de N758-Elderseweg / Baversstraat
 aansluiting met de Henisstraat/Bodemweg
 aansluiting met de N730-Bilzersteenweg
 kruising met de wandelroute via de Bergerstraat.

Tabel 13-18: Beoordeling verkeersveiligheid na het nemen van milderende maatregelen

Variant Score
1 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
2 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)
3 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
4 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
5 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)

Verkeersleefbaarheid:

 Maatregelen om de verkeersleefbaarheid in de Wijkstraat en Dijk veilig te
stellen, in geval van realisatie van de varianten 1, 2, 4 of 5 (aanpassing
verkeerscirculatie, herinrichting, alternatieve infrastructuur) zijn
aangewezen.

 in geval realisatie zuidoostelijke omleidingsweg:
o herinrichting van de N79 binnen de omleiding (in varianten 1 en 4)
o herinrichting Neremweg (woonstraat tussen Wijkstraat en

Overhaemlaan) in functie van het voorkomen van misbruik van deze
weg

 In geval van herinrichting van de noordoostelijke omleidingsweg in de
varianten 3, 4 en 5:
o herinrichting van woonstraten (o.a. Hazelereik, Henisstraat,

Bodemweg).

Bereikbaarheid:
Een verbinding tussen de Blaarstraat en de N79-Maastrichtersteenweg in het
geval van de varianten 1 en 4 (aanleg ZO-omleidingsweg langs de Jeker al
dan niet samen met de aanleg van de NO-omleidingsweg) is aangewezen.

Zowel de stad Tongeren als het Departement Onroerend Erfgoed zijn
vragende partij om op termijn de Moerenpoort verkeersvrij te maken. In
voorliggend dossier wordt  geen algemene stadstoegang via de Moerenpoort
beoogd. Onderdoorgang van de Moerenpoort dient dan ook gereserveerd te
worden voor bestemmingsverkeer. Om dit structureel te bewerkstellingen kan
bij de realisatie van de ZO omleidingsweg,  de aansluiting met de R72 zo
zuidelijk mogelijk ten opzichte van de Moerenpoort voorzien worden, zodat de
Moerenpoort zelf geen verkeersplein wordt.

Het volledig verkeersvrij maken van de Moerenpoort is beleidsbeslissing die
kan kaderen binnen de realisatie van het mobiliteitsplan Tongeren.
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Figuur 13-45: Te onderzoeken milderende maatregelen ter verbetering van de
bereikbaarheid van de Blaarstraat in de varianten 1 en 4.

Tabel 13-19: Beoordeling bereikbaarheid na het nemen van milderende maatregelen

Variant Score
1 Toename bereikbaarheid (++)
2 Toename bereikbaarheid (++)
3 Toename bereikbaarheid (++)
4 Zeer sterke toename bereikbaarheid (+++)
5 Zeer sterke toename bereikbaarheid (+++)

Milderende maatregelen netwerkeffecten

Variant 1
 verleggen route bus T1 van de Blaarstraat naar de N79-

Maastrichtersteenweg. Dit impliceert evenwel dat de openbaar
vervoergebruikers uit de Blaarstraat e.o. verder moeten open voor een
bushalte.

 ongelijkvloerse dwarsing van de nieuwe infrastructuur met het fiets/voetpad
tussen Beemdstraat en Oude Blaarstraat. Dit kan plaats vinden door de
nieuwe infrastructuur half verdiept aan te leggen en voornoemd fietspad op
het niveau van de spoorlijn te brengen, doch duidelijk gescheiden daarvan.

 beveiligen oversteek van de nieuwe verbinding naar de bedrijvenzone
Overhaem met de Oude Blaarstraat. Plaatsen van verkeerslichten (op
aanvraag) of half verdiepte constructies.

Variant 2
 plaatsen vraagafhankelijke verkeerslichten op de huidige aansluiting van de

N79-Maastrichtersteenweg met de Jaminéstraat. Vraagafhankelijk betekent
in dit geval: op aanvraag van de bussen en op aanvraag van de
overstekende fietser en voetganger.

 ongelijkvloerse dwarsing van de nieuwe infrastructuur met het fiets/voetpad
tussen Beemdstraat en Oude Blaarstraat. Dit kan plaats vinden door de
nieuwe infrastructuur half verdiept aan te leggen en voornoemd fietspad op
het niveau van de spoorlijn te brengen, doch duidelijk gescheiden daarvan.

 beveiligen oversteek van de nieuwe verbinding naar de bedrijvenzone
Overhaem met de Oude Blaarstraat. Plaatsen van verkeerslichten (op
aanvraag) of half verdiepte constructies.

Variant 3
 beveiligende (oversteek)voorzieningen voor het langzaam verkeer op de

aansluitingen met de N79, N758, Henisstraat/Bodemweg N730
 beveiligende oversteekvoorzieningen bij kruisen wandelroute Bergerstraat.

Variant 4
 verleggen route bus T1 van de Blaarstraat naar de N79-

Maastrichtersteenweg. Dit impliceert evenwel dat de openbaar
vervoergebruikers uit de Blaarstraat e.o. verder moeten open voor een
bushalte.

 ongelijkvloerse dwarsing van de nieuwe infrastructuur met het fiets/voetpad
tussen Beemdstraat en Oude Blaarstraat. Dit kan plaats vinden door de
nieuwe infrastructuur half verdiept aan te leggen en voornoemd fietspad op
het niveau van de spoorlijn te brengen, doch duidelijk gescheiden daarvan.
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 beveiligen oversteek van de nieuwe verbinding naar de bedrijvenzone
Overhaem met de Oude Blaarstraat. Plaatsen van verkeerslichten (op
aanvraag) of half verdiepte constructies.

 beveiligende (oversteek)voorzieningen voor het langzaam verkeer op de
aansluitingen met de N79, N758, Henisstraat/Bodemweg N730

 beveiligende oversteekvoorzieningen bij kruisen wandelroute Bergerstraat.

Variant 5
 plaatsen vraagafhankelijke verkeerslichten op de huidige aansluiting van de

N79-Maastrichtersteenweg met de Jaminéstraat. Vraagafhankelijk betekent
in dit geval: op aanvraag van de bussen en op aanvraag van de
overstekende fietser en voetganger.

 ongelijkvloerse dwarsing van de nieuwe infrastructuur met het fiets/voetpad
tussen Beemdstraat en Oude Blaarstraat. Dit kan plaats vinden door de
nieuwe infrastructuur half verdiept aan te leggen en voornoemd fietspad op
het niveau van de spoorlijn te brengen, doch duidelijk gescheiden daarvan.

 beveiligen oversteek van de nieuwe verbinding naar de bedrijvenzone
Overhaem met de Oude Blaarstraat. Plaatsen van verkeerslichten (op
aanvraag) of half verdiepte constructies.

 beveiligende (oversteek)voorzieningen voor het langzaam verkeer op de
aansluitingen met de N79, N758, Henisstraat/Bodemweg N730

 beveiligende oversteekvoorzieningen bij kruisen wandelroute Bergerstraat.

Tabel 13-20: Beoordeling netwerkeffecten na het nemen van milderende maatregelen

Variant Score netwerkeffecten
1 Matige of beperkte afname bereikbaarheid (-)
2 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid (0)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid (0)
4 Matige of beperkte afname bereikbaarheid (-)
5 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid (0)

Alhoewel de bereikbaarheid in de varianten 2, 3 en 5 met milderende
maatregelen gehandhaafd kan worden op het huidige niveau, is in de
varianten 1 en 3 omwille van het verleggen van de lijnvoering van buslijn T1 en
de dientengevolge grotere loopafstanden voor de openbaar vervoergebruikers,
een lichte daling van de bereikbaarheid onvermijdelijk.
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14 Geluid en trillingen

14.1 Afbakening van het studiegebied

Voor de evaluatie van de geluidsimpact gedurende de exploitatiefase worden
het omgevingsgeluid en de specifieke geluidsbelasting t.g.v. het plan bepaald
en beoordeeld in relevante punten binnen het studiegebied. Belangrijk is dat
het huidige omgevingsgeluid in en rondom het onderzoeksgebied wordt
gekwantificeerd. Het studiegebied zal zich uitstrekken tot een bepaalde
afstand tot het tracé waarbinnen een effect verwacht kan worden. Voor
gebieden langs tracés waar er nu al een sterke verstoring is, zal het effect veel
minder zijn dan in stille gebieden.
De woningen en kwetsbare gebieden waar er na uitvoering van de
omleidingsweg een toe- of afname van de geluidsniveaus plaatsvindt worden
in kaart gebracht. Al naar gelang beschikbare gegevens (intensiteiten
afkomstig van discipline mobiliteit) worden de effecten kwantitatief of
kwalitatief besproken. De effecten van de omleidingsweg zullen berekend
worden op een grid van immissiepunten (conform richtlijnenboek) om de
geluidscontouren van 70 dB(A) tot 40 dB(A) (indien relevant) te kunnen
bepalen. 40 dB(A) wordt immers als de ondergrens beschouwd voor de
verstoring inzake avifauna.

14.2 Beschrijving referentiesituatie

14.2.1 Algemeen

Vooraleer over te gaan tot de beschrijving van het huidig geluidsklimaat geeft
onderstaande tabel een overzicht van een aantal akoestische begrippen.

Tabel 14-1 : overzicht akoestische begrippen

dB(A)-waarde (Decibel A), het A-gewogen geluidsniveau.  Door deze weging toe te
passen worden de lineaire niveaus aangepast aan de gevoeligheid van het
menselijk oor.

LAeq,T Het A-gewogen continu equivalent geluidsniveau over periode T.  Dit is een
maat voor de geluidsbelasting van het fluctuerende geluid. Het discontinue
geluidsniveau over de meetperiode T wordt omgerekend naar een continu
niveau met dezelfde energetische waarde.  Het equivalent geluidsniveau
wordt in de meeste normen als maat voor de geluidsbelasting gebruikt.

LAi,T Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende i % van de
observatieperiode T wordt overschreden (i = 1, 10, 50, 95, ...).

LA95,T Is representatief voor het achtergrondgeluidsniveau en wordt in VLAREM II
bij een evaluatieperiode van 1uur gebruikt als beoordelingsparameter van
het omgevingsgeluid.

Omgevingsgeluid Totaal geluid veroorzaakt door alle geluidsbronnen op een gegeven plaats
en op een gegeven ogenblik.

14.2.2 Methodologie

Het omgevingsgeluid wordt momenteel hoofdzakelijk bepaald door het drukke
wegverkeer op de bestaande wegen zoals de N79 (Maastrichtersteenweg), de
N758, N730 (Bilzersteenweg), de wallen, de N20,.. Ook spoorverkeer kan het
omgevingsgeluid tijdig verhogen, maar de spoorlijn in de omgeving van het
plangebied is geen drukke spoorlijn.

Plaatselijk kan lokaal verkeer en/of industrie (bijv de bestaande
Industriegebieden) eveneens een bijdrage leveren aan het omgevingsgeluid.

De referentiesituatie wordt beschreven op basis van geluidsmetingen en
overdrachtsberekeningen voor wat het wegverkeer betreft.

Omdat in het PlanMER hoofdzakelijk een afweging van het tracé nodig is, zijn
uitgebreide langeduurs immissiemetingen (continue metingen) niet nodig
vermits ook het studiegebied veel groter is. Deze kunnen doorgeschoven
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worden naar het eventuele project-MER of ontheffingsdossier. Op basis van
20 ambulante metingen werd de huidige geluidskwaliteit langs de mogelijke
tracés gemeten tijdens de dagperiode. Op basis van deze immissiemetingen
heeft men al een eerste beeld van de huidige geluidshinder langs bestaande
wegen en van de kwaliteit van het omgevingsgeluid in de open ruimte waar de
omleidingsweg mogelijks wordt voorzien. Immers langs een drukke weg geeft
een korte meting al een goed beeld van de geluidsbelasting en ook in een stil
gebied kan al snel het LA95,T gekwantificeerd worden.

Per ambulant meetpunt werd er ongeveer een 10 minuten gemeten. Deze
meetduur is voldoende om op dat moment een indicatie te krijgen van het
geluidsklimaat. Zeker in de omgeving van drukke verkeerswegen, industrie,..
kan hierdoor al het LAeq,T-niveau bepaald worden. Ter bepaling van het LA95,T in
rustigere gebieden is deze meetduur ook voldoende om een inschatting te
hebben van het omgevingsgeluid. Er is geen verplichting om lange duurs
metingen uit te voeren en volgens het richtlijnenboek geluid en trillingen zijn
metingen over een korte periode voldoende. Er werd geopteerd zoals reeds
aangehaald om veel meetpunten te voorzien zodat er voldoende spreiding is
over het gehele studiegebied. De ligging van de ambulante meetpunten wordt
hieronder verder besproken.

De geluidsmetingen leverden de waarden op van de grootheden LAeq,  LA01,
LA05,  LA10,  LA50 en  LA95 uitgedrukt in dB(A), maar verder in het MER worden
enkel de LAeq en  LA95 in een tabel weergegeven. De metingen werden
uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van het VLAREM II. De meetresultaten
worden getoetst aan de milieukwaliteitsnorm uit VLAREM II in functie van de
bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan. Voor weg – en
spoorverkeer wordt indien relevant verwezen naar de ontwerprichtwaarden
voor Lden en Lnight.

Op basis van de verkeersgegevens, aangeleverd door discipline mobiliteit,
wordt langs de bestaande wegen met behulp van het computerprogramma
Geomilieu, dat steunt op de Nederlandse Standaard Rekenmethode II, de Lden
en Lnight waarde berekend volgens het besluit van de Vlaamse Gemeenschap
van 22/7/2005. Het geluidsmodel is niet zo verfijnd zodat lokale afschermingen
in rekening worden gebracht. De gronddam waar de spoorlijn in het

studiegebied is gelegen wordt wel meegenomen in de modellering omdat deze
gronddam wel voor een belangrijke afscherming kan zorgen.

Ook enkel die wegen die op basis van de ligging en een toename van de
verkeersintensiteit akoestisch relevant zijn en waarvan ook de
verkeersgegevens nauwkeurig gekend zijn, zullen gemodelleerd worden. Er is
in de verkeersgegevens een opsplitsing gemaakt tussen personenwagens en
vrachtwagens. In geluidsmodel wordt gerekend met de snelheidslimieten en
het actuele wegbedekking zoals ter plaatse vastgesteld.

14.2.3 Imissiemetingen in het kader van dit MER

In het kader van dit MER werden er op 20 meetplaatsen over een korte
meetperiode (T = 10 minuten) ambulante immissiemetingen uitgevoerd
gedurende de dagperiodes. Er werden metingen uitgevoerd op 11 oktober
2012 door 2 meetingenieurs. Op basis van deze ambulante metingen kan een
goede beschrijving van het huidig akoestisch klimaat worden gegeven. De
meetresultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven. Er werd gemeten bij
een wind uit zuidwestelijke richting.

In functie van de mogelijke omleidingsweg werd er gemeten ter hoogte van de
verschillende tracés die overwogen worden in het planMER en eveneens ter
hoogte van de wegenis waar zich mogelijk effecten voordoen.

Alhoewel de meetduur eerder kort is moeten deze metingen samen met de
overdrachtsberekeningen ons een voldoende indicatie geven van de
geluidsniveaus in de omgeving en dit op bepaalde momenten. Langs drukke
wegen zoals gewestwegen, zullen de meetresultaten op een ander ogenblik
goed met mekaar overeenkomen. In functie van het toekomstige
verkeerslawaai werden geen nachtmetingen uitgevoerd omdat in het kader
van deze planMER een afweging gebeurt van de verschillende tracés.
Nachtmetingen geven op dit niveau geen meerwaarde omdat de effecten
tijdens de dagperiode het grootst zullen zijn. De ambulante metingen verspreid
over het gehele studiegebied in combinatie met de geluidskaarten geven een
voldoende beeld om deze afweging voor geluid mogelijk te maken.
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De metingen werden uitgevoerd overeenkomstig VLAREM II, Bijlage 4.5.1.
‘Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid’ bij gunstige
meteocondities (geen regen noch met een windsterkte die de metingen zou
beïnvloeden). Op elk meetpunt werd er op een meethoogte van 2 m continu
gemeten gedurende 10 minuten en op minstens 4 m van een reflecterend
object. De coördinaten van de meetpunten samen met de meetresultaten
worden weergegeven in onderstaande tabel :

Alle metingen werden uitgevoerd met een ‘real time frequentie analysator’, van
Larson Davis type 824. Dit meetinstrument voldoet aan de wettelijke
bepalingen in VLAREM II. Het meettoestel werd vooraf gekalibreerd met
behulp van een ijkbron CAL200 van Larson Davis. De meetfout op de gemeten
geluidsniveaus bedraagt +/- 1 dB(A). Tijdens de metingen werden het LAeq en
de statistische parameters bepaald.

Voor de meetpunten op kortere afstand tot de drukke verkeerswegen (zoals de
N79, N758, Bilzersteenweg) zijn de LAeq,T – niveaus hoog en liggen deze
overal boven de 61 dB(A) wat overeenstemt met een perceptie van ‘lawaaiig’.
Ook langs de woonstraat de Neremweg worden hoge geluidsniveaus
gemeten. Langs deze weg passeren heel wat voertuigen op in – en uit het
centrum te rijden. De omleidingsweg zuid is een mogelijkheid om deze weg
net te ontlasten. Het LAeq op andere tijdstippen zal tijdens de dag niet veel
verschillen langs deze wegen waar er sowieso meestal redelijk wat verkeer is.

Niet alle meetpunten werden voorzien langs drukke verkeerswegen. Diverse
meetpunten werden voorzien ter hoogte van woningen of kwetsbare gebieden
welke na uitvoering van het plan mogelijk langs of in de buurt van de nieuwe
wegverbinding komen te liggen. Vermits er niet voor alle verkeerswegen
voertuigenintensiteiten zijn, is het ook belangrijk om voor deze gebieden te
weten welk omgevingsgeluid er heerst.

De coördinaten van de ambulante meetpunten worden weergegeven in bijlage
14-2 en worden voorgesteld op onderstaande Kaart 14-1.

Tabel 14-2 : Meetresultaten op de ambulante meetpunten

Ambulant
meetpunt

Start
metingen

LAeq,T

LA50,T

LA95,T

1 15u30 60,4 57,4 46,9

2 15u40 59,3 47,2 42,8

3 15u45 66 62,3 48,7

4 16u 48,4 44,9 41,5

5 16u15 46,7 40,6 39,0

6 16u30 51,9 42,6 40,4

6 – met trein
passage

16:40 65,9 46,8 40,3

7 16u45 44,9 42,2 38,5

8 17u 71 68,6 54,9

9 17u10 68,6 65,0 54,4

10 17u20 60,5 52,7 45,2

11 17u25 65 64,0 49,2

12 17u40 61,9 58,7 50,9

13 17u40 48,7 47,7 45,7

14 17u50 61 56,0 46,8

15 18u 71,7 68,6 60,3

16 18u10 48,6 48,3 46,4

17 18u20 49,5 47,6 42,9

18 18u30 45 44,4 40,5

19 18u35 44 43,4 40,7

20 18u50 43,5 43,1 39,8
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14.2.4 Modellering van het wegverkeerslawaai – Referentiesituatie

Aan de hand van de verkeersintensiteiten, de snelheid van de voertuigen, de
verdeling personenwagens / vrachtwagens en de wegbedekking wordt een
geluidskaart, die de geluidscontouren ten gevolge van het wegverkeerslawaai
weergeeft, opgesteld.

De verkeersgegevens zijn afkomstig van de discipline mobiliteit. Deze
verkeersgegevens worden zowel voor de situatie 2008 als 2020, als voor de
geplande situatie (diverse varianten) waarbij ook nog rekening werd gehouden
met de diverse ontwikkelingsscenario’s.

De overdrachtsberekening gebeurt overeenkomstig de Nederlandse
Standaard Rekenmethode (SRM II) (2006). Bij de berekening van de
geluidsoverdracht wordt verder rekening gehouden met:
 de geometrische uitbreiding;
 de afstand van de bronnen tot de immissiepunten;
 het effect van de hoogteverschillen: hoogteligging van bron, receptoren en

tussenliggend maaiveld wordt in rekening gebracht – in en rond Tongeren
komt er nogal wat hoogteverschil voor

 lucht- en bodemabsorptie.

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele afschermende objecten zoals
woningen. In het centrum van Tongeren zal dit een vertekend beeld geven,
waardoor de contouren sterk zullen afwijken van de werkelijke belasting in het
bijzonder voor de woningen die achter de eerstelijnsbebouwing liggen. Deze
woningen worden immers afgeschermd door deze bebouwing. Voor de
eerstelijnsbebouwing komen de resultaten wel goed overeen met de werkelijke
belasting. Er werd wel rekening gehouden met de gronddam van de spoorlijn
die zich in het studiegebied bevindt.

De overdrachtberekeningen voor het wegverkeerslawaai voor de huidige
situatie resulteren in Lden-contouren van 45 dB(A) tot 70 dB(A)9 met een
interval van 5 dB(A). Het Lden wordt op basis van LAeq,dag, LAeq,avond en LAeq,nacht
berekend. Voor de berekening van de LAeq,dag,  LAeq,avond en  LAeq,nacht wordt

9 De 75 dB(A) geluidscontour ligt te dicht tegen de weg om visueel weer te geven.

rekening gehouden met actuele percentage van het aantal voertuigen tijdens
de dag, avond en nacht en dit afhankelijk van de verschillende wegen. In de
overdrachtsberekening wordt er gebruik gemaakt van de huidige
wegverharding (meestal referentiewegdek en beschreven in het richtlijnen
boek geluid en trillingen) van de wegen tesamen met de maximum snelheid
voor de desbetreffende weg.

14.2.4.1 Rekenresultaten huidige situatie – bespreking en toetsing

De geluidscontouren voor het Lden (referentiesituatie) zijn weergegeven in
Kaart 14-2. De rekenresultaten ter hoogte van de immissiepunten
(berekeningshoogte 4 m) waar er is gemeten, zijn weergegeven in
onderstaande tabel. Ter controle worden de berekende LAeq niveaus
vergeleken met de niveaus die werden opgemeten langs en op enige afstand
van de betrokken wegsegmenten. Naast het opgemeten en berekende LAeq,dag
wordt ook het berekende Lden – niveau weergegeven 10.

10 De resultaten worden afgerond volgens de normale afrondingsegels.
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Tabel 14-3 : coördinaten van ambulante meetpunten

Mpt Adres Gemeten
LAeq,T

Berekende resultaten

Lden LAeq,T

1 Neremweg 60,4 60,8 59,4

2 Neremweg 191 59,3 50,6 49,2

3 Neremweg 78 66 64,9 63,6

4 Achtertuin Neremweg 78 48,4 49 47,7

5 Sportpleinstraat 34 46,7 54 52,7

6 Achterkant Breemdstraat 23 51,9 48,4 47,1

7 Wielewaalstraat 21 44,9 46,4 45,1

8 Maastrichtersteenweg 197 71 71 69,6

9 Eénmeistraat met
Maastrichtersteenweg

68,6 65,3 64

10 Hazelereik 20 60,5 48,7 47,4

11 Langs N758 65 64,1 62,8

12 Bodemweg 7 61,9 59,5 58,3

13 Ziegelsmeer 13 48,7 46,8 45,5

14 Kellenstraat 2 61 60,8 59,6

15 Bilzersteenweg 233 71,7 67,8 66,5

16 Trappenberg 34 48,6 46,9 45,6

17 Hardelweg 49,5 52,3 51

18 Oude Blaarstraat 45 45,5 44,2

19 Oude Blaarstraat 44 43,7 42,4

20 Kevieweg 43,5 43,4 42,1

Vermits de (ambulante) metingen werden uitgevoerd over een korte periode
geven ze maar een beeld over de akoestische kwaliteit op een bepaald
moment. De berekende geluidsdrukniveaus geven daarentegen een beeld
uitgemiddeld over de tijd. Voor sommige meetpunten komen de berekende en
gemeten geluidsdrukniveaus dan ook niet goed overeen. Toch zijn deze
metingen van belang als controle enerzijds maar ook om het algemeen
omgevingsgeluid te relateren t.o.v. het wegverkeer.

Enerzijds zijn de berekeningen gebaseerd op gemiddelde
verkeersintensiteiten, theoretische benaderingen en anderzijds wordt het LAeq
op sommige plaatsen niet alleen door het wegverkeer bepaald. Deze andere
geluidsbronnen worden niet door het model mee in beeld gebracht. Voor de
locaties waar er een hoge verkeersintensiteit heerst en de doorstroming van
het verkeer verzekerd is, komen de resultaten wel goed overeen.

Soms komen de berekende waardes niet overeen omdat niet alle verkeer in
het geluidsmodel is opgenomen, aangezien er niet voor alle straten
verkeersintensiteiten beschikbaar zijn. De beschikbare verkeersgegevens zijn
met andere woorden te weinig verfijnd om de reële variaties in
verkeersbelasting en bijgevolg ook geluidsbelasting weer te geven.

Daarnaast kunnen lokale afschermingen en/of reflecties ook voor een
reductie/vermeerdering van het geluid zorgen. Dergelijke effecten zijn niet
altijd te ondervangen in een geluidsmodel.

Ook kunnen lokale geluidsbronnen zoals een blaffende hond, een passage
van een personenwagen of landbouwvoertuig, woonactiviteiten, … voor een
beduidende verhoging van het omgevingsgeluid zorgen. Maar deze geluiden
zijn niet altijd aanwezig en zijn ook niet zinvol om mee te nemen in de
afweging van de diverse tracés. De afweging van de tracés is gebeurd zoals
beschreven in het richtlijnen boek geluid en trillingen

In de afweging wordt enkel rekening gehouden met druk wegverkeer (waarvan
verkeersintensiteiten beschikbaar zijn). Deze geluidsbronnen zijn immers altijd
aanwezig.
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Activiteiten met een belangrijke geluidsproductie (zoals bepaalde bedrijven in
het industriegebied) hebben ook een invloed op het geluidsklimaat.

Een combinatie van de metingen en de berekeningen moet ons een voldoende
beeld geven waar er verstoring van de nieuwe lijninfrastructuur kan optreden
en waar zeker niet.

Het belangrijkste is evenwel dat er een referentiekader is betreffende de
geluidsbelasting zodat een relatief verschil kan gemaakt worden tussen de
huidige en geplande situatie en dit voor de verschillende tracés.

14.2.5 Conclusie referentiesituatie

Uit de metingen en de berekeningen kan besloten worden dat langs de drukke
verkeerswegen zoals Maastrichtersteenweg, Bilzersteenweg, N758, het
omgevingsgeluid al danig verstoord is  Op minder dan 50 m ligt het LAeq-niveau
al boven de 60 dB(A). Op minder dan 25 m ligt het zelfs al boven de 65 dB(A)
voor deze drukke gewestwegen zoals de Maastrichtersteenweg en
Bilzersteenweg.

Ook ter hoogte van de woningen in de Neremweg en de Bodemweg, die nu als
sluikwegen /omleidings fungeren, werden hoge geluidsniveaus opgemeten.

Het beste geluidsklimaat wordt teruggevonden in het natuurgebied de Kevie
en ook in de ‘nieuwe’ woonwijk in de Wielewaalstraat.
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14.2.6 Detailbeschrijving

NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Huidige omgevingsgeluid Vermits er op de reeds
bestaand omleidingsweg nog
niet veel verkeer zit is het
omgevingsgelud nog niet te
belastend.

In het natuurgebied de Kevie,
in de Oude Blaarstraat wordt
het omgevingsgeluid bepaald
door het wegverkeer op grote
afstand – ook het treinverkeer
is meebepalend voor een
verhoging – Dit is echter geen
drukke spoorlijn

Voor de woningen in de
Blaarstraat wordt het
omgevingsgeluid door het
wegverkeer op de
Maastrichtersteenweg bepaald

Zoals reeds aangegeven is het
omgevingsgeluid voor de
woningen langs de
Maastrichtersteenweg en de
Stationslaan zeer hoog. LAeq
van meer dan 70 dB(A) komt
voor ter hoogte van de
voorgevels

Momenteel is het sluikverkeer
in de Neremweg bepalend
voor het LAeq – niveau – ook
het treinverkeer kan het
omgevingsgeluid tijdelijk
verhogen

Vermits de reeds bestaande
omleidingweg abrupt stopt
(Bodemweg) is er heel wat
verkeer doorheen woonstraten
(Kellenstraat, Bodemweg,..)

In de nieuwe woonwijk
(Wielewaalstraat) wordt het
omgevingsgeluid ook door
verkeer op grote afstand
bepaald – eerder nog rustig

Hoog wegverkeersgeluid langs
Maastrichtersteenweg en
Bilzerweg
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Figuur 14-1 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens - 2008
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14.3 Effectbespreking en -beoordeling

De milieueffecten die optreden na de ontwikkeling van dit plan worden als
volgt bestudeerd.

Aan de hand van het ontwerp van de ontsluiting, de wijziging van de
verkeersstromen ten gevolge van het plan wordt de situatie gemodelleerd met
behulp van een model.

Voor wat de verkeersintensiteiten betreft wordt beroep gedaan op uitgevoerde
studies die de te verwachten verkeersintensiteiten berekende. Het
computermodel dat opgebouwd wordt steunt op de Nederlandse
rekenmethode SRM II.

Eventuele knelpunten geven aanleiding tot remediërende maatregelen..

Evaluatie van de significantie van de wijziging in geluidsimmissies gebeurt als
volgt:
De evaluatie van de significantie van de effecten inzake geluid gebeurt op
basis van het significantiekader uit het richtlijnenboek geluid en trillingen, dat
in eerste instantie rekening houdt met de effecten van het plan of project zelf
(verschil referentiesituatie-geplande situatie > tussenscore), als met het al dan
niet voldoen aan de Vlaremnormen (eindscore na correctie):
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Tabel 14-4: Significantiekader geluid

Invloed op omgeving Eindscore na correctie

Voldoet aan het Vlarem ?

Lna-Lvoor* tussenscore Nieuw of verandering Bestaand of hervergunning

LAX,T  (effectscore) Lsp GW Lsp>GW Lsp RW RW<Lsp RW+10 Lsp>RW+10

LAX,T>+6 -3 - --- - -- ---

+3< LAX,T +6 -2 - --- - -- ---

+1< LAX,T +3 -1 - --- - - ---

-1 LAX,T +1 0 0 -/-- ** 0 - ---

-3 LAX,T<-1 +1 + - + + -

-6 LAX,T<-3 +2 ++ - ++ ++ -

LAX,T<-6 +3 +++ - +++ +++ -

LAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd
Met T = duur in seconden
Met X:

“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm
ofwel

“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid.

GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.6.6.1 van Vlarem II
RW : richtwaarde
Lsp : specifiek geluid

*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van een inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk
omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen, het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking.

** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie).
Versie 7 dd. 11/08/2010
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Voor geluidsbronnen die niet onder de Vlarem wetgeving vallen – waaronder
verkeersgeluid – is de gecorrigeerde eindscore niet van toepassing, en wordt
enkel rekening gehouden met de zgn. tussenscore.

Eventuele knelpunten geven aanleiding tot remediërende maatregelen.

-1 (beperkt
significant
negatief)

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem
kan stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

-2 (matig
significant
negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, te
koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.

-3 (sterk
significant
negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te
koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.

De scores 0, +, ++ en +++ krijgen respectievelijk de beoordeling
verwaarloosbaar, positief, zeer positief en uitgesproken positief.

14.3.1 Algemene effectbespreking

Het effect van de verschillend varianten wordt met behulp van de  toekomstige
intensiteiten, de voertuigsnelheden en de opdeling personenwagens /
vrachtwagens en de geometrische eigenschappen van de omgeving berekend
volgens de Standaard Rekenmethode II volgens het Regel meetvoorschrift
wegverkeer 2006 berekend. Er werd gerekend met standaard
meteocorrectieterm maar met ISO 9613 getallen voor de luchtabsorptie bij 10°
C en 70 % vochtigheidsgraad. Grote harde oppervlaktes zoals
industrieterreinen e.d. worden als akoestisch hard beschouwd. Er werd met
maximaal 1 reflectie gerekend en als rasterresolutie werd voor het opstellen
van de contouren 25 m bij 25 m gehanteerd.

Momenteel zijn er nog geen normen voor Lden en Lnight vastgelegd in het kader
van het besluit van de Vlaamse Gemeenschap uitgevaardigd in 2005. In
afwachting van een officieel toetsingskader werden door de Vlaamse Overheid

in overleg met AWV, Infrabel en MOW met diverse instellingen echter
“gedifferentieerde referentiewaarden” naar voor geschoven voor wegverkeer
en spoorverkeer. We herhalen dit hier nogmaals in het MER

Tabel 14-5 : voorstel van toetsingskader voor weg – en spoorverkeer

Type infrastructuur
en classificatie

Situatie Lden Lnight

Voor wegverkeer
langs hoofd – en
primaire wegen

Nieuwe woonontwikkeling 55 dB(A) 45 dB(A)

Nieuwe wegen langs bestaande bewoning 60 dB(A) 50 dB(A)

Bestaande wegen langs bestaande
bewoning

70 dB(A) 60 dB(A)

Voor spoorverkeer Nieuwe woonontwikkeling 62 dB(A) 52 dB(A)

Nieuwe spoorwegen langs bestaande
bewoning

67 dB(A) 57 dB(A)

Bestaande spoorwegen langs bestaande
bewoning

73 dB(A) 63 dB(A)

Zowel Lden,  LAeq,dag en Lnight worden voor de discrete punten berekend op een
immissiehoogte van 4 m. Daarnaast worden de geluidscontouren berekend
met Lden-contouren van 40 dB(A) tot 70 dB(A)11 met een interval van 5 dB(A).

Voor elke variant werden de geluidscontouren bepaald en voor de relevante
immissiepunten langs het tracé wordt de specifieke bijdrage voor Lden, LAeq,dag
en Lnight weergegeven. Verder in het MER wordt dan per variant de effecten
besproken.

11 De 75 dB(A) geluidscontour ligt te dicht tegen de weg om visueel weer te geven.
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14.3.2 Berekende geluidscontouren  SRM II

Zoals reeds aangekaart worden voor de diverse varianten geluidscontouren
opgesteld. Ook werd de ‘uiterste’ liggingen van de tracés in een zoekzone
gehanteerd. Bijvoorbeeld voor de NO variant is de zoekzone waar de
mogelijke omleidingsweg kan liggen erg groot.

Er werd een berekening uitgevoerd voor situatie ‘BAU 2020’, Variant 1 – ZO1
voor de 2 grenzen van de zoekzone, Variant 2 – ZO2, Variant 3 en dit voor de
2 grenzen van de zoekzone. Daarnaast ook de cumulatie zoals voor Variant 4
en Variant 5. Daarna werd het ontwikkelingsscenario meegenomen.

De bespreking van de geluidscontouren van de diverse tracés is verder
opgenomen. In bijlage worden voor de diverse varianten de berekende
geluidsniveaus in LAeq,1h weergegeven op de discrete punten. Zo kan na
gegaan worden wat de bijdrage van het specifiek geluid op het
omgevingsgeluid zal worden.

14.3.2.1 BAU 2020

Er wordt in 2020 vooral een toename van het verkeer verwacht op de N79 en
uiteraard ook op de Wallen. Ook de gewestwegen zoals de N69,
Hasseltsesteenweg wordt een toename van meer dan 10 % verwacht. De
geluidscontouren voor deze situatie zijn weergegeven in onderstaande figuur :

Figuur 14-2 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – BAU 2020



Geluid en trillingen

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 111 van 340

14.3.2.2 Variant 1 ( ZO – 1)

In variant 1 wordt de ZO – 1 omleidingsweg als variant naar voor geschoven.
Dit betekent een zuidelijke ontsluiting met aftakking op de N79 om zo met een
aansluiting naar de Moerenpoort en een weg tussen de Jeker / Spoorlijn naar
Overhaemlaan het verkeer te kunnen ontsluiten. Er is geen bijkomende
noordelijke ontsluiting.
Een grens van de zoekzone is in het oosten tegen de spoorwegberm gelegen.
Hierdoor ligt de weg wel zover als mogelijk van de woningen in de Neremweg.
Door deze ontsluiting wordt de Neremweg sterk ontlast van het verkeer. Dit is
duidelijk te zien in de geluidscontouren. Ook voor de woningen langs de N79
gelegen tussen de aansluiting op de N79 en het centrum zal het verkeer
afnemen. Ook hier zijn de Lden contouren beduidend gekrompen. Voor de
woonwijk met o.a. de ‘Wielewaalstraat’ wordt een beduidende toename van
het wegverkeersgeluid zowel in de noordelijke grens als zuidelijke grens van
de zoekzone verwacht. Indien voor de noordelijke grens van de zoekzone
wordt gekozen wordt een Lden verwacht van meer dan 65 dB(A) zodat de
richtwaarde voor een nieuwe weg beduidend overschreden wordt. Een stijging
van bijna 20 dB(A) van het LAeq – kan hier verwacht worden. Milderende
maatregelen dringen zich bijgevolg zeker op. In het natuurgebied de Kevie
verwachten we ook een stijging van meer dan 5 dB(A).

Door deze variant zal het omgevingsgeluid langs de Elderseweg en de Wallen
ook enkele dB’s zakken. Voor de woningen (zoals in de omgeving van de
Sportpleinstraat) in de omgeving van de doorsteek naar de Moerenpoort wordt
een verhoging van het omgevingsgeluid verwacht.

Figuur 14-3 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – Variant 1 – ZO – meest
rechtse – zuidelijke grens
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Figuur 14-4 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – Variant 1 – ZO – meest linkse
– noordelijke grens

14.3.2.3 Variant 2 ( ZO – 2)

In Variant 2 (ZO – 2) wordt een groot deel van de bestaande weg (N79)
gehanteerd. Er is geen nieuwe ontsluiting in het noorden voorzien.  Ter hoogte
van de spoorweg komt er een nieuwe weg die parallel zal lopen om dan via
een doorsteek onder de spoorlijn op de Moerenpoort aan te takken. Uiteraard
zal hierdoor het wegverkeersgeluid op de N79 niet dalen. Doch verwachten we
ook geen stijging tov BAU 2020. Voor de woningen in de Breemdstraat
verwachten we hierdoor wel een beduidende stijging van het omgevingsgeluid.

Figuur 14-5 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – Variant 2  (ZO-2) – meest
linkse – noordelijke grens

Ook langs de Elderseweg is er geen daling te verwachten.
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14.3.2.4 Variant 3 – NO

In Variant 3 is er enkel een ontsluiting in het noorden van de N79 voorzien. De
aftakking op de N79 is gelegen tussen enkele woningen langs de N79. De
zoekzone voor de NO – omleidingsweg is groot. De meest oostelijk grens
bevindt zich richting het gehucht ‘Berg’, maar is toch nog op een ruime afstand
gelegen. De meest westelijke grens bevindt zich op de N758 en loopt deels
parallel met de Hazelereik. Dit is een woonstraat. Er wordt ook nog een
ontsluiting van het ziekenhuis voorzien. De grootste effect naar de woonwijken
is te verwachten wanneer de meest westelijke grens van deze variant zou
gehanteerd worden. De minste effecten kunnen verwacht worden bij de meest
oostelijke grens. De geluidscontouren voor de uiterste grenzen is hierna
weergegeven :

Figuur 14-6 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – Variant 3  (NO) – meest
westelijke grens

Figuur 14-7 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – Variant 3  (NO) – meest
oostelijke grens

De doorsteek ter hoogte van het station blijft behouden zodat het verkeer op
de N79 nauwelijks afneemt. Het omgevingsgeluid tgv het verkeer blijft op de
N79 bestaan. Door de nieuwe omleidingsweg is er wel geen verkeer
(sluikverkeer) in de bodemweg. Het omgevingsgeluid in de woonwijken ten
noorden en ten zuiden van de huidige bestaande NO – omleidingsweg tot aan
de Bilzersteenweg (Ziegelsmeer) kan door deze variant 3 wel enkele 3 tot 5
dB’s stijgen. Daartegenover staat dan weer een beduidende daling in de
Kellenstraat. Voor de woning in de Bodemweg (Mpt 7) die nu op het einde van
de bestaande weg is gelegen komt voor deze variant een Lden voor van meer
dan 65 dB(A). Ook hier wordt een stijging van 3 dB verwacht.
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Figuur 14-8 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – Variant 3  (NO) – meest
westelijke grens

14.3.2.5 Varianten 4 en 5

De cumulatie van de varanten schuilt zich voornamelijk in een betere
doorstroming van het verkeer. Een cumulatie van geluidsniveaus treedt
nagenoeg niet op voor de woningen die zich op korte afstand bevinden. De
effecten blijven gelijkwaardig voor elke deelvariant. Variant 4 zorgt voor
ontlasting langs de Maastrichtersteenweg en de Elzerseweg.

De desbetreffende geluidscontourenkaarten voor Lden zijn hierna
weergegeven.

Figuur 14-9 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – Variant 4
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Figuur 14-10 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – Variant 5

14.3.2.6 Geluidstoename en -afname

Onderstaande figuur illustreert de toe- of afname van het geluidsniveau van
variant 4 t.o.v. het actueel heersende geluidsklimaat, zonder milderende
maatregelen (cfr effectenbeoordeling supra). Variant 4 werd voorgesteld op de
verschilkaart, gezien voor deze variant de grootste negatieve effecten te
verwachten zijn. De verschilkaarten van de andere varianten zullen niet tot
wezenlijke verschillen komen en leiden bijgevolg tot gelijkaardige
verschilkaarten. De opmaak van deze verschilkaarten zal bijgevolg niet leiden
tot andere inzichten. Er wordt een matige tot significante geluidsvermindering
verwacht langs de Maastrichtersteenweg en in het stedelijke gebied en dit
vooral ten oosten de spoorweg. Langs de ontworpen omleidingswegen (ZO en

NO) en in het open ruimtegebied, o.m. De Kevie, treedt een matige tot
significante geluidsvermeerdering op.

Figuur 14-11 : Lden contouren toe- of afname geluidsniveau – ‘Basisvariant’
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14.3.2.7 Potentiële ontginning

De mogelijke ontginning zal tijdens de aanlegfase gepaard gaan met een
toename van de verstoring van het geluidsklimaat. afhankelijk van de locatie
en het tijdstip van uitvoering kunnen milderende maatregelen noodzakelijk zijn.
Dit dient verder op projectniveau onderzocht te worden.
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14.3.3 Detailbespreking

NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Effect op
omgevingsgeluid
indicator Lden

Ter hoogte van aansluiting met
Maastrichtersteenweg
verhoging van het
omgevingsgeluid

Verhoging van het
omgevingsgeluid in de
woonwijk met o.a. de
Wielewaalstraat – Voor meest
noordelijke grens van de
omleidingsweg een verhoging
van bijna 20 dB(A) (-3)

Ter hoogte van de ontsluiting
naar Blaarstraat verhoging van
het omgevingsgeluid – geen
kwantitatieve benadering
vermits geen verkeersgegevens
voorhanden

Geen verbetering voor de
woningen langs de
Maastrichtersteenweg N79  -
Ook verhoging van de
omgevingsgeluid ter hoogte van
de weg parallel met spoor
(Beemdstraat)

Zeer positief effect in de
Neremweg – duidelijke daling van
Lden in de woonstraat (+2 tot +3)
– Achtergevels en tuinen nu wel
blootgesteld aan wegverkeer
maar Lden < 60 dB(A) – Te
milderen naar kant woningen

Meest westelijke grens van
zoekzone zal voor een
beduidend effect zorgen (-3),
terwijl de meest oostelijk een
verhoging in ‘Berg’ zal
veroorzaken (-1)

Verhoging van het
omgevingsgeluid in
natuurgebied Kevie met meer
dan 5 dB(A) (-2)

Geen daling in van het
omgevingsgeluid in de
Elderseweg

Spoorlijn berm heeft
afschermende werking naar
natuurgebied Kevie -

Positief effect (+2) voor de
woningen in de Kellenstraat

Wegverkeersgeluid langs de
Elderseweg en de Wallen daalt
(+1 tot +2)

Ook positief effect voor deel
van N79 – (+3)

Langs de Wallen is er wel een
daling van enkele dB’s (+1)

Verhoging van Lden in
Bodemweg en woonwijk ten
zuiden van de omleidingsweg

Verhoging van het Lden in de
doorsteek naar de Moerenpoort
(-1)

Verhoging van het Lden in de
doorsteek naar de Moerenpoort
(-  1  tot  -2),  maar  is  moeilijk  te
milderen

Overschrijding van
richtwaarde nieuwe
weg

De bestaande weg N79 is
verantwoordelijk voor een hoog
Lden – maatregelen zijn
moeilijk te nemen thv de N79

Afhankelijk van de afstand tot
de woningen in de
Wielewaalstraat en Hardelweg
overschrijdingen te verwachten

Net geen overschrijding in de
Beemdstraat – N79 is een
bestaande weg en tevens
moeilijk te milderen

Geen overschrijdingen te
verwachten indien weg zich op
meer dan 50 m van woning
bevindt.

Voor andere locaties geen
overschrijding te verwachten
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14.3.4 Cumulatieve effectbespreking

Variant 4 Variant 5

Effect op omgevingsgeluid indicator Lden De cumulatie van de varianten schuilt zich voornamelijk in een betere
doorstroming van het verkeer. Een cumulatie van geluidsniveaus treedt
nagenoeg niet op voor de woningen die zich op korte afstand bevinden. De
effecten blijven gelijkwaardig voor elke deelvariant. Variant 4 zorgt voor
ontlasting langs de Maastrichtersteenweg en de Elzerseweg.

Er is wel een verspreiding van het omgevingsgeluid door het doorsnijden
van de open ruimte / stillere gebieden

Minder woningen binnen de luidruchtige contour van  60 dB(A)

Voor Variant 5 blijft de N79 geluidsbelastend voor de woningen langs de
N79 – ook de doorsteek naar de Moerenpoort zal voor een verhoging van
het omgevingsgeluid zorgen
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14.4 Milderende maatregelen

Op een aantal plaatsen langsheen de tracés voor de diverse varianten kunnen
geluidsabsorberende geluidsschermen worden voorzien als milderende
maatregel. Er zijn ook voor een aantal woningen overschrijdingen van de
ontwerprichtwaarden voor Lden te verwachten. Vermits in de berekeningen
steeds met een referentiewegdek werd gerekend, wat al een geluidsarmtype
is, zijn extra maatregelen aan het wegdek nagenoeg niet mogelijk.

Geluidsschermen of gronddammen zijn dwingend bij de ZO – 1 omleiding.
Vooral ten noorden van de weg ter bescherming van de woningen in de
Wielewaalstraat ( woonwijk), Hardelweg. Om de impact naar het natuurgebied
de Kevie te milderen is ten zuiden een gronddam of een absorberend
geluidsscherm noodzakelijk.

In functie van het ontwikkelingsscenario is het ook aangewezen om langs de
weg (vanaf spoorlijn tot Overhaemlaan) een gronddam te voorzien tussen de
weg en de tuinen van de woningen in de Neremweg.

Voor ZO – 2 variant zijn er moeilijk maatregelen te nemen omdat de
omleidingsweg dan voornamelijk over een bestaande weg loopt. Voor de NO
omleidingsweg moet eventueel wel overwogen (niet dwingend ifv richtwaarden
voor een nieuwe weg) om de efficiënte van een gronddam te onderzoeken
vanaf de Bodemweg tot de aansluiting met de Bilzersesteenweg.

Het dimensioneren van een gronddam of geluidsscherm is in deze fase niet
mogelijk omdat het juiste tracé nog niet vastligt. Maar we kunnen hier wel al
een voorbeeld geven wat het effect van een geluidsscherm is indien het
scherm op 7 m van de weg wordt voorzien.

Behalve de individuele maatregelen zijn er een aantal conceptverbeteringen
mogelijk die ook in het ontwerp mobiliteitsplan worden aangehaald. Het
ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen neemt volgende “aangrijpingspunten voor
verkeersleefbaarheidsaspecten” op die relevant zijn met betrekking tot het
plan:

 stimuleren van een geluidsarme rijstijl, meer gelijkmatig rijden aan een
lagere snelheid en vermijden van snelheidspieken, in het bijzonder ’s
nachts, en aanwenden van een techniek om dit te bekomen (zone 30,
groene golf, ISA, verkeersmanagement, herinrichting, …). Het project heeft
hierop een positieve invloed omdat de snelheid gelijkmatiger wordt (minder
kruispunten). Deels ontstaat er echter een negatief effect omdat de
snelheid toeneemt;

 geluidsisolatie aan de gevels;
 beperken van ontwikkeling van gevoelige activiteiten in geluidsbelaste

zones (geen nieuwe woongebieden binnen 100m langs de omleidingsweg).

In de toekomst is er een vermindering van de verstoring door verkeersgeluid te
verwachten door reductie bij de bron. Nieuwe wagens en vooral vrachtwagens
produceren minder motorgeluid. De bandenfabrikanten ontwikkelen banden
met minder rolgeluid. De globale verbetering omwille van deze evolutie mag
evenwel niet worden overschat. De te verwachten verbetering zal slechts
enkele dB(A) bedragen (wat op zich al optimistisch is). Door strengere
productnormen kan de verbetering worden gestimuleerd. De Europese
regelgeving voor nieuwe voertuigen geeft vooral aandacht aan het
motorgeluid. Voor personenwagens is het motorgeluid ondergeschikt aan het
bandengeluid vanaf 60 km/uur.
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Figuur 14-12 : Lden contouren– Variant 1 – ZO 1 met milderende maatregelen – grondscherm
van 4 m hoog aan beide zijden (berekening als voorbeeld)



Lucht

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 121 van 340

15 Lucht

15.1 Afbakening studiegebied

De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de geografische
verspreiding van de mogelijke effecten die zich kunnen voordoen. Het
studiegebied wordt afgebakend tot het gebied waar de geplande
omleidingsweg nog een impact heeft op de luchtkwaliteit.

Het studiegebied is weergegeven in volgende figuur en omvat een zone van
ca. 9 km x 5,5 km. Het studiegebied omvat het centrum van Tongeren, omdat
de voorziene omleidingsweg een invloed zal hebben op de verkeerscirculatie
in Tongeren. Ook omvat het studiegebied de mogelijke inplantingsplaatsen
van een oostelijk en/of zuidelijk bedrijventerrein.

Figuur 15-1: Afbakening studiegebied

Binnen dit studiegebied selecteerde de discipline mobiliteit de belangrijkste
wegen waarop het plan invloed zal uitoefenen.

Verkeersvoertuigen oxideren fossiele brandstoffen en emitteren als gevolg
hiervan luchtverontreinigende stoffen. De belangrijkste lucht-verontreinigende
stoffen die bij dit verbrandingsproces vrijkomen zijn stikstofdioxide (NO2), fijn
stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5). Daarnaast worden in kleinere
hoeveelheden zwaveldioxide (SO2), koolmonoxide (CO) en vluchtige
organische stoffen (VOS) geëmitteerd. Ook kooldioxide (CO2) wordt bij de
verbranding van fossiele brandstoffen uitgestoten. Benzeen wordt door het
verkeer (vooral benzinewagens) in mindere mate uitgestoten.

Binnen deze planMER worden de differentiërende luchtverontreinigende
stoffen NO2, PM10 en PM2,5 bestudeerd. Het voorgenomen plan zal vooral voor
deze verontreinigende stoffen mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de
lokale luchtkwaliteit. Nu reeds worden de normen voor fijn stof op vele
plaatsen in Vlaanderen overschreden en voor de toekomst wordt verwacht dat
ook de normen voor NO2 in Vlaanderen plaatselijk zullen overschreden
worden. De literatuur bevestigt ruimschoots dat momenteel NO2 en (zeer) fijn
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stof (PM10 en PM2,5) de verontreinigende stoffen zijn die het meest bepalend
zijn voor de luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Dit neemt echter niet weg dat ook andere verontreinigende stoffen (SO2, CO,
CO2) wel degelijk een bijdrage leveren aan de plaatselijke luchtverontreiniging.
Deze verontreinigende stoffen zijn echter minder relevant op planniveau. De
concentraties van SO2 zijn in Vlaanderen de laatste jaren sterk gedaald en
vormen op de meeste locaties geen probleem meer. De uitstoot van SO2 door
het verkeer is bovendien zeer beperkt. De grenswaarde voor CO is vrij hoog
en wordt in Vlaanderen vrijwel nergens overschreden. De geëmitteerde CO
wordt in de omgevingslucht geleidelijk omgezet tot CO2. De problematiek van
CO2 speelt zich af op een grote schaal. Hoewel de emissies van CO2 als
gevolg van het plan zullen toenemen, zal dit slechts een fractie zijn van de
totale CO2-uitstoot in de omgeving.

Voor VOS (waaronder benzeen) waarvoor luchtkwaliteitsdoelstellingen van
kracht zijn, worden in het studiegebied geen sterk verhoogde waarden
verwacht. In de omgeving zijn geen belangrijke bronnen aanwezig (buiten
verkeer) en de VMM rapporten over luchtkwaliteit geven aan dat in het gebied
geen verhoogde waarden voorkomen en de luchtkwaliteitsdoelstellingen
ruimschoots gerespecteerd worden.

Met betrekking tot ozon (O3) zullen er bij bepaalde meteorologische
omstandigheden (warm en zonnig weer) verhoogde concentraties voorkomen
langs de wegen. Mogelijke overschrijdingen zijn het gevolg van sterk
verhoogde NOx en VOS emissies.

15.2 Beschrijving referentiesituatie

15.2.1 Methodologie

De discipline lucht onderzoekt de effecten van het voorgenomen plan op de
luchtkwaliteit in de omgeving. Vooreerst wordt de huidige luchtkwaliteit in de
omgeving van het plangebied beschreven. Vervolgens wordt de impact van
het voorgenomen plan op de luchtkwaliteit beschreven en beoordeeld ten
opzichte van de referentiesituatie en een beoordelingskader.

De lokale luchtkwaliteit in de referentiesituatie wordt beschreven aan de hand
van interpolatiekaarten van de VMM.

Om de luchtkwaliteit te evalueren, worden de immissieconcentraties
(concentraties in de omgevingslucht) getoetst aan de bestaande normen en
richtwaarden. Deze normen en richtwaarden hebben tot doel:
 de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te vrijwaren;
 de hinder tot een minimum te beperken;
 de verontreiniging van de verschillende verontreinigende stoffen binnen

aanvaardbare grenzen te houden.

De normen en richtwaarden zijn opgenomen in Tabel 15-1.
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 Tabel 15-1: Luchtkwaliteitsnormen

Stikstofdioxide, NO2 (Vlarem II: bijlage 2.5.5.2)

middelingstijd grenswaarde omschrijving

1 uur 200 µg/m3,
mag niet meer dan 18 keer

per kalenderjaar worden
overschreden

uurgrenswaarde voor de
bescherming van de gezondheid

van de mens

kalenderjaar 40 µg/m3 jaargrenswaarde voor de
bescherming van de gezondheid

van de mens

kalenderjaar 30 µg/m3 jaargrenswaarde voor de
bescherming van de vegetatie

Zwevende deeltjes , PM10 (Vlarem II, bijlage 2.5.5.3)

middelingstijd grenswaarde omschrijving

kalenderjaar 40 µg/m3 daggrenswaarde voor de
bescherming van de gezondheid

van de mens

24 uur 50 µg/m3,
maximum 35 keer per

kalenderjaar te
overschrijden

daggrenswaarde voor de
bescherming van de gezondheid

van de mens

Zeer fijn stof, PM2,5 (Europese Richtlijn 2008/50/EG)

middelingstijd waarde omschrijving

kalenderjaar streefwaarde: 25 µg/m3 Vanaf 1/1/2010

kalenderjaar grenswaarde: 25 µg/m3 Vanaf 1/1/2015
20% op 01/01/2009 en daarna

geleidelijk te verminderen tot 0%
op 1 januari 2015

Met betrekking tot fijn stof (PM10 en  PM2,5) kan vermeld worden dat het
voldoen aan de grenswaarden niet betekent dat er geen gezondheidseffecten
kunnen optreden. Voor fijn stof is immers aangetoond dat er geen onderste
concentratie bestaat waarbij geen gezondheidseffecten meer optreden. Vooral

de kleinere fracties van het PM10 en de samenstelling bepalen in belangrijke
mate de gezondheidsimpact van stof. Voor fijn stof moet bijgevolg gestreefd
worden naar de laagst mogelijke concentratie zelfs als aan de
kwaliteitsdoelstellingen voldaan is.

Voor fijn stof (PM10) wordt de Europese grenswaarde van 40 µg/m3 als
daggemiddelde gehanteerd. Tegen 2015 kan deze norm verstrengd worden tot
20 µg/m3. De WHO stelt voor PM10 eveneens een doelstelling voorop van 20
µg/m3.

15.2.2 Beschrijving referentiesituatie

Algemene luchtkwaliteit in het studiegebied
De algemene luchtkwaliteit in de ruimere omgeving van het plangebied wordt
bepaald aan de hand van het geoloket van de Vlaamse Milieu Maatschappij
(VMM). In dit geoloket wordt de luchtkwaliteit in Vlaanderen gebieddekkend
benaderd op basis van meetresultaten (meetstations) en een
interpolatiemethode. Er wordt enkel gefocust op de concentraties van NO2 en
PM10 omdat het naleven van de Europese grenswaarden voor deze
verontreinigende stoffen het meest kritiek zijn in Vlaanderen. Het geoloket
hanteert de RIO-Corine interpolatietechniek die gebruik maakt van satelliet-
landgegevens (CORINE data set). De techniek laat toe de luchtverontreiniging
te schatten op plaatsen waar geen metingen gebeuren. Via deze methode
berekende de VMM voor elke roostercel (4x4 km) in Vlaanderen een
jaargemiddelde concentratie voor NO2 en  PM10. Voor PM10 wordt bovendien
het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde berekend.
Afhankelijk van de plaatselijke situatie (specifieke bronnen) kan de
berekeningsmethode op sommige locaties een over- of onderschatting geven.

De interpolatiekaarten bevatten gemiddelde waarden over de laatste drie jaar.
De luchtkwaliteit in de periode 2008 – 2010 wordt weergegeven in
onderstaande tabel.
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Tabel 15-2: Achtergrondconcentraties in het studiegebied

Deelgebied
NO2

(µg/m3)
PM10

(µg/m3)
aantal overschrijdingen

daggrenswaarde stof (dagen)
PM2,5

(µg/m3)

Zuidoostelijk tracé
variant 1

20.5 26,8 19 17

Zuidoostelijk tracé
 variant 2

21 26,8 19 17

Noordoostelijk tracé 19,8 24,3 20 17

Bij toetsing van de achtergrondconcentraties aan de
luchtkwaliteitsdoelstellingen komt men tot de volgende vaststellingen:

Stikstofdioxide
(NO2)

De VMM berekende ter hoogte van het plangebied achtergrondwaarden
van ca. 21 µg/m3. De jaargrenswaarde van 40 µg/m3 wordt in de huidige
situatie in het plangebied gerespecteerd.

Fijn stof
(PM10)

De achtergrondwaarde voor fijn stof (PM10) varieert ter hoogte van het
plangebied van 24,3 tot 26,8 µg/m3. Deze waarden zijn kleiner dan de
jaargrenswaarde van 40 µg/m3, zodat de daggrenswaarde voor PM10

gerespecteerd wordt.
Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde bedraagt conform de
interpolatiekaarten ca. 20. De grenswaarde van maximum 35
overschrijdingen van de daggrenswaarde (50 µg/m3) wordt in het
studiegebied gerespecteerd.

Fijn stof (PM2,5) Volgens CAR-Vlaanderen bedraagt de jaargemiddelde
achtergrondconcentratie voor PM2,5 in het plangebied ca. 17 µg/m3. De
luchtkwaliteitsdoelstelling van 25 µg/m3 wordt in de actuele situatie
gerespecteerd.

Luchtkwaliteit langs de wegen in de referentiesituatie
Als een gevolg van de realisatie van de omleidingsweg zal de intensiteit van
het verkeer in een aantal straten afnemen of toenemen. Hierdoor zal ook de
luchtkwaliteit van vooral NO2 en PM10 langs deze wegen wijzigen. De wegen
waar een belangrijke intensiteitwijziging te verwachten valt, werden
geselecteerd door de discipline mobiliteit.

Voor de berekening van de luchtconcentraties langs de wegen wordt gebruik
gemaakt van het model CAR Vlaanderen. Voor de meer gedetailleerde
beschrijving van dit model wordt verwezen naar bijlage 15-1.

De aangeleverde verkeersgegevens van de discipline mobiliteit hebben
betrekking op daggemiddelde intensiteiten van personenwagens en
vrachtwagens. Voor de toepassing van het model CAR-Vlaanderen v2 werd
het totaal aantal vrachtwagens verdeeld over lichte vrachtwagens, zware
vrachtwagens en bussen, conform de standaardverdeling Vlaanderen (zie
bijlage 15-1).

Een overzicht van de berekende immissieconcentraties langs de
geselecteerde wegen is voor de referentiesituatie opgenomen in onderstaande
tabel..

Bij toetsing van de berekende immissieconcentraties aan de
luchtkwaliteitsdoelstellingen blijkt dat:
 De luchtkwaliteitsdoelstelling voor NO2 (40 µg/m³ als jaargemiddelde) langs

alle geselecteerde wegvakken gerespecteerd wordt.
 Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde voor NO2 is langs alle

wegvakken kleiner dan 18. De kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m3 die
slechts 18 keer per jaar mag overschreden worden, wordt langs alle
geselecteerde wegen gerespecteerd.

 De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde voor PM10 (40
µg/m³) wordt langs alle wegvakken gerespecteerd.

 Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10 (50 µg/m³)
is langs alle geselecteerde wegvakken kleiner dan 35, zodat de
daggrenswaarde gerespecteerd wordt.

 De grenswaarde voor PM2,5 wordt in de referentiesituatie langs alle wegen
gerespecteerd. De berekende concentraties langs de wegen zijn overal
lager dan 25 µg/m3.
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Tabel 15-3: Referentiesituatie. Overzicht van de immissieconcentraties voor NO2, PM10 en PM2,5 langs geselecteerde wegen, berekend met emissiefactoren voor 2010.
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaargemiddelde aantal overschrijdingen jaargemiddelde- aantal overschrijdingen jaargemiddelde-

(µg/m³) uurgrenswaarde (µg/m³) daggrenswaarde (µg/m³)

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 27,3 0 25,7 13 18,2

N79 tussen omleiding en centrum 32,6 0 25,8 13 18,5

Noordelijke omleiding thv spoor 18,1 0 23,8 6 17,0

Zuidelijke omleiding thv Jeker 17,0 0 23,6 6 16,9

Wijkstraat 25,3 0 24,6 9 17,6

Dijk 19,1 0 23,8 6 17,0

Overhaemlaan thv Neremweg 20,7 0 24,0 7 17,2

Wallen tussen N79 en N20 33,3 0 25,9 13 18,5

Wallen noord 26,6 0 24,8 10 17,8

Elderseweg 24,5 0 24,5 9 17,5

Leopoldwal 31,4 0 25,6 12 18,3

N20 - Luikersteenweg 26,1 0 24,8 10 17,7

N69 - Romeinse Kassei 22,7 0 24,3 8 17,4

N614 - Hoeise Kassei 19,1 0 23,9 7 17,1

N79 - St.-Truidersteenweg 21,3 0 23,9 7 17,1

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 0 24,5 9 17,5

N753 - Nieuwe Steenweg 20,7 0 24,2 8 17,3

N730 - Bilzersteenweg binnen de omleiding 22,8 0 24,3 8 17,4

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 19,0 0 23,7 6 17,0

Woonstraat Neremweg 22,1 0 24,2 8 17,3

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 19,0 0 23,7 6 17,0

Bilzersteenweg buiten de omleiding 26,1 0 24,9 10 17,8
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15.3 Beschrijving en beoordeling milieueffecten

15.3.1 Methodologie

Luchtkwaliteit langs wegen
De wijzigingen van de luchtkwaliteit langs de geselecteerde wegen zijn een
gevolg van de veranderingen van de verkeersintensiteiten in deze wegen.
Bijkomende verkeersemissies geven aanleiding tot verhoogde
immissieconcentraties langs de weg. De bijdrage van het gegenereerde
verkeer aan de immissieconcentraties langs de wegen wordt berekend met
behulp van het computermodel CAR-Vlaanderen 2.0. Meer details over de
modellering met CAR Vlaanderen is opgegeven in bijlage 15-1.

In Tabel 15-4 is een overzicht gegeven van de toetsingswaarden voor de
immissieconcentraties van NO2 en PM10. Het betreft hier het significantiekader
zoals opgegeven in het meest recente richtlijnenboek Lucht. Het
significantiekader heeft betrekking op de bijdrage (X) van het plan t.o.v. de
kwaliteitsdoelstelling voor de betreffende lucht-verontreinigende stof. Deze
bijdrage wordt gekwalificeerd als beperkt, belangrijk of zeer belangrijk.

Voor stof bedraagt de luchtkwaliteitsdoelstelling 40 µg/m3. De berekende
immissieconcentraties worden echter getoetst aan de concentratie van 31,3
µg/m3. Bij deze waarde treden er statistisch geen overschrijdingen van de
daggrenswaarde op, m.a.w. het aantal overschrijdingen van de
daggrenswaarde zal bij deze concentratie kleiner zijn dan 35.

Tabel 15-4: Algemeen significantiekader lucht
(Percentages voor gemiddelde immissiebijdragen)
Criterium Beoordeling Score

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal overschrijdingen:

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen

beperkte bijdrage -1

X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen

belangrijke bijdrage -2

X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde
of toegelaten aantal overschrijdingen

zeer belangrijke bijdrage -3

Opmerking PM10: Voor PM10 wordt getoetst aan het rekenkundig gemiddelde van 31,3 µg/m3

Milderende
maatregelen:

jaargemiddelde:

 Score -1 (beperkte bijdrage):
onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, tenzij de MKN in
de referentiesituatie reeds voor 80% is ingenomen (link met
milieugebruiksruimte)

 Score -2 (belangrijke bijdrage):
milderende maatregelen moeten gezocht worden in het MER met zicht op
implementatie ervan op korte termijn.

 Score -3 (zeer belangrijke bijdrage):
milderende maatregelen zijn essentieel.

Percentages voor percentielen/aantal overschrijdingen
Criterium Beoordeling Score

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal overschrijdingen:

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richt-
waarde of toegelaten aantal overschrijdingen

beperkte bijdrage -1

X > 5% van de milieukwaliteitsnorm of richt-
waarde of toegelaten aantal overschrijdingen

belangrijke bijdrage -2

X > 20% van de milieukwaliteitsnorm of richt-
waarde of toegelaten aantal overschrijdingen

zeer belangrijke bijdrage -3

Link milderende maatregelen:  Er wordt geen link met milderende maatregelen voor-
    gesteld. De deskundige beoordeelt  en rapporteert
    de noodzaak aan milderende maatregelen
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15.3.2 Luchtkwaliteit langs de wegen

Voor de aanleg van de omleidingsweg worden verschillende tracéalternatieven
beschouwd, nl:
 noordoostelijke omleidingsweg;
 zuidoostelijke omleidingsweg - variant 1;
 zuidoostelijke omleidingsweg - variant 2;
 combinatie noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg - variant 1;
 combinatie noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg - variant 2.

Deze tracévarianten worden uitgebreid beschreven in de planbeschrijving.

De verkeersintensiteiten, de bijdragen aan de luchtkwaliteit en de toetsing aan
het significantiekader zijn voor de geselecteerde wegen en voor de
verschillende wegtracés opgenomen in bijlage 15-1.

De luchtkwaliteit in de referentiesituatie werd voor de vergelijking met de
verschillende tracéscenario’s berekend op basis van verkeersgegevens 2008
en emissiefactoren van 2015. Ter informatie zijn in bijlage ook de luchtkwaliteit
langs de wegen berekend op basis van de emissiefactoren van 2010, wat
wellicht een beter beeld geeft van de huidige situatie.

De emissies langs de wegen zijn voor de verschillende tracés berekend met
emissiefactoren voor het jaar 2015. Het plan zal wellicht immers kort bij 2015
gerealiseerd worden. Om een beoordeling van de effecten op te maken,
worden de berekende immissieconcentraties van de tracés vergeleken met de
referentiesituatie berekend met emissiefactoren voor het jaar 2015.

15.3.3 Algemene effectbespreking

15.3.3.1 Wegenis

Noordelijke omleidingsweg
Bij de realisatie van noordoostelijke tracévariant zullen de concentraties van
NO2 langs de wegen gemiddeld oplopen van 20,9 µg/m3 naar 21,4 µg/m3, of
een stijging met 0,5 µg/m3. Deze verhoging komt overeen met ca. 1,3% t.a.v.
de norm van 40 µg/m3 en wordt volgens het significatiekader als ‘beperkt (-1)’
beoordeeld. Afhankelijk van de verkeersintensiteiten kan de concentratie ter

hoogte van enkele wegen hoger zijn. Hiervoor wordt verwezen naar de
detailbespreking.

De concentraties van PM10 zullen nauwelijks wijzigen. In de referentiesituatie
bedraagt de gemiddelde concentratie langs de wegen 23,6 µg/m3. Bij realisatie
van de noordelijke verbindingsweg zal de gemiddelde concentratie van fijn stof
op ca. 23,7 µg/m3 blijven (0,3 %; verwaarloosbare bijdrage). De
daggrenswaarde van 40 µg/m3 wordt ruimschoots gerespecteerd. Ook de
toetsingswaarde van 31,3 µg/m3 wordt gerespecteerd, zodat verwacht wordt
dat het aantal overschrijdingen gemiddeld kleiner zal blijven dan 35. We
kunnen dan ook stellen dat de daggrenswaarde voor fijn stof (50 µg/m3 die
slechts 35 keren mag overschreden worden) zal gerespecteerd worden.

De concentratie van zeer fijn stof (PM2,5) langs de wegen zal gemiddeld niet
wijzigen. De kwaliteitsdoelstelling van 25 µg/m3 zal gerespecteerd worden.

Zuidoostelijke omleidingsweg – variant 1
De concentratie van NO2 langs de wegen zal stijgen van gemiddeld 20,9
µg/m3 naar 21,8 µg/m3, of 2,3% t.a.v. de luchtkwaliteitsdoelstelling van 40
µg/m3 (beperkte bijdrage). De luchtkwaliteitsdoelstelling zal ook bij realisatie
van deze omleidingsweg worden gerespecteerd.

Voor PM10 en  PM2,5 blijven de gemiddelde concentraties van de
referentiesituatie en de toekomstige situatie op hetzelfde niveau. De
grenswaarden worden gerespecteerd en de bijdragen zijn t.a.v. het
significatiekader gemiddeld ‘verwaarloosbaar’.

Zuidoostelijke omleidingsweg – variant 2
Voor NO2 bedraagt de concentratie langs de geselecteerde wegvakken
gemiddeld 20,9 µg/m3. Bij realisatie van deze variant bedraagt de NO2-
concentratie gemiddeld 22,2%, hetzij een stijging van 3,2% t.o.v. de
luchtkwaliteitsdoelstelling (40 µg/m3). De stijging wordt conform het
significantiekader beschouwd als ‘belangrijk’. Lokaal kunnen de concentraties
langs de wegen hoger zijn.

De gemiddelde concentratie van PM10 langs de geselecteerde wegen bedraagt
23,6 µg/m3. Na de realisatie van de omleidingsweg zal de gemiddelde
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concentratie eveneens 23,8 µg/m3 bedragen, de bijdrage is bijgevolg
‘verwaarloosbaar’.

De gemiddelde concentratie voor PM2,5 bedraagt 17 µg/m3. Deze concentratie
zal na realisatie van deze variant niet noemenswaardig wijzigen, de bijdrage
wordt beoordeeld als ‘verwaarloosbaar’.

Combinatie noordoostelijke en zuidoostelijke weg – variant 1;
De gemiddelde concentratie langs de wegen in de referentiesituatie bedraagt
voor NO2 20,9 µg/m3, terwijl bij realisatie van de variant de concentratie 21,7
µg/m3 zal bedragen. Er wordt bijgevolg een stijging verwacht van 0,8 µg/m3 of
1,9% van de luchtkwaliteitsdoelstelling. De bijdrage wordt als ‘beperkt’
beschouwd.

Voor PM10 en  PM2,5 bedragen de procentuele bijdragen t.o.v. van de
kwaliteitsnormen respectievelijk 0,5% en 0,4%. Deze bijdragen zijn als
‘verwaarloosbaar’ te beschouwen.

Combinatie noordoostelijke en zuidoostelijke weg – variant 2;
De gemiddelde concentratie langs de wegen in de referentiesituatie bedraagt
voor NO2 20,9 µg/m3, terwijl bij realisatie van de variant de concentratie 22,0
µg/m3 zal bedragen. Er wordt bijgevolg een stijging verwacht van 1,1 µg/m3 of
2,7% van de luchtkwaliteitsdoelstelling. De bijdrage wordt als ‘beperkt’
beschouwd.

Voor PM10 en  PM2,5 bedragen de procentuele bijdragen t.o.v. van de
kwaliteitsnormen voor beide verontreinigende stoffen 0,2%. Deze bijdragen
worden als ‘verwaarloosbaar’ beschouwd.

15.3.3.2 Potentiële ontginning

De mogelijke ontginning kan -afhankelijk van de locatie, het tijdstip van de
werken en de overheersende windrichting gepaard gaan met een toename
aan stofhinder tijdens de werkzaamheden. Dit dient verder op projectniveau
onderzocht te worden.

15.3.4 Detailbespreking

In onderstaande tabel worden de geselecteerde wegen apart beschouwd.
Conform het significantiekader lucht worden de wegen gecategoriseerd
volgens de verschillende significantieniveaus.
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NO ZO

ZO –1 ZO - 2

Stikstof-
dioxide
(NO2)

‘zeer belangrijke negatieve: /
‘belangrijke negatieve bijdrage’:
- Noordelijke omleiding thv spoor
- N730 - Bilzersteenweg
- N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
- N79 tussen omleiding en centrum
- N69 - Romeinse Kassei

‘beperkte negatieve bijdrage’:

- N79 - St.-Truidersteenweg
- N753 - Nieuwe Steenweg
- Wallen tussen N79 en N20

‘verwaarloosbare bijdrage’:
-Wallen noord
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Dijk
-Wijkstraat
-N614 - Hoeise Kassei
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-N20 - Luikersteenweg
-Leopoldwal
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage:
-Elderseweg
-Woonstraat Neremweg.

 ‘zeer belangrijke negatieve’ bijdrage
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort

‘belangrijke negatieve bijdrage’:
-Dijk
-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
-N730 - Bilzersteenweg
-Wijkstraat
-Noordelijke omleiding thv spoor
-Leopoldwal
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

‘beperkte negatieve bijdrage’:
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N20 - Hasseltsesteenweg

‘verwaarloosbare bijdrage’:
-N753 - Nieuwe Steenweg

 ‘positieve bijdrage’:
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-Wallen noord
-Elderseweg
-N79 tussen omleiding en centrum
- Bilzersteenweg buiten de omleiding
- Woonstraat Neremweg

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’:
- Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Dijk
-N79 tussen omleiding en centrum
-Wijkstraat
-Noordelijke omleiding thv spoor
-Bilzersteenweg buiten de omleiding
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

 ‘beperkte negatieve bijdrage’
-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
-Leopoldwal
-N730 - Bilzersteenweg
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N20 - Hasseltsesteenweg

 ‘verwaarloosbare bijdrage’:
-N69 - Romeinse Kassei
-N753 - Nieuwe Steenweg
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Elderseweg

positieve bijdrage:
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-Wallen noord
-Woonstraat Neremweg
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NO ZO

ZO –1 ZO - 2

Fijn stof
(PM10)

 ‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ :/

‘belangrijke negatieve bijdrage’::

‘beperkte negatieve bijdrage’:
-N730 - Bilzersteenweg
-Noordelijke omleiding thv spoor

‘verwaarloosbare negatieve bijdrage’ :
-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
-N79 tussen omleiding en centrum
-N69 - Romeinse Kassei
-Dijk
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-Wallen tussen N79 en N20
-Wallen noord
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Wijkstraat
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N614 - Hoeise Kassei
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Leopoldwal
-N20 – Luikersteenweg
-Elderseweg
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan
-Bilzersteenweg buiten de omleiding
-Woonstraat Neremweg

 ‘positieve bijdrage’ /

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ : /

 ‘belangrijke negatieve bijdrage’:
-Zuidelijke omleidingsweg
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘verwaarloosbare negatieve bijdrage’ :
-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
-Dijk
-N730 - Bilzersteenweg
-Noordelijke omleiding thv spoor
-Wijkstraat
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Leopoldwal
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-N20 - Hasseltsesteenweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N753 - Nieuwe Steenweg
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-Wallen noord
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

 ‘positieve bijdrage’
-Elderseweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

Een ‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ wordt verwacht langs:
/

Een ‘belangrijke negatieve bijdrage’ wordt verwacht langs:
Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort

Een ‘beperkte negatieve bijdrage’ wordt verwacht langs:
N79 tussen omleiding en centrum
Dijk

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

Een ‘verwaarloosbare bijdrage’ wordt verwacht langs:

Wijkstraat
N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
Overhaemlaan thv Neremweg
Leopoldwal
N79 - St.-Truidersteenweg
N730 - Bilzersteenweg
N614 - Hoeise Kassei
N20 - Hasseltsesteenweg
Zuidelijke omleiding thv Jeker
Elderseweg
N69 - Romeinse Kassei
N753 - Nieuwe Steenweg
Wallen tussen N79 en N20
N20 - Luikersteenweg
Wallen noord

Bilzersteenweg buiten de omleiding

Een positieve bijdrage wordt verwacht langs:
Woonstraat Neremweg
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NO ZO

ZO –1 ZO - 2

Zeer fijn
stof
(PM2,5)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ :/

 ‘belangrijke negatieve bijdrage’ : /

‘beperkte negatieve bijdrage’:
- Noordelijke omleiding thv spoor

‘verwaarloosbare negatieve bijdrage’ :
-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
-N69 - Romeinse Kassei
-N730 - Bilzersteenweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-Wijkstraat
-Dijk
-Wallen tussen N79 en N20
-Wallen noord
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Leopoldwal
-N20 - Luikersteenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-N20 – Hasseltsesteenweg
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Elderseweg
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan
-Bilzersteenweg buiten de omleiding
-Woonstraat Neremweg

positieve bijdrage: /

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ : /

 ‘belangrijke negatieve bijdrage’:
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort

 ‘beperkte negatieve bijdrage’:
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘verwaarloosbare negatieve bijdrage’
-Wijkstraat
-Dijk
-Leopoldwal
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N614 - Hoeise Kassei
-N730 - Bilzersteenweg
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Wallen tussen N79 en N20
-N69 - Romeinse Kassei
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Wallen noord
-N20 - Luikersteenweg
-Elderseweg
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘positieve bijdrage’:
-N79 tussen omleiding en centrum
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’:/

‘belangrijke negatieve bijdrage’:
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort

‘beperkte negatieve bijdrage’:
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘verwaarloosbare bijdrage’:
-Wallen noord
-N20 - Luikersteenweg
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Wallen tussen N79 en N20
-Elderseweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N614 - Hoeise Kassei
-N730 - Bilzersteenweg
-Leopoldwal
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N79 tusse Viséweg en Eerste Meistraat
-N79 tussen omleiding en centrum
-Dijk
-Wijkstraat

-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage:
Woonstraat Neremweg
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Onderstaande tabel 15-5 geeft voor de verschillende varianten het aantal
wegen over de verschillende significantiecategorieën. Een afweging van de
verschillende scenario’s kan gemaakt worden als het aantal wegen
vermenigvuldigd wordt met een wegingsfactor en het totaal voor iedere variant
berekend wordt (Tabel 15-6).

Uit de tabel blijkt dat:
 De NO het beste scoort (hoogste score)
 De ZO-var1 het minst goed scoort (laagste score).

Tabel 15-5: Vergelijking van de wegtracés voor NO2

Categorie volgens
significantiekader

aantal wegen

NO ZO- variant 1 ZO- variant 2

Zeer belangrijk negatief (-2) 0 2 1

Belangrijk negatief(-2) 4 8 6

Beperkt negatief (-1) 3 5 7

Verwaarloosbaar (0) 14 1 4

Positieve bijdrage (+) 1 6 4

Tabel 15-6: Vergelijking van de varianten t.o.v. elkaar
wegingsfactor NO ZO - var1 ZO - var2

0,07 0,0 0,1 0,1

0,13 0,5 1,0 0,8

0,20 0,6 1,0 1,4

0,27 3,8 0,3 1,1

0,33 0,3 0,7 0,7

totaal 5,2 3,1 4,0

15.3.5 Cumulatieve effectbespreking

ZO-1 + NO ZO-2+NO

Stikstof-
dioxide
(NO2)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-N730 - Bilzersteenweg
-Noordelijke omleiding thv spoor
-Dijk
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat

-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Wijkstraat
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-N69 - Romeinse Kassei
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N753 - Nieuwe Steenweg

 ‘verwaarloosbare bijdrage’
-N20 - Hasseltsesteenweg

-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage wordt verwacht langs:
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-Leopoldwal
-Elderseweg
-Wallen noord
-N79 tussen omleiding en centrum
-Woonstraat Neremweg

 ‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘belangrijke negatieve bijdrage’:
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N730 - Bilzersteenweg
-Dijk
-N79 Viséweg - Eerste Meistraat
-Weg tussen spoorlijn en
Overhaemlaan

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Wijkstraat
-N79 tussen omleiding en centrum
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N69 – Romeinse Kassei

‘verwaarloosbare bijdrage’:
-N20 – Hasseltsesteenweg
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage
-Leopoldwal
-Wallen tussen N79 en N20
-Elderseweg
-N20 - Luikersteenweg
-Wallen noord
-Woonstraat Neremweg
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ZO-1 + NO ZO-2+NO

Fijn stof
(PM10)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’  /

‘belangrijke negatieve bijdrage’:
-Zuidelijke omleiding thv Jeker

-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

 ‘beperkte negatieve bijdrage’
-N730 - Bilzersteenweg
-Noordelijke omleiding thv spoor

-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘verwaarloosbare bijdrage’
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat
-Dijk
-N614 - Hoeise Kassei
-N79 - St.-Truidersteenweg
-Wijkstraat
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-Leopoldwal
-Bilzersteenweg buiten de
omleiding

Een positieve bijdrage wordt verwacht
langs:
-Wallen noord
-Elderseweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-Woonstraat Neremweg

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /
‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor

-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘verwaarloosbare bijdrage’
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat
-Dijk
-N730 - Bilzersteenweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-Wijkstraat
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-N69 - Romeinse Kassei
-N20 – Hasseltsesteenweg
-Leopoldwal
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-Elderseweg
-Bilzersteenweg buiten de
omleiding

Een positieve bijdrage wordt verwacht
langs:
-Wallen noord
-Woonstraat Neremweg

ZO-1 + NO ZO-2+NO

Zeer fijn
stof
(PM2,5)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /

 ‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N730 - Bilzersteenweg

-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘verwaarloosbare bijdrage’
-Dijk
-Wijkstraat
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N614 - Hoeise Kassei
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Hasseltsesteenweg
-N20 - Luikersteenweg
-Wallen noord
-Leopoldwal
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage
-Elderseweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-Woonstraat Neremweg

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor

-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

 ‘verwaarloosbare bijdrage’:
-Wijkstraat
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat
-Dijk
-N730 - Bilzersteenweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Wallen tussen N79 en N20
-N69 - Romeinse Kassei

-N20 - Hasseltsesteenweg
-Elderseweg
-Leopoldwal
-N20 - Luikersteenweg
-Wallen noord

-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage
-Woonstraat Neremweg
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Onderstaande tabel 15-7 geeft voor de verschillende combinaties het aantal
wegen over de verschillende significantiecategorieën. Een afweging van de
verschillende combinaties kan gemaakt worden als het aantal wegen
vermenigvuldigd wordt met een wegingsfactor en het totaal voor iedere variant
berekend wordt (Tabel 15-8).

Tabel 15-7: Vergelijking van de wegtracés voor NO2

Categorie volgens
significantiekader

aantal wegen

ZO-1 + NO ZO-2 + NO

Zeer belangrijk negatief (-2) 2 1

Belangrijk negatief(-2) 5 5

Beperkt negatief (-1) 6 7

Verwaarloosbaar (0) 2 3

Positieve bijdrage (+) 7 6

Tabel 15-8: Vergelijking van de varianten t.o.v. elkaar
wegingsfactor ZO-1 + NO ZO-2 + NO

0,07 0,1 0,1

0,13 0,7 0,7

0,20 1,2 1,4

0,27 0,5 0,8

0,33 0,7 1,3

totaal 3,2 4,3

Uit de tabel blijkt dat:
 Het scenario ZO-2 + NO het beste scoort (hoogste score)
 Het scenario ZO-1 + NO het minst goed scoort.

15.4 Milderende maatregelen

15.4.1 Dwingende maatregelen

Voor de discipline lucht zijn er geen dwingende maatregelen van toepassing.
De luchtkwaliteitsdoelstellingen zullen overal gerespecteerd blijven.

15.4.2 Aanbevelingen en suggesties

Verkeersemissies
Door de realisatie van het plan nemen de verkeerintensiteiten toe en hiermee
gepaard zal de luchtkwaliteit langs de wegen in principe afnemen.

Ten aanzien van de luchtkwaliteit worden een aantal autonome ontwikkelingen
verwacht:
 Daling van het achtergrondniveau als gevolg van strengere emissienormen,

die kaderen in de NEC-doelstellingen. Waarschijnlijk worden de NEC-
doelstellingen tegen 2020 nog verstrengd, waardoor de emissies verder
moeten gereduceerd worden;

 Verlaging van de emissies van voertuigen als gevolg van strengere
Europese normen. Hierdoor nemen de emissies af, tenzij deze verstrenging
de verwachte toename van het verkeer niet compenseert.

De achtergrondniveaus zullen voor de verschillende verontreinigende stoffen
van 2010 tot 2015 dalen, namelijk met:
 NO2: 1,5 µg/m3;
 PM10: 0,7 µg/m3;
 PM2,5: 0,5 µg/m3.

Naar 2020 toe wordt verwacht dat de emissies per voertuig verder zullen
dalen, doch dat de verkeersintensiteiten zullen toenemen. Het is niet duidelijk
in welke mate de luchtkwaliteit hierdoor zal verbeteren of verslechteren.

Wanneer we deze situatie incalculeren en een vergelijking maken met de
immissies van 2010 (referentiesituatie), worden alleen een verlaging van de
luchtkwaliteit verwacht langs de volgende wegen:
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Variant 1:
 Zuidelijke omleiding thv de Jeker (-2 voor NO2, -1 voor PM10 en PM2,5)
 Dijk (-1 voor NO2)
 Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort (-3 voor NO2, -2 voor PM10 en

PM2,5)
 Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan (NO2: -1)

Variant 2:
 Dijk (-1 voor NO2)
 Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort (-3 voor NO2, -2 voor PM10
 Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan (-1 voor NO2)

Variant 3:
 Noordelijke omleiding (-1 voor NO2)
 N760 – Bilzerweg binnen de omleiding (-2 voor NO2)

Variant 4:
 Zuidelijke omleiding thv de Jeker (-3 voor NO2, -1 voor PM10 en PM2,5)
 Noordelijke omleiding (-2 voor NO2)
 N730 – Bilzersteenweg binnen de omleiding (-2 voor NO2)
 Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort (-3 voor NO2, -2 voor PM10; -1

voor PM2,5)
 Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan (-1 voor NO2)

Variant 5:
 Noordelijke omleidingsweg (-2 voor NO2)
 Dijk (-1 voor NO2)
 Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort (-2 voor NO2; -2 voor PM10 en

PM2,5)
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16  Bodem

16.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline bodem is minimaal het plangebied.

16.2 Beschrijving referentiesituatie

16.2.1 Algemeen

Topografie
De topografie ten oosten van Tongeren verloopt zeer grillig (Kaart 16-1). Het
plangebied situeert zich namelijk ter hoogte van het plateau van droog
Haspengouw met een breed uitgesneden Jekervallei. Het NO-tracé gaat over
een uitloper van de Galgeberg (120 à 125 mTAW). Het noordelijk deel van dit
tracé is lager gelegen, nl. op 90 à 95 mTAW. Ook de vallei van de Jeker is
lager gelegen, nl. op 85 à 90 mTAW. Het bedrijventerrein Overhaem (aan de
zuidelijke rand van het plangebied) op haar beurt ligt dan weer iets hoger, nl.
90 à 105 mTAW.

Geologische opbouw
Het plangebied ligt op de grens van droog en vochtig Haspengouw. De
Quartaire deklaag betreft in hoofdzaak een leemlaag (A). De hoger gelegen
percelen, behorende tot het vochtig Haspengouw, omvatten dunne (gemiddeld
2 m) leemgronden, terwijl de lager gelegen Jekervallei, behorend tot het droog
Haspengouw, iets dikkere (5 tot 13 m) leemgronden omvat. Lokaal komen er
percelen voor met (een afwisseling van) zand, zandleem, klei(lenzen) of veen
als hoofdsoort of als bijmenging in de Quartaire deklaag.

Gezien de stedelijke context van het voorliggend project komen er tevens een
groot aantal antropogeen verstoorde bodems voor. Het aandeel antropogeen
verstoorde bodem is op heden groter dan op de bodemkaart (Kaart 16-2)
weergegeven.

Te Tongeren wordt de dagzomende Tertiaire laag gevormd door de Formatie
van Sint-Huibrechts-Hern (een grijsgroene, kleihoudende, zeer fijne zandlaag).
Ter hoogte van de hoger gelegen Galgeberg worden de dagzomende Tertiaire
lagen gevormd door opeenvolgend de Formatie van Borgloon (een zwarte
kleilaag met schelpresten) en de Formatie van Bilzen (twee zandige
eenheden, gescheiden door een kleiige eenheid).

Bodemgesteldheid
In het studiegebied komen in hoofdzaak droge (b) leemgronden voor (Kaart16-
2). Ter hoogte van de lager gelegen Jekervallei betreft het echter vochtige (d)
tot zeer natte (f, i) en uiterst natte (g) leemgronden.
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16.2.2 Detailbeschrijving

NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Topografie - 88 tot 100 mTAW t.h.v
Molenweg

- 100 tot 124 mTAW t.h.v
zoekzone ziekenhuis

- 89 tot 98 mTAW bij
aansluiting op N79

- 86 tot 89 mTAW in Jeker
- vallei

- 88 tot 91 mTAW bij
westelijke ontsluiting

- 96 tot 105 mTAW bij
oostelijke ontsluiting

- 88 tot 93 tussen R72 en
N79

- 93 tot 108 mTAW ter
hoogte van N79

- 86 à 87 mTAW

Geologische opbouw - 0,8 tot 2,6 m leem met zeer
beperkt aandeel klei en
zand (Q)

- T: Formatie van Sint-
Huibrechts-Hern, Formatie
van Borgloon en Formatie
van Bilzen

- 5 tot 13 m leem en
antropogeen verstoorde
bodems (Q)

- T: Formatie van Sint-
Huibrechts-Hern

- 5 tot 13 m antropogeen
verstoorde bodems (Q)

- T: Formatie van Sint-
Huibrechts-Hern

- 5 tot 13 m antropogeen
verstoorde bodems (Q)

- T: Formatie van Sint-
Huibrechts-Hern

- 13 m leem en antropogeen
verstoorde bodems (Q)

- T: Formatie van Sint-
Huibrechts-Hern

Bodemgesteldheid - droge (b) tot matig natte (d)
leemgronden

- droge (b) leemgronden bij
aansluiting op N79

- matig natte (d)
leemgronden in Jekervallei

- droge (b) tot matig natte (d)
gronden

- droge (b) tot matig natte (d)
gronden

- matig natte tot zeer natte
leemgronden

Bodemkwaliteit - ter hoogte van de N753
(BBO 7931) en de
Bodemweg (BBO 36460)
komen gekende
verontreinigingen voor

- voor de Kazerne werd
reeds een BBO en BSP
(27651) opgemaakt

- langs de N79 (BBO 15051)
en ter hoogte van de
Kazerne (BBO en BSP
27651) komen gekende
verontreinigingen voor

- langs de N79 (BBO 15051)
komt een gekende
verontreiniging voor

- geen gekende
verontreinigingen nabij dit
deeltracé
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17 Grondwater

17.1 Afbakening van het studiegebied

Betreffende de grondwaterkwantiteit (vernatting/verdroging) is het
studiegebied ruimer dan het plangebied. Het is de zone waarbinnen de
grondwaterstand wijzigt ten gevolge van de geplande ingrepen. Op heden is
het onduidelijk of bemaling noodzakelijk is. Indien bemaling noodzakelijk is, zal
het studiegebied zich uitstrekken tot de invloedsstraal van deze bemaling. De
invloedsstraal is echter afhankelijk van de uitvoeringswijze van de bemaling.

Het studiegebied voor grondwaterkwaliteit is het plangebied en de ruime
omgeving daaromheen. Calamiteiten kunnen immers niet alleen een impact
hebben op de grondwaterkwaliteit ter hoogte van het plangebied, maar ook op
de omgeving daar omheen (verspreiding via grondwaterstroming).

17.2 Beschrijving referentiesituatie

17.2.1 Algemeen

Hydrogeologische opbouw
De bovenste watervoerende laag omvat een dunne (ca. 2 tot 13 m) lemige
deklaag en vormt het Quartaire Aquifersysteem (code 0153). Onder deze
Quartaire watervoerende laag, bevinden zich de watervoerende lagen van het
Tertiair, meer bepaald het Oligoceen Aquifersysteem (code 0400) gevormd
door de Formaties van Sint-Huibrechts-Hern, Borgloon en Bilzen.

In het studiegebied komen slechts een beperkt aantal vergunde
grondwaterwinningen voor. Bovendien liggen ze op ruime afstand (> 500 m)
tot de verschillende tracés. Er wordt hier dan verder niet dieper op ingegaan.

Grondwaterkwetsbaarheid
Het grondwater ter hoogte van het studiegebied is aangeduid als (Kaart 17-1):
- kwetsbaar: de bovenste watervoerende laag bestaat uit krijt, kalksteen,

zandsteen of mergel en wordt bedekt door een lemige laag. Dit wordt
uitgedrukt met een index van Ab op de grondwaterkwetsbaarheidskaart.

- matig kwetsbaar: de bovenste watervoerende laag bestaat uit krijt,
kalksteen, zandsteen of mergel en wordt bedekt door een kleiige laag. Dit
wordt uitgedrukt met een index van Ac op de grondwaterkwetsbaarheids-
kaart.

Grondwaterkwantiteit
In het studiegebied komen een aantal relevante meetpunten van het
Grondwatermeetnet (dov.vlaanderen.be) voor. Het merendeel van de
meetpunten bevindt zich ter hoogte van de Jekervallei, meer bepaald het
natuurreservaat De Kevie. Daarnaast bevindt er zich een meetpunt ten
noordoosten van Berg (Tongeren). In het kader van het voorliggend plan
werden bovendien peilmetingen uitgevoerd.

Voor de tracés waarvoor er geen relevante grondwatermeetpunten voorkomen
in het studiegebied, wordt er beroep gedaan op eventuele opnames van de
grondwaterstand bij uitgevoerde boorstaten en sonderingen
(dov.vlaanderen.be).

De stand van de grondwatertafel varieert sterk binnen het studiegebied en is
sterk afhankelijk van de hoogteligging. In de lager gelegen Jekervallei varieert
het grondwater tussen 0,5 en 1,0 m-mv (tijdelijk eventueel 3,0 m-mv), terwijl
deze ter hoogte van de hoger gelegen percelen varieert tussen 5,5 en 8,5 m-
mv. Het Hardel, hetgeen onderdeel uitmaakt van De Kevie (ter hoogte van de
Jekervallei) en grenst aan het tracéalternatief ZO-1, is een drassig gebied, met
een grondwaterstand van minder dan 0,5 m-mv en lokaal sterke kweldruk. In
de winter staat de grondwaterstand tot aan het maaiveld. Gezien deze grote
locale verschillen komt dit aan bod bij de detailbespreking.
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Grondwaterkwaliteit
Op planniveau is het niet relevant om verder in detail te gaan op de aard van
de verontreiniging die werd aangetroffen. Er zijn immers onvoldoende
uitvoeringstechnische gegevens beschikbaar om een kwantitatieve
effectbespreking mogelijk te maken.
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17.2.2 Detailbeschrijving

NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Hydrogeologische opbouw - Quartaire Aquifersysteem
tot 0,8 à 2,6 m-mv met
daaronder het Oligoceen
Aquifersysteem

- Quartaire Aquifersysteem
tot  5  à  13  m-mv  met
daaronder het Oligoceen
Aquifersysteem

- Quartaire Aquifersysteem
tot 5 à 13 m-mv met
daaronder het Oligoceen
Aquifersysteem

- Quartaire
Aquifersysteem tot 5 à
13 m-mv met daaronder
het Oligoceen
Aquifersysteem

- Quartaire Aquifersysteem
tot  13  m-mv  met
daaronder het Oligoceen
Aquifersysteem

Grondwaterkwetsbaarheid - matig kwetsbaar (Ac) tot
kwetsbaar (Ab)

- kwetsbaar (Ab) - kwetsbaar (Ab) - kwetsbaar (Ab) - kwetsbaar (Ab)

Grondwaterkwantiteit - grondwatertafel tussen
5,7 tot 6,9 m-mv

- grondwatertafel tussen
0,4 tot 1,0 m-mv

- nabij het tracé (Het
Hardel): in de winter tot
aan het maaiveld en
lokaal sterke kweldruk

- westelijk deel grondwater-
tafel tussen 7,8 tot 8,5 m-
mv

- oostelijk deel grondwater-
tafel tussen 1,5 tot 2,2 m-
mv

- westelijk deel
grondwatertafel tussen
7,8 tot 8,5 m-mv

- oostelijk deel
grondwatertafel tussen
1,5 tot 2,2 m-mv

- grondwatertafel tussen
1,7 tot 1,9 m-mv

Grondwaterkwaliteit - ter hoogte van de N753
(BBO 7931) en de
Bodemweg (BBO 36460)
komen gekende
verontreinigingen voor

- voor de Kazerne werd
reeds een BBO en BSP
(27651) opgemaakt

- langs de N79 (BBO
15051) en ter hoogte van
de Kazerne (BBO en BSP
27651) komen gekende
verontreinigingen voor

- langs de N79 (BBO
15051) komt een
gekende verontreiniging
voor

- geen gekende
verontreinigingen nabij dit
deeltracé
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17.3 Effectbespreking en -beoordeling

17.3.1 Algemene effectbespreking

Wijziging grondwaterkwantiteit
De grondwaterkwantiteit kan beïnvloed worden door volgende aspecten:

Bemaling
Toename verharde oppervlakte en drainage langsgrachten

Bemaling
Bemaling kan tijdelijk nodig zijn bij de aanleg van de wegenis ter hoogte van
percelen met een hoge grondwaterstand. De impact van de bemaling hangt
samen met de mate waarin de grondwatertafel dient verlaagd te worden, de
eigenschappen van de bodem (hoe zandiger, hoe verder de invloedssfeer
reikt), de manier waarop de bemaling wordt uitgevoerd (open of gesloten
bouwput) en de duur van de bemaling. De impact van bemaling kan dus sterk
verschillen met de locatie van de nieuwe wegenis (grotendeels leem). Hoewel
er momenteel geen concrete informatie voorhanden is met betrekking tot de
benodigde bemaling (sleufbemaling of putbemaling) wordt indicatief - aan de
hand van de empirische formule van Sichardt - de mogelijke invloedssfeer van
deze bemaling begroot. Hierbij wordt uitgegaan van een worstcase scenario.

. Ter hoogte van het deel van de noordelijke omleidingsweg tussen de
N79/Maastrichtersteenweg en de N758/Baversstraat, specifiek bij de oostelijke
grens van de zoekzone dient een helling met een hoogteverschil tot ca. 25 m
overbrugd te worden. Om een veilige afdaling voor vrachtwagens te
garanderen dient de weg er beperkt in een sleuf aangelegd te worden. Gezien
de grondwatertafel er vrij diep (op ca. 5,7 to 6,9 m-mv) gelegen is, wordt
bemaling niet nodig geacht.

Er worden geen kunstwerken voorzien. De grondwatertafel schommelt tussen
0,4 en 8,5 m-mv. Bij onderstaande berekening wordt uitgegaan van een
grondwaterstand van 0,5 m-mv (worst case scenario).

De invloedssfeer van een putbemaling kan worden berekend met de
formule van Sichardt:
R = 3000 * s * k(1/2).

Voor sleufbemaling geldt de formule van Sichardt niet volledig en wordt
veelal volgende vergelijking gehanteerd:
R = 2000 * s * k(1/2).

Met:
R = invloedssfeer (m)
s = beoogde grondwaterstandverlaging (m); uitgaande van een
gemiddelde grondwaterstand tijdens nattere periodes in de laagst
gelegen gebieden bijna tot op maaiveldniveau en een maximale diepte
van de werken tot op 0,4 m-mv voor de uitvoering van de wegkoffer
wordt een grondwaterstandverlaging van 1 m-mv nodig geacht.
k= doorlaatbaarheidscoëfficiënt (m/s); voor zandleem 10-5 m/s

Dit resulteert in een invloedssfeer van 3,2m voor sleufbemaling (realiseren
wegkoffer in leem). Uit het advies van de VMM, blijkt echter dat de formule van
Sichardt geen worst case scenario omvat. De VMM is dan ook van oordeel dat
de formule van Theis (aangepast zoals bv. in Bruggeman 1999) een betere
benadering is van de realiteit. Volgens de inschatting van de dienst
grondwaterbeheer is daarbij, na ca. 1 week pompen, de invloeddstraal ca.
10m.

In hoofdstuk 17.3.3 wordt de invloed ten gevolge van bemaling bij de realisatie
van de wegkoffer in detail besproken. Uitgangspunten hierbij zijn:

NO: grondwaterstand op ca. 5,7 to 6,9 m-mv: geen bemaling noodzakelijk
ZO-1: ligging in valleigebied Jeker: ondiepe grondwaterstand tot 0,4 m-mv:
bemaling mogelijk
ZO-2: maximaal gebruik bestaande wegenis: grondwatertafel tot 1,5 m-mv
geen bemaling noodzakelijk
Blaarstraat: maximaal gebruik bestaande wegenis en grondwatertafel tot
1,5m-mv mogelijk: geen bemaling noodzakelijk
Zoekzone Neremweg: grondwatertafel tussen 1,7 en 1,9 m-mv: geen
bemaling noodzakelijk.

Bij bemaling ter hoogte van ZO-1 kan eveneens ook kwel onttrokken worden.
Rekening houdend met de waterafhankelijke natuurwaarden in het gebied
dient dit maximaal vermeden te worden (zie verder Fauna en flora).
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Toename verharde oppervlakte en drainage langsgrachten
De mogelijke effecten tijdens de gebruiksfase houden voornamelijk verband
met een gewijzigde infiltratie ten gevolge van de ontwikkeling van de
bijkomende verhardingen. Ten gevolge van deze bijkomende verhardingen
kan verdroging optreden. De grootte van dit effect zal afhankelijk zijn van de
infiltratiemogelijkheden die gecreëerd worden door de aanleg van
langsgrachten voor de opvang van hemelwater. Ten aanzien van de discipline
grondwater is het voornamelijk van belang dat deze langsgrachten infiltratie
toestaan en geen drainerend effect hebben. Deze elementen is afhankelijk van
de technische uitvoer van de secundaire wegverbinding en is op planniveau
nog niet gekend. Het planMER zal hier aanbevelingen doen. Om de omvang
van het verdrogingeffect in te schatten, wordt enkel de bijkomende verharding
beoordeeld.

De omleidingsweg wordt (groten)deels gerealiseerd ter hoogte van op heden
nog niet verharde bodems. De realisatie van de omleidingsweg houdt bijgevolg
een bijkomende verharde oppervlakte in. Ter hoogte van de nieuwe wegenis
kan geen hemelwater infiltreren in de bodem, waardoor er in principe lokaal
verdroging optreedt. Het afstromend wegwater wordt opgevangen en
afgevoerd via open langsgrachten. Deze grachten dienen zodanig aangelegd
te worden zodat ze enerzijds voldoende infiltratie in de bodem toelaten en
anderzijds geen bijkomende drainering van het grondwater veroorzaken (zie
verder). Hiertoe dienen ze voldoende ruim gedimensioneerd te worden (zie
ook discipline oppervlaktewater) en onder een flauwe helling zonder
bodemverharding aangelegd te worden. Daarnaast dient de dimensionering
van de open bermgrachten zodanig te zijn dat de grondwatertafel gedurende
de drogere periodes niet wordt aangesneden. Onder deze voorwaarden zal er
voldoende infiltratie in de bodem optreden wat gunstig is voor de voeding van
de grondwatertafel. Op deze manier wordt de mogelijkheid gecreëerd voor het
aanvullen van de grondwatertafel, waardoor grondwaterverlaging als gevolg
van de toenemende verharding beperkt wordt. De infiltratiemogelijkheid is
echter locatiegebonden en is nagenoeg afwezig ter hoogte van de natste
(vallei)gebieden (Jeker, Oude Jeker en Flotsbeek – cfr. discipline
oppervlaktewater).

Rekening houdend met de gegevens inzake de hoogte van de grondwatertafel
zorgt een standaard langsgracht met diepte van 0,75 m-mv (cfr. discipline

oppervlaktewater) lokaal in de Jekervallei voor een drainerend effect tijdens
het voorjaar. Om dit negatieve effect te beperken wordt daarom voorgesteld de
diepte van de langsgrachten er lokaal te beperken tot 0,4 m-mv. Daar waar de
omleidingsweg gebieden doorkruist met een permanent hoge grondwaterstand
(bvb. ter hoogte van het Hardel) of kombergingsgebied zullen langsgrachten
geen bergingsvolume beschikbaar hebben en dient het afstromend wegwater
op een andere wijze te worden opgevangen en gebufferd (cfr. discipline
oppervlaktewater). Ter hoogte van deze zones wordt dan ook voorgesteld om
geen langsgrachten te voorzien.

Omleidingsweg Lengte
(m)

Breedte
(m)

Oppervlakte
(m²)

Oppervlakte
reeds verhard

(m²)

Bijkomende
oppervlakte

(m²)

NO (westelijke
ligging)

2.750 10 33.700 18.800 14.900

NO (oostelijke
ligging)

3.370 10 27.500 12.700 14.800

ZO – variant 1
westelijke ligging ter
hoogte van
Overhaem

2.260 11 24.860 0 24.860

ZO – variant 1
oostelijke ligging ter
hoogte van
Overhaem

2.245 11 24.700 0 24.700

ZO – variant 2
westelijke ligging ter
hoogte van
Overhaem

2.670 11 29.370 15.050 14.320

ZO – variant 2
oostelijke ligging ter
hoogte van
Overhaem

2.615 11 28.770 15.050 13.720
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Afhankelijk van het gekozen alternatief voorziet het voorliggend plan in een
bijkomende verharding van minimaal 2,85 (NO – oostelijke ligging en ZO
variant 2 oostelijke ligging) tot maximaal 3,98 ha (NO – westelijke ligging en
ZO variant 1 westelijke ligging). Gezien de eerder beperkte oppervlakte en de
voorziene infiltratiemogelijkheden ter hoogte van de bermen en de
langsgrachten wordt dit verdrogingeffect algemeen als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld. Daar waar drainage t.g.v. de langsgrachten optreedt, wordt,
gezien de eerder beperkte omvang, het verdrogingeffect beoordeeld als matig
negatief (-).

Wijziging grondwaterkwaliteit
Verontreinigd, afstromend wegwater dat op de bodem terechtkomt, kan
bodemverontreiniging en indirect grondwaterverontreiniging veroorzaken. Dit
water bevat onder andere zware metalen, PAK’s, minerale olie en zwevend
stof. In de winter kunnen grote hoeveelheden strooizout in en op de bodem
terechtkomen. Door de ophoping van zouten kan bijkomende verzilting
optreden. Ook verwaaiing van opspattend wegwater kan bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens een studie van Rijkswaterstaat zijn de effecten van
verwaaiing meetbaar in een zone van 30 m aan weerszijden van een weg en
runoff blijft meestal beperkt tot 10 m van de weg. De effecten treden op tot op
een diepte van circa 40 cm. Ook de infiltratie van runoff water dat via
afwateringsgrachten afgevoerd wordt, kan lokaal aanleiding geven tot bodem-
en grondwaterverontreiniging. In het geval van de herinrichting van een
bestaande weg wordt de bijkomende impact als verwaarloosbaar beschouwd.
Bij de aanleg van nieuwe weggedeelten wordt de impact op de bodemkwaliteit
als matig negatief beoordeeld. Rekening houdend met de beperkte diepte
waarop deze invloed zich laat voelen, wordt het effect op het grondwater als
verwaarloosbaar tot matig negatief beschouwd (0/-).

Bodem- en grondwaterverontreiniging kan ook het gevolg zijn van incidenten
of calamiteiten, bvb ongevallen waarbij verontreinigende stoffen (olie,
accuvloeistof, getransporteerde producten) op of in de bodem en het
grondwater terechtkomen. Ook verkeersongevallen waarbij gevaarlijke
producten betrokken zijn, behoren tot deze categorie. Het betreft hier
accidentele bodemverontreiniging. Volgens het Bodemsaneringsdecreet dient
dit type van verontreiniging als nieuw te worden beschouwd en dient de
aannemer bij het optreden van calamiteiten onmiddellijk in te grijpen en de

nodige maatregelen te treffen om bodem- en grondwaterverontreiniging uit te
sluiten. Bij dergelijke incidenten dient onmiddellijk ingegrepen te worden en
dient de verontreiniging zo vlug mogelijk verwijderd te worden. Dergelijke
acties maar ook de opvolging van de verontreiniging, indien deze deels
achterblijft, dienen te gebeuren onder toezicht van een erkend
bodemsaneringsdeskundige.
Gezien er bij de inrichting en dimensionering van de wegenis maximaal
rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid, wordt het risico op
calamiteiten als zeer beperkt beschouwd (verwaarloosbaar tot matig negatief
effect).

17.3.2 Potentiële ontginning

Ontginning voorafgaand aan de realisatie van de geplande omleidingswegen
kan de grondwatertafel beïnvloeden. Specifiek ter hoogte van de ZO
omleidingsweg ter hoogte van de Jeker kunnen hierdoor indirecte effecten op
de instandhoudingsdoelstellingen van het habitatrichtlijngebied optreden. De
invloed op de grondwatertafel is o.m. afhankelijk van de diepte van de
ontginning en dient verder op projectniveau onderzocht te worden.
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17.3.3 Detailbespreking

NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Wijziging grondwaterkwantiteit

- bemaling - geen bemaling noodzakelijk
door diepe grondwatertafel

- bemaling kan mogelijk zijn in
natte perioden. Invloedsstraal
wegkoffer 3,2m tot 10m.
mogelijke onttrekking van
kwelwater.
Tijdelijk effect (-)

- geen bemaling noodzakelijk
door gebruik bestaande
wegenis

- bijkomende verharding - ca. 1,5 ha bijkomende
verharding

- ca. 1,5 ha bijkomende
verharding

- ca. 0,2 ha bijkomende
verharding

- ca. 0,4 ha bijkomende
verharding

- ca. 0,8 tot 0,9 ha bijkomende
verharding

- drainage langsgrachten - geen drainage langsgrachten - lokaal in de Jekervallei
tijdelijke drainage

- geen drainage langsgrachten - geen drainage langsgrachten - geen drainage langsgrachten

17.3.4 Cumulatieve effectbespreking

ZO –1 + ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat +
deel spoorlijn - Neremweg

ZO - 2 + inclusief ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat + deel spoorlijn - Neremweg

Realisatie NO en ZO omleidingsweg

Wijziging grondwaterkwantiteit

- bijkomende verharding - ca. 2,5 tot 2,6 ha bijkomende verharding - ca. 1,4 tot 1,5 ha bijkomende verharding - ca. 2,9 tot 4,1 ha bijkomende verharding

- drainage langsgrachten - lokaal in de Jekervallei tijdelijke drainage - geen drainage langsgrachten - eventueel lokaal in de Jekervallei tijdelijke drainage



Grondwater

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 145 van 340

17.4 Milderende maatregelen

17.4.1 Dwingende maatregelen

Om potentiële verdroging ten gevolge van de toename aan verharde
oppervlakte te milderen dienen langsgrachten aangelegd te worden. Deze
grachten dienen zodanig aangelegd te worden zodat ze enerzijds voldoende
infiltratie in de bodem toelaten en anderzijds geen bijkomende drainering van
het grondwater veroorzaken. Hiertoe dienen ze voldoende ruim
gedimensioneerd te worden (zie ook discipline oppervlaktewater) en onder een
flauwe helling zonder bodemverharding aangelegd te worden. Daarnaast dient
de dimensionering van de open bermgrachten zodanig te zijn dat de
grondwatertafel gedurende de drogere periodes niet wordt aangesneden zodat
drainage vermeden wordt.

Om de mogelijke effecten van verdroging ten gevolge van de langsgrachten
ter hoogte van de Jekervallei te voorkomen dient er gezocht worden naar een
alternatieve uitvoering, door bvb. een ruimere dimensionering (in de breedte),
de diepte van de langsgrachten lokaal te beperken tot bij voorkeur 0,4 m-mv of
lokaal geen langsgrachten te voorzien. Mogelijkheden om het afstromend
hemelwater dan op te vangen worden besproken bij de discipline
oppervlaktewater.

17.4.2 Aanbevelingen en suggesties

Milderende maatregelen ten aanzien van de grondwaterkwantiteit zijn:
 voor de aanleg van de wegkoffer kan dit door het tracé iets hoger dan

maaiveldniveau aan te leggen, zodat de wegkoffer boven grondwaterniveau
kan worden aangelegd. Deze maatregel wordt zeker aanbevolen daar waar
natte bodemtypes voorkomen zoals de Jekervallei (ZO-1).

 Minimaliseren van de bijkomende verharding, maximaliseren van de
infiltratiemogelijkheden en minimaliseren van het drainerend effect van
open langsgrachten door een goede en aangepaste dimensionering, bvb
door de grachten ondiep aan te leggen, door te werken met een (ondiep)
wadi-systeem als infiltratie- en buffervoorziening of door het aanbrengen

van minder of ondoorlatende elementen in het onderste deel van de gracht.
Hoewel dit laatste minder gunstig is op vlak van structuurkwaliteit.

Potentiële beïnvloeding van de bodem- en grondwaterkwaliteit kan als volgt
beperkt worden:
 door een oordeelkundig gebruik van verontreinigende stoffen.

Verontreiniging als gevolg van afstromend, enigszins verontreinigd
wegwater is moeilijk te vermijden. Zo kan het beperken van het gebruik van
strooizout (enkel de noodzakelijke hoeveelheid) toegepast worden. Deze
maatregel dient dan wel afgewogen te worden tegenover de
veiligheidsaspecten.

Voorkomen van calamiteiten door het treffen van voorzorgsmaatregelen.
Hiervoor is een vorm van ‘good practice’ nodig, waarbij bedachtzaam
omgegaan wordt met producten en stoffen. Hierbij kunnen volgende
aanbevelingen in acht genomen worden:
 calamiteiten worden voorkomen door een veilige inrichting van de weg;
 beperken van het gebruik van teerhoudende producten en

wegmarkeringen. Daarom dient men zoveel mogelijk andere materialen
(beton, wegmarkeringen met een laag gehalte aan titaan) die dit risico
uitsluiten, te gebruiken.
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18 Oppervlaktewater

18.1 Afbakening van het studiegebied

Het plangebied is gelegen op de grens van het Demerbekken en het
Maasbekken, meer bepaald de deelbekkens van resp. de ‘Boven Demer’ en
de ‘Jeker en Heeswater’. Binnen deze deelbekkens staan resp. de Demer (L3,
2de categorie) en de ’S Herenelderenbeek (L125, 2de categorie) en de Jeker
(L2, 1ste categorie), de Oude Jeker (L116, 1ste categorie) en de Flotsbeek (niet
geklasseerd) in voor de afwatering van het plangebied.
Het studiegebied voor de waterkwantiteit en –kwaliteit strekt zich uit over het
stroomgebied van deze waterlopen. Inzake de structuurkwaliteit beperkt het
studiegebied zich tot het plangebied.

18.2 Beschrijving referentiesituatie

18.2.1 Algemeen

Hydrografie en Overstromingsproblematiek
Het plangebied is gelegen op de grens van het Demerbekken en het
Maasbekken, meer bepaald de deelbekkens van resp. de ‘Boven Demer’ en
de ‘Jeker en Heeswater’.

In het deelbekken ‘Boven Demer’ staan de Demer (L3, 2de categorie) en de
’S Herenelderenbeek (L125, 2de categorie) in voor de afwatering van het
plangebied. De Demer ontspringt ten noordoosten van het plangebied ter
hoogte van Ketsingen (Berg (Tongeren)) en stroomt er in noordelijke richting.
De ’S Herenelderenbeek betreft een zijloop van de Demer, die ontsprint ten

noorden van het plangebied ter hoogte van Henis (Tongeren) en er in
noordoostelijke richting stroomt. Nabij de gemeentegrens met Hoeselt mondt
de ’S Herenelderenbeek uit in de Demer. De Demer en de ’S
Herenelderenbeek zijn regenrivieren met een hoog debiet tijdens periodes van
veel neerslag en een laag debiet tijdens periodes van droogte.

In het deelbekken ‘Jeker en Heeswater’ staan de Jeker (L2, 1ste categorie),
de Oude Jeker (L116, 1ste categorie) en de Flotsbeek (niet geklasseerd) in
voor de afwatering van het plangebied. De waterlopen stromen ter hoogte van
het plangebied van west naar oost. De Jeker stroomt doorheen een groot deel
van Haspengouw. Ten zuiden van Tongeren splitst De Jeker in een noordelijke
en zuidelijke tak, resp. de (nieuwe) Jeker (L2) en de Oude Jeker (L116). Vlak
na het natuurreservaat de Kevie (cfr. discipline fauna en flora) vloeien de twee
opnieuw samen. De waterlopen stromen er met een laag verval door een
breed dal met parallel tussen beide takken de Flotsbeek.

Oppervlaktewaterkwantiteit
De valleigebieden van de waterlopen in het studiegebied zijn praktisch volledig
aangeduid als mogelijks en effectief overstromingsgevoelig op de
Watertoetskaart (Kaart 18-1). De effectief overstromingsgevoelige gebieden
situering zich in het studiegebied in hoofdzaak stroomafwaarts het plangebied,
nl. ter hoogte van het natuurreservaat De Kevie (stroomgebied Jekervallei) en
de monding van de ’S Herenelderenbeek in de Demer. De relatief weinig
doorlaatbare leemgronden (cfr. discipline bodem) in combinatie met allerlei
menselijke ingrepen (o.a. grote oppervlakte verharde ondergrond voor
infrastructuurvoorzieningen, het rechttrekken van waterlopen, versteviging van
oevers, …) geven bij hoge neerslagdebieten er jaarlijks problemen van
wateroverlast.

Oppervlaktewaterkwaliteit
De waterkwaliteitsdoelstelling voor de verschillende waterlopen binnen het
studiegebied is de basiskwaliteit. De fysico-chemische en de biologische
kwaliteit van de waterlopen in het studiegebied wordt weergegeven aan de
hand van de meetpunten van de VMM databank. In Tabel 18-1 worden de
fysico-chemische (PIO) en biologische (BBI) toestand van de waterlopen in het
studiegebied weergegeven.
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- De Prati-index (PIO) beschrijft de fysico-chemische toestand en geeft
aan tot welke kwaliteitsklasse het betreffende meetpunt behoort inzake
zuurstofhuishouding. In het studiegebied blijken de waterlopen algemeen
matig verontreinigd tot verontreinigd te zijn qua fysico-chemische
oppervlaktewaterkwaliteit. De waterkwaliteit van de ’S Herenelderenbeek
is iets beter.

- De Belgisch Biotische Index (BBI) beschrijft de biologische toestand en
geeft aan tot welke kwaliteitsklasse het betreffende meetpunt behoort op
basis van de aanwezigheid van macroinvertebraten (soorten en aantal).
De waterlopen in het studiegebied hebben een matige tot slechte
biologische oppervlaktewaterkwaliteit.

Het studiegebied is gelegen op de grens van de zuiveringsgebieden
Riksingen (noordelijk deel) en Tongeren (zuidelijk deel):

Binnen het zuiveringsgebied Riksingen is een RWZI met een capaciteit van
3.900 IE aan de Merebeemd, ten oosten van Riksingen (Tongeren),
voorzien. Het gezuiverde water wordt er geloosd op de ’S
Herenelderenbeek.
Binnen het zuiveringsgebied Tongeren is een RWZI met een capaciteit van
20.000 IE aan de Keerstraat, ten westen van Klein-Mal (Mal (Tongeren)),
voorzien. Het gezuiverde water wordt er geloosd op de Jeker.

Structuurkwaliteit
Enkel de waterlopen van het deelbekken ‘Jeker en Heeswater’ zijn gelegen
binnen het plangebied. In de jaren ’60 werden deze waterlopen rechtgetrokken
en genormaliseerd voor de sanering van waterzieke gronden voor ze bruikbaar
te maken voor de landbouw en de stad Tongeren te vrijwaren van
overstromingen. De natuurlijke structuur en de relatie van de waterlopen met
hun omliggende vallei waren hierdoor verdwenen. Zeer recent (eind 2011,
begin 2012) werden allerhande maatregelen getroffen om de natuurlijke
stroming en de structuurkwaliteit van de Jeker te verhogen (actie A79
beekherstelproject ‘Landschapsparkt de Kevie’ langs de Jeker). Zo werden
diverse gedempte delen terug uitgegraven zodat een hermeandering van dit
valleigebied ontstaat. Om de stad Tongeren van wateroverlast te vrijwaren,
werd de rechtgetrokken bedding die in de jaren ’60 uitgegraven werd
behouden.
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Tabel 18-1: De fysico-chemische waterkwaliteit (PIO) en de biologische waterkwaliteit (BBI) van de waterlopen in het studiegebied (bron. VMM)
waterlopen meetpunt situering Prati-index (PIO)* Belgisch Biotische Index (BBI)**

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jeker 146000 opw brug Brugstraat, Lauw / opw

plangebied
4,16 5,14 5,90 6,05 6,19 5,24 5,4 5,4 4,2 4 3 2 3 4

145500 afw brug Oude Blaarstraat -
Hardelweg, Tongeren

3,36 3,08 3,69 5,04 3,8 4

144500 afw voetgangersbrug,
Sluizenmolenweg, Sluizen / afw
plangebied, na samenvloeien
Jeker en Oude Jeker

1,57 3,81 4,38 4,94 4,01 3,69 3,3 4,5 3,2 5 4 6 4

Demer 403500 opw weg Noenelderen, Ketsingen 5,15 4
‘S Herenelderenbeek 466100 afw RWZI Merebeemdstraat, Henis 1,62 1,95 1,97 2,6 6 7 5

466000 afw weg Papenbos, Hoeselt 1,90 5
* PIO: 1 niet verontreinigd (blauw), >1 - 2 aanvaardbaar (groen), >2 - 4 matig verontreinigd (geel), >4 – 8 verontreinigd (oranje), >8 zwaar verontreinigd (rood)
** BBI: 9-10 zeer goede kwaliteit (blauw), 7-8 goede kwaliteit (groen), 5-6 matige kwaliteit (geel), 3-4 slechte kwaliteit (oranje), 0-2 zeer slechte kwaliteit (rood)
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18.2.2 Detailbeschrijving

NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Hydrografie - watert af naar de ’s
Herenelderenbeek en de
Demer

- watert af naar en is
gelegen in de vallei van
de Jeker

- watert af naar de Jeker - watert af naar de Jeker - watert af naar en is
gelegen in de valleien
van de Jeker, de
Flotsbeek en de Oude
Jeker

Overstromingsgevoeligheid
- ter hoogte van het tracé:

- stroomafwaarts:

- deels mogelijk
overstromingsgevoelig

- effectief overstromings-
gevoelig ter hoogte van ’s
Herenelderen en de
monding van de ’s
Herenelderenbeek in de
Demer

- deels mogelijk en
effectief
overstromingsgevoelig

- mogelijks en effectief
overstromingsgevoelig ter
hoogte van het
Natuurreservaat De
Kevie - Het Hardel

- beperkt mogelijk
overstromingsgevoelig ter
hoogte van spoorlijn

- mogelijks en effectief
overstromingsgevoelig ter
hoogte van het
Natuurreservaat De Kevie

- beperkt mogelijk
overstromingsgevoelig ter
hoogte van spoorlijn

- mogelijks en effectief
overstromingsgevoelig ter
hoogte van het
Natuurreservaat De Kevie

- mogelijk
overstromingsgevoelig

- mogelijks en effectief
overstromingsgevoelig ter
hoogte van het
Natuurreservaat De Kevie

Oppervlaktewaterkwaliteit
- fysico-chemisch:

- biologisch:

- matig verontreinigd tot
verontreinigd

- matige kwaliteit

- matig verontreinigd

- slechte kwaliteit

- matig verontreinigd

- slechte kwaliteit

- matig verontreinigd

- slechte kwaliteit

- matig verontreinigd

- slechte kwaliteit

Structuurkwaliteit n.v.t. - recente maatregelen aan
de Jeker voor een
natuurlijke stroming
(hermeandering) en een
goede structuurkwaliteit

n.v.t. n.v.t. - recente maatregelen aan
de Jeker voor een
natuurlijke stroming
(hermeandering) en een
goede structuurkwaliteit

- de Oude Jeker is
gekanaliseerd en
structuurarm en voorzien
van Schanskorven



Oppervlaktewater

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 150 van 340

18.3 Effectbespreking en -beoordeling

18.3.1 Algemene effectbespreking

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit
De oppervlaktewaterkwantiteit kan beïnvloed worden door volgende aspecten:

Bemaling
Toename overstromend hemelwater tgv toename verharde oppervlakte
Inname overstromingsgebied

Bemaling
Uit de discipline grondwater blijkt dat door de ondiepe grondwaterstand ter
hoogte van ZO-1 bemaling mogelijk is. Uit de bespreking van de discipline
grondwater blijkt dat in een worst case scenario de invloedstraal voor de
aanleg van de wegkoffer ca. 3,2 m tot 10m bedraagt. Indien er waterlopen
gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de bemaling kan het waterpeil tijdelijk
dalen en zo een verdrogende invloed uitoefenen. Gezien de eerder beperkte
omvang van de invloedssfeer en het tijdelijke karakter van de bemaling wordt
dit als een matig negatief effect (-) beschouwd.

Toename afstromend hemelwater
Door de aanleg van verharde wegoppervlakte zal regenwater lokaal niet
kunnen infiltreren en afstromen. Hierdoor kan de belasting van het
oppervlaktewatersysteem toenemen. Hoe sterk de belasting toeneemt is
afhankelijk van volgende elementen:

De omvang van de verharde oppervlakte.
De wijze van opvang en afvoer van afstromend wegwater: volgens het
typeprofiel worden aan weerszijden van zowel de NO omleidingsweg als de
ZO omleidingsweg langsgrachten voorzien. Deze langsgrachten worden
van de omleidingswegen gescheiden door een berm. Het afstromende
hemelwater kan dus via deze doorlatende berm afstromen naar de
langsgrachten. Hierdoor kan water infiltreren vooraleer het via de
langsgracht vertraagd kan worden afgevoerd.
Ruwweg kan de toename aan verharde oppervlakte als volgt worden
berekend:

Toename verharde oppervlakte (m²) = lengte van de nieuwe infrastructuur
(m) x breedte van de nieuwe infrastructuur (m)

Rekening houdend met het voorgestelde dwarsprofiel van beide
omleidingswegen wordt bij de verdere berekeningen volgende breedte
gehanteerd:

NO omleidingsweg: 6,5m
ZO omleidingsweg: 8m

Indien uitgegaan wordt van een worst case scenario inzake verharding, dan
gaat de realisatie van de omleidingswegen gepaard met de aanleg van
verharde fietspaden. Rekening houdend met het voorgestelde typeprofiel van
beide omleidingswegen impliceert dit een totale breedte van 10m voor de NO
omleidingsweg en 11m voor de ZO omleidingsweg.

De bijkomende verharde oppervlakte van de aansluitingspunten wordt niet in
rekening gebracht. Er zijn momenteel immers geen gekende
inplantingsplannen van de knooppunten voorhanden. Globaal wordt gesteld
dat hoe groter het knooppunt, hoe groter het ruimtebeslag, hoe groter de
verharde oppervlakte en dus hoe groter de benodigde buffercapaciteit
bedraagt. In onderstaande tabel wordt de totale oppervlakte weergegeven
alternatief. Er wordt hierbij uitgegaan van de mogelijke tracés van de NO en
ZO omleidingsweg inclusief parallelliggend fietspad.

Toename van verharde oppervlakte in overstromingsgevoelig gebied kan het
overstromingsrisico doen toenemen. Hier is het van belang dat de hoeveelheid
regenwater die overstroomt van de verharde oppervlakte gebufferd wordt.
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Omleidingsweg Lengte
(m)

Breedte
(m)

Oppervlakte
(m²)

NO (westelijke ligging) 2.750 10 33.700

NO (oostelijke ligging) 3.370 10 27.500

ZO – variant 1 westelijke ligging ter hoogte van
Overhaem

3.395 11 37.345

ZO – variant 1 oostelijke ligging ter hoogte van
Overhaem

2.245 11 24.695

ZO – variant 2 westelijke ligging ter hoogte van
Overhaem

2.670 11 29.370

ZO – variant 2 oostelijke ligging ter hoogte van
Overhaem

2.615 11 28.765

Voor de ZO omleidingsweg, variant 2 vormt bovenstaande berekening een
worst case scenario aangezien hier gebruik gemaakt wordt van de reeds
verharde N79. Ter hoogte van bestaande wegenis worden immers geen
effecten verwacht aangezien de omleidingsweg, net als de N79, ontworpen is
als een 2x1 weg met aanliggende fietspaden zodat er eigenlijk geen
significante toename van de verharde oppervlakte verwacht wordt. Echter,
indien bij de heraanleg van deze infrastructuur aandacht besteed wordt aan de
vertraagde afvoer van afstromend hemelwater, dan kan dit een matig positief
effect veroorzaken op de oppervlaktewaterkwantiteit.
Bij een regenbui met een retourperiode van 20 jaar die een uur duurt stroomt
overeenkomstig de intensiteit volgens de IDF-gegevens 24,7 mm/uur af. Dit
komt neer op 0,247 m³/m (24,7mm x 10m) voor de NO omleidingsweg en
0,272 m³/m (24,7 mm x 11m) voor de ZO omleidingsweg. In onderstaande
tabel wordt het totaalvolume afstromend hemelwater per alternatief
weergegeven.
Omleidingsweg Oppervlakte

(m²)
Intensiteit
(mm/uur)

Volume
 (m³/uur)

NO (westelijke ligging) 27.500 24,7 679

NO (oostelijke ligging) 33.700 24,7 832

ZO – variant 1 westelijke ligging ter hoogte van 24.860 24,7 614

Overhaem

ZO – variant 1 oostelijke ligging ter hoogte van
Overhaem

24.695 24,7 610

ZO – variant 2 westelijke ligging ter hoogte van
Overhaem

29.370 24,7 725

ZO – variant 2 oostelijke ligging ter hoogte van
Overhaem

28.765 24,7 710

Om de benodigde dimensie van de langsgrachten te kunnen berekenen wordt
als volgt te werk gegaan:

Ervan uitgaande dat de beschikbare buffercapaciteit van de te voorziene
gracht reeds voor 2/3 is opgevuld, dan dient de totale beschikbare buffer
minstens 0,741 m³/m te bedragen voor de NO omleidingsweg (=0,247
m³/m x 3) en 0, 816 m³/m (=0,272 m³/m x 3) voor de ZO omleidingsweg.
Uitgaande van een continue langsgracht aan beide zijden van de
omleidingswegen, moet deze bijgevolg een minimale doorsnede hebben
van 0,37 m²/m en 0,41 m²/m (langsgrachten langs weerszijden van de
omleidingsweg) voor de NO resp. ZO omleidingsweg.
Een trapeziumvormige gracht van bijvoorbeeld 1m topbreedte, 0,25m
bodembreedte en 0,7m diepte (doorsnede = 0,44 m²) langs weerzijden van
de omleidingswegen moet aldus volstaan.

Ter hoogte van de Jekervallei komt een ondiepe grondwaterstand voor zodat
infiltratie niet altijd mogelijk wordt. Om het afstromende hemelwater te kunnen
bufferen kunnen volgende oplossingen overwogen worden:
 De langsgrachten dienen hier breed en ondiep aangelegd te worden opdat

voldoende ruime buffercapaciteit kan voorzien worden zonder dat
drainage optreedt.

 Daar waar het tracé effectief overstromingsgevoelig gebied doorkruist, kan
worden aangenomen dat geen effectief buffervolume in de
langsgrachten beschikbaar zal zijn. Het afstromend wegwater op deze
delen van het wegtracé kan  opgevangen en afgevoerd worden via
afvoergoten naar een locatie waar het water kan worden gebufferd en
vertraagd wordt afgevoerd naar de waterlopen.
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Plaatselijk kan een deel oppervlakkig afgegraven worden zodat afstromend
hemelwater hier kan gebufferd worden en geleidelijk aan in de ondergrond kan
infiltreren.
Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat afstromend hemelwater naar het
rioleringsstelsel niet wenselijk is. Dit betekent immers een extra belasting van
het stelsel met grote waterhoeveelheden van betrekkelijk goede kwaliteit. Dit
kan resulteren in:

Afname efficiënte waterzuivering
Toename overstortfrequentie met mogelijke impact op zowel waterkwaliteit
als waterkwantiteit
Toename risico op wateroverlast door overdruk op het rioleringsstelsel

Inname overstromingsgebied
Wijziging van de waterkwantiteit kan tevens ook optreden tgv het innamen van
overstromingsgevoelig gebied en/of waterlopen waardoor het
overstromingsregime wijzigt. (Zie Kaart 18-1)
Lager gelegen gronden kunnen een belangrijke waterbergingsfunctie hebben
indien water er tijdelijk kan opgevangen worden boven maaiveld, de
zogenaamde komberging. Deze bergingsfunctie speelt een belangrijke rol bij
het opvangen en uitvlakken van piekdebieten en bijgevolg het voorkomen van
wateroverlast. Dit maakt dat wanneer dergelijke gronden worden ingenomen
bijkomende compenserende maatregelen moeten genomen worden. Het
verlies aan komberging is op schaalniveau van voorliggend planMER niet in
detail te bepalen. Hiertoe dient immers de lokale topografie, afwatering,
bodemgesteldheid, diepte van de grondwatertafel, … in detail onderzocht te
worden. Om toch een beeld te kunnen vormen van het bergingsverlies, wordt
gewerkt met de gebieden die afgebakend zijn als mogelijk en effectief
overstromingsgevoelig.

Bij de realisatie van de NO omleidingsweg wordt volgens de watertoetskaart
mogelijk overstromingsgevoelig gebied ingenomen ter hoogte van de kruising
met de N730.

Bij de realisatie van de ZO omleidingsweg wordt overstromingsgevoelig gebied
ingenomen voor het deel tussen de spoorlijn en het bedrijventerrein
Overhaem. De volledige zoekzone voor dit tracé is gelegen in mogelijk
overstromingsgevoelig gebied. Voor de ZO omleidingsweg variant 1 wordt

plaatselijk mogelijk overstromingsgevoelig gebied ingenomen. Plaatselijk (ten
zuiden van de kruising met de Blaarstraat) kan ook (beperkt) effectief
overstromingsgevoelig gebied ingenomen worden.

Volgens de principes van het integraal waterbeheer dient een inname van
overstromingsgevoelig maximaal gecompenseerd te worden, bij voorkeur met
behoud van de hoogte-oppervlakterelatie. Dergelijke compensatie gebeurt bij
voorkeur binnen het plangebied. Indien compensatie binnen het plangebied
niet mogelijk is, dient compensatie buiten het plangebied te gebeuren, bij
voorkeur stroomopwaarts.

Uitgaande van het feit dat de omleidingswegen op maaiveldniveau aangelegd
worden, wordt de inname van overstromingsgebied als verwaarloosbaar (0)
beschouwd. Hierbij bestaat wel het risico dat de omleidingsweg overstroomt in
bepaalde situaties. Een verhoogde ligging van het wegdek kan hierbij een
oplossing bieden. Vaniut de discipline grondwater wordt eveneens de
mogelijkheid meegegeven om de omleidingswegen licht verhoogd aan te
leggen (zeker voor de ZO-1). Indien echter geopteerd wordt om de
omleidingsweg in ophoging aan te leggen wordt voor elk alternatief het volume
ingenomen overstromingsgebied berekend, op basis van de contouren van de
watertoetskaart en het DHM. Er wordt hierbij uitgegaan dat het wegopervlakte
hoger komt te liggen dan waterpeil bij overstromingen. Deze berekening wordt
in GIS doorgevoerd. Rekening houdend met de vooropgestelde breedte van
de omleidingswegen, (zijnde NO omleidingsweg: 6,5m en ZO omleidingsweg:
8m), de contouren van de watertoetskaart en het DHM ter plaatse kan het
ingenomen volume overstromingsgebied indicatief berekend worden. Deze
GIS-berekening geeft het volume op hoofdlijnen weer en is te interpreteren als
een indicatief volume. Deze berekening dient opnieuw uitgevoerd te worden
eens de exacte ligging van de omleidingsweg(en) en de ontwerpgegevens
gekend zijn. De ingenomen volumes worden weergegeven in onderstaande
tabel.

Omleidingsweg Mogelijk
overstromings-
gevoelig (m³)

Effectief
overstromings-
gevoelig (m³)

Totaal
(m³)

NO (westelijke ligging) 104.050 / 104.050
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NO (oostelijke ligging) 70.600 / 70.600

ZO – variant 1 westelijke ligging ter
hoogte van Overhaem

104.710 20 104.730

ZO – variant 1 oostelijke ligging ter
hoogte van Overhaem

159.860 60 159.920

ZO – variant 2 westelijke ligging ter
hoogte van Overhaem

90.350 / 90.350

ZO – variant 2 oostelijke ligging ter
hoogte van Overhaem

68.410 / 68.410

Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit
De oppervlaktewaterkwaliteit kan gewijzigd worden door calamiteiten en door
afstroming van verontreinigd hemelwater.

Calamiteiten gerelateerd aan de uitvoeringstechnische aspecten (cfr. discipline
bodem en grondwater), worden niet op planniveau besproken. Daarnaast
kunnen calamiteiten of verkeersongevallen optreden waarbij vervuilende
stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen (olie, transport van gevaarlijke
producten). In voorkomend geval dient de vigerende wetgeving te worden
opgevolgd.

Het afstromende hemelwater zal in het oppervlaktewater terechtkomen.
Hoewel volgens de code van goede praktijk van wegen afstromend water als
niet verontreinigd water mag worden aanzien, blijkt uit studies (CIW 2002) dat
er allerlei verontreinigingen worden aangevoerd door het verkeer. Zo vormen
minerale olie, PAK’s en zware metalen typische verontreinigingen die worden
teruggevonden ter hoogte van wegen. Daarnaast is een verhoogde
zoutconcentratie ten gevolge van het gebruik van strooizouten in de winter van
belang. Het hemelwaterwater stroomt via een doorlatende berm af naar de
afwateringsgrachten. Bij onverharde bermen zal een deel van deze
verontreinigingen achterblijven in de bodem, het grondwater en de begroeiing.
Zo komt uiteindelijk slechts een gedeelte terecht in het oppervlaktewater. Een
deel van deze vervuilende substanties zal bovendien bezinken en de
waterbodem geleidelijk aan over meerdere jaren gespreid vervuilen.

Indien geopteerd wordt om in gebieden met permanente hoge
grondwaterstand het gedeelte langsheen het tracé oppervlakkig af te graven,
zodat hier afstromend hemelwater kan gebufferd worden en geleidelijk aan
kan infitreren in de ondergrond, kan ook hier eventuele afstromende
verontreiniging in de bodem achterblijven zodat de invloed op de
grondwaterkwaliteit verwaarloosbaar beoordeeld (0) ²wordt.

Uit een studie van het CIW12 blijkt dat vooral dicht bij wegenis en tot een diepte
van ca. 40 cm in de bodem en het grondwater sprake is van verontreiniging.
De afbreekbare fractie (oliën, deels PAK) wordt voor een belangrijk deel
omgezet. Op ongeveer 10m afstand is de kwaliteit van de bodem en het
grondwater vergelijkbaar met de referentietoestand. Hoewel verwacht wordt
dat meer mobiele verontreinigingen op langere termijn kunnen uitlogen, is daar
in de gerapporteerde onderzoeken nauwelijks sprake van. Gezien de zeer
beperkte invloedssfeer wordt de negatieve invloed beperkt geacht.

Het effect op de waterkwaliteit wordt algemeen als matig negatief beoordeeld
(-). Hierbij wordt geen negatief effect verwacht ten aanzien van omliggende
landbouw. Het effect ten aanzien van natuur wordt besproken binnen de
discipline fauna en flora.

Wijziging structuurkwaliteit
Daar waar waterlopen en/of hun oeverzone door een nieuw tracé worden
gedwarst kan de structuurkwaliteit gewijzigd worden. Afhankelijk van de wijze
waarop de dwarsing wordt uitgevoerd, kan de structuurkwaliteit negatief belast
worden:

Wordt een waterloop ingebuisd, dan kan lokaal de structuurkwaliteit
negatief beinvloed worden.. Indien er bij dwarsing echter voldoende ruimte
voor de waterloop voorzien wordt, waarbij de waterloop wordt overwelfd
met ruim dwarsprofiel ipv ingebuisd, dan worden de effecten als
verwaarloosbaar (0) beoordeeld. Specifiek voor de zuidoostelijke
omleidingsweg dient de Jeker gekruist te worden in het deel tussen de
Spoorlijn en de Neremweg en dit voor zowel ZO-1 als ZO-2. Om de
structuurkwaliteit van de Jeker niet te hypothekeren wordt vanuit de
discipline oppervlaktewater aanbevolen om de dwarssectie van de

12 Commissie Integraal Waterbeheer (CIW, 2002).
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overwelving dermate groot te maken zodat aan weerszijden van de Jeker
een zone van 5m binnen de overwelving gevrijwaard wordt.
Indien bij verlegging van waterlopen met een matig of slechte
structuurkwaliteit of bij de aanleg van nieuwe grachten rekening wordt
gehouden met een natuurtechnische inrichting, kan kunnen zelfs positieve
effecten op de structuurkwaliteit verwacht worden.

Deze effectgroep is sterk afhankelijk van uitvoeringstechnische aspecten en
dient dus verder in detail onderzocht te worden. Op planniveau beperkt de
bespreking zich bijgevolg tot een algemene effectbespreking en het formuleren
van aanbevelingen. De geformuleerde aanbevelingen zijn dan ook toepasbaar
voor alle alternatieven. Deze effectgroep zal niet bijdragen tot de uiteindelijke
keuze van het definitieve tracé, en wordt bijgevolg niet verder meegenomen in
de detailbespreking.

Specifiek voor het tracé ZO-1 wordt vanuit de ontwerptekstbespreking de
vraag gesteld om na te gaan welke minimale afstand tot de Jeker gevrijwaard
dient te worden. Sowieso is de vigerende wetgeving hier van toepassing die
stelt dat minstens een 5m brede zone gevrijwaard dient te worden. Rekening
houdend met de visie en de actiepunten de ruimtelijke visie voor landbouw,
natuur en bos en het ecologisch belang van de Jeker wordt vanuit de discipline
water aanbevolen om minstens 10m tot de Jeker te vrijwaren zodat de
ecologische ontwikkeling van de Jeker niet gehypothekeerd wordt.

18.3.1.1 Potentiële ontginning

Een ontginning vooraleer de omleidingwegen gerealiseerd worden kan
resulteren in een wijziging van de oppervlaktewaterkwantiteit. Dit dient
verderop projectniveau onderzocht te worden.
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18.3.2 Detailbespreking

NO ZO

ZO – 1, incl. deel spoorlijn -
Neremweg

Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2, incl. deel spoorlijn -
Neremweg

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit

- toename afstromend
hemelwater

- Bij een regenbui met retourperiode
van 20 jaar houdt dit een toename van
afstromend hemelwater in met een
volume van ca. 679 tot 832 m³/uur
- er wordt voldoende buffervoorziening
voorzien

- Bij een regenbui met retourperiode
van 20 jaar houdt dit een toename van
afstromend hemelwater in met een
volume van ca. 614 m³/uur
- rekening houdend met de ondiepe
grondwatertafel, dienen ondiepere en
bredere langsgrachten voorzien te
worden of dient afstromend
hemelwater plaatselijk middels een
rioleringsstelsel opgevangen worden
waarbij het verder stroomafwaarts in
de open langsgrachten worden
geloosd. Het afgraven van een zone
parallel aan het geplande tracé dat
buffering afstromend hemelwater en
infiltratie mogelijk maakt kan eveneens
tot de mogelijkheden behoren.

Bijkomende verharding
verwaarloosbaar. Afstromend
hemelwater verwaarloosbaar.

Maximaal gebruik bestaande wegenis.
Bijkomende verharding
verwaarloosbaar.
Bij een regenbui met retourperiode van
20 jaar houdt dit een toename van
afstromend hemelwater in met een
volume van ca. 710 tot 725 m³/uur.
Indien bij de heraanleg van de weg
rekening gehouden wordt met
bijkomende buffrvoorzieningen en
vertraagde afvoer worden de effecten
als matig positief (+) beoordeeld.

- inname overstromingsgebied - 70.600 tot 104.500 m³ mogelijks
overstromingsgevoelig gebied
- geen inname effectief
overstromingsgevoelig gebied.

- 104.700 tot 160.000 m³ mogelijks
overstromingsgevoelig gebied
-  20  tot  60  m³  effectief
overstromingsgevoelig gebied (ter
hoogte van het Hardel)

/ - 68.400 tot 90.350 m³ mogelijks
overstromingsgevoelig gebied
- geen inname effectief
overstromingsgevoelig gebied.
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18.3.3 Cumulatieve effectbespreking

ZO –1 + ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat + deel spoorlijn -

Neremweg

ZO –2 + inclusief
ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat

+ deel spoorlijn - Neremweg

Realisatie NO en ZO omleidingsweg

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit

- toename afstromend
hemelwater

Zie hoofdstuk 18.3 De combinatie NO + ZO1 omvat de grootste toename aan afstromend
hemelwater, aangezien het overwegend nieuwe infrastructuur betreft. Het betreft
maximaal 1.446 m³/uur afstromend hemelwater dat opgevangen en gebufferd
dient te worden.

De combinatie NO+ZO2 resulteert in ca. 832 m³/uur afstromend hemelwater,
voornamelijk afkomstig van de realisatie van de NO. De ZO2 betreft immers een
herinrichting van de bestaande wegenis zodat de toename  aan afstromend
hemelwater hier verwaarloosbaar is.

- inname overstromingsgebied De combinatie NO + ZO1 omvat de grootste inname aan overstromingsgevoelig
gebied,  nl. tot 264.500 m³ mogelijk overstromingsgevoelig gebied en tot 60m³
effectief overstromingsgevoelig gebied. , aangezien het overwegend nieuwe
infrastructuur betreft. Het betreft maximaal 1.270 m³/uur afstromend hemelwater
dat opgevangen en gebufferd dient te worden.

De combinatie NO+ZO2 omvat tot 194.850 m³ inname mogelijk
overstromingsgevoelig gebied en geen inname aan effectief
overstromingsgevoelig gebied.
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18.4 Milderende maatregelen

18.4.1 Dwingende maatregelen

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit
In de eerste plaats dient overstromingsgevoelig gebied maximaal
gevrijwaard te worden van verharding. Als belangrijkste milderende
maatregel geldt dan ook het optimaliseren van het wegtracé zodat dit
minimaal overstromingsgevoelig gebied inneemt.
Indien toch overstromingsgevoelig gebied wordt ingenomen, dient dit
verlies in eerste instantie tot een minimum te worden beperkt. Dit door het
afsnijden van (delen van) het overstromingsgevoelig gebied te vermijden
en het goed functioneren van de huidige gebieden te garanderen.
Het voorzien van een voldoende vlotte verbinding tussen de verschillende
onderdelen van het effectieve overstromingsgebied is absoluut
noodzakelijk om geen verschuiving inzake de wateroverlast te creëren.
Daar waar de weg effectief overstromingsgevoelig gebied doorsnijdt, kan
de weg iets verhoogd moeten worden aangelegd om wateroverlast op het
wegtracé te vermijden. Op deze locaties moet de weg op een zodanig wijze
uitgevoerd worden opdat de weg geen barrière (dam) vormt of geen
opstuwing veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld door ruime onderdoorgangen
te voorzien opdat beide delen van het effectief overstromingsgevoelig
gebied in verbinding kunnen blijven staan.
Het ingenomen overstromingsgevoelig gebied dient volledig te worden
gecompenseerd, zowel in volume als in oppervlakte.
Goede dimensionering van het afwateringssysteem opdat ze het
afstromend wegwater kunnen opvangen, bufferen en vertraagd afvoeren
en uitvoeren van open opvangsysteem om de infiltratiemogelijkheden te
benutten.
Vrijwaren van de vereiste onderhoudszones langsheen de waterlopen
opdat de waterbeheerder steeds kan instaan voor het nodige onderhoud en
de waterafvoer kan verzekeren.
Bevorderen van de aanwezige infiltratiemogelijkheden door drempels in de
langsgrachten te voorzien. Deze maatregel betreft een suggestie die bij de
opmaak van het technisch ontwerp (projectniveau) verder moet worden
uitgewerkt.

Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit
Rekening houdend met de ecologische waarde van de Kevie (zie verder
Discipline Fauna en flora) dient ter hoogte van de ZO1 de nodige
maatregelen genomen te worden opdat verontreinigd afstromend
hemelwater de ecologische waarde in het gebied niet aantast. In het geval
van het afstromen in ondiepe grachten kan een KWS-afscheider voorzien
worden.
Er dienen voldoende brede waterdoorlatende bermen voorzien te worden
tussen de omleidingsweg en de afwateringsgracht ten behoeve van de
waterkwaliteit.

Wijziging structuurkwaliteit
Een kwaliteitsvolle inrichting ‘kruispunten’ weg – waterloop:

overwelving van de waterloop in plaats van inbuizing;
voldoende ruime dwarssecties zodat een vlotte doorstroming mogelijk is
en voldoende buffervolume voorhanden is;
voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna langsheen de waterloop
(voornamelijk belangrijk langs waterlopen met een belangrijke
ecologische functie – zie discipline fauna en flora).
Specifiek voor wat betreft de Jeker wordt de nodige aandacht gevraagd
bij de overwelving. Rekening houdend met de ecologische waarde en de
verschillende projecten mbt het natuurlijk herstel wordt een vrije zone
van 5 m aan weerszijden binnen de overwelving vooropgesteld.  Deze
ruimte biedt enerzijds de mogelijkheid tot natuurlijke ontwikkeling en
zorgt ook voor de ruimte voor faunamigratie.

De keuze voor de ZO omleidingsweg mag de ecologische ontwikkeling en
het natuurlijk herstel van de Jeker en de Oude Jeker niet hypothekeren.

18.4.2 Aanbevelingen en suggesties

Wijziging waterkwantiteit
- Bij kruising tussen waterloop en wegtracé: waterloop voorzien van een

voldoende ruime dwarssectie om een vlotte doorstroming en de afwatering
van het opwaartse gebied te garanderen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar
overbrugging in plaats van inbuizing. Deze aanbeveling geldt in het
bijzonder voor de gecategoriseerde waterlopen.



Oppervlaktewater

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 158 van 340

Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit
- Voorkomen van calamiteiten door het treffen van voorzorgsmaatregelen

en verantwoord omgaan met vervuilende stoffen. Hiervoor is een vorm van
‘good practice’ nodig, waarbij bedachtzaam omgegaan wordt met
producten en stoffen.
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19 Fauna en flora

19.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt afgebakend als het volledige gebied waarbinnen zich
mogelijke effecten voordoen ten gevolge van de werkzaamheden en/of de
aanwezigheid van nieuwe infrastructuur. Het betreft namelijk de gehele zone
die onderhevig is aan een geluidsklimaat, de zone tot waar zich mogelijk
verdrogingseffecten voordoen ten gevolge van bemalingen (weinig
waarschijnlijk), de zone waar direct ecotoopverlies optreedt door de realisatie
van de omleidingsweg en de zone die eventueel beïnvloed wordt door
barrière-effecten.

Hoewel de effectbeoordeling zich toespitst op de verschillende tracé-
alternatieven is het belangrijk om ook de context ervan te beschouwen.
Habitatgebruik van soorten eindigt namelijk niet aan de grens van het
plangebied, maar ook milieueffecten kunnen zich ruimer dan het plangebied
manifesteren.

Om de ruimere context te beschrijven, omvat het studiegebied op macroniveau
(cfr. algemene referentiesituatie) het oostelijk deel van de gemeente Tongeren
en de onmiddellijke omgeving ervan. Op dit niveau worden de natuurwaarden
van het gebied op hoofdlijnen beschreven wat toelaat om eventuele
ecologische en ruimtelijke verbanden te duiden.

Het microniveau (cfr. detailbeschrijving referentiesituatie) vormt de
invloedssfeer rondom de verschillende tracéalternatieven. Dit omvat per tracé
het volledige gebied waarbinnen zich mogelijke effecten voordoen ten gevolge
van de werkzaamheden en/of de aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur.

Het omvat bijgevolg, naast het plangebied, ook de gehele zone die onderhevig
is aan een visuele of auditieve verstoring, de zone tot waar zich mogelijks
verdrogingeffecten voordoen, de zone waar ecotoopverlies optreedt en de
zone die eventueel beïnvloed wordt door barrière-effecten.

19.2 Beschrijving referentiesituatie

19.2.1 Algemeen

Beschermde gebieden
De Kevie is opgenomen in de afbakening van het Habitatrichtlijngebied
‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’ (BE2200041), het VEN-gebied
‘De Kevie en Kleinmeers’ (GEN-423) en het erkend natuurreservaat ‘De Kevie’
(E-105). Het omvat de valleigebieden van de Jeker, Oude Jeker en de
Flotsbeek (cfr. discipline oppervlaktewater) ten zuidoosten van Tongeren.
De omgeving Molsterbos – Henis – Boeberg is aangeduid als GEN en GENO
‘De Bovenloop Demer en Winterbeek’ (GEN en GENO 425). Deze zone maakt
deel uit van het erkend natuurreservaat ‘Wijngaardbos en Demerbronnen’ (E-
297). (Zie Kaarten 19-2 en 19-3).

Parallel aan het voorliggend planMER werd een Passende Beoordeling met
verscherpte natuurtoets opgemaakt (cfr. Bijlage 19-1).

Biologische waarderingskaart (zie Kaart 19-1).
Het natuurcomplex ‘De Kevie’ vormt het grootste natuurcomplex binnen het
studiegebied. Dit valleigebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van
voedselrijke cultuurgraslanden (hp+), vochtige hooilanden (hc, hu),
voedselrijke ruigten (hr, hrb, ku), natte Moerasspirearuigten (hf, hfb, hfc),
rietlanden (mr, mrb), struweelopslag (sz), loofhout- (n) en populieraanplanten
(lh, lhb, lhi) en relicten van alluviale bossen. Het gebied omvat bovendien nog
heel wat kleine landschapselementen, zoals houtkanten (khcr, khgml, khu-),
bomenrijen (kbfr, kbp, kbq, kbs) en poelen (kn). Deze ecotopen zijn op de
BWK aangeduid als biologisch waardevol en zeer waardevol.
De Kevie is bovendien aangeduid als gebied van belang voor fauna.
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Ten noordoosten van Tongeren komen er nog twee natuurgebieden met
biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen voor. Het betreft hier:

Het Molsterbos en omgeving (in de vallei van de ’s Herenelderenbeek):
alluviaal essen-olmenbos (va), eiken-haagbeukenbos (qa), zuur eikenbos
(qs), rietland (mr, mrb), doorn- (sp) en wilgenstruweel (sf),
moerasspirearuigten (hf, hfc), vochtige hooilanden (hc, hu), loofhout- (n) en
populieraanplanten (lh+, lhb, lhi), soortenrijk cultuurgraslanden (hp+) met
poelen (ae, kn), houtkanten (khcr, khgml, khpt) en bomenrijen (kba, kbfr,
kbp, kbs).
Het Keienbos – Kasteelpark de Renesse en gebied ten noorden van de
stedelijke begraafplaats: populieraanplanten (lh, lhb, lhi), struwelen (sz, sp),
eiken-haagbeukenbos (qa-), alluviaal essen-olmenbos (va),
moerasspirearuigten (hfc), talud (kt), bomenrijen, houtwallen en houtkanten
(kw, kh(qa-), khcr-), plassen (ae), kasteelpark (kpk).

Natuurwaarden
De centrale as doorheen het complex van De Kevie is de Jeker. Uit de
ecologische inventarisatie van deze waterloop (Aeolus 2002) blijkt dat deze
vroeger gekenmerkt werd door door zwakke tot zeer zwakke
structuurkenmerken. Ondertussen werden echter reeds verschillende ingrepen
doorgevoerd ter optimalisatie van de structuurkwaliteit waardoor de
natuurwaarde sterk is toegenomen.
Zoals blijkt uit de discipline oppervlaktewater heeft het complex van De Kevie
te kampen met verdroging doordat de waterlopen in het verleden
rechtgetrokken en genormaliseerd werden. De interactie tussen waterloop en
vallei werd door deze ingrepen verstoord.

Door de mindere waterkwaliteit en de relatief hoge stroomsnelheid is de
waterplantenvegetatie van de Jeker zwak ontwikkeld. De vervuilingtolerante
Schedefonteinkruid komt nagenoeg over de volledige waterloop voor. De
oevers zijn vooral begroeid met typische stikstofindicatoren.

Desondanks hebben de graslanden, moerassen en bossen in de vallei van de
Jeker een hoge botanische kwaliteit.

De graslanden betreffen bloemrijk hooiland en schraalland, waaronder
dottergraslanden, blauwgrasland, kamgrasweiden met overgang naar

dotterbloemgrasland en mooi ontwikkelde glanshaverhooilanden. Typische
soorten voor dergelijke graslanden in de Jekervallei zijn knolsteenbreek, brede
orchis, dotterbloem en trosdravik.
De grote eigenheid van de terreinen bestaat uit een combinatie van soorten
die eerder thuishoren in schrale hooilanden (Hazenzegge, Echte
koekoeksbloem, Ruige zegge, Brede orchis, Veldlathyrus, …) en wat
voedselrijkere hooilandsoorten zoals Groot streepzaad.

In venige depressies in de Kevie komen zeldzame soorten als wateraardbei,
vleeskleurige orchis en rietorchis voor, soorten van kleine
zeggegemeenschappen. Ze worden gekenmerkt door een natuurlijke
contactzone tussen basenrijke kwel en stagnerend oppervlaktewater.

In het gebied komen alluviale bossen met veenvorming en talrijke
populierenbossen voor, afgewisseld met vochtige ruigten, moerassen en
rietland. Door het feit dat dit gebied een zeer rijke bodem heeft, ontwikkelen er
nitrofiele ruigten met Grote brandnetel, Harig wilgenroosje, Gewone
smeerwortel en Kleefkruid.
Verspreid in De Kevie komen enkele kleinere percelen met alluviaal bos voor.
Het betreft hier nitrofiele elzenbossen. De huidige verstoringinvloed is er
(plaatselijk) echter groot.

In het gebied is een project naar natuurherstel en hermeandering van de Jeker
in uitvoering. In augustus 2011 vingen de werken aan (zie
ontwikkelingsscenario).

De omgeving van het Wijngaardbos is een uniek gebied qua vegetatie met
afwisseling tussen graslanden, ruigten en bossen op steile hellingen waar op
verschillende plaatsen kalkrijke bronnetjes ontspringen. Een bijzondere plant
die er voorkomt is o.m. hersttijloos. Nabij Boeberg (Henis) zijn weilanden van
Natuurpunt gelegen die botanisch waardevol zijn. Tevens bevindt er zich een
perceel met een grote zeggenvegetatie (vooral moeraszegge).

In het Molsterbos en holle wegen nabij dit bos komen indicatoren van oude
bossen voor zoals Bosanemoon en Daslook.
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Autochtone bomen en struiken
In Berg, in de omgeving van de Molenweg, bevindt zich een holle weg met
houtkant waarin autochtone bomen en struiken vastgesteld werden. Ook in het
Molsterbos is een gekende vindplaats van autochtone bomen en struiken
 (Esher 2000).

Fauna
De visbestanden op de Jeker en de Oude Jeker zijn zeer slecht ontwikkeld.
Zowel de soortendiversiteit als de densiteiten zijn laag (zie onderstaande
tabellen). Ten opzichte van de opnames in 1996 is het verdwijnen van bermpje
en riviergrondel een slechte zaak.

Tabel 19-1: Visbestandsopnames (Bron: vis.milieuinfo.be)
Datum Meetpunt

Lambert X/Y
Vissoort Aantal

/100 m
Vis-
index

Beoordeling

Jeker

14/05/1996 aan de Motmolen
227103,17 /  163310,07

driedoornige
stekelbaars

3 0,45 matig

paling 1

riviergrondel 1

snoek 6

Tongeren
225765,73 /  162117,96

bermpje 4 0,3 ontoereikend

driedoornige
stekelbaars

11

tiendoornige
stekelbaars

1

in bos aan de bodemval riviergrondel 10 0,2 slecht

12/03/2002 in bos aan de bodemval blankvoorn 1 0,52 matig

driedoornige
stekelbaars

514

karper 7

rietvoorn 2

winde 1

13/03/2006 in bos aan de bodemval driedoornige
stekelbaars

8 0,48 matig

karper 1

rietvoorn 2

winde 1

9/03/2010 in bos aan de bodemval driedoornige
stekelbaars

19 0,2 slecht

Oude jeker

14/05/1996 Tongeren
228626,54 /  163173,64

bermpje 1 0,23 ontoereikend

driedoornige
stekelbaars

20

goudvis 2

12/03/2002 driedoornige
stekelbaars

117 0,2 slecht

13/03/2006 Driedoornige
stekelbaars

7 0,2 slecht

9/03/2010 Driedoornige
stekelbaars

1,28 0,2 slecht

De vallei van de Jeker is vooral belangrijk voor vogelsoorten van natte en
vochtige biotopen. Het voorkomen van broedgevallen van bijvoorbeeld
blauwborst, waterral, rietgors en rietzanger hangt samen met de aanwezigheid
van rietland en voedselrijke ruigtes. In de populierenbossen broeden een
aantal koppels wielewaal, en ook zijn er hoge dichtheden van bosrietzanger.

Zoogdieren die in het gebied voorkomen zijn ondermeer vos, ree, das en
bever. Bever is opgenomen in bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn.

De Kevie is van belang voor migratie van vleermuizen.

In de plassen komen de kamsalamander voor naast de gewone pad, kleine en
alpenwatersalamander. Kamsalamander is sterk achteruitgegaan.

Ook de omgeving van Henis (met Molsterbos) herbergt waardevolle
vogelsoorten zoals onder meer boerenzwaluw, blauwe en bruine kiekendief,
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geelgors, ijsvogel, huiszwaluw, huismus, graspieper, kneu, koekoek en
rietgors. Nog vaak geziene vogels in de omgeving van het Wijngaardbos zijn
kramsvogel en geelgors, maar ook bosrietzanger, sprinkhaanzanger,
braamsluiper, grasmus en koekoek vinden we er terug. Het voorkomen van de
das in het gebied is bekend. Ook steenmarter is er aanwezig. Eikelmuis kwam
in deze omgeving eveneens voor.

Nabij Boeberg (Henis) is enkele jaren geleden door het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren een mooie poel geruimd en een vijver heringericht in
functie van amfibieën.
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Tabel 19-2: Vastgestelde vogelsoorten (Bron: waarnemingen.be, kevie.be)
Vogels Rode

Lijst-status*
Soorten-besluit Vogelrichtlijn - bijlage I Verstoring-

gevoeligheid**
waarnemingen

De Kevie Henis
Aalscholver NB X X 2 X
Appelvink NB X 3 X
Blauwborst NB X X 3 X
Blauwe kiekendief / X X X X
Blauwe reiger NB X 3 X X
Boerenzwaluw A X 4 X X
Bokje / X X
Boomklever NB X 4 X
Boomkruiper NB X 4 X
Boomvalk NB X 3 X
Bosrietzanger NB X 4 X
Bosuil NB X 4 X
Braamsluiper NB X 3 X X
Bruine kiekendief NB X X 2 X X
Buizerd NB X 3 X X
Dodaars NB X 2 X
Ekster NB X 4 X
Fitis NB X 3 X X
Gaai NB X 2 X
Geelgors B X X X
Gekraagde roodstaart K X X
Gierzwaluw NB X X
Glanskop NB X 4 X
Goudhaan NB X 4 X
Goudplevier / X X
Grasmus NB X 3 X X
Graspieper B X 2 X X
Grauwe kiekendief UB X X 1 X
Grauwe vliegenvanger NB X X X
Groene specht NB X 4 X X
Groenling NB X 4 X
Grote bonte specht NB X 4 X X
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Vogels Rode
Lijst-status*

Soorten-besluit Vogelrichtlijn - bijlage I Verstoring-
gevoeligheid**

waarnemingen
De Kevie Henis

Grote gele kwikstaart NB X 2 X
Grote karekiet UB X 3 X
Grote lijster NB X 4 X X
Grote zilverreiger / X X X
Heggenmus NB X 3 X X
Holenduif NB X 4 X
Houtduif NB X 4 X X
Houtussenip NB X X
Huismus A X 4 X X
Huiszwaluw K X 4 X X
IJsvogel NB X X X
Kauw NB X 4 X X
Keep / X 4 X
Kemphaan U X X X
Kievit NB X 3 X
Kleine bonte specht NB X 4 X
Kleine karekiet NB X 3 X
Kleine zilverreiger Z X X 1 X
Kneu A X 3 X X
Koekoek A X 2 X X
Kokmeeuw NB X 2 X
Koolmees NB X 4 X
Koperwiek / X X
Kraanvogel / X X X
Krakeend NB X X
Kramsvogel B X 2 X
Kuifeend NB X 2 X
Matkop K X 4 X
Merel NB X 4 X
Oeverloper X X
Ooievaar / X X 3 X
Paapje UB X 2 X
Patrijs K X 2 X X
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Vogels Rode
Lijst-status*

Soorten-besluit Vogelrichtlijn - bijlage I Verstoring-
gevoeligheid**

waarnemingen
De Kevie Henis

Pimpelmees NB X 4 X X
Putter NB X 4 X
Ransuil NB X 4 X
Rietgors B X 4 X X
Ringmus A X X
Rode wouw Z X X 3 X X
Roodborst NB X 4 X X
Roodborsttapuit NB X 2 X
Ruigpootbuizerd / X X
Sijs Z X 4 X
Smelleken / X X X
Sperwer NB X 3 X X
Spotvogel NB X 4 X
Spreeuw NB X 4 X
Sprinkhaanzanger NB X 2 X
Staartmees NB X 4 X X
Steenuil NB X 4 X X
Stormmeeuw Z X X
Tjiftjaf NB X 4 X X
Torenvalk NB X 4 X X
Tuinfluiter NB X 3 X
Turkse tortel NB X 4 X
Veldleeuwerik K X 2 X X
Vink NB X 4 X X
Vuurgoudhaan NB X 4 X
Waterhoen NB X 3 X
Waterpieper / X X
Watersnip UB X 1 X
Wespendief NB X X 1 X
Wielewaal B X 3 X
Wilde eend NB X 3 X X
Winterkoning NB X 3 X X
Wintertaling NB X 2 X X
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Vogels Rode
Lijst-status*

Soorten-besluit Vogelrichtlijn - bijlage I Verstoring-
gevoeligheid**

waarnemingen
De Kevie Henis

Witte kwikstaart NB X 4 X X
Zanglijster NB X 3 X X
Zomertortel B X X X
Zwarte kraai NB X 4 X X
Zwarte mees NB X 4 X
Zwartkop NB X 4 X X
Zwarte roodstaart NB X X
* Rode Lijst Vlaanderen: U: uitgestorven, UB: met uitsterven bedreigd, B: bedreigd, K: kwetsbaar, Z: zeldzaam, A: achteruitgaand, NB: momenteel niet bedreigd, ?: onvoldoende gekend, E: exoot, /: niet
opgenomen; ** Henkens et al. (2003) 13: als broedvogel zeer gevoelig (1), gevoelig (2), vrij gevoelig (3) en tamelijk ongevoelig (4) voor verstoring door recreatie

13 Henkens R.J.H.G., Jochem R., Jonkers D.A., de Molenaar J.G., Pouwels R., Reijnen M.J.S.M., Viscchedijk P.A.M. & de Vries S. (2003). Verkenning van het effect van recreatie op broedvogels –
Literatuurstudie en koppeling modellen FORVISITS en LARCH. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, Werkdocument 2003/29, 62pg.
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19.2.2 Detailbeschrijving

NO ZO

ZO – 1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Situering tov waardevolle en
beschermde gebieden

(Bestaande) traject situeert
zich op ong. 350 m van VEN
en NR Molsterbos met
waardevolle tot zeer
waardevolle ecotopen.
(Bestaande) traject situeert
zich op ong 125 m van NR
Keienbos waardevolle tot zeer
waardevolle ecotopen.
Aansluitend aan de Molenweg
liggen waardevolle graslanden
omgeving Boeberg. Ten
oosten van de zoekzone,
omgeving St. Martinuskerk, ligt
een klein complex waardevolle
graslanden.

Tussen Blaarstraat en
spoorweg: VEN, SBZ-H en
ENR De Kevie, complex van
waardevolle tot zeer
waardevolle ecotopen.

Ten zuiden situeert zich De
Kevie (VEN, SBZ-H, ENR en
complex waardevolle tot zeer
waardevolle ecotopen).
De waardevolle ecotopen
langs het spoor vormen een
groen lint in noord-zuid richting
aansluitend op de Jekervallei.

Ten zuiden situeert zich De
Kevie (VEN, SBZ-H, ENR en
complex waardevolle tot zeer
waardevolle ecotopen).
De waardevolle ecotopen
langs het spoor, ten westen
onmiddellijk aansluitend op het
traject, vormen een groen lint
in noord-zuid richting
aansluitend op de Jekervallei.

Ten westen van spoorweg:
complex van waardevolle tot
zeer waardevolle graslanden
met kleine
landschapselementen.

Biologische waardevolle
ecotopen

Molenweg met waardevolle
bermen, zoekzone ziekenhuis
omvat zeer waardevolle holle
weg, waardevolle tot zeer
waardevolle veldweg hierop
aansluitend, een eveneens
waardevolle tot zeer
waardevolle boomgaard, een
waardevol grasland en
waardevolle bermen. Deze
ecotopen liggen echter vrij
geïsoleerd tussen ecologisch
minder waardevolle akkers en
graslanden.
Gekende vindplaats van

Tussen Blaarstraat en
spoorweg omvat de ligging van
het tracé zeer waardevolle
moerasspirearuigte, waardevol
tot zeer waardevol struweel,
waardevol populierenbos en
gemengd loofhout,
waardevolle dijkvegetaties
langs de Jeker, een zeer
waardevolle houtkant, en een
interessante vegetatie op de
verlaten spoorwegberm.
Het gaat om ecotopen die deel
uitmaken van de Jekervallei.
De verbinding naar de

De verbinding tussen de
Blaarstraat en de N79 situeert
zich ter hoogte van een
waardevol grasland en
houtkant, die echter geïsoleerd
liggen in een overwegend
bebouwde omgeving.
Het traject langs de
Beemdstraat omvat geen
waardevolle ecotopen.
Het traject langs het spoor, is
gesitueerd ter hoogte van
waardevolle ruigte, bomenrijen,
verruigd grasland en ruderale
vegetaties.

Geen waardevolle ecotopen,
met uitzondering van
vegetaties nabij de spoorberm:
ruigte, verruigd grasland en
bomenrij. Het gaat echter over
een zeer beperkte
oppervlaktes.

Aan de westzijde van het
spoor, zijn waardevolle tot zeer
waardevolle ecotopen gelegen
die deel uitmaken van een
groter geheel. Het gaat om
bomenrij en houtkant,
struweel, populierenbos,
structuurrijke graslanden,
loofhout en verruigde
graslanden.
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autochtone bomen en struiken
langs Molenweg.
Perceel met grote
zeggenvegetatie in nabijheid
Boeberg.

Wijkstraat situeert zich ter
hoogte van onder meer een
waardevol struweel.

Deze waardevolle ecotopen
liggen geprangd tussen het
spoor en de bewoning, maar
vormen anderzijds een groen
lint.
De Sportpleinstraat loopt langs
waardevolle ecotopen.

Belangrijke soortengroepen Vnl. omgeving Molsterbos en
Boeberg: avifauna (o.m.
Geelgors), Das, mogelijks ook
Eikelmuis.
Vermoedelijk ook vleermuizen.

De Kevie is een faunistisch
zeer belangrijk gebied met
talrijke vogelsoorten van de
Rode lijst, met vogelsoorten
van Bijlage I VGRL en met
beschermde Das en Bever en
beschermde amfibieën, o.m.
Kamsalamander.

De Kevie als faunistisch
belangrijk gebied situeert zich
ten zuiden.

Geen belangrijke
soortengroepen bekend.

Het gebied is een faunistisch
belangrijk gebied.
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19.3 Effectbespreking en -beoordeling

19.3.1 Algemene effectbespreking

19.3.1.1 Omleidingswegen

Ecotoopinname en –creatie
Waar verschillende tracévoorstellen worden gebundeld met bestaande
lijninfrastructuren, houden ze in hoofdzaak de inname van biologisch minder
waardevolle ecotopen in. Doch lopen een aantal tracéalternatieven/-
zoekzones aan de rand van of doorheen biologisch (zeer) waardevolle
gebieden en houden ze aldus een inname in van biologisch (zeer) waardevolle
ecotopen. Deze ecotopen worden bovendien gebruikt als habitat door diverse
fauna en delen van bepaalde tracés zijn gelegen ter hoogte van SBZ, VEN en
natuurreservaat. De ecotoopinname is aldus, afhankelijk van het gekozen
tracé, verwaarloosbaar tot significant negatief (0 tot --).

Er worden bovendien een aantal ecotopen ingenomen, waarop een verbod
van wijziging van toepassing is volgens het Vegetatiebesluit. Het is onder
meer verboden om vennen, heiden, duinvegetaties, moerassen en waterrijke
gebieden te wijzigen. Het wijzigen van historisch permanent grasland en
poelen is verboden in onder meer groengebied, parkgebied en buffergebied. In
onder meer groengebied geldt de natuurvergunningplicht voor het wijzigen van
kleine landschapselementen zoals waterlopen en hun bermen, houtkanten en
bomenrijen. Bij inname of wijziging dienen maatregelen genomen worden. Dit
vormt een aandachtspunt op projectniveau.

Binnen het plangebied komen bovendien percelen bos voor. Ontbossing is in
principe verboden tenzij mits het bekomen van een stedenbouwkundige
vergunning in toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke ordening. Een
stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing of een verkavelingvergunning
voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen kan niet worden verleend tenzij in
de hierna vermelde gevallen:

ontbossing met het oog op werken van algemeen belang bedoeld in artikel
103 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening;

ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of
industriegebied in de ruime zin;
ontbossing of verkaveling in zones die volgens de geldende plannen van
aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de
bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin;
ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde
verkaveling;
ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingdoelstellingen,
opgemaakt voor speciale beschermingszones, op grond van artikel 36ter, §
1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu of opgemaakt voor soorten, vermeld in bijlage II, III en
IV van hetzelfde decreet of voor beschermde soorten op grond van het
decreet natuurbehoud. Deze bepaling heeft pas uitwerking nadat de
instandhoudingsdoelstellingen per SBZ bij besluit vastgesteld zijn.

Ecotoopcreatie ontstaat mogelijks door aanleg van nieuwe bermen en
grachten. Gezien de vrij beperkte oppervlaktes en de grote randeffecten, is
deze ecotoopcreatie slechts verwaarloosbaar tot matig positief (0/+).

Tijdelijke stockage van gronden en materiaal tijdens de aanlegfase dienen
zoveel mogelijk te gebeuren binnen de werkzone. Dit houdt dan slechts een
inname in van ecotopen/ habitats die in een latere fase permanent ingenomen
worden. Indien daarnaast geen bijkomende inname gebeurt van (zeer)
waardevolle ecotopen, heeft dit geen significant ecotoopverlies tot gevolg en is
dit effect verwaarloosbaar (0). In het project-MER/ ontheffingsdossier zullen
mogelijk te gebruiken alsook te vermijden zones voor opslag van grond
worden aangeduid.

Vernatting/verdroging
Uit de ‘grondwatersysteemanalyse en effectberekening van de ringweg rond
Tongeren in de omgeving van het natuurgebied De Kevie’ blijkt dat de
grondwaterstand tussen de Jeker en de Oude Jeker zich tussen 1 en 0,5 m-
mv bevindt en in het Hardel 0,5 tot 1,5m-mv. In de winter staat de waterstand
in het Hardel tot aan maaiveld.

Zoals blijkt uit zowel deze studie als uit de discipline grondwater kan
verdroging ontstaan ten gevolge van bemaling (grondwater en kwelwater)
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enerzijds en anderzijds, indien de langsgrachten gerealiseerd worden tot
onder de grondwatertafel, waardoor er lokaal drainage kan ontstaan.
Uit de discipline grondwater blijkt dat de invloedssfeer van bemaling bij de
realisatie van de zuidoostelijke omleidingsweg – variant 1 3,2 m tot 10m zal
bedragen. Hierbij dient opgemerkt dat een deel van deze invloedssfeer nog
binnen de werfzone van het plan komen te liggen, nl. t.h.v. de bermen en
langsgrachten van de omleidingsweg. Rekening houdend met de
verdroginggevoeligheid van de ecotopen in dit zeer waardevolle gebied en de
eerder beperkte omvang wordt er hier besloten met een significant negatief
effect (--). De discipline fauna en flora sluit zich aan bij de discipline
grondwater om ter hoogte van de Jekervallei de wegkoffer iets hoger dan het
maaiveldniveau aan te leggen, zodat de wegkoffer boven het
grondwaterniveau kan aangelegd en bemaling niet toegepast dient te worden.

Bij een standaard langsgracht met diepte van 0,75 m-mv ontstaat lokaal in de
Jekervallei een drainerend effect tijdens het voorjaar. Gezien de
verdroginggevoeligheid van de ecotopen in dit zeer waardevolle gebied, is dit
niet toelaatbaar en een zeer significant negatief effect (---). De discipline fauna
en flora sluit zich aan bij de disciplines grond- en oppervlaktewater om ter
hoogte van de Jekervallei de diepte van de langsgrachten te beperken tot 0,4
m-mv of om het afstromend hemelwater op te vangen in een rioleringsstelsel.
Indien hier aanvoldaan worden deze effecten minimaal ingeschat. Dit vormt
een aandachtspunt op projectniveau.

Verontreiniging
De waterkwaliteit kan gewijzigd worden door afstroming van verontreinigd
hemelwater en calamiteiten.

Nabij de ecologisch waardevolle, (grond)waterafhankelijke ecotopen zijn de
verwachten effecten omvangrijker, gezien deze ecotopen afhankelijk zijn van
de waterkwaliteit.
Kwetsbare ecotopen en soorten situeren zich ter hoogte van de Jeker en zijn
vallei. Het visbestand in de Jeker staat op heden al onder druk door de
onvoldoende waterkwaliteit. Een verdere verslechtering kan dan ook niet
toegestaan worden. Ook de ecotopen thv deel spoorlijn-Neremweg zijn
gevoelig voor verontreiniging.

Tenslotte is ook de NO omleidingsweg is gelegen in een gebied waar in de
omgeving verontreiningsgevoelige ecotopen voorkomen (brongemeen-
schappen, grote zeggenmoeras). Echter deze liggen op ruimere afstand.

Verstoring
Verstoring omvat zowel geluidsverstoring door auto’s en machines,
lichtverstoring als verstoring door bewegende voertuigen en mensen. Door
verstoring neemt de habitatkwaliteit af, en dit zowel tijdens de werken als bij
exploitatie van de nieuwe infrastructuur.

Diverse onderzoeken duiden op een significante afname van de broeddensiteit
bij vogels in de nabijheid van verkeerswegen. Ook het foerageergedrag zou
beïnvloed worden. Verstoring blijkt hierin de belangrijkste factor te zijn
(Reijnen et al. 1997, Lensink et al. 2001).

De verstoringeffecten zijn afhankelijk van ondermeer:

aard van de verstoring (geluid, licht, visueel);
frequentie van verstoring (continu, discontinu, plots);
afstand tot de verstoringbron;
gevoeligheid van de diersoort;
mogelijk optreden van tolerantie;
habitatkwaliteit van het verstoorde gebied;
periode van verstoring (vb. broedseizoen, winter,..);
populatiestructuur en –grootte.

Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat in bosrijke gebieden de afname
van habitatkwaliteit door lawaai vermoedelijk de belangrijkste oorzaak is van
lagere broeddensiteiten van vogels nabij wegen. De kritische geluidswaarden
voor bosvogels variëren tussen ongeveer 40 en 50 dB(A) (Reijnen et  al.
199714). Deze onderzoekers besluiten dat in het algemeen een zone van
ongeveer 1000 m aan beide zijden van de weg zodanig verstoord wordt dat de
habitatkwaliteit voor vogels er afneemt.

14 Reijnen R. & Foppen R. 1997. Disturbance by traffic of breeding birds: evaluation of the effect
and considerations in planning mand managing road corridors. Biodiversity and Conservation.
6:567-581.
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De geluidsverstoring bij exploitatie van de omleidingsweg, betreft in hoofdzaak
een permanente, continue verstoring.

De effecten op het omgevingsgeluid zijn sterk afhankelijk van de situering van
het tracé al dan niet binnen bebouwde omgeving en al dan niet ter hoogte van
bestaande wegenis of spoor. Waar tracévoorstellen gebundeld worden met
bestaande wegenis of spoorweg en/of doorheen bebouwde zones snijden, is
het bestaande geluidsklimaat reeds verstoord. Uit de discipline geluid blijkt dat
langs de drukke verkeerswegen (Maastrichtersteenweg, Bilzersteenweg,
N758,..;) het omgevingsgeluid al danig verstoord is. Op minder dan 50m ligt
het LA,EQ-niveau al boven de 60 dB(A). Op minder dan 25m ligt het zelfs al
boven de 65 dB(A). Ook ter hoogte van de Neremweg en de Bodemweg,
worden nu reeds hoge geluidsniveaus opgemeten. Voor de tracés die
gebundeld met deze bestaande infrastructuren lopen, zijnde ZO2 en
Neremweg zal de bijkomende verstoring, zowel qua geluid, verlichting als
beweging eerder beperkt zijn (zie ook discipline geluid).

Een aantal tracéalternatieven worden echter voorzien aan de rand van of
binnen een aantal (zeer) waardevolle natuurgebieden en/of binnen de open
ruimte. Uit de discipline geluid blijkt het beste geluidsklimaat teruggevonden
wordt ter hoogte van het natuurgebied de Kevie en in de nieuwe woonwijk
Wielewaalstraat. Bovendien betreft het hier natuurgebieden die van groot
faunistisch belang zijn en waar een aantal (zeer) verstoringsgevoelige soorten
voorkomen.

Bij de effectbespreking wordt nagegaan hoe de habitatkwaliteit in het
habitatrichtlijngebied De Kevie beïnvloed wordt. Verstoring wordt beoordeeld
als, afhankelijk van het gekozen tracé, verwaarloosbaar tot zeer significant
negatief (0 tot ---).

Verlichting leidt voor nachtactieve fauna tot een beperking van de actieve
periode (o.m. de Molenaar et al. 200015, de Molenaar 200316). Bij een aantal
soorten leidt verlichting tot ontwijkingsgedrag. Hierdoor kunnen

15 De Molenaar J.G., Jonkers D.A. & Sanders 2000. Wegverlichting en natuur. III. Lokale invloed
van wegverlichting op een gruttopopulatie. Alterrarapport 064, Wageningen.
16 De Molenaar J.G. 2003. Lichtbelasting. Een overzicht van de effecten op mens en dier.
Alterrarapport 778, Wageningen.

foerageergebieden of migratieroutes verloren gaan. Hierdoor kan verlichting
onder meer de barrièrewerking van wegen versterken (zie verder). Er is op
plan-niveau nog geen informatie over verlichting beschikbaar. Daarom wordt
dit niet verder besproken, en is dit een aandachtspunt op projectniveau.

Tijdens de aanlegfase ontstaat een tijdelijke maar ingrijpende geluid- (en
licht)verstoring. Door deze hoge verstoringsintensiteit en het discontinue
karakter ervan, is geen ontwikkeling van tolerantie mogelijk. Dit is een
aandachtspunt op projectniveau.

Versnippering en barrièrewerking
Waar verschillende tracévarianten gebundeld worden met bestaande
lijninfrastructuren, houden ze slechts in relatief beperkte mate een verdere
versnippering van de leefgebieden in. De barrièrewerking van deze bestaande
infrastructuren zal met de realisatie van de omleidingsweg algemeen genomen
bestendigd worden.
Echter in geval van de spoorweg, kan aangenomen dat de spoorwegbermen
als groene as een zekere corridorfunctie vervullen in noord-zuid richting.

Waar tracévarianten eerder in de open ruimte gesitueerd worden, is de
versnipperende werking wel degelijk van groot belang.

Anderzijds worden er lokaal kleine landschapselementen, die fungeren als
habitat en als corridor voor verschillende fauna (oa. vleermuizen) en flora,
gedwarst. Bij dwarsen van bvb. waterlopen en grachten moet vermeden
worden dat de corridorfunctie ervan verloren gaat door inbuizing of inkokering
(zie ook discipline oppervlaktewater). Voor de algemene milderende
maatregelen m.b.t. het verleggen en dwarsen van waterlopen wordt verwezen
naar de discipline oppervlaktewater. De versnippering en barrierewerking is
aldus, afhankelijk van het gekozen tracé, verwaarloosbaar tot significant
negatief (0 tot --).

19.3.1.2 Potentiële ontginning
Zoals reeds aangegeven in de discipline grondwater kan een ontginning de
grondwatertafel beïnvloeden. Rekening houdend met de kwetsbare en
waterafhankelijke ecotopen ter hoogte van de Jeker en het
habitatrichtlijngebied, kunnen deze ecotopen hierdoor indirect aangetast
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worden. Dit dient verder in het projectMER in detail onderzocht te worden.
Bijkomend zal tijdens de werkzaamheden bijkomende verstoring tgv de
ontginningsactiviteiten optreden.
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19.3.2 Detailbespreking

NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Ecotoopinname en -creatie - Doortrekking Molenweg tot
N730 betekent inname van
verwaarloosbare oppervlakte
waardevolle ecotopen (0)
effect.
- Traject Molenweg tot N49
gebundeld met bestaande
wegenis. Echter, langs
Molenweg een houtkant met
autochtone bomen en struiken
Gezien zeldzaamheid van
autochtone bomen en struiken
is ecotoopinname een matig
tot significant (-/--) effect
- Binnen de zoekzone tussen
N79 en N758 is de
ecotoopinname beperkt en
bijgevolg matig (-) negatief
effect.

De omleidingsweg komt te
liggen in en aan de rand van
ecologisch zeer belangrijk
gebied.
- noordelijke ligging tracé
betreft zeer beperkte inname
SBZ, VEN en ENR en
betekent slechts beperkte
inname van waardevolle tot
zeer waardevolle ecotopen die
van faunistisch belang zijn.
Daarom matig negatief (-)
effect.
- centrale of zuidelijke ligging
tracé betekent belangrijkere
inname waardevolle en zeer
waardevolle ecotopen die van
faunistisch belang zijn. Dit
betreft significant tot zeer
significant negatief (-/--) effect.

- Verbinding Blaarstraat met
N79 is gesitueerd thv een
waardevol grasland. Het gaat
om een geïsoleerd perceel. De
impact is daarom matig
negatief (-).
- traject zoals BPA
Moerenpoort betekent inname
van waardevolle ecotopen
langs het spoor. Omdat deze
ecotopen deel uitmaken van
een groen ‘lint’ langs het spoor,
is dit een significant negatief
effect (--).

- Er worden slechts heel
beperkt waardevolle ecotopen,
aansluitend op het groen lint
langs het spoor ingenomen.
Gezien de sterk beperkte
oppervlakte van percelen aan
de rand, is de ecotoopinname
verwaarloosbaar tot matig
negatief (0/-)

- Binnen de volledige
zoekzone komen waardevolle
tot zeer waardevolle ecotopen
voor. Zowel bij een meer
oostelijke als bij een meer
westelijke ligging van het tracé,
gaat het over een significant (--
) negatief effect.

Vernatting en verdroging Omgeving met
verdroginggevoelige ecotopen
(bronzones, grote
zeggengemeenschap)
Uit discipline water blijkt echter
dat er geen verdrogende
effecten zullen ontstaan.
Daarom: verwaarloosbaar
effect (0).

- Situering in de Jekervallei
met (grond)waterafhankelijke
vegetaties en kwetsbare
habitats van relevante soorten
- Uit discipline water blijkt dat
verdroging kan optreden ten
gevolge van bemaling en
drainage ten gevolge van de
langsgrachten. Invloedssfeer
echter relatief beperkt.
- ligging op/nabij oever van de

- geen verdroginggevoelige
habitats of vegetaties in de
nabije omgeving
- verdrogende werking is nihil
(zie discipline water)
Verwaarloosbaar effect (0)

- geen verdroginggevoelige
habitats of vegetaties in de
nabije omgeving
- verdrogende werking is nihil.
(zie discipline water)
Verwaarloosbaar effect (0)

Situering in de Jekervallei met
(grond)waterafhankelijke
vegetaties en kwetsbare
habitats van relevante soorten
Uit discipline water blijkt echter
dat er geen verdrogende
effecten zullen ontstaan.
Daarom: verwaarloosbaar
effect (0).
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NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

waterloop hypothekeert
ontwikkeling van de waterloop.
Beoordeling: significant
negatief effect (--).

Verstoring Zone tussen N758 en N49:
- bij situering ten oosten van
het ziekenhuis, komt een
belangrijke verstoringbron
nabij het open ruimtegebied te
liggen. De omgeving van de
St. Martinuskerk is een
waardevolle hellingweide met
populier. Dit waardevolle
gebied komt onder sterkere
invloed van geluidverstoring.
Dit betekent een matig
negatief effect (-)
- bij situering ten westen van
het ziekenhuis, wordt de
geluidsverstoring van het open
ruimtegebied beperkt.
Bijgevolg een matig tot
significant negatief effect (0/-).

- noordelijke ligging tracé
betreft verstoring van SBZ,
VEN en ENR en ecotopen die
van faunistisch belang zijn. Dit
betreft significant negatief (--)
effect.
- centrale of zuidelijke ligging
tracé betekent een meer
uitgesproken verstoring van
SBZ, VEN en ENR en
ecotopen die van faunistisch
belang zijn. Dit betreft zeer
significant negatief (---) effect

Gezien het huidige
geluidklimaat is de bijkomende
verstoring van het zuidelijk
gelegen waardevol gebied De
Kevie matig negatief (-).

Gezien het huidige
geluidklimaat, bepaald door de
aansluiting op wegenis, en
inbedding in bebouwde zone,
is de bijkomende verstoring
van het zuidelijk gelegen
waardevol gebied De Kevie
verwaarloosbaar negatief (0).

Het betreft een gebied met
belangrijke faunistische
waarden. Dit gebied komt
lokaal onder sterkere invloed
van geluidverstoring. Dit
betekent een matig negatief
effect (-)

Versnippering en
barrièrewerking

Zone tussen N730 en N758:
- aansluiting op bestaande
Molenweg
- aansluiting op bebouwde
zone in omgeving tussen
Molenweg en N730
- belangrijk gebied voor fauna
met zeer relevante soorten als
Das, Geelgors en Eikelmuis.

De zoekzone ligt aan en in de
randzone van De Kevie. Het
meest noordelijke voorstel sluit
aan op de Ambiorixkazerne en
is  matig  negatief  (-).  De
versnippering bij een meer
zuidelijke situering neemt toe
en is significant negatief (--).

De verbinding tussen de
Blaarstraat en de N79 vormt,
gezien de aansluiting op
bebouwing, geen belangrijke
bijkomende versnippering en
dus verwaarloosbaar (0) effect.
Het alternatief zoals
opgenomen in BPA
Moerenpoort sluit aan op het

Gezien aansluiting met
bestaande wegenis en
infrastructuren is versnippering
zeer beperkt. Daarom matig
negatief (-) effect.

De zoekzone is gelegen in een
waardevol gebied, dat op
heden een vrij aaneengesloten
geheel tussen de spoorweg en
de Neremweg vormt. Door het
nieuwe traject wordt dit gebied
in belangrijke mate
versnipperd en zal de
ecologische waarde sterk
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NO ZO

ZO –1 Ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat

ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

De bijkomende
barrièrewerking van hun
leefgebied is dan ook een
matig (-) negatief effect.
Zone tussen N758 en N49:
- het meest oostelijke voorstel
betekent een sterke
versnippering van een zone
die op heden nog relatief intact
is. Dit betekent een significant
(--) negatief effect.
- bij situering ten westen van
het ziekenhuis, is de bundeling
met bestaande infrastructuren
maximaal en versnippering
bijgevolg verwaarloosbaar (0).

Bovendien is dit leefgebied
voor o.m. de Das. Mortaliteit
van dit dier door aanrijding (en
dus barrièrewerking) is een
significant negatief effect (--).

spoor, maar kan de
corridorfunctie van de
spoortaluds hypothekeren.
Deze waardevolle taluds
vormen nl. een noord-zuid
corridor doorheen het
stedelijke gebied. Deze
versnippering is een significant
(--) negatief effect.

aangetast worden.
Bij een meer oostelijke ligging
van het traject is de
versnippering relatief minder
uitgesproken dan bij een meer
westelijke ligging, doch nog
altijd van belang. Res.
significant (--) en zeer
significant (---) negatieve
effecten.

Bovendien is dit leefgebied
voor o.m. de Das. Mortaliteit
van dit dier door aanrijding (en
dus barrièrewerking) is een
significant negatief effect (--).

19.3.3 Cumulatieve effectbespreking

ZO –1 + ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat +
deel spoorlijn - Neremweg

ZO –2 + inclusief ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat + deel spoorlijn - Neremweg

Realisatie NO en ZO omleidingsweg

Ecotoopinname en –creatie De aantasting van beschermde gebieden en inname
van overige waardevolle ecotopen, en habitat van
beschermde en relevante soorten zoals de Das,
leiden tot zeer significant negatieve effecten (---).

Er is geen aantasting van beschermde gebieden.
De inname van andere waardevolle tot zeer
waardevolle ecotopen betreffen vooral de bermen van
de spoorweg (indien BPA Moerenpoort) en de
ecotoopinname in de zone Neremweg. De aantasting
van waardevolle ecotopen en habitat van relevante
soorten, is matig (-) indien BPA Moerenpoort niet
gevolgd wordt, en significant negatief indien BPA
Moerenpoort gevolgd wordt (--).

Op vlak van ecotoopinname domineren de effecten
van de ZO omleidingsweg. De effectbespreking is
dan ook zoals bij voorgaande kolommen.
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Vernatting en verdroging De ontwikkeling thv deel spoorlijn-Neremweg en ZO-1
zijn gesitueerd in een gebied met zeer kwetsbare
grondwaterafhankelijke vegetaties en soorten. Gezien
verdroging door drainage zal ontstaan: significant
negatief effect (--).

De ontwikkeling thv deel spoorlijn-Neremweg is
gesitueerd in een gebied met zeer kwetsbare
grondwaterafhankelijke vegetaties en soorten. Echter,
er wordt geen drainage of verdroging verwacht (zie
discipline water): verwaarloosbaar (0) effect.

Ook de NO omleidingsweg is gelegen in gebied waar
in de omgeving verdroginggevoelige ecotopen
voorkomen. Echter deze liggen op ruimere afstand,
dan de verdroginggevoelige ecotopen bij ZO-2 en
deel spoorlijn-Neremweg. Gezien verdroging door
drainage thv ZO-1 zal ontstaan: significant negatief
effect (--).

Verstoring Binnen de verstoringperimeter liggen biologisch
waardevolle en kwetsbare en beschermde
leefgebieden en habitats. Gezien het faunistisch
belang betreft dit een zeer significant negatief (---)
effect

Het huidige geluidklimaat is er dominant. Bovendien is
dit tracé gesitueerd in een gebied dat minder
kwetsbaar is voor geluidverstoring, met uitzondering
van zone spoorlijn-Neremweg. Bijgevolg matig
negatief (-).

Verstoring door ZO omleidingsweg is van relatief
beperkt belang. Verstoring door NO omleidingsweg
hangt af van de tracékeuze, waarbij vooral bij impact
op omgeving St. Martinuskerk effecten zich
manifesteren. Dan ontstaat een matig negatief (-)
effect.

Versnippering en
barrièrewerking

Sterke versnippering van leefgebied van o.m. de Das
en versnippering open ruimte. Vooral uitgesproken
door zone Neremweg en bij zuidelijke situering in
zoekzone variant 1. Effect varieert van significant (--)
tot zeer significant (---) negatief effect.

Versnippering van leefgebied van o.m. de Das en
versnippering open ruimte in de zone Neremweg.
Effect matig tot significant (-/--) negatief.

Sterke versnippering van leefgebied van o.m. de Das
en versnippering open ruimte. Effect significant tot
zeer significant negatief effect (--/---).
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19.4 Milderende maatregelen

19.4.1 Dwingende maatregelen

Ecotoopinname
Van groot belang zijn algemene voorzorgsmaatregelen en principes zoals:

goed overwogen breedte van de weg, zo smal mogelijk;
maatregelen om ruimte-inname tijdens aanlegfase te beperken en gebruik
van vaste rijroutes tijdens aanlegfase die door weinig
kwetsbare/waardevolle ecotopen lopen; tijdelijke stockage van gronden ter
hoogte van antropogeen verstoorde zones waarbij waardevolle en
beschermde ecotopen, maar ook kleine landschapselementen maximaal
gevrijwaard worden (aandachtspunt ifv project-MER/ontheffingsdossier);
vermijden of zo sterk mogelijk beperken van inname van verboden te
wijzigen vegetaties volgens het Vegetatiebesluit en het Bosdecreet, overige
waardevolle en beschermde ecotopen en habitats. Bij inname van
vegetaties met verbod op wijziging of van bos dient deze gecompenseerd
te worden conform het Vegetatiebesluit en Bosdecreet. Dit is een belangrijk
aandachtspunt voor de toekomstige project-MER of ontheffing.

Vernatting en verdroging
In de disciplines grond- en oppervlaktewater worden milderende maatregelen
besproken. Vanuit de discipline fauna en flora wordt het belang van het
vermijden van verdroging onderstreept. Hiervoor zijn het vermijden van
bemaling en het verondiepen en doordacht lokaliseren van de grachten van
belang.

Verontreiniging
Milderende maatregelen worden besproken in de disciplines grond- en
oppervlaktewater, bodem en lucht.
Het rechtstreeks lozen van het afstromend water van de weg naar de Jeker
dient te worden vermeden. Een KWS-afscheider is noodzakelijk.
Gecontroleerde infiltratie van het wegwater in weggrachten is nodig. Gezien de
zuiverende capaciteit van vegetaties, is een goed ontwikkelde vegetatie in
deze grachten van belang.

Verstoring
geluidswerende maatregelen (zie discipline geluid);
beperken van wegverlichting tot het strikt noodzakelijke in functie van de
veiligheid (vb. enkel aan kruispunten);
aangepaste wegverlichting (neerwaarts gericht, verkeersgeleidend licht,
minimale verstrooiing, aangepaste golflengte verlichting).

19.4.2 Aanbevelingen en suggesties

Ecotoopinname
De ecotoopcreatie kan als een milderende maatregel ten aanzien van de
ecotoopinname beschouwd worden. Ecotoopcreatie kan geoptimaliseerd
worden door:

aanplantingen met inheems, standplaatsgeschikt en bij voorkeur
autochtoon genetisch materiaal;
op ecologische wijze aanleggen, inrichten en beheren van bermen, taluds,
grachten;
gebruik van streekeigen structuren;
streekeigen grondspecie en voedselarme toplaag voor aanleg taluds (voor
zover relevant)).

De verbinding Blaarstraat met N79 wordt bij voorkeur meer westelijk
gesitueerd zodat geen aansnijding van een waardevol grasland gebeurt.

Vernatting en verdroging
In de disciplines grond- en oppervlaktewater worden milderende maatregelen
besproken. Vanuit de discipline fauna en flora wordt het belang van het
vermijden van verdroging onderstreept. Hiervoor zijn het vermijden van
bemaling en het verondiepen en doordacht lokaliseren van de grachten van
belang.

Versnippering en barrièrewerking
Maximale aansluiting op bebouwing, infrastructuren en bestaande wegenis;
behoud van actuele corridors en stapstenen is prioritair: maximaal behoud
van bestaande bomenrijen, bermen van spoorweg (van belang bij o.m.
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ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat), houtkanten, rietgrachten en
waterlopen;
aanleg nieuwe corridors en faunapassages waar het tracé bestaande
migratieroutes en corridors doorsnijdt. Aeolus (2004) beschrijft de
noodzaak van amfibieëntunnels in het deel dat het kortst aansluit bij de
Neremweg. Maar ook voor overige fauna kunnen maatregelen afgewogen
worden in functie van de migratie van de Das, Eikelmuis, Steenmarter en
andere diersoorten. Dit vormt een aandachtspunt voor het
projectMER/ontheffingsdossier;
vermijden inbuizen van waterlopen en langsgrachten; behoud oeverzone
en voldoende hoge overbrugging (in functie van vleermuizen) bij kruising
van waterlopen. Voor Watervleermuis is een overbrugging hoger dan 50
cm boven waterniveau nodig;
Vanuit de discipline oppervlaktewater wordt bij de kruising van de Jeker
een overwelving voorgesteld waarbij een zone van 5m aan weerszijden
van de oever gevrijwaard wordt binnen de overwelving. Deze ruimte laat
een ecologische natuurlijke ontwikkeling van de Jeker toe en zorgt voor het
behoud van migratiemogelijkheden langsheen de oever van de Jeker.

Verstoring
timing van de werken afstemmen op broedseizoen van vogels. Het starten
van de werken tijdens de broedperiode is nefast voor het broedsucces van
vele legsels;
geluidswerende maatregelen (zie discipline geluid);
beperken werken bij kunstlicht, in het bijzonder in de kritische periode
tussen half april en eind juli wanneer de kraamkamers van vleermuizen
opgebouwd en de jongen gezoogd worden.
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20 Landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie

20.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied beperkt zich niet enkel tot het plangebied. Het studiegebied
wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de
effecten van die ingrepen voelbaar zijn op het landschap als erfgoed,
dynamische relatiestelsel en als zintuiglijk (hoofdzakelijk visueel)
waarneembaar verschijnsel. Op microschaal kan het plan gevolgen hebben
voor waardevolle, beschermde of te beschermen landschappelijke en
archeologische elementen in de onmiddellijke omgeving van de geplande
ingreep. Op meso- en macroschaal zullen ook de landschappelijke gehelen
waartoe deze elementen behoren invloeden van het plan ondervinden. Hierbij
wordt onder meer rekening gehouden met de visuele reikwijdte van de
ingreep.

20.2 Beschrijving referentiesituatie

Het landschap wordt beschouwd als erfgoed, dynamisch relatiestelsel en
zintuiglijk (hoofdzakelijk visueel) waarneembaar verschijnsel. De beschrijving
van de referentiesituatie omvat een analyse en een evaluatie van de
bestaande landschappelijke structuur in de omgeving van het plangebied.

Macro- en mesoschaal
Het plangebied ten zuiden van de Jeker is hoofdzakelijk gesitueerd in de
Ankerplaats ‘Jekervallei tussen Tongeren en Mal’. Het is een vlak tot zacht
golvend gebied met aan de noordwestelijke rand een sterk verstedelijkt

weefsel, met bebouwing, bedrijven en infrastructuren. De open ruimte wordt
bepaald door de natuurlijke omgeving van de Jekervallei. In de omgeving van
Mal gaat dit natuurlijk landschap geleidelijk over een agrarisch landschap. Het
noordelijk deel van het plangebied sluit aan bij de ankerplaats Kasteeldomein
van ’s Herenelderen. De landschapsatlas wordt weergegeven op Kaart 20-1.

Cultuurhistorische ontwikkeling
Het plangebied is gelegen in het traditioneel landschap ‘Boomgaardgebied van
Tongeren-Borgloon.’ Dit is een open landbouwgebied op golvende plateaus,
doorsneden met smalle valleien. Het landschap wordt bepaald door de kleine
hoopdorpen op korte afstand van elkaar en grote geïsoleerde hoeven. Het
landschapsbeeld wordt gevormd door verspreide bosjes, wijdse panoramische
zichten op de plateaus, kortere zichten in de valleien en doorkijken in de
hoopdorpen en geïsoleerde (kasteel)hoeven. Deze elementen vormen de
structurerende beelddragers van de open talrijke kleine geomorfologische,
cultuurlandschappelijke, archeologische en biotische elementen en hebben
een sterk structurerend vermogen door hun opvallendheid in de open ruimte.

Het gebied heeft een opmerkelijke waarde op hydrografisch vlak. In
tegenstelling tot de Herk en de Demer, die hun dalen verder eroderen, hoogt
de Jeker haar dal aan. Dat opvullingsstadium is hier duidelijk waarneembaar.
Tussen Jeker en Oude Jeker strekt zich een ca. 1 km breed alluvium uit.
Venige depressies kenmerken de oude Jekermeanders. Het gehucht Blaar is
één van de stedelijke buitingen die in de 12de eeuw met de stad Tongeren in
een stadsvrijheid werden verenigd. De Blaarmolen was de meest
stroomafwaarts gelegen molen van alle Tongerse watermolens op de Jeker.
De ontwateringsgrachten in de Jekervallei getuigen van de voormalige
landbouwpraktijk, waarbij de beemden voornamelijk als hooiweiden
fungeerden. De historische percelering is er grotendeels herkenbaar. Het
kasteel Scherpenberg was een belangrijk leengoed, afhankelijk van het
leenhof van Hamal en Rutten. Het restant van een dreef gaat richting Nerem

Landschapstructuur en landschapsbeeld
Opvallend is het voorkomen van een aantal lijnvormige structuren die het
gebied doorsnijden en begrenzen. Het betreft de verlaten spoorbedding en de
dreef naar het kasteel. Het westelijke gedeelte van de Ankerplaats is een
uitgestrekt beemdgebied dat gedraineerd wordt door de Flotsbeek die talrijke
dwarslopende leigrachten opvangt. Die Zuurbeemden fungeerden tot even na
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de 2de wereldoorlog haast uitsluitend als hooiweiden die tot twee maal per
jaar werden gemaaid. Later werden de weiden beplant met populieren. De
verruigde percelen zijn omgeven door hoog uitgegroeide - veelal meidoorn -
hagen. In de nabijheid van de Jeker bestaan de lange perceelsgrenzen uit
hoge hagen van elzenhout of tronkeiken, terwijl de bochtige oostflank is
afgeboord met knotwilgen. De spoorwegbermen van zowel de oude route naar
Aken als de huidige lijn Tongeren-Luik worden ingenomen door houtige
struwelen.

Het gebied wordt gekenmerkt door een grote landschappelijke variatie:
hooilanden, drassige terreinen, moerassen en rietkragen, dit alles omzoomd
door hoogstamboomgaarden, struwelen van els of wilg en populieren.
Noordelijk heeft de Blaarmolen met kolkvijver een schilderachtig effect. Verder
zijn het kasteelpark van Scherpenberg, de oude spoorlijn naar Aken, die het
gebied richting Tongeren doorkruist, en de beemden langs de Ezelsbeek
landschapsbepalend en van esthetisch belang. Het gebied heeft een educatief
en recreatief belang. Het fungeert als een groene long voor de in de
onmiddellijke nabijheid gelegen stedelijke agglomeratie. Fiets- en
wandelroutes zijn er uitgestippeld.

Het park van de oostelijke Jeker is omwille van, esthetische en
natuurwetenschappelijke redenen beschermd als landschap (1985). Ook de
Galgenberg is omwille van esthetische, historische en
natuurwetenschappelijke motieven beschermd als landschap (1985). Door het
natuurgebied lopen 4 wandelpaden; het keviepad (1,5 km), het molenpad (4,5
km), het dierenpad (7 km) en het plantenpad (11km).

De Oostelijke Jeker is een landschapspark van 200 ha en bestaat uit vier
reservaten:

De Beemden: gebied tussen de Jeker en de Oude Jeker, gekenmerkt
wordt door vochtige hooi- en weilanden;
Het Hardel: gebied ten noordoosten van De Beemden, dit moerassig
bosgebied herbergt een unieke flora en fauna;
De Meersen: gebied in het oostelijke deel van het landschapspark met een
grote variatie aan vegetatie waaronder rietvelden, elzenbosjes en een
venige depressies;
De Kevie: deze naam wordt meestal gebruikt voor het gehele
natuurgebied, maar omvat eigenlijk alleen het centrale gedeelte. Dit deel

van het landschapspark vormt het overgangsgebied tussen de
verschillende reservaten, de vegetatie is daarom zeer divers, er zijn zowel
hooilanden, moerassen als venige gebieden.

De randen van de stedelijke ontwikkeling vormen negatieve beelddragers. De
impact van het bedrijventerrein Overhaem wordt beperkt door de ligging achter
de spoorwegberm. Het gebied wordt bedreigd door verstoringen in de
waterhuishouding, verwijderen van landschapselementen, bouwwerken en
wegenaanleg. De recente bebouwing levert geen bijdrage tot de
landschapswaarden

Het landschap ten noorden van de Maastrichtersteenweg wordt bepaald door
de variatie aan half-open zichten, enerzijds begrensd door de (historische)
bebouwing en enkele boomgaarden en anderzijds door bomenrijen, stroken
bos en graslanden beplant met populieren. In de verdere omgeving primeert
open akkergebied. Het gebied is attractief voor zachte recreatie. Er zijn fiets-
en wandelroutes uitgestippeld. De landschapskenmerkenkaart wordt
weergegeven op Kaart 20-2.

De Galgenberg is op basis van esthetische, historische en
natuurwetenschappelijke waarden beschermd als landschap (KB 19 08 1985)
(zie Kaart 20-3).

Landschap als erfgoed
In de '60-er jaren werd de Jeker tussen het Hardel en de Kevie verbonden met
de Oude Jeker waardoor een gedeelte van de oorspronkelijke rivier kwam
droog te liggen en plaatselijk zelfs werd gedempt. Die ingreep stelde de
Blaarmolen, voormalige watermolen op de Jeker, buiten bedrijf. Het is de
meest stroomafwaarts gelegen molen van alle Tongerse watermolens op de
Jeker. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf,
bereikbaar via een inrijpoort. De Jeker stroomde voorheen langs de zuidzijde
van het erf. Hier bevindt zich nog de kolkvijver die aan het geheel een
schilderachtige aanblik geeft. Aan de overzijde van de straat staat een ruime
dwarsschuur onder zadeldak. Ook de Oude Jeker werd in die tijd ter hoogte
van de Kevie verbreed en rechtgetrokken, waardoor enkele oude meanders
achterbleven.

Het kasteel Scherpenberg, ooit een belangrijk leengoed afhankelijk van het
leenhof van Hamal en Rutten, bevindt zich op het grondgebied van Nerem.
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Scherpenberg fungeerde als schuilplaats voor de inwoners van Nerem in tijden
van onrust en oorlog. In zijn huidige vorm is het een langgerekt complex met
resten van de oorspronkelijke donjon, poortgebouw, woonhuis en
dienstgebouw ten noordoosten. In het park erachter staan twee ronde
torentjes met ingesnoerde naaldspits. Het restant van een dreef gaat richting
Nerem.

De Baverstraat is gelegen op het tracé van de Romeinse weg Tongeren-Kleine
Spouwen-Rosmeer. De Blaarstraat is gelegen op het tracé van de Romeinse
weg naar Maastricht.

Het kasteel 's Herenelderen is een U-vormig waterkasteel, bestaande uit
componenten van verschillende perioden, waarvan het oudste uit de 16de
eeuw (laatgotiek). De omgrachting is nagenoeg intact. Het omgevende
landschapspark met vijvers wordt afgeboord door de Witte Dreef. Haaks
daarop ligt de Eikelendreef die aansluit op een zone met historisch stabiele
percelering en historisch stabiel bosgebied.

Berg is een klein panoramisch gelegen dorp. Berg lag aan de heirwegen naar
Nijmegen en Keulen - Bavay. Berg ligt op een heuvelrug gevormd door de
Trappersberg, de kerkheuvel en de Galgeberg. Op de Galgeberg (123 m)
stond een galg vanaf de 13e eeuw. Tumuli uit de Romeinse tijd op het
Tomveld en graven uit de tijd van de Merovingen wijzen erop dat Berg al lang
bewoond is.

Op het Sint-Antoniusveld (Heurkensberg) zijn talrijke roerende archeologica
gevonden uit verschillende periodes (CIA 150788, 150092, 700068, 700072,
700605, 700827).

De Moerenpoort is opgenomen als bouwkundig erfgoed. Het is de enige
overgebleven poort van de van de middeleeuwse stadsomwalling. Het bestaat
uit een vierkante constructie  gebouwd in 1379 als vervanging van de
oorspronkelijke 13de eeuwse toren. De Moerenpoort werd voor het eerst
gerestaureerd in 1892 en recentelijk voor een tweede keer.

Microschaal
Het plangebied wordt visueel in drie zones opgedeeld: de zone ten zuiden van
de Maastrichtersteenweg (N79), de zone ten noorden van de

Maastrichtersteenweg en de zone ten westen van de spoorlijn Tongeren-Luik.
Deze gebieden hebben eigen specifieke kenmerken:
- Het gebied ten zuiden van de N79 wordt bepaald door de vallei van de

Jeker en de bebouwing ten zuiden van de Trichtesteenweg en de
Blaarstraat. Deze bebouwing vormt een negatieve beelddrager. Vooral de
voormalige kazerne is erg dominant. Het gebied wordt bepaald door de
open zichten naar het natuurgebied De Kevie. Dit gebied kent een
belangrijke recreatief medegebruik. Het landschap is erg gevarieerd;

- De zone ten westen van de spoorlijn wordt bepaald door bosjes en
weilanden. De bermbegroeiing langs het spoorwegtracé is een positieve
beelddrager. Het gebied is erg kleinschalig;

- Het gebied ten noorden van de Maastrichtersteenweg wordt bepaald door
de lintbebouwing langs de N79 en de N758 (negatieve beelddrager), het
algemeen hospitaal (negatieve beelddrager) en het zicht op de kern Berg
(positieve beelddrager). Het reliëf is sterk bepalend. Het agrarisch gebruik
van de percelen overweegt maar er zijn relicten van kleine
landschapselementen en bosbestanden (positieve beelddragers).
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20.2.1 Detailbeschrijving

NO ZO

ZO –1 Ontsluiting Blaarstraat ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg
Voor deze relatie is een brede zoekzone aangeduid. De
Molenweg vormt ruwweg de oostelijke grens van de
zoekzone. De westelijke grens wordt bepaald door
Hazelereik. Het landschap wordt bepaald door het sterk
reliëf. De Bergerstraat loopt centraal van west naar oost
in het gebied. Deze verbinding is historisch. Het was de
rechtstreekse weg van Berg naar Tongeren. De N758 is
gesitueerd op het tracé van en Romeinse weg. Langs
Hazelereik was een Romeinse bron gelegen. Het
plateau van Berg biedt een mooi perspectief op de
vallei van de Jeker en Maas.

Berg is een klein panoramisch gelegen dorp. Berg lag
aan de heirwegen naar Nijmegen en Keulen - Bavay.
Berg ligt op een heuvelrug gevormd door de
Trappersberg, de kerkheuvel en de Galgeberg. Deze
heuvelrug beheerst een deel van de Jekervallei. Op de
Galgeberg (123 m) stond een galg vanaf de 13e eeuw.
Tumili uit de Romeinse tijd op het Tomveld en graven
uit de tijd van de Merovingen wijzen erop dat Berg al
lang bewoond is. Berg komt ook in aanmerking als een
vesting van de Eburonen. Het schip van de Sint-
Martinuskerk dateert uit de 11e eeuw, de toren uit de
12de eeuw. Onder het altaar vond men in 1869 een
Romeinse viergodensteen uit de 2de eeuw.

Ten noorden van het woonlint van de N79 is een sterk
talud in de helling van de heuvel gelegen. De Ferraris
en de Vandermaelen kaarten duiden dit talud aan als
de berm van het oude wegtracé naar Maastricht.

Het ziekenhuis is ingeplant in de jaren 70 van de vorige
eeuw. Uit die tijd dateert ook suburbanisatie. Hazelereik
vormt de oostelijke grens van de stadsuitbreiding.

Het landschap ten westen van Berg is erg waardevol.
Langs de N758 is het langschap gefragmenteerd door
de lintbebouwing en zijn er ook minder
landschapselementen.

Deze variant buigt af van de N79 ten
westen van de kruising met de
Eerste Meistraat. De weg kruist de
Blaarstraat ter hoogte van de
Harderweg en wordt aangelegd op
de noordelijke oever van de Jeker.
Na de kruising met de spoorlijn buigt
de weg af naar het zuiden waarna hij
aantakt op de Neremweg. Het tracé
is ook hier aangeduid als een brede
zoekzone.

Het tracé van de N79 naar de Jeker
is sterk hellend. De weg wordt
aangelegd in de ankerplaats
‘Jekervallei tussen Tongeren en
Mal’. Ten zuiden van de Blaarstraat
loopt de weg op de rand van het
Habitatrichtlijngebied ‘Jekervallei en
bovenloop van de Demervallei’.’

Het landschap wordt een afwisseling
van voedselrijke ruigten, schraal
hooiland en relictbossen

De natuurlijke loop van de Jeker is
gewijzigd. Beide oevers zijn sterk
verschillend. De noordelijke oever is
geleidelijk ingenomen door stedelijke
functies, de zuidelijke oever heeft
een natuurlijk voorkomen. Vooral ter
hoogte van de kazerne nadert de
bebouwing en de verharding de
oeverzone. Ter hoogte van de
Harderweg en de spoorwegberm is
het natuurlijk karakter van de vallei
behouden.

Ter hoogte van de voorziene
aansluiting met de N79 zijn munten
uit de Laat-Romeinse tijd gevonden.
Het betrof echter munten uit

De ontsluiting van de Blaarstraat
kan opgevat worden via het
bestaande knooppunt met de N79
of de bestaande aantakking met de
Jaminéstraat. Wanneer de
bestaande tunnelkoker van de
Jaminéstraat afgesloten wordt voor
doorgaand verkeer kan een
bijkomende verbinding voorzien
worden om omrijdend verkeer
tussen het centrum en de
Blaarstraat tot een minimum te
beperken.

Ter hoogte van de kazerne kan
een nieuwe verbinding
gerealiseerd worden tussen de
N79 en de Blaarstraat. Ook kan er
een parallelweg langs de
omleidingsweg aangelegd worden
welke het verkeer van de
Blaarstraat naar de N79 leidt.
De verbinding ter hoogte van de
kazerne loopt door een langs een
bestaand parkeerterreinen van een
handelszaak en door een deel van
een niet-bebouwd woonlint. Het
gebied is versnipperd. De gradiënt
van de valleihelling is duidelijk
waarneembaar. Het alternatief van
de oostelijke parallelweg is
gelegen op de rand het vallei- en
het Habitatrichtlijngebied. De
valleistructuur met kenmerkende
beplanting is behouden. De
natuurlijke gradiënt is
landschappelijk waardevol.
Ter hoogte van de ontsluiting zijn
munten gevonden uit de Vroeg-
Romeinse tijd (CAI 700006).

Deze variant volgt het
bestaande tracé van de N79 tot
aan de kruising met de
Jaminéstraat. Vervolgens wordt
een nieuwe tracé aangelegd
aan de oostzijde van het
spoorwegtalud. De spoorweg
wordt gekruist ten noorden van
de Jeker. Vervolgens sluit het
tracé aan op het tracé van
variant 1.

Ter hoogte van de
stationstunnel zijn
archeologische opgravingen
(vlakgraf) bekend uit de Midden-
Romeinse tijd (CAI 50561).

De aftakking van deze
omleidingsweg naar de
Wijkstraat via een voorziene
strook van de BPA
Moerenpoort, een huidig
doodlopende weg, geeft uit op
het bouwkundig erfgoed de
Moerenpoort.

Ten zuiden van de Neremweg
loopt het tracé in een zoekzoen;
De zoekzone duidt aan dat de
weg gebundeld kan worden met
het spoorwegtracé of het
bouwlint van de Nerem weg. Het
landschap is kleinschalig en
versnipperd. Omwille van de
talud begroeiing op het
spoorwegtalud, de opgaande
beplanting, de natte weiden en
de loop van de Nerembeek sluit
het gebied landschappelijk aan
bij het parkgebied van De Kevie.
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Ten noorden van de N758 vervolgt de omleiding de
bestaande Molenweg. De weg loopt langs het Sint-
Antoniusveld. In deze omgeving werden verschillend
roerende archeologica gevonden uit diverse periodes.

Tussen de Molenweg en de N730 moet een nieuwe
verbinding gerealiseerd worden. Het landschap is hier
kleinschalig en versnipperd. De akkers worden
omgeven door de tuinen van de woningen in de
omliggende straten.

Ter hoogte van de Baverstraat zijn archeologische
opgravingen bekend uit de Merovingische periode
(vlakgraf). Ter hoogte van het waterreservoir zijn
diverse munten gevonden en ook restanten van een
Romeinse villa (CAI 700822). In het binnengebied
tussen Molenstraat en N730 zijn munten en andere
items gevonden uit de Laat-Romeinste tijd en de Late
Middeleeuwen (CIA 52648).

aangevoerde grond (CAI 700826).

De aftakking van deze
omleidingsweg naar de Wijkstraat
via een voorziene strook van de
BPA Moerenpoort, een huidig
doodlopende weg, geeft uit op het
bouwkundig erfgoed de
Moerenpoort.
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20.3 Effectbespreking en -beoordeling

20.3.1 Algemene effectbespreking

20.3.1.1 Methodologie

Op basis van de referentiesituatie worden de effecten op het landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie beschreven en beoordeeld volgens de
volgende effectengroepen:

effecten op de erfgoedwaarde;
effecten op de landschapstructuur en het landschapsbeeld;
effecten op de perceptieve en belevingswaarde

De impact op de erfgoedwaarde
De effecten op erfgoedwaarde in het plangebied betreffen effecten op de
aanwezige ankerplaatsen, relictzones, puntrelicten en lijnrelicten, het
bouwkundig erfgoed, op het landschap als historisch ecologisch erfgoed en op
het archeologische erfgoed. De impact op het landschap als natuurlijk erfgoed
wordt besproken in de discipline fauna en flora.

Bij het onderzoek naar de impact op erfgoedwaarden wordt rekening
gehouden met zowel directe aantasting van het erfgoed als met indirecte
effecten (bijvoorbeeld door gewijzigde omgevingsomstandigheden, aantasting
van de ensemble- of contextwaarde). Indirecte aantasting van het
bodemerfgoed ontstaat door verandering van de hydrologie, compactie of
gewijzigd bodemgebruik. Bij de effectbespreking en –beoordeling wordt er
vanuit gegaan dat de invloedssfeer van bemaling nihil is gezien toepassing
van een gesloten bouwput (zie discipline grondwater). Er moet vermeld
worden dat rekening gehouden dient te worden met art. 8 van het decreet
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium van 30 juni
1993 op het gebied van de vondstmeldingsplicht.

Om de significantie van de effecten op het erfgoed te bepalen wordt eerst de
waarde van het erfgoed in de mate van het mogelijke ingeschat. Belangrijke
criteria daarvoor zijn:

Graad van bescherming:
- Beschermd
- Aangeduide ankerplaats – erfgoedlandschap

- Ankerplaats
- Bouwkundig erfgoed
- Relict

Ouderdom
Gaafheid/staat (gaaf/gerestaureerd beperkt te restaureren, grondig te
restaureren, vervallen en af te breken)
Zeldzaamheid (Kenmerkend en uniek in de streek, sporadisch
voorkomend, algemeen voorkomend in Vlaanderen)
Ensemblewaarde/context (gave en waardevolle ensembles/context,
ensembles/context met waardevolle elementen, volledig geïsoleerd geen
ensemblewaarde/contextwaarde)

Er wordt voorgesteld volgende waardering van het erfgoed te hanteren:
Waardering van het erfgoed
Zeer waardevol Beschermd erfgoed, opgenomen als te beschermen erfgoed,

ankerplaats, erfgoedlandschap;
Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder
landschap;

Waardevol Relictzone;
Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement,
bijzonder landschap lijnrelict, puntrelict;
Inventaris bouwkundig erfgoed;

Matig waardevol Beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen
landschapselement of landschap;

Weinig waardevol Structureel aangetast;
Overige.

Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of een combinatie van
de hierboven geformuleerde criteria er toe leiden dat een element een klasse
kan stijgen. Zo kan een puntrelict dat opgenomen is in de inventaris van het
bouwkundig erfgoed, gaaf, uniek en relatief oud is als zeer waardevol
gewaardeerd worden.
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Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep
bepalend voor het bepalen van de significantie. Hierbij worden volgende
categorieën onderscheiden:

Vernielen (afbraak)
Aantasting (vaak indirecte effecten als gevolg van bemaling, trillingen,
pollutie, …)
Beïnvloeding ensemblewaarde
Beïnvloeding contextwaarde
Restauratie
Renovatie

Indien de ingreep tijdelijk is of slechts leidt tot een gedeeltelijke
vernieling/aantasting dan kan dit ertoe leiden dat de significantie een klasse
daalt. Afhankelijk van de mate dat de context- of ensemblewaarde wordt
beïnvloed kan de significantie een klasse wijzigen.

Door de ingrepen te combineren met de waarde van het erfgoed kan een
significatiekader aangereikt worden die de beoordeling van de effecten als
gevolg van voorliggende plannen kunnen objectiveren. Het significantiekader
is niet absoluut en vormt louter een leidraad.

Erfgoedwaarde Weinig Matig Hoog Zeer hoog
Vernielen (afbraak) - -- --- ---
Aantasting 0 - --/--- ---
Beïnvloeding
ensemblewaarde

0 -/-- -- --/---

Beïnvloeding
contextwaarde

0 -/-- -- --/---

Restauratie/renovatie + 0 ++ +++

Ten aanzien van archeologie wordt volgend significatiekader als leidraad
gehanteerd.

Effect Significantie
Verstoorde en vergraven bodem 0
Authentieke bodem en geen gekend erfgoed -
Authentieke bodem en gekend erfgoed in de omgeving --

Er moet niet enkel rekening gehouden te worden met de gekende vindplaatsen
van archeologisch erfgoed. Deze vertegenwoordigen namelijk slechts een
fractie van de totale hoeveelheid erfgoed die in de bodem aanwezig is. Er mag
aangenomen worden dat er nog een belangrijke hoeveelheid ongekend
bodemerfgoed in het plangebied voorkomt. Daarom moeten bijzondere
voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden (zie milderende maatregelen).

Impact of de landschapstructuur en het landschapsbeeld
Deze effectgroep behandelt de wijziging van de landschapsecologische en
hydrografische structuren, wijziging in landgebruik en percelering (grootte,
vorm,…), wijziging van het microreliëf, de wijziging van de functionele relaties,
…
Door vergraving, wijzigingen van het reliëf, aanleg van weggrachten, en
dergelijke worden de typische bodemstructuren en geomorfologie gewijzigd.
Dit impliceert een verlies aan geopatrimoniumwaarde. Deze effectengroep
komt aan bod bij de discipline bodem (en in mindere mate in de discipline
fauna en flora). Door het inbrengen van nieuwe elementen en het verwijderen
van bestaande wordt de structuur van het landschap gewijzigd en gaat
landschappelijke samenhang verloren. Nieuwe infrastructuren kunnen leiden
tot een functionele versnippering van het actuele gebruik en verandering in
toegankelijkheid.

Effecten van landschapsecologische verstoring worden besproken in de
discipline fauna en flora en daarom hier niet verder behandeld. Volgend
significantiekader wordt voorgesteld.

Effect Significantie
Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties +++
Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of
globaal herstel of opwaardering minder waardevolle structuren of relaties

++

Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties +
Geen impact op samenhang of verstoring van processen 0
Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –
relaties of beperkte verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

-

Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of
relaties of een sterke, globale verstoring van reeds aangetaste structuren of
relaties

--

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties ---
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Wijziging van de perceptieve kenmerken en belevingswaarde
Verstoring van de perceptieve kwaliteiten en belevingswaarde van het
landschap ontstaan door auditieve en visuele verstoring, verandering van de
aard van het landschapstype en het minder toegankelijk worden van het
landschap. Anderzijds kunnen visueel aantrekkelijke nieuwe elementen een
opwaardering van het landschap betreffen. De versterking van recreatieve
relaties en het minimaliseren van de barrièrewerking zodat het landschap
beleefbaar blijft, vormen een belangrijke uitdaging. Dit komt echter aan bod bij
de discipline mens. Volgend significantiekader wordt voorgesteld.

Effect Significantie
Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken,
waardevolle positieve beelddragers

+++

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken ++
Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken +
Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op al sterk
aangetaste kenmerken

0

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken -
Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken --
Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken ---

20.3.1.2 Wegenis

Structuur- en relatiewijziging
Door het inbrengen van nieuwe elementen en het verwijderen van bestaande
(inname van landbouwpercelen, kleine landschapselementen, historische
dreven, …) wordt de structuur van het landschap gewijzigd en gaat
landschappelijke samenhang verloren.

De realisatie van een wegtracé betekent het toevoegen van een nieuw
element in het bestaande landschap, waardoor het wordt versneden en
versnippering optreedt.

De verstoring van de samenhang kan nog versterkt worden indien het
wegtracé wordt geaccentueerd met aanplantingen en verlichting.

Wijziging erfgoedwaarde
Aangezien de realisatie van de weg steeds zal gepaard gaan met
vergravingen is er een reële kans dat archeologische elementen worden
aangetast of verdwijnen.

De voorgestelde tracés lopen langs (noordoostelijke omleiding) en door
(zuidoostelijke omleiding) een ankerplaats. Deze omgevingen worden hierdoor
negatief beïnvloed.

Wijziging perceptieve kenmerken
Verstoring van de perceptieve kwaliteiten en belevingswaarde van het
landschap ontstaan door auditieve en visuele verstoring en het minder
toegankelijk worden van het landschap. De realisatie van een wegverbinding
zal een schaalverkleinend effect hebben op het landschap. Anderzijds kunnen
visueel aantrekkelijke nieuwe elementen een opwaardering van het landschap
betekenen. De mate waarin de weg resulteert in een wijziging van perceptieve
kenmerken is ook afhankelijk van het ontwerp zelf. Indien de weg wordt
voorzien op een talud zal dit resulteren in een grotere impact.

De versterking van recreatieve relaties en het minimaliseren van de
barrièrewerking zodat het landschap beleefbaar blijft, vormen een belangrijke
uitdaging. Dit komt echter aan bod bij de discipline mens. Licht vormt een
belangrijk onderdeel van de visueel landschappelijke beleving van het
landschap. Op planniveau is geen verlichtingsconcept voorzien.

De aanleg van de weg zal gepaard gaan met auditieve verstoring ten aanzien
van de beschermde landschappen en ankerplaatsen.

20.3.1.3 Potentiële ontginning

Tijdens de ontginning zal het landschap  tijdelijk gewijzigd worden.
Daarenboven kan ontginning bijkomend leiden tot beschadiging van ongekend
archelogisch erfgoed op grotere diepte. Dit dient verder op projectniveau
onderzocht te worden.



0
100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc

Pagina 187 van 340

20.3.2 Detailbespreking

NO ZO

ZO –1 Ontsluiting Blaarstraat ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Structuur- en
relatiewijziging

De weg wordt aangelegd in de
zoekzone tussen het tracé van de
Molenweg en Hazelereik.

Het tracé van de Molenweg wordt
omwille van de hellingsgraad
deels ingegraven. Dit tracé sluit
nauw aan, aan de kern van Berg.
De open ruimte en het
kenmerkende landschapsbeeld
wordt door de realisatie van het
tracé van de Molenstraat
significant aangetast. Het effect
wordt als zeer significant negatief
beoordeeld (---).

Wanneer het tracé in het uiterste
westen van de zoekzone
aangelegd wordt is de impact
minder groot. Tot aan Hazelereik
wordt het tracé van de oude weg
naar Maastricht gevolgd. Dit tracé
sluit aan bij de tuinzone van het
woonlint aan de N79. Omwille het
historische talud is de helling
beperkt. Door de bundeling met
het woonlint en het talud is de
landschappelijke impact veel
minder groot. De weg kan parallel
met Hazelereik aangelegd worden
en het ziekenhuis ontsluiten.  Ten
noorden van het ziekenhuis wordt
het tracé van de N758 gevolgd.
Het effect wordt als beperkt
negatief beoordeeld (-).

Het deelgebied tussen de N79 en
de Blaarstraat is kleinschalig en
versnipperd. De weg loopt langs
perceelsgrenzen die al op de
kaart van Ferraris duidelijk te
herkennen zijn. De
landschappelijke waarde is echter
beperkt door de ligging van de
brouwerij in de Blaarstraat. Het
reliëf helt geleidelijk af naar de
Blaarstraat.

Het landschapsbeeld aan de
noordzijde van de Blaarstraat is
ter hoogte van de geplande
kruising geheel verschillend met
deze ten zuiden van de
Blaarstraat. Het noorden wordt
bepaald door de lintbebouwing en
het lokaal bedrijventerrein. De
zuidzijde is volledig vrij van
bebouwing en biedt een
perspectief op de vallei van de
Jeker en het natuurgebied van De
Kevie. De gradiënt beklemtoont
de nabijheid van de beekvallei. De
gekoppelde woonhuizen van de
Hardelweg vormen de eerste
gebouwen van de stadsrand. Ten
zuiden van deze woningen helt
het talud steiler af en is de
begroeiing dichter. Dit gebied
heeft een hoge landschappelijke
en ecologische waarde. De niet-
verharde Hardelweg is een
belangrijke recreatieve fiets- en
wandelverbinding van en naar De
Kevie.

De bijkomende ontsluiting wordt
voorzien ter hoogte van de
kazerne of parallel met de
zuidelijke weg.

De haakse aansluiting ter hoogte
van de kazerne sluit onmiddellijk
aan bij de toegang tot de kazerne.
Het binnengebied tussen N79 en
Blaarstraat bestaat voor de helft
uit een parkeerterrein en de helft
uit een onbebouwde kavel. Het
gebied is sterk versnipperd. De
landschappelijke waarde is
beperkt. De aanleg van de weg
heeft geen of nauwelijks impact
op de structuur en leidt niet tot de
verstoring van processen. Het
effect wordt als neutraal
beoordeeld (0).

Deze variant volgt de bestaande
N79 tot aan de Jaminéstraat.
Verder loopt de weg over de
reservatiestrook van het BPA
Moerenpoort. Dit deel van de weg
loopt gebundeld met het
spoorwegtracé. Het betreft een
achtergelegen binnengebied. De
impact op landschap is
verwaarloosbaar. Er worden geen
processen verstoord. Het effect
wordt als neutraal beoordeeld (0).

Dit deel van de weg is gelegen in
een zoekzone aan de oostzijde van
het spoorwegtalud. De zoekzone
biedt de mogelijkheid de weg
maximaal te bundelen met de
achterzijden van het woonlint van
de Neremweg of met de spoorweg.

De bundeling met het woonlint
beperkt de verdere versnippering
van het beemdengebied. De
landschappelijke relatie met De
Kevie wordt verstoord maar blijft
behouden. De aanleg van de weg
leidt tot een sterke, globale
verstoring maar sluit aan bij de
landschapsbepalende structuur van
het woonlint. Het effect wordt als
matig tot significant negatief
beoordeeld (-/--).

De bundeling met het
spoorwegtracé beperkt de
versnippering van het
beemdengebied. De
landschappelijke relatie met De
Kevie wordt verstoord. De aanleg
van de weg leidt tot een sterke,
globale verstoring maar sluit aan bij
de landschapsbepalende structuur
van het spoorwegtalud. Het effect
wordt als matig tot significant
negatief beoordeeld (-/--).

Vervolgens loopt de weg langs de
noordelijke oever van de Jeker.
De zoekzone duidt aan dat de
weg verder of korter bij de oever
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ZO –1 Ontsluiting Blaarstraat ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg
van de Jeker ingeplant kan
worden.

De aanleg van de weg heeft een
erg grote impact op de
samenhang van waardevolle
structuren en relaties. De nieuwe
infrastructuren leidt tot een
verdere versnippering. De
noordzijde van Jeker is deel van
het parklandschap van De Kevie
en deel van de ankerplaat
‘Jekervallei tussen Tongeren en
Mal’. Omwille van de impact van
de weg (omgeving, zichtbaarheid)
en de belangrijke relatie tussen
Jeker en de Kevie wordt de
impact van de aanleg langs de
noordelijke oever van de Jeker als
zeer significant negatief
beoordeeld (---).

Wanneer de weg verder van de
oever verwijderd wordt kan een
brede groene strook gevrijwaard
worden. Wanneer deze strook
een breedte heeft van ca. 40 sluit
de weg beter aan bij de
bestaande bebouwing. De impact
op de het landschap daalt maar
blijft significant. De aanleg van de
weg blijft een sterke, globale
verstoring maar sluit aan bij de al
dominante landschapsbepalende
structuur van de kazerne. De
impact wordt als significant
negatief beoordeeld (--).

Wijziging
erfgoedwaarde

De zoekzone is niet gelegen in
een ankerplaats. Er zijn geen lijn-
of puntrelicten in de zoekzone
gelegen. De zone snijdt echter
historische verbinding tussen
Berg en Tongeren.
De omgeving heeft een hoge

De zoekzone ten zuiden van de
Blaarstraat is deels gelegen in de
ankerplaats ‘Jekervallei tussen
Tongeren en Mal’. Er zijn geen
lijn- of puntrelicten in de zoekzone
gelegen.
De omgeving heeft een hoge

De haakse ontsluiting van de
Blaarstraat leidt vermoedelijk niet
of tot een beperkt verlies tot het
verlies van erfgoedwaarden. Het
betreft beperkt verstoorde en
vergraven bodems in de
omgeving van historische tracés.

De ontsluiting langs de bestaande
N79 en de reservatiestrook van
het BPA Moerenpoort leidt niet tot
verlies van gekende
erfgoedwaarden.. De aantakking
op de Wijkstaart geeft uit op de
Moerenpoort waardoor de

De ontsluiting in de zoekzone van
het binnengebied gevat door de
bebouwing van de Neremstraat en
het spoorwegtalud leidt niet tot
verlies van erfgoedwaarden. Er zijn
geen relicten of bouwkundig
erfgoed gelegen langs dit tracé. Het
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potentiële archeologische
erfgoedwaarde. Het betreft een
authentieke bodem met en
gekend archeologisch erfgoed in
de omgeving. De Bergerstraat is
een historische verbinding, de
Atlas der Buurtwegen duidt net
ten noorden van deze weg een
parallelle buurtweg aan.

De aanleg van de weg in de
oostelijke rand van de zoekzone
breekt de ensemblewaarde van
het erfgoed rond Berg. Het effect
wordt als significant negatief
beoordeeld (--).

De aanleg van de weg in de
westelijke rand van de zoekzone
sluit aan bij de bestaande
bebouwing en vrijwaart de open
ruimte, het landschap en de
historische kern van Berg.
Het effect wordt als beperkt
negatief beoordeeld (-).

potentiële archeologische
erfgoedwaarde. Het betreft een
authentieke bodem met een
potentieel aan archeologisch
erfgoed. De Blaarstraat is een
historische verbinding, de Atlas
der Buurtwegen duidt
verschillende buurtwegen in de
onmiddellijke omgeving aan.

De aantakking op de Wijkstaart
geeft uit op de Moerenpoort
waardoor de bezoekers die van
de omleidingsweg komen en niet
de Luikersteenweg als
bestemming hebben zullen
geneigd zijn het centrum binnen
te rijden via de Moerenpoort,
waardoor een grote druk zal
ontstaan op dit bouwkundig
erfgoed.
Het effect wordt als beperkt
negatief tot significant negatief
beoordeeld (-/--).

Er zijn geen relicten of
bouwkundig erfgoed gelegen
langs dit tracé. Het effect wordt
als neutraal beoordeeld (0).

De ontsluiting langs de
omleidingweg leidt door de
ankerplaats ‘Jekervallei tussen
Tongeren en Mal’. Dit leidt tot een
verstoring van de erfgoedwaarde.
Er zijn geen relicten of
bouwkundig erfgoed gelegen
langs dit tracé. Het effect wordt
als matignegatief beoordeeld (-).

bezoekers die van de
omleidingsweg komen en niet de
Luikersteenweg als bestemming
hebben zullen geneigd zijn het
centrum binnen te rijden via de
Moerenpoort, waardoor een grote
druk zal ontstaan op dit
bouwkundig erfgoed.

Het effect wordt als beperkt
negatief beoordeeld (-).

gebied bestaat uit authentieke
bodems met beperkte vergravingen.
Het effect wordt als beperkt negatief
beoordeeld (-).

Wijziging
perceptieve
kenmerken

De zoekzone wordt bepaald door
het reliëf en de weidse
panoramische zichten. De
omgeving van Berg heeft hoge
belevingswaarde. Het ziekenhuis
is sterk herkenbaar en vormt een
opvallend baken in het landschap.

Het aanleggen van de weg in het
oosten van de zoekzone leidt tot
auditieve en visuele verstoring,
een versnippering van het
landschap, verandering van de
aard van het landschapstype en
het minder toegankelijk worden
van het landschap. Het effect
wordt als zeer significant negatief
beoordeeld (---).

De impact van de aanleg van de
weg op het landschap is erg hoog.
De beleving vanuit De Kevie
wordt verstoord.

De weg leidt tot auditieve en
visuele verstoring, een
versnippering van het landschap,
verandering van de aard van het
landschapstype en een
verminderde toegankelijkheid van
het landschap. Het effect wordt
als zeer significant negatief
beoordeeld (---). De ligging van de
weg op de rand van de Jeker of
op een beperkte afstand van de
Jeker wijzigt de impact op de
beleving nauwelijks.

De haakse ontsluiting van de
Blaarstraat leidt niet tot daling van
de landschapsbeleving. Het effect
wordt als neutraal beoordeeld (0).

De ontsluiting langs de
omleidingweg leidt door de
ankerplaats ‘Jekervallei tussen
Tongeren en Mal’. Dit leidt tot
auditieve en visuele verstoring,
een versnippering van het
landschap, verandering van de
aard van het landschapstype en
een verminderde toegankelijkheid
van het landschap. Het effect
wordt als significant negatief
beoordeeld (--).

Deze variant volgt de bestaande
N79 tot aan de Jaminéstraat.
Verder loopt de weg over de
reservatiestrook van het BPA
Moerenpoort.

Dit deel van de weg loopt
gebundeld met het
spoorwegtracé. Het betreft een
achtergelegen binnengebied. De
impact op landschapbeleving is
verwaarloosbaar. Er is geen
worden geen processen
verstoord. Het effect wordt als
neutraal beoordeeld (0).

De bundeling met het woonlint
beperkt de verdere versnippering
van het beemdengebied. De
landschappelijke beleving wordt
verstoord. De aanleg van de weg
leidt tot een sterke, globale
verstoring maar sluit aan bij de
landschapsbepalende structuur van
het woonlint. Het effect wordt als
matig tot significant negatief
beoordeeld (-/--).

De bundeling met het
spoorwegtracé beperkt de
versnippering van het
beemdengebied. De landschaps-
beleving wordt echter verstoord. De
aanleg van de weg leidt tot een
sterke, globale verstoring maar sluit
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Het aanleggen van de weg in het
westen van de zoekzone beperkt
de auditieve en visuele verstoring,
beperkt een verdere
versnippering van het landschap,
en behoudt de aard van het
landschapstype rond Berg. Het
landschap blijft toegankelijk. Het
effect wordt als beperkt negatief
beoordeeld (-).

aan bij de landschapsbepalende
structuur van het spoorwegtalud.
Het effect wordt als matig tot
significant negatief beoordeeld (-/--).

20.3.3 Cumulatieve effectbespreking

ZO –1 + ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat + deel
spoorlijn - Neremweg

ZO –2 + inclusief ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat + deel spoorlijn - Neremweg

Realisatie NO en ZO omleidingsweg

Structuur en
relatiewijziging

Het landschapseffect op het cumuleren van variant 1 met
de aanleg langs de Neremweg is beperkt. De relatie tussen
stad en De Kevie wordt echter verder verstoord.

Het effect van deze cumulatie wordt als zeer significant
negatief beoordeeld (---).

Het landschapseffect op het cumuleren van variant 1 met
de aanleg haakse ontsluiting voor de Blaarstraat ter hoogte
van de kazerne is verwaarloosbaar. Variant 1 gecumuleerd
met de haakse ontsluiting van de Blaarstraat leidt niet tot
daling van de landschapsbeleving. Het effect wordt als
neutraal beoordeeld (0).

Het creëren van een bijkomende ontsluiting voor de in het
oosten leidt tot een zekere impact daar deze weg in de
ankerplaats aangelegd moet worden.

Het effect van deze cumulatie wordt als significant negatief
beoordeeld (--).

De realisatie van de twee tracés leidt niet tot bijkomende
cumulatieve effecten voor de discipline landschap.

Wijziging
erfgoedwaarde

De zoekzone ten zuiden van de Blaarstraat is deels
gelegen in de ankerplaats ‘Jekervallei tussen Tongeren en
Mal’. Er zijn geen lijn- of puntrelicten in de zoekzone
gelegen.

De omgeving heeft een potentiële archeologische
erfgoedwaarde. Het betreft een authentieke bodem met een
gekend archeologisch erfgoed in de omgeving. De
Blaarstraat is een historische verbinding, de Atlas der
Buurtwegen duidt verschillende buurtwegen in de
onmiddellijke omgeving aan.

De erfgoedwaarden in dit deel van het tracé zijn relatief
beperkt.. Er zijn geen relicten of bouwkundig erfgoed
gelegen langs dit tracé.

Het zuidelijk deel leidt evenmin tot verlies van
erfgoedwaarden. Er zijn geen gelegen langs dit tracé. Het
gebied bestaat weliswaar uit authentieke bodems met
beperkte vergravingen.

Het effect van deze cumulatie wordt als neutraal
beoordeeld (0).

De realisatie van de twee tracés leidt niet tot bijkomende
cumulatieve effecten voor de discipline landschap.
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Het effect wordt als significant negatief beoordeeld (--).

Wijziging
perceptieve
kenmerken

De impact van de aanleg van de weg langs de noordelijke
oever van de Jeker op het landschap is erg hoog. De weg
leidt tot auditieve en visuele verstoring, een versnippering
van het landschap, verandering van de aard van het
landschapstype en een verminderde toegankelijkheid van
het landschap. Het verder doortrekken van de weg is
relatief minder ingrijpend maar creëert een bijkomende
barrière voor de beleving van het landschapspark van De
Kevie.  Het effect wordt als zeer significant negatief
beoordeeld (---).

Het noordelijk deel leidt niet tot impact op
landschapbeleving. In het zuidelijk deel leidt de aanleg van
de weg tot een verdere versnippering van het
beemdengebied. De landschappelijke beleving wordt
verstoord en de beleving met De Kevie wordt bemoeilijkt.
De aanleg van de weg leidt tot een sterke, globale
verstoring maar sluit aan bij de landschapsbepalende
structuur van het woonlint of het spoorwegtracé.

Het cumulatief effect wordt als significant negatief
beoordeeld (--).

De realisatie van de twee tracés leidt niet tot bijkomende
cumulatieve effecten voor de discipline landschap.
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20.4 Milderende maatregelen

20.4.1 Dwingende maatregelen

Omwille van de mogelijke aanwezigheid van archeologisch erfgoed in het
plangebied, wordt aanvullend op de sectorale wetgeving (archeologiedecreet)
die o.a. voorziet in de meldingsplicht van archeologische vondsten, is een
voorafgaande veldkartering in functie van ongekend archeologisch erfgoed
noodzakelijk. Daarenboven moet vermeden worden dat zwaar materieel niet
over de opengelegde zones mag rijden en dat de grondwatertafel daalt door
bemaling (zie discipline grondwater) in functie van een indirecte aantasting van
het bodemkundig erfgoed.

20.4.2 Aanbevelingen en suggesties

Wijziging erfgoedwaarde
Vanuit de discipline landschap wordt aanbevolen om de zones die aangeduid
zijn als ankerplaats te vrijwaren. De landschappelijke waarde en de
contextwaarde maakt dat deze zones minder in aanmerking komen voor
ontwikkeling.

Om de druk op het bouwkundig erfgoed de Moerenpoort te beperken wordt
vanuit de disicpline mobileiteit in eerste instantie voorgesteld de
onderdoorgang van de Moerenpoort te reserveren voor bestemmingsverkeer.
Om dit structureel te bewerkstellingen kan bij de realisatie van de ZO
omleidingsweg, de aansluiting met de R72 zo zuidelijk mogelijk ten opzichte
van de Moerenpoort voorzien worden, zodat de Moerenpoort zelf geen
verkeersplein wordt. Het volledig verkeersvrij maken van de Moerenpoort dient
te kaderen binnen het mobiliteitsplan van de stad Tongeren.

Wijziging structuur en relatie
De in te nemen oppervlakte tijdens de werken kan door een zuinig
ruimtegebruik sterk beperkt te worden. De bijkomende oppervlakte die
ingenomen wordt voor werfzones, opslagplaatsen en dergelijke wordt dan
herleid tot een minimum. Dit kan onder meer door zoveel mogelijk te werken
vanuit zones die al verhard zijn of zones die ontwikkeld zullen worden.

Om het verlies aan landschapselementen te beperken wordt voorgesteld om
binnen ieder deelgebied de kleine landschapselementen maximaal de
behouden. Dit kan door het ontwerp af te stemmen op de bestaande
landschappelijke microstructuur en de relicten te beschermen en verder uit te
bouwen.

Wijziging perceptieve kenmerken
De aanleg en inrichting van de weg moet voldoende aandacht besteden aan
een kwalitatieve inpassing in het landschap. De infrastructuur van de weg
wordt tot minimum beperkt om de weg niet verder te accenturen. De weg kan
in functie van de ligging omgeven worden met gepaste kleine
landschapselementen.

Wanneer de noordoostelijke ontsluiting in het oosten van de zoekzone
aangelegd wordt, moet er maximaal gestreefd worden om deze weg zo goed
mogelijk te integreren in het landschap. Dit kan door de weg deels in te
graven, geen opgaande beplanting langs de weg te voorzien omdat deze de
weg zal accentueren en de infrastructuur tot een minimum te beperken (geen
verlichting, geen fietspaden, ….).

Wanneer de noordoostelijke ontsluiting in het westen van de zoekzone
aangelegd wordt, moet er maximaal gestreefd worden om deze weg zo goed
mogelijk te integreren in het landschap. Het talud van de historische weg kan
opnieuw beplant worden. Er kan ook een ruime zone voorzien worden voor
aangepaste beplantingen in de zone tussen de weg en het woonlint van de
N79. De weg kan strak gebundeld worden met de Hazelereik. Tussen beide
wegen en aan de oostzijde van de omleidingsweg wordt bij voorkeur een
groenscherm aangeplant.

De erg sterke landschappelijke impact van de ZO-1 kan slechts in een
beperkte mate gemilderd worden. Dit kan door de wegbreedte te beperken tot
een minimum, de weg zo ver mogelijk van de Jeker te realiseren, de weg
verdiept aan te leggen, de strook tussen weg en Jeker op een natuurlijke wijze
in te richten en de infrastructuur tot een minimum te beperken (geen
verlichting, ….).

Voor het wegvak ten zuiden van de Jeker worden volgende milderende
maatregelen voorgesteld: ter hoogte van de Oude Blaarstraat wordt de weg zo
strak mogelijk gebundeld met het tracé van de spoorweg. De recreatieve
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verbinding wordt ongelijkvloers opgevat op een wijze dat deze kwalitatief en
aantrekkelijk blijft. De omgevingsaanleg van de weg tussen Oude Blaarstraat
en de Neremweg kan opgevat worden door het gehele gebied te
transformeren tot een nat bos waar de weg door geleid wordt. Dergelijk nat
bos is gelegen in de aanpalende zone gevat tussen Jeker en Oude
Blaarstraat.





Mens – ruimtelijke aspecten

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 194 van 340

21 Mens – ruimtelijke aspecten

21.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande
ingrepen en de effecten van die ingrepen op het vlak van de ruimtelijke
functies merkbaar zijn. Het betreft in dit gebied vooral de onmiddellijk
nabijgelegen woonstructuur, de landbouwgebieden in de omgeving, de
bedrijventerreinen rondom de geplande ingrepen en de toeristisch-recreatieve
structuur op lokaal en bovenlokaal niveau.

Er worden verschillende schaalniveaus onderscheiden waarop het plan
invloed zal hebben.

Op macroschaal wordt nagegaan in welke mate het plan effect heeft op de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Tongeren (bereikbaarheid,
tewerkstelling, …).
Op mesoschaal worden binnen het plangebied de structurele min- en
meerwaarden voor de aanwezige functionele structuren (wonen, landbouw,
bedrijvigheid, toerisme en recreatie) aangegeven. Hierbij wordt zowel op
(woonkwaliteit in kernen, externe bereikbaarheid,…), besproken.
(bijvoorbeeld: geluidshinder, verandering van de belevingswaarde,
transformatie, wijziging en verdwijnen van functies, nieuwe functies en
nieuwe relaties, … ).
De effecten op het niveau van individuele percelen (microschaal) zijn
afhankelijk van de concrete uitvoering en inrichting. De effectbeschrijving
beperkt zich tot structurele effecten en principes en doet geen uitspraak
over individuele percelen.

21.2 Beschrijving referentiesituatie

21.2.1 Algemeen

De ontsluiting van de gemeenschapsvoorzieningen en de recreatieve
fietsroutes in het studiegebied worden besproken in de discipline mobiliteit, en
komen in de discipline mens – ruimtelijke aspecten niet opnieuw aan bod. Er
wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens over het
studiegebied. Er wordt uitgegaan van de bodembestemmingen zoals die zijn
vastgelegd in ruimtelijke plannen (gewestplan, BPA, ruimtelijke
uitvoeringsplannen), aangevuld met topografische kaarten, luchtfoto’s en eigen
waarnemingen van de feitelijke toestand.

Macroschaal
Het studiegebied omvat de ruimte aan de oostelijke stadrand van Tongeren.
Het betreft de ruimte ten oosten van de N730 en de N20. De omgeving is deel
van een omvangrijke open ruimte die bepaald wordt door het golvende
Haspengouws landschap met natuur en landbouwgebieden.

De E313 en de spoorweg Hasselt-Tongeren-Luik en de N79 zijn de
belangrijkste lijninfrastructuren. De regionale bedrijventerreinen Overhaem en
Tongeren-oost zijn de grootste bedrijventerreinen in de omgeving.

De woonfuncties in het studiegebied concentreren zich hoofdzakelijk tussen de
Jeker en de N79, ten westen van Hazelereik, langs de N758, ten oosten van
de N730 en langs de Neremweg.

Landbouw en natuur zijn de belangrijkste open ruimtegebruikers in de
omgeving van het plangebied. De landbouw is vooral ruimtelijk bepalend voor
een groot deel van het studiegebied.

De bedrijvigheid in het studiegebied concentreert zich hoofdzakelijk in het
algemeen ziekenhuis, de kazerne, de twee regionale bedrijventerreinen en de
binnenstad.



Mens – ruimtelijke aspecten

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 195 van 340

Mesoschaal

Wonen
Binnen het studiegebied op mesoniveau zijn woonkernen gelegen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze kernen, met kenmerken wat
betreft de ruimtelijke nederzettingsstructuur en een aantal relevante aspecten
in verband met hinder, barrièrewerking en belevingswaarde.

Ruimtelijke kenmerken Hinder, barrièrewerking en belevingswaarde
Woonomgeving Bolleberg

Woonomgeving tussen N730 en de
Molenweg. Ten noorden van de
Bodemweg wordt de omgeving bepaald
door vrijstaande woningen in woonlinten.
Ten zuiden van de Bodemweg betreft het
planmatig opgevatte
inbreidingsprojecten.

Omdat de Molenweg nog niet is doorgetrokken
tot de N730 wordt de Bodemweg
geconfronteerd met oneigenlijk verkeer. De
straat vervult een verbindende verkeersfunctie
maar is opgevat als een woonstraat. Het
oneigenlijk gebruik van de straat leidt tot
conflicten met de beleving (woonkwaliteit en
recreatief fietspad).

Woonomgeving Baverstraat
Deze omgeving wordt bepaald door
lintbebouwing (30tal woningen) en de
campus van het zorg- en
begeleidingscentrum. De woningen in de
Baversstraat zijn voornamelijk vrijstaand
of gekoppeld. De woningen in de
campus zijn geclusterd.

De N758 heeft en breed profiel maar de
verkeersintensiteit is beperkt. Het algemeen
ziekenhuis genereert bijkomend verkeer.

Woonomgeving Hazelereik
De woningen bevinden zich enkel aan de
stadszijde van de straat. Het betreft
voornamelijk woningen in open bebouwing
(ca. 20).

Hazelereik wordt al deels gebruikt als
sluipweg tussen de N79 en de N730. Het is
tevens de toegangweg tot het algemeen
ziekenhuis. Hierdoor treedt er een conflict
op tussen de functie en het voorkomen
(woonstraat) en het feitelijk gebruik van de
weg. In het noordelijk deel van de straat
wordt er tevens oneigenlijk gebruik gemaakt
van de berm als parkeerplaats door
bezoekers aan het hospitaal. Dit om
parkeerzoekverkeer of de
parkeervergoeding te vermijden.

Woonomgeving Berg
De kern Berg is beperkt tot een klein aantal De kern wordt erg gewaardeerd door

woningen. Een aantal van deze hebben nog
een agrarisch gebruik. De bebouwing is
organisch gegroeid. De kern heeft nog een
sterk landelijk voorkomen. In de
Godensteenstraat heeft een verkaveling
geleid tot een ‘klassieke’ residentiële
ontwikkeling. Gilliswinhof vormt de
verbinding naar de N79. Ook deze straat
wordt gekenmerkt door planmatige en
residentiële ontwikkeling.

fietsers en wandelaars. Berg is gelegen op
een knooppunt van het recreatief
fietspadennetwerk. Omwille van de helling is
Berg ook populair bij wielertoeristen.

Woonomgeving Maastrichtersteenweg
De bebouwing langs de weg is gelijkaardig
zoals deze langs vele andere gewestwegen.
Tussen de Eerste Meistraat en de
Hazelereik wordt de omgeving bepaald door
vrijstaande woningen met twee bouwlagen
en een zadeldak. De woningen zijn vrij ver
de weg ingeplant en hebben brede
voortuinstroken met ruime beplanting.
Vanaf Hazelereik neemt het
bebouwingspercentage toe. Naast open
bebouwing, komt ook halfopen bebouwing
voor. De bouwlijn is korter bij de weg
gelegen en de voortuinen zijn minder
dominant groen.

Vanaf de Sint-Antoniusweg is de bebouwing
gesloten. Het aantal woningen per perceel
neemt toe. De bouwlijn bevindt zich op de
rooilijn. De verweving van woningen met
andere functies neemt toe maar blijft erg
beperkt. De residentiële functie blijft de
belangrijkste. Ter hoogte van de Sint-
Antoniusweg is een kleinhandelsketen en
een benzinestation ingeplant.

Aan de achterzijde van het station is de
bebouwing beperkt tot één zijde van de weg.
In dit segment zijn er enkel woningen, geen
handelszaken of diensten.

Het verkeer op de N79 is intensief. Dit
beperkt de beeld- en belevingskwaliteit. De
omgevingkwaliteit daalt vanaf de gesloten
woningbouw. De woonkwaliteit wordt deels
gecompenseerd door de oriëntatie en de
grote tuinen van de woningen aan de
zuidzijde van de weg. De tuinen van de
woningen aan de noordzijde zijn veelal
kleiner, meer bebouwd en naar het noorden
georiënteerd. Dit segment telt ca. 100
woningen.

De weg heeft geen parkeerstroken. Vaak
wordt er op de verharde berm geparkeerd.
Vanaf de Sint-Antoniusweg is er een
parkeerstrook aangelegd aan één zijde van
de weg, achter het station is er geen
mogelijkheid tot parkeren.

Het fietspad is steeds aanliggend.

Woonomgeving Blaarstraat
De Blaarstraat is de historische verbinding
naar Maastricht. Het meest westelijk deel
van de Blaarstraat heeft een erg stedelijk
voorkomen met de kerk en school. De
bebouwing is gesloten en bevindt zich op de

Gelet op de vroegere verbindende functie is
het profiel van de weg erg breed. Door de
mobiliteitsgeneratie van de kazerne is dit
profiel nooit aangepast. De nieuwe geplande
ontwikkelingen in de kazerne zullen leiden
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bouwlijn. Andere dan woonfuncties zijn
beperkt. Centraal in de straat is de
voormalige kazerne gelegen. Een deel van
de gebouwen heeft al een nieuwe functie
gekregen. De andere blokken worden
vermoedelijk omgevormd tot woningen.
Ten oosten van de kazerne is de bebouwing
vooral residentieel. Het betreft overwegend
ruime woningen in open en halfopen
bebouwing met grote tuinen. Het woonlint
stopt aan de Hardelweg. Aan de Eerste
Meistraat is Brouwerij Bremans gelegen.

tot bijkomende verkeerstromen. Het is
wenselijk dat deze zo snel en zo vlot
mogelijk afgeleid worden naar het hogere
wegennet.

Woonomgeving Beemdstraat
Het meest noordelijk deel van de
Beemdstraat heeft een erg stedelijk
voorkomen met de kerk en school. De
bebouwing is gesloten en bevindt zich op de
bouwlijn. Ten zuiden van de school is de
bebouwing beperkt tot één zijde van de
straat.

Door het zuiver residentiële karakter, de
kleinschaligheid van de buurt en de
doodlopende weg is dit een woonomgeving
met een hoge woonkwaliteit. De beeld- en
belevingskwaliteit van de omgeving is echter
beperkt.

Woonomgeving Neremweg
De woonomgeving wordt bepaald door
planmatig geschikte woningen in open
bebouwing Aan de oostzijde van de weg zijn
ca. 20 woningen gebouwd. De woningen
hebben alle een relatief ondiepe tuin.
Woning en tuin kijken uit op het natte
beemdengebied dat eindigt op de berm van
het spoorwegtalud.

Mogelijk wordt de straat oneigenlijk gebruikt
door bestemmingsverkeer naar het
regionaal bedrijventerrein Overhaem.

Figuur 21-1: N79 ter hoogte van de Hardelsweg

Figuur 21-2: Woonomgeving Baverstraat ter hoogte van het ziekenhuis

Figuur 21-3: Woonomgeving Neremweg
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Figuur 21-4: Woonomgeving Beemdstraat

Figuur 21-5: Woonomgeving Blaarstraat

Figuur 21-6: Omgeving N79 ter hoogte van kleinhandel

Figuur 21-7: Woonomgeving Hazelereik met ziekenhuis in de achtergrond

Figuur 21-8: Binnengebied Bolleberg met reservatiezone voor het doortrekken van de weg

Figuur 21-9: Bolleberg, woonstraat met recreatieve fietsroute
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Bedrijvigheid
In het studiegebied situeren zich vijf clusters van bedrijvigheid:
1. De binnenstad heeft een hoge tewerkstelling in diensten en handel.
2. Het regionaal bedrijventerrein Tongeren-oost heeft een oppervlakte van ca.

90 ha. en heeft een tewerkstelling van ca. 1.500 personen (raming). Het
bedrijventerrein telt een relatief groot aandeel bedrijven in logistiek,
transport en distributie.

3. het regionaal bedrijventerrein Overhaem heeft een oppervlakte van ca. 50
ha. en heeft een tewerkstelling van ca. 500 personen (raming). Het
bedrijventerrein heeft een relatief lage bezettingsgraad. Het
autodistributiebedrijf HN beslaat bijna de helft van de oppervlakte van het
bedrijventerrein.

4. Het regionaal algemeen ziekenhuis Vesalius biedt tewerkstelling aan ca.
350 personen (raming).

5. De voormalige kazerne huisvest de politiediensten en het depot van het
Gallo-Romeins museum. De tewerkstelling wordt geraamd op ca. 200
personen (raming).

In de Eerste Meistraat is een lokaal bedrijventerreinen gelegen.

Figuur 21-10: Regionaal bedrijventerrein Overhaem

Landbouw
Grote delen van het onderzoeksgebied zijn deel van een open ruimte gebied
dat in hoofdzaak gebruikt wordt door de landbouwsector. Volgens de
landbouwtyperingskaart is de omgeving ten zuiden van Berg aangeduid met
een ‘zeer hoge waardering.’ De omgeving ten zuiden van de Bergerstraat en
ten oosten van de Hazelereik en de omgeving ten noorden van Berg en ten
oosten van de Molenstraat zijn aangeduid als ‘hoge waardering.’ De overige
gebieden zjin aangeduid met een ‘lage waardering.’ Hieruit kan geconcludeerd
worden dat vooral de landbouwgronden in de omgeving van de Molenstraat
hoog gewaardeerd zijn. Het betreft het plangebied waar nieuwe infrastructuur
gepland is (noordelijke omleidingweg). Ook een gebied ten zuiden van de
Blaarstraat is aangeduid met een ‘matige waardering.’ Dit gebied is gelegen op
het tracé van de zuidelijke omleidingweg.

De omgeving tussen de N79 en de N759 wordt aangeduid als een gebied met
een intensief agrarisch gebruik. De belangrijkste teelten zijn akkerbouw en
voedergewassen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het
bodemgebruik en de bodemgeschiktheid wordt verwezen naar de bespreking
van de discipline Bodem. De landbouwtyperingskaart wordt weergegeven op
Kaart 21-1.

De biologische waarderingskaart (Kaart 19-1) duidt aan de belangrijkste
landbouwgebieden in de omgeving van de Molenweg slechts een beperkte
biologische waardering hebben. De houtkanten en graften worden evenwel als
biologisch waardevol aangeduid. Op het tracé van de zuidelijke omleidingweg
wordt het gebied tussen de Jeker en de Blaarstraat aangeduid als faunistisch
voornaam gebied, een gebied met biologisch minder waardevolle en
waardevolle elementen en biologisch waardevol gebied (tracé Hardelweg).

Er zijn geen beheerovereenkomsten/agromilieumaatregelen of samen-
werkingsverbanden met een regionaal landschap afgesloten voor dit gebied.
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Recreatie
Het natuur- en landschapspark De Kevie heeft een belangrijke recreatieve
waarde. Het gebied wordt doorsneden door verschillende fietsroutes. De
voorkomende fietsroutes worden beschreven onder de discipline Mobiliteit.

Het landschap ten noorden van de Maastrichtersteenweg (omgeving Berg-
Galgenberg) wordt bepaald door de variatie aan half-open zichten,
(historische) bebouwing en enkele boomgaarden. Het gebied is attractief voor
zachte recreatie. Er zijn fiets- en wandelroutes uitgestippeld.

Het gebied ten zuiden van de Jeker heeft een grote landschappelijke variatie.
Dit gebied heeft een educatief en recreatief belang. Het fungeert als een
groene long voor de in de onmiddellijke nabijheid gelegen stedelijke
agglomeratie. Fiets- en wandelroutes zijn er uitgestippeld. Door het
natuurgebied lopen 4 wandelpaden; het Keviepad (1,5 km), het Molenpad (4,5
km), het Dierenpad (7 km) en het Plantenpad (11km).

Kwetsbare locaties
Het natuurgebied van De Kevie, het gebied tussen de Blaarstraat en de Jeker
en het gebied tussen de Neremweg en de spoorlijn zijn aangeduid als
kwetsbare locaties.

Hoogspanningsleidingen, aardgasleidingen en pijpleidingen
In het plangebied van de voorziene omleidingswegen bevinden zich geen
hoogspanningsleidingen, aardgasleidingen en pijpleidingen.
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21.2.2 Detailbeschrijving

NO ZO

ZO –1 Ontsluiting Blaarstraat ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg
De omgeving tussen de N79 en de
N758 wordt bepaald door het reliëf.
De percelen kennen een intensief
landbouwgebruik, de bermen en
graften hebben een ecologische en
landschappelijke waarde. Het gebied
kent tevens een belangrijk recreatief
nevengebruik. Berg heeft een
toeristisch-recreatieve aantrekking.
Het ziekenhuis is een belangrijke
visuele baken en genereert
belangrijke verkeersstromen.
Hazelereik is een woonstraat die
tevens als verbindende weg en
toegangsweg voor het ziekenhuis
gebruikt wordt.
Langs beide zijden van de N758 zijn
woningen gebouwd.

Tussen de N79 en de Blaarstraat loopt
het tracé over een open akkergebied
dat omgeven wordt door een groot
aantal kleine landschapselementen.
Langs de Blaarstraat is een lokaal
bedrijf gevestigd (brouwerij Bremans).

De bijkomende ontsluiting wordt
voorgesteld ter hoogte van de
kazerne en langs de Hardelweg.
De ontsluiting ter hoogte van de
kazerne wordt gerealiseerd langs een
parkeerterrein van een supermarkt
en een niet-bebouwd perceel langs
de Blaarstraat. Deze omgeving heeft
geen specifieke ruimtelijke waarde.
De ontsluiting langs de Hardelweg
loopt door het waardevolle gebied.
De Hardelweg is tevens een
belangrijke recreatieve verbinding.

Deze variant volgt het bestaande
tracé van de N79 en maakt gebruik
van de voorziene reservatiestrook
tussen de spoorweg en de
Beemdstraat. Het reservatiegebied
wordt gekenmerkt door een
achterbouwen en braakliggende
gebieden.

Dit deel van het tracé loopt door een
natuurlijke omgeving. De omgeving is
nat en telt een groot aantal klein
landschapselementen. Het bosje ten
noorden van de Oude Blaarstraat en de
beplante berm van de spoorweg
versterken het beeld van de natuurlijke
omgeving.

Het agrarisch gebruik is beperkt. Het
betreft vooral natte weilanden en
productiebos.

Het gebied ten noorden van de N758
wordt eveneens bepaald door het
agrarische gebruik. Het tracé vervolgt
de bestaande Molenweg. Langs dit
deel van de weg zijn geen woningen
gebouwd.
Enkel tussen de N730 en de
Molenweg moet een nieuw tracé
aangelegd worden. Dit tracé bevindt
zich in een versnipperd binnengebied
omringd door tuinen en lintbebouwing.
De percelen worden door
landbouwers gebruikt. Het verkeer
maakt nu, bij ontsteltenis van een
verbinding, oneigenlijk gebruik van de
Bodemweg en de Bolleweg. Hierdoor
wordt de woonkwaliteit in deze straten
beperkt.

Ten zuiden van de Blaarstraat loopt
het geplande tracé door een gebied
dat ruimtelijk deel is van het natuur- en
landschapsgebied van De Kevie. De
beplanting, het voorkomen en de
natuurwaarden sluiten aan bij het
natuurgebied.  De weg wordt gepland
aan de noordelijke oever van de Jeker.
De zoekzone duidt aan dat de ligging
korter of verder van de rivierrand
ingeplant kan worden. Deze beekvallei
heeft nu een heel natuurlijk
voorkomen. Er zijn geen paden langs
de Jeker gelegen. De terreinen en de
gebouwen van de kazerne langs de
Jeker worden niet langer gebruikt. Het
bosje tussen de Beemdstraat en de
Jeker scheidt de bewoning van de
beek.
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21.3 Effectbespreking en -beoordeling

21.3.1 Algemene effectbespreking

21.3.1.1 Omleidingswegen

De impact op het dagelijks ruimtelijk functioneren van het gebied, zoals
geschetst bij de beschrijving van de referentiesituatie, wordt geëvalueerd per
type ruimtegebruiker (verlies aan ruimte en gebruiksmogelijkheden) en per
onderscheiden impactgroep (bijv. barrièrevorming, beleving, ruimtelijke
samenhang): de voorgestelde ingreep kan een verbetering dan wel een
verslechtering van de huidige toestand tot gevolg hebben. Daarna volgt een
effectbespreking naar de structurele samenhang van het studiegebied. Hierbij
wordt nagegaan hoe en in welke mate het plan ingrijpt op de sociaal-
ruimtelijke organisatie van het gebied en welke de structurerende impact is op
de verdere ontwikkeling van het gebied (versnippering, toegankelijkheid, ...).
Er is ook aandacht voor de meerwaarde die het plan kan betekenen voor de
economische functies en de woonfuncties in het gebied. Er wordt in eerste
instantie een inschatting en beoordeling gemaakt van de permanente, niet
omkeerbare effecten. In tweede orde worden ook significante tijdelijke effecten
(b.v. tijdens de aanlegfase) aangegeven. Voor elke effectgroep wordt rekening
gehouden met volgende algemene criteria:
- aantal beïnvloede gebruikers;
- duur van het effect;
- omkeerbaarheid van het effect.

 Impact op de ruimtegebruikfuncties
Het plan kan verschillende ruimtegebruikfuncties beïnvloeden en dit op
verschillende schaalniveaus. Voor de effecten op macroniveau is de
tracékeuze binnen de aangeduide zoekzones niet onderscheidend. Enkel de
optimaliseren van verbindingen is belangrijk.

Op mesoniveau wordt in de eerste plaats gekeken naar de ruimte-inname.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen landbouw, wonen en overige
mensgerelateerde functies (bestaande bedrijvigheid, toerisme en recreatie,
…). Door de realisatie van een omleidingsweg worden vooral
landbouwgronden en natuurgebieden ingenomen. Om de impact op het
globaal functioneren van de landbouw in het onderzoeksgebied na te gaan,

wordt naast de ruimte-inname in absolute oppervlakte ook gekeken naar het
relatieve areaalverlies. Dit geeft aan of de landbouw haar dominante positie
als ruimtegebruiker in het gebied kan behouden.

Naast (kwantitatieve) effecten op vlak van ruimte-inname kan ook het ruimtelijk
functioneren fundamenteel aangetast worden, bijvoorbeeld door de inname
van de landbouwzetel, de volledige tuin van een woning, … Voor wonen wordt
een onderscheid gemaakt tussen landelijke woongebieden en woongebieden.
Voor linten in woongebied kan het aantal woningen mogelijk toenemen (door
opsplitsen van woningen of invullen van onbebouwde bouwpercelen) en kan
het aantal aan het wonen verwante nevenfuncties toenemen.

Voor wat betreft de effectgroep ‘impact op de ruimtegebruikfuncties’ wordt per
relevante functie gebruik gemaakt van volgend significantiekader:

effectbeschrijving significantie Impact op de ruimtegebruikfuncties
zeer significant positief +++
significant positief ++
matig positief + Mogelijkheden voor uitbreiding
verwaarloosbaar 0 geen of verwaarloosbare areaalverlies (  1%) van de

functie geen inname van landbouwzetels / woningen
/ bedrijfszetels / attractiepolen

matig negatief - beperkt areaalverlies (< 10%) van de functie in
verhouding tot het totale areaal binnen het
studiegebied inname van geïsoleerde
landbouwzetels / (potentieel) zonevreemde woningen
/ bedrijfszetels / attractiepolen

significant negatief -- significant areaalverlies (10-50%) van de functie in
verhouding tot het totale areaal binnen het
studiegebied. Inname van concentratie van
landbouwzetels / woongebied / bedrijfszetels /
attractiepolen

zeer significant negatief --- Meer dan de helft van het areaal van de functie
binnen het studiegebied gaat verloren. Inname van
meerdere concentraties van landbouwzetels /
woongebieden / bedrijfszetels /overige attractiepolen
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 Overige functies
Voor de bedrijven op het terrein Overhaem kan de aanleg van de zuidelijke
omleiding een positieve invloed hebben op het functioneren. De optimalisatie
van de ontsluiting verbetert het bereikbaarheidsprofiel van de bedrijven. De
aanleg van de noordelijke omleiding verbetert ook het bereikbaarheidsprofiel
van het algemeen ziekenhuis en leidt mogelijk tot een beperking van de
verkeersintensiteit op de Wallen waardoor de omgevings- en gebruikskwaliteit
daar toeneemt.

 Impact op de ruimtelijke structuur en samenhang:
Op macroniveau versterkt de ontwikkeling van zuidelijke omleiding de relatie
tussen het regionale bedrijventerrein Overhaem en de E313.

De ruimte-inname kan op mesoniveau leiden tot een versnippering van
samenhangende ruimtelijke gehelen zoals aaneengesloten landbouw- en
natuurgebieden (het landbouwgebied ten westen van Berg en natuurgebieden
in de omgeving van de Jeker). Het versnipperend effect is groter indien de
inname centraal in het gebied gebeurt dan wanneer dit aan de rand van het
gebied gebeurt.

Naast versnippering kan ook barrièrewerking optreden door het al dan niet
tijdelijk onderbreken van verbindingen tussen ruimtelijk samenhangende
elementen. Het gaat bijvoorbeeld om het doorsnijden van Blaarstraat, de
Bergerstraat, de Oude Blaarstraat en de Neremstraat. De barrièrewerking is
groter naar mate de omvang en intensiteit van de ruimtelijke relaties groter is
en indien er weinig alternatieven voor deze verbinding bestaan.

Voor de effectgroep ‘impact op de ruimtelijke samenhang en barrièrewerking’
wordt volgend significantiekader voorgesteld:

effectbeschrijving significantie ruimtelijke samenhang en barrièrewerking
zeer significant
positief

+++ sterke vergroting zeldzaam ruimtelijk samenhangend
gebied; creëren van een unieke verbinding waardoor de
ruimtelijke barrière tussen gebieden met een (potentieel)
sterke ruimtelijke relatie wordt teniet gedaan

significant positief ++ sterke vergroting ruimtelijk samenhangend gebied
overwinnen van ruimtelijke barrière tussen gebieden met
een (potentieel) sterke ruimtelijke relatie

matig positief + beperkte vergroting ruimtelijk samenhangend gebied
overwinnen van ruimtelijke barrière tussen gebieden met
een (potentieel) beperkte ruimtelijke relatie

verwaarloosbaar 0 geen of verwaarloosbare wijziging in ruimtelijke
samenhang. Geen bijkomende barrièrewerking

matig negatief - beperkte versnippering van ruimtelijk samenhangend
gebied; ruimtelijke barrière tussen verspreide ruimtelijke
elementen

significant negatief -- sterke versnippering van ruimtelijk samenhangend
gebied; ruimtelijke barrière tussen gebieden met een
sterke ruimtelijke relatie

zeer significant
negatief

--- sterke versnippering van zeldzaam ruimtelijk
samenhangend gebied; ruimtelijke barrière op de enige
verbinding tussen gebieden met een sterke ruimtelijke
relatie



Mens – ruimtelijke aspecten

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 203 van 340

 Hinderaspecten
In een aantal zones kunnen mensen in en rond het plangebied overlast
(geluid, trillingen, stofhinder, …) ondervinden. Het betreft in hoofdzaak de
hinderaspecten naar omwonenden. Hiervoor wordt onder meer gesteund op
de beschrijvingen door de disciplines ‘lucht’ en ‘geluid en trillingen’

Trillingshinder is voornamelijk afhankelijk van de uitvoeringstechnische
aspecten en wordt daarom op planniveau niet verder onderzocht.

Voor de beoordeling van de impact van de geluidshinder en de luchtvervuiling
wordt in hoofdzaak gesteund op de significantiebeoordeling bij de disciplines
geluid en lucht. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met de duur van de
hinder en het aantal gehinderden. Op microniveau handelt het in eerste
instantie om effecten door een wijziging van de verkeersbelasting (zie
discipline mobiliteit) en het bijhorende verkeerslawaai en emissies: deze
effecten zijn relevant voor Hazelereik, Bodemweg en Bolleberg en het
bestaand tracé van de N79. Ook de bewoners van de Neremweg kunnen
geconfronteerd worden met een bijkomende geluidsbelasting.
Bij de detailbespreking wordt, op basis van de geluidskaarten en het kadaster,
een schatting gegeven van het aantal woningen die bijkomende geluidshinder
of een afname in  omgevingsgeluid zullen ondervinden.

 Ruimtelijke belevingswaarde
Het plan heeft een invloed op de beleving van het gebied voor verschillende
types van ruimtegebruikers (omwonenden, passanten, recreanten,…). De
impact wordt voornamelijk bepaald door visueel-ruimtelijke aspecten (visuele
kwaliteit van de omgeving, sociale veiligheid, …). Er is zowel een impact
mogelijk ten opzichte van de bebouwde kernen en woonlinten (met woningen
en andere functies) als ten opzichte van de openruimte (natuur, recreatie).
Deze effecten situeren zich voornamelijk op de plaats van de ingreep en de
directe omgeving (micro- en mesoniveau) en hebben te maken met de locatie,
maar ook met de inrichting. Voor de effectbeoordeling wordt onder meer
gesteund op de discipline ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’.

 Externe bereikbaarheid
De bereikbaarheid van ruimtegebruikfuncties (landbouwpercelen, woningen,
recreatieve routes,…) kan veranderen door de aanleg van een omleidingsweg.
Zowel de bereikbaarheid van functies tijdens als na de werken is hierbij van
belang. De significantie hangt af van de omvang van de omrijbeweging en het

aantal overblijvende alternatieven. Een omrijbeweging voor fietsers (in geval
van doorsnijding functionele fietsroute) weegt sterker door dan een
omrijbeweging voor gemotoriseerd verkeer.

21.3.1.2 Potentiële ontginning

Ontginning voorafgaand aan de realisatie van de omleidingswegen, zal leiden
tot bijkomende hinder tijdens de aanlegfase,. Meer specifiek betreft dit
geluidshinder ten gevolge van de ontginningsactiviteiten alsook bijkomende
verkeershinder ten gevolge van de hogere intensiteiten werfverkeer. Op
projectniveau dient de noodzaak tot milderende maatregelen verder
onderzocht te worden.
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21.3.2 Detailbespreking

NO ZO

ZO – 1 Ontsluiting Blaarstraat ZO - 2 Deel spoorlijn-Neremweg

Impact op
ruimtegebruikfuncties

landbouw

Aanleg in het uiterste oosten van
de zoekzone:
Verlies aan landbouwareaal,
versnippering, ontstaan van
restpercelen.

Significant negatief effect: --

Aanleg in het uiterste westen van
de zoekzone:
Beperkt verlies aan
landbouwareaal, beperkte
versnippering.

Matig negatief effect: -

Nauwelijks verlies aan areaal.
Het perceel tussen N79 en
Blaarstraat is in gebruik als
akker. De overige terreininname
gaat niet ten koste van landbouw

Verwaarloosbaar tot matig
negatief effect: 0/-

De haakse ontsluiting heeft geen
impact op landbouw. Het
noordelijk deel van, deze weg
leidt over een bestaand
parkeerterrein, het zuidelijk deel
over een niet-bebouwd
woonperceel.

Verwaarloosbaar effect: 0

Het bestaand gebruik van de N79
tot de Jaminéstraat wordt
bestendigd. De reservatiezone
langs spoor heeft geen
landbouwgebruik. Geen verlies
aan areaal.

Verwaarloosbaar effect: 0

Nauwelijks verlies aan areaal.
Het binnengebied tussen de
oude Blaarstraat en de
Neremweg is deels in gebruik als
weiland en deels bebost. De
impact voor landbouw is beperkt

Matig negatief effect: -

wonen De onteigening van een
bouwperceel is vereist ter hoogte
van de aansluiting met de N79,
verder geen inname van
woonpercelen of tuinen.

Verwaarloosbaar tot matig
negatief effect: 0/-

De onteigening van een
bouwperceel is vereist ter hoogte
van de aansluiting met de N79.
De nieuwe weg sluit echter kort
aan nabij de woonomgeving van
de Hardelweg en de
Beemdstraat. Het aantal
getroffen woningen is echter
beperkt. Ook de geplande
residentiële ontwikkeling van de
kazerne wordt getroffen door de
nabijheid van de nieuwe weg. Dit
geldt in het bijzonder wanneer er
geopteerd wordt om de weg in
het noordelijk deel van de
zoekzone aan te leggen.

Matig negatief effect: -

De haakse ontsluiting heeft
nauwelijks impact op ruimte
gebruik. Het noordelijk deel van,
deze weg leidt over een
bestaand parkeerterrein, het
zuidelijk deel over een niet-
bebouwd perceel. De impact op
wonen is beperkt, het
aanpalende perceel kan hinder
ervaren maar alle andere
percelen in de straat hebben baat
bij de ontsluiting.

Matig tot significant positief
effect: +/++

Geen verlies van woongebied,
Slechts één (vervallen
leegstaande) woning in de
reservatiestrook moet (zoals
gepland) gesloopt worden.
Woning met beperkte
woonkwaliteit.

Verwaarloosbaar effect: 0

Geen verlies van woongebied,
De impact ten opzichte van de
woningen wordt beperkt door de
geplande ligging (niet
aansluitend aan de tuinen, nabij
het tracé van de spoorweg). De
nieuwe weg leidt tot een daling
van de verkeersintensiteit op de
Neremweg.

Matig negatief effect: -

Impact op ruimtelijke
structuur en
samenhang

Aanleg in het uiterste oosten van
de zoekzone:
Verlies van open ruimte, sterke
ruimtelijke versnippering,
barrièrewerking.
Significant negatief effect: --

Aanleg in het uiterste westen van

Beperkte versnippering van
landbouwperceel ten noorden
van de Blaarstraat;
Versnippering van de
waardevolle natuurgebieden ten
zuiden van de Blaarstraat;
Doorsnijden van de recreatieve
verbinding naar De Kevie;

De haakse ontsluiting heeft
nauwelijks een negatieve impact
op de ruimtelijke structuur. De
bestaande visuele relatie tussen
N79 en de kazerne wordt
omgezet in een directe fysieke
verbinding. De weg maakt
gebruikt van het parkeerterrein

Het bestaand gebruik van de N79
tot de Jaminéstraat wordt
bestendigd. De reservatiezone
langs spoor wordt gebruikt,
lijninfrastructuren worden
gebundeld. Er wordt een zuinig
ruimtegebruik gerealiseerd.

De natuurlijke zuidoostelijke
stadsrand krijgt een bijkomende
barrière. Er wordt echter
gestreefd naar en maximale
bundeling met de spoorweg.
Daardoor wordt de versnippering
beperkt. In het zuidelijk deel van
het binnengebied is de weg niet
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de zoekzone:
Bundelen van infrastructuur,
beperkte versnippering,
hergebruik bestaande
infrastructuur (N758), versterken
toegang ziekenhuis, downgraden
Hazelereik, Bolleberg en
Bodemweg. Door de ligging ten
zuiden van het talud van de oude
weg naar Maastricht en het
bundelen van de weg met het
woonlint van de N79 wordt de
ruimtelijke structuur als drager
gehanteerd.

Verwaarloosbaar tot matig
positief effect: 0/+ -

Ruimtelijke barrière tussen de
woningen in de Beemdstraat en
de kazerne en het open ruimte
gebied.

Significant negatief effect: --

en de relatief grootschalige
kleinhandelszone. De impact op
de ruimtelijke samenhang is,
gelet op de schaal, eerder
positief.

Matig positief effect: +

Matig positief effect: + langer gebundeld met de
spoorweg. Hierdoor ontstaat
versnippering. Door het
verhoogd aanleggen van de weg
blijft de bestaande
ongelijkvloerse recreatieve
verbinding naar De Kevie (Oude
Blaarstraat) behouden.

Significant negatief effect: --

Hinderaspecten

Geluid/lucht Beperkte wijzigingen. Afname
geluid en emissies in Bolleberg
en Kellestraat maar de emissies
blijven in de onmiddellijke
omgeving.

Door het doortekken van de
bestaande Molenweg naar de
kruising van de N730-
Bilzersteenweg met de N753-
Nieuwe Steenweg, zal de
geluidshinder voor een 30-tal
woningen in de Kellenstraat en
Bollenberg afnemen met 5 dB(A).
voor de woningen in de
Bodemweg en woonwijk naar het
zuiden (Henisstraat en
Ziegelsmeer) wordt een lichte
stijging van ongeveer 5 dB(A)
van het omgevingsgeluid
verwacht.

De uiterst oostelijke ligging van
de omleidingsweg binnen de
zoekzone is gelegen op een

Beperkte afname geluid en
emissies langs de N79, sterke
toename geluid en emissies
langs Jeker.

Voor de uiterst zuidelijke ligging
binnen de zoekzone tussen de
Blaarstraat en de spoorweg
zullen een 30-tal woningen in de
Beemdstraat, Wielewaalstraat en
Blaarstraat binnen de contour
van 55 dB(A) vallen, deze zullen
bijgevolg een geluidsverhoging
van 5 dB(A) tot 10 dB(A)
ondervinden. Een 40-tal
woningen in de Beemdstraat en
Broedergaarde zulllen binnen de
geluidscontour van 50 dB(A)
vallen en zo een
geluidsverhoging van 5 dB(A)
ondervinden.
Voor een uiterst noordelijke
ligging binnen de zoekzone,
zullen bijkomend (op de uiterst
zuidelijke ligging) een 15-tal

Beperkte wijzigingen. Afname
geluid en emissies in de
Blaarstraat door verminderde
omrijdbewegingen maar de
emissies blijven in de
onmiddellijke omgeving.

Matig positief effect: +

Afname geluid en emissies op de
Wallen door verminderd
vrachtwagenverkeer en afname
congesties.

De woningen in de Beemstraat,
Jaminéstraat (ten oosten van de
spoorlijn) en Blaarstraat zullen
geluidshinder ondervinden. Zo
komen een 35-tal woningen
binnen de geluidscontour van 60
tot 65 dB(A) te liggen, wat
overeenkomt met een
geluidsverhoging van 5 dB(A) tot
15 dB(A) (slecht enkele
woningen).

De woningen in de Stationslaan,
zullen binnen de contour van 55
dB(A) tot 50 dB(A)komen te
liggen en zo een geluidsdaling
van 5 dB(A) tot 10 dB(A)
ondervinden,

Matig negatief effect: -

Beperkte wijzigingen. Afname
geluid en emissies in de
Neremweg maar toenemende
emissies ten gevolge van hogere
verkeersintensiteit in het
binnengebied.

Voor de woningen langs de
Neremweg, vanaf het
bedrijventerrein in noordelijke
richting, wordt een geluidsdaling
van 55dB (A) en 60 dB(A) tot
minder dan 50 dB(A), verwacht.
Voor de enkele woningen (10-tal)
in de Neermweg, vanaf het
bedrijventerrein in oostelijke
richting, zal dit gepaard gaan met
een toename van het
omgevingsgeluid. Voor een
meest oostelijke ligging binnen
zullen de omwonenden een
geluidsverhoging van 10 dB(A)
tot 15 dB(A) ondervinden. Voor
de meest westelijke ligging zal
het aantal gehinderden minimaal
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zekere afstand van woongebeid
waardoor geen bijkomomende
geluidshinder zal ontstaan ten
aanzien van woningen.

Voor een uiterst westelijke ligging
binnen de zoekzone komen een
15-tal woningen in de Hazelereik
(woonstraat) binnen een contour
van 55 dB(A) en een 10-tal
woningen binnen een contour
van 60 dB(A) te liggen, wat
overeenkomt met een stijging
van 10 tot 15 dB(A).

Matig negatief effect: -

woningen in de Beemdstraat,
Wielewaalstraat en Blaarstraat
binnen de contour van 55 dB(A)
komen te liggen, alsook enkele
gebouwen van de kazerne. Een
5-tal woningen vallen zelfs
binnen de contour van 65 dB(A),
wat overeenkomt met een stijginf
van bijna 20 dB(A).

De woningen in de Stationslaan
en langs de N79, tot aan de
aanknoping met het
ommleidingstracé, zullen binnen
de contour van 50 dB(A) komen
te liggen en zo een geluidsdaling
van 10 dB(A) tot 15 dB(A)
ondervinden, maar ook voor de
woningen in de Elderseweg in
een daling van 5 dB(A) waar te
nemen.

Significant negatief effect: --

zijn.

Matig negatief effect: -

Impact op ruimtelijke
kwaliteit

Aanleg in het uiterste oosten van
de zoekzone:
Gevoelige aantasting visuele
kwaliteit voor de omgeving van
Berg
Aantasting belevingswaarde
recreanten: fietsknooppunten-
netwerk wordt verstoord, de
panoramische beleving van de
Jeker- en Maasvallei wordt
verstoord. De historische
verbinding naar Berg wordt
doorsneden.

Zeer significant negatief effect: ---

Aanleg in het uiterste westen van
de zoekzone:
Beperkt verlies van beleving,
geen of nauwelijks impact op de
beleving van Berg.

Gevoelige aantasting visuele
kwaliteit voor de omgeving langs
de Jeker en de beleving vanuit
De Kevie.

Belevingswaarde recreanten
wordt sterk aangetast.

De aantrekkelijkheid van de
toegang tot De Kevie via de
Hardelweg wordt sterk
verminderd.

Zeer significant negatief effect:---

De haakse ontsluiting van de
Blaarstraat leidt niet tot daling
van de ruimtelijke kwaliteit.

Verwaarloosbaar effect (0)

De ruimtelijke kwaliteit op het
bestaande tracé van de N79
wordt niet negatief gewijzigd. Er
wordt een restruimte gebruikt die
al aangeduid was als reservatie
zone voor het aanleggen van de
weg. Door het creëren van een
alternatief neemt de ruimtelijke
kwaliteit wel toe in de omgeving
van het Stationsplein.

Matig positief effect: +

De beleving van de belangrijkste
toegang van de stad naar De
Kevie (via de Oude Blaarstraat)
daalt door de bredere tunnel en
de verstoring door de weg in het
binnengebied - Neremweg-
spoorwegtracé.

Matig tot significant negatief
effect: -/--
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Matig negatief effect: -

Externe
bereikbaarheid

Bereikbaarheid ziekenhuis neemt
toe vanuit het noorden en oosten.
Duidelijk routing en toegang,
parkeerplaatsen worden niet
langer opgevat in de bermen van
Hazelereik.

Matig positief effect: +

De bereikbaarheid van de
kazerne voor interventie en
nooddiensten neemt toe. Het
overige verkeer blijft gebruik
maken van de Blaarstraat. De
verkeersdrukte en de
omrijdbewegingen in de
Blaarstraat nemen toe.

Significant negatief effect: --

De bereikbaarheid van de
kazerne voor interventie en
nooddiensten neemt toe. Er
wordt een alternatief gecreëerd
voor het (toenemend) verkeer in
de beemdstraat. Het verkeer
wordt onmiddellijk afgeleid naar
een weg van een hogere
categorie.

Significant positief effect: ++

De bereikbaarheid van
Overhaem neemt toe.

Matig positief effect: +

De bereikbaarheid van
Overhaem neemt toe, het
aandeel oneigenlijk verkeer in de
Neremstraat neemt af.

Matig positief effect: +
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21.3.3 Cumulatieve effectbespreking

ZO –1 + ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat + deel
spoorlijn - Neremweg

ZO –2 + inclusief ontsluitingsmogelijkheden
Blaarstraat + deel spoorlijn - Neremweg

Realisatie NO en ZO omleidingsweg

Impact op
ruimtegebruikfuncties

De impact op landbouw neemt toe maar blijft globaal
relatief beperkt gelet op de ruimte-inname en het
bestaand gebruik van de percelen.

Matig negatief effect: -

De impact op landbouw is kleiner.

Matig negatief tot verwaarloosbaar effect: -/0

De realisatie van de twee tracés leidt niet tot bijkomende
cumulatieve effecten voor de discipline mens-ruimtelijke
aspecten.

Impact op ruimtelijke
structuur en
samenhang

Het effect op het cumuleren van variant 1 met de aanleg
langs de Neremweg is afhankelijk van de wijze van
uitvoering. Er wordt geopteerd voor een maximale
bundeling met het spoortalud. Omdat dit in het zuiden niet
haalbaar blijft, wordt de relatie tussen stad en De Kevie
verstoord. De recreatieve verbinding blijft behouden.

Het effect van deze cumulatie wordt als significant
negatief beoordeeld --

Het landschapseffect op het cumuleren van variant 1 met
de aanleg haakse ontsluiting voor de Blaarstraat ter
hoogte van de kazerne is verwaarloosbaar. Variant 1
gecumuleerd met de haakse ontsluiting van de
Blaarstraat leidt niet tot daling van de
landschapsbeleving. Het effect wordt als neutraal
beoordeeld (0).

Het effect van deze cumulatie wordt als significant
negatief beoordeeld (--).

De realisatie van de twee tracés leidt niet tot bijkomende
cumulatieve effecten voor de discipline mens-ruimtelijke
aspecten.

Hinderaspecten Beperkte afname geluid en emissies langs de N79, sterke
toename geluid en emissies langs Jeker. Beperkte
wijzigingen. Afname geluid en emissies in de Neremstraat
maar toenemende emissies ten gevolge van hogere
verkeersintensiteit in het binnengebied. Inname
kombergend vermogen leidt tot een gevoelige toename
kans op wateroverlast in lager gelegen gebieden

Het effect van deze cumulatie wordt als significant
negatief beoordeeld --

Beperkte wijzigingen. Behoud emissies N79, afname
geluid en emissies in de Blaarstraat door verminderde
omrijdbewegingen, afname geluid en emissies op de
Wallen door verminderd vrachtwagenverkeer en afname
congesties. Beperkte impact op waterbergend vermogen,
ruimte voor de aanleg van bijkomende buffering.

Matig negatief effect: -

De realisatie van de twee tracés leidt niet tot bijkomende
cumulatieve effecten voor de discipline mens-ruimtelijke
aspecten.

Impact op ruimtelijke
kwaliteit

De impact van de aanleg van de weg langs de noordelijke
oever van de Jeker op de ruimte is erg hoog. De weg leidt
tot auditieve en visuele verstoring, een versnippering,
beperkt het gebruik van de ruimte ten zuiden van de
kazerne een verminderde toegankelijkheid van De Kevie.
Het verder doortrekken van de weg is relatief minder
ingrijpend maar creëert een bijkomende barrière voor de
beleving van het landschapspark van De Kevie.

Het effect wordt als zeer significant negatief beoordeeld --
-

Het noordelijk deel leidt niet tot impact op
landschapbeleving. In het zuidelijk deel leidt de aanleg
van de weg tot een verdere versnippering van het
beemdengebied. De landschappelijke beleving wordt
verstoord en de relatie tussen stad en De Kevie wordt
minder aantrekkelijk. De aanleg van de weg leidt tot een
sterke, globale verstoring maar sluit aan bij de
landschapsbepalende structuur van het woonlint of het
spoorwegtracé.

significant negatief effect  --

De realisatie van de twee tracés leidt niet tot bijkomende
cumulatieve effecten voor de discipline mens-ruimtelijke
aspecten.

Externe
bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Overhaem neemt toe.

Matig positief effect: +

De bereikbaarheid van Overhaem neemt toe.

Matig positief effect: +

De realisatie van de twee tracés leidt niet tot bijkomende
cumulatieve effecten voor de discipline mens-ruimtelijke
aspecten.
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21.4 Milderende maatregelen

21.4.1 Dwingende maatregelen

Aandacht voor een efficiënt en zuinig ruimtegebruik zodat restpercelen
vermeden worden.

Duurzame en kwalitatieve inrichting van de omleidingsweg door een kwalitatief
stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsprincipes met aandacht voor de
beeldkwaliteit en een geslaagde integratie in de omgeving.

Het ingenomen herbevestigd agrarisch gebied planologisch compenseren.
Gebruikerscompensatie voor inname landbouwgronden volgens decreet dd.
27/03/2009 en kapitaalschade geregeld volgens decreet dd. 27/03/2009);

21.4.2 Aanbevelingen en suggesties

 Noordelijke omleiding
De omleidingsweg aanleggen in het uiterste westen van de zoekzone. De weg
aanleggen ten zuiden van het talud van de oude weg. Het talud behouden. De
ruimte tussen woonlint en de weg beplanten. In dit wegvak geen fietspaden
aanleggen. De omleiding parallel aanlegen met Hazelereik. Wegbreedte
Hazelereik beperken. Doorgaand verkeer ontmoedigen. Groene berm
aanleggen tussen Hazelereik en de nieuwe weg. Toegang ziekenhuis en
parkeervoorzieningen richten op nieuwe weg. De kruisingen met de
recreatieve fiets- en wandelroutes op een veilige wijze vorm geven. Het
wegvak tussen Molenweg en de N730 aanleggen met brede bufferzones
waardoor de weg landschappelijk kwaliteitsvol geïntegreerd wordt. De
bestaande wegen kunnen als fietsverbinding gebruikt worden.

 Zuidelijke omleiding
Wanneer geopteerd wordt voor variante 1, wordt de weg best zo ver mogelijk
van de Jeker aangelegd. De strook tussen weg en Jeker kan dan gebruikt
worden om de impact van de aanleg van de weg op het natuurgebied zoveel
mogelijk te beperken. Mogelijk moet geluidswerende initiatieven genomen
worden. De weg wordt visueel afgeschermd door een bredere bufferstrook
tussen weg en Jeker. De impact van variante 2 is echter veel minder waardoor
deze de best mogelijke alternatief vormt voor de aanleg van een zuidelijke
omleiding.

In het wegvak tussen de Oude Blaarstraat en de Neremstraat, de bundeling
van de weg met de spoorweg zo lang mogelijk aanhouden. De ruimte tussen
de nieuwe weg en de lintbebouwing van de Neremweg aanleggen als een nat
gemengd broekbos zoals het bos tussen Jeker en de Oude Blaarstraat.
Hierdoor wordt de leefbaarheid van de woningen verzekerd.
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22 Effectbespreking ten opzicht van
het ontwikkelingsscenario

22.1 Mobiliteit

In het ontwikkelingsscenario worden volgende ontwikkelingen relevant geacht
voor de discipline mobiliteit.
- projectnota herinrichting N79 tussen de N618-Viséweg en complex 32 met

de E313
- Masterplan Stationsomgeving
- herinrichting snelwegcomplex 32 met de E313 te Tongeren/Riemst
- de ontwikkeling van de Ambiorixsite
- de ontwikkeling van 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid

22.1.1 Projectnota herinrichting N79 tussen de N618-Viséweg en
complex 32 met de E313

In deze nota werd een herinrichting van het beschouwde deel van de N79
voorgesteld waarbij de inrichting van de weg tegemoet kwam aan de
ontwikkelingsperspectieven van primaire wegen cat. II.
Dit impliceert ondermeer:
- gescheiden verkeersafwikkeling langzaam verkeer versus gemotoriseerd

verkeer;
- aanleg van vent-/parallelwegen die de aanpalende bebouwing ontsluit.

Hierdoor ontstaan er minder directe toegangen naar de N79 (minder
aansluitingen);

- vervangen van de kruisingen door rotondes.
De impact van een dergelijke herinrichting situeert zich op het vlak van:

- een verbeterde doorstroming van het verkeer, maar vooral
- een sterke verbetering van de verkeersveiligheid ingevolge de gescheiden

verkeersafwikkeling  enerzijds en de afkoppeling van de vele privé in- en
uitritten naar en van de N79 (ontsluiting percelen via vent/parallelwegen).

22.1.2 Herinrichting snelwegcomplex 32 met de E313 te
Tongeren/Riemst

Door het concept van gescheiden verkeersafwikkeling te continueren in het
nieuwe ontwerp van het complex zal ook hier een gunstige impact op de
verkeersveiligheid ontstaan.
De capaciteit van het complex wordt verhoogd door:
- de aanleg van een nieuwe (bredere) brug en de aanleg van twee grote

dubbelrotondes aan weerszijden van de E313;
- de directe aan- en ontsluiting van de bedrijvenzone Tongeren-Oost op het

nieuwe complex (middels een bijkomende ontsluitingsweg gedeeltelijk
parallel aan de E313)  waardoor de aansluiting N79-Heersterveldweg of
N79-Limesweg gesupprimeerd kan worden.

Bij de capaciteitsberekeningen en toetsingen werd rekening gehouden met
een mogelijke uitbreiding van 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op de
locatie van Tongeren-Oost.

Het project draagt in gunstige zin bij tot de bereikbaarheid van Tongeren en de
bedrijvenzone Tongeren-Oost in relatie tot de E313.

22.1.3 Masterplan Ambiorixkazerne

Het masterplan werd op 4 mei 2012 door de gemeenteraad goedgekeurd. ER
wordt hierbij uitgegaan van 172 wooneenheden en 18.000 m² andere functies
(erfgoeddepot, politie, kantoor- en commerciële functies).

Volgens het BAU-scenario (van het Multi modaal model Limburg) blijkt de
gemiddelde intensiteit tijdens beide spitsuren rond de 200 pae te bedragen in
de Blaarstraat.
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In het geval van de aanleg van de ZO-omleidingsweg wordt  de bereikbaarheid
voor het gemotoriseerde verkeer negatief beïnvloed. Door de ‘knip’ in de
Blaarstraat bij de aanleg van ZO-omleidingsweg volgens de beide varianten
moet het gemotoriseerde verkeer op de relatie met het gebied ten westen van
de spoorlijn, een omweg maken.
In alle overige varianten blijft de huidige situatie gehandhaafd.

In het geval van de aanleg van uitsluitend de NO-omleidingsweg en waarbij de
situatie in de N79 nabij de stationsomgeving niets wijzigt, zullen onvermijdelijk
verkeerslichten noodzakelijk zijn op aan de aansluiting van de N79 met de
Jaminéstraat omdat de verhoogde verkeersdruk in de Blaarstraat anders niet
verwerkt kan worden.

22.1.4 Algemene effectbespreking met de ontwikkeling van 50 ha.
bijkomende regionale bedrijvigheid

Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van 50 ha. bijkomende regionale
bedrijvigheid een aanzienlijk impact kan hebben wordt hierna op meer
exhaustieve wijze de impact beschreven.

Bij herziening van het RSV en vervolgens het RSP-L is gebleken dat de stad
Tongeren 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid mag ontwikkelen.
Daar komen een zestal locaties voor in aanmerking, die in functie van
onderhavige PlanMER werden geclusterd tot twee locaties:
- een locatie aansluitend bij de bestaande regionale bedrijvenzone Tongeren

Oost, ten oosten van het centrum van Tongeren dichtbij de E313
- een locatie aansluitend bij de bestaande bedrijvenzone Overhaem, ten

zuiden van het centrum.
Op basis van de mobiliteitskenmerken van de huidige regionale bedrijvigheid
in Tongeren Oost (90 ha.), werd een interpolatie verricht om het
verkeergenererend effect van de bijkomende 50 ha. regionale bedrijvigheid op
twee mogelijke locaties en hun effecten op de wegenstructuur te Tongeren in
te schatten.

Voor beide locaties werden eveneens simulaties met het MMM-L verricht met
de verschillende varianten in wegenstructuur, zoals eerder beschreven.
-

 Figuur 22-1: Situering mogelijke locaties bijkomende regionale bedrijvigheid 50 ha.

Wijziging verkeersintensiteiten en –doorstroming zonder wijzigingen aan
de verkeersstructuur te Tongeren

Globaal kan worden gesteld, voor wat betreft de inplanting van 50 ha.
regionale bedrijvigheid een locatie nabij Tongeren Oost gunstiger scoort,
omdat deze locatie minder impact (in termen van hoeveelheden verkeer) heeft
op het Tongerse wegennet in vergelijking met een locatie nabij Overhaem.
Bijgevolg zal de impact op de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en
de verkeersdoorstroming globaal genomen eveneens geringer zijn (zie Figuur
22-2) bij een keuze voor een locatie nabij Tongeren-Oost.

Ochtendspits Avondspits
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Figuur 22-2: Impact op het ruimere wegennet van Tongeren - BAU-scenario 2020.
Boven locatie Tongeren Oost - Onder locatie Overhaem.

Eerst en vooral valt op dat de ontwikkeling van 50 ha. bijkomende regionale
bedrijvigheid zowel nabij Tongeren-Oost als nabij Overhaem zal leiden tot een
intensifiëring van de relaties met de E313-zuid.
Voorts is opvallend: het ontstaan van een sluikroute die begint/eindigt aan
complex 33-Boirs. In het geval van een locatie nabij Tongeren-Oost zal dit
leiden tot een toename van het verkeer in de N618-Viséweg doorheen de kern
van Sluizen. In het geval van een locatie nabij Overhaem zullen naast een
toename van de hoeveelheid verkeer in de kern van Sluizen ook de wegen
doorheen de kernen van Mal en Nerem bijkomend belast worden.

De figuur laat zien dat bij een locatie op Tongeren-Oost zowel tijdens het
ochtend- als het avondspitsuur de impact hoofdzakelijk beperkt blijft tot het

oostelijke gedeelte van het grondgebied van Tongeren, terwijl een locatie op
Overhaem een impact heeft op grote(re) delen van het Tongerse wegennet.
Afgezien van een toename van het verkeer in de N79, zal ook de
stationsomgeving, de R72-Leopoldwal/Moerenpoort en de Neremweg
(woonstraat) bijkomend belast worden.
Doch ook elders in Tongeren zal een toename van het verkeer waarneembaar
zijn.

Wijziging verkeersintensiteiten en –doorstroming bij wijzigingen aan de
verkeersstructuur te Tongeren

Gelet op het feit dat het avondspitsuur als het maatgevende spitsuur kan
worden weerhouden, zijn in de volgende figuren uitsluitend de gevolgen voor
de avondspitsuren weergeven.
De impact van de gewijzigde verkeersstructuur op het totale
verkeers(intensiteits)beeld in Tongeren kan als volgt worden samengevat.
In de linker kolom staan de gevolgen voor bijkomende 50 ha. regionale
bedrijvigheid weergegeven op locatie Tongeren Oost, terwijl de rechter kolom
de gevolgen voor de locatie nabij Overhaem weergeeft en dit voor de
verschillende varianten in wegenstructuur.
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Locatie Tongeren Oost Locatie Overhaem
Realisatie zuidoostelijke omleiding volgens variant 1 (Jeker) - avondspitsuur

Realisatie zuidoostelijke omleiding volgens variant 2 - avondspitsuur

Realisatie noordoostelijke omleiding - avondspitsuur

Realisatie zuidoostelijke omleiding volgens ZO-1 (Jeker) + noordoostelijke omleiding -
avondspitsuur

Realisatie zuidoostelijke omleiding volgens ZO-2 + noordoostelijke omleiding - avondspitsuur

Figuur 22-3: Vergelijking effecten inplanting 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op
Tongeren-Oost vs. Overhaem bij verschillende varianten inzake wegenstructuur
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De vergelijking laat (globaal) de volgende conclusies toe:
- zowel in het scenario waarbij de 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid

wordt voorzien nabij Tongeren Oost dan wel Overhaem en ongeacht de
variante inzake bijkomende infrastructuur, wordt het meeste verkeer aan de
N79-Maastrichtersteenweg, de wallen en de stationsomgeving onttrokken in
variant 1 of 4). Het voorgaande geldt slechts in beperkte mate voor de
varianten van de zuidoostelijke omleidingsweg waarbij de N79 wordt
behouden (variant 2 en 5).

- de varianten waarbij uitsluitend de aanleg van een noordoostelijke
omleidingsweg wordt voorzien, hebben geen effect op de hoeveelheid
verkeer op het zuidelijk deel van de westelijke wallen (Elisabethwal,
Albertwal en N20-Luikersteenweg). Alle overige varianten leiden tot een
toename van het verkeer op de voornoemde wegen. De realisatie van
uitsluitend de noodoostelijke omleidingsweg heeft slechts een beperkt
impact op de verkeersstromen in de stationsomgeving (varianten 3 en 5).

- het effect van de realisatie van uitsluitend de noordelijke omleidingsweg is
kleiner dan het effect van de realisatie van uitsluitend de zuidelijke
omleidingsweg. Dit geldt zowel in termen van de hoeveelheid verkeer die
door de beide wegen afzonderlijk verwerkt worden, als voor de effecten op
de infrastructuur van Tongeren elders (stationsomgeving, noordelijke
wallen).

- het gecumuleerde effect van de realisatie van zowel de noodoostelijke als
de zuidoostelijke omleidingsweg is nauwelijks aanwezig. Weliswaar stijgen
in variant 4 en 5 de intensiteiten op de noordoostelijke omleidingsweg doch
de intensiteiten op de zuidoostelijke omleidingsweg dalen.

Globaal:
- de realisatie van 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op een locatie

nabij Tongeren Oost heeft de minste impact op de wegenstructuur in
Tongeren

- de aanleg van bijkomende verkeersinfrastructuur aan de oostzijde van de
stad Tongeren, heeft overwegend een ontlastend effect op het oostelijke en
noordelijke deel van de R72-Wallen. De verkeersproblematiek aan de
westzijde van het centrum blijft onverminderd gehandhaafd.

Wijziging verkeersveiligheid en –leefbaarheid
Omdat de grootste effecten aan de oost- en noordzijde van het centrum
merkbaar zijn, waarbij er aan de westzijde nauwelijks enige verandering
optreedt, zullen de effecten op de verkeersveiligheid en –leefbaarheid ook het
best merkbaar zijn aan de oost- en noordzijde.
De omvang van die effecten is sterk gebonden aan de weerhouden variant, zo
zullen de effecten in variant 4 groter zijn, dan bv. in variant 1 omdat een groter
gebied en meer wegen worden ontlast van niet-bestemmingsverkeer en
bijgevolg een gunstiger effect sorteren.
Van de weergegeven varianten mag het minste effect inzake
verkeersveiligheid en –leefbaarheid worden verwacht van variant 2, omdat in
die variant het gebruik van de N79-Maastrichtersteenweg tot aan de
spooronderdoorgang (Jaminéstraat) gehandhaafd blijft. Dit geldt ook voor
variant 5.

Wijziging bereikbaarheid
De realisatie van zowel de noordoostelijke als de zuidoostelijke omleidingsweg
impliceren een verbetering van de bereikbaarheid:
- - de zuidoostelijke omleidingsweg zorgt er voor dat er een directe relatie tot

stand wordt gebracht tussen de zone Overhaem (al dan niet uitgebreid) met
het hogere wegennet: E313. Anderzijds betekent het onttrekken van dit
verkeer aan de R72-Wallen een licht verbeterde bereikbaarheid van het
centrum.

- - de noordoostelijke omleidingsweg betekent een (aanzienlijke) verbetering
van de bereikbaarheid van het ziekenhuis, die thans voor haar
bereikbaarheid hoofdzakelijk afhankelijk is voor de spooronderdoorgang in
de Jaminéstraat voor al het verkeer ten westen van de spoorlijn. Ook wordt
de directe ontsluiting geponeerd op weg van lokaal belang i.p.v. een
woonstraat in de huidige situatie.

- - de combinatie van de noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingswegen
in de varianten 4 en 5 heeft uiteraard een gunstige impact op zowel de
bereikbaarheid van de zone Overhaem als het ziekenhuis.

Zoals eerder gesteld zullen de varianten 1 en 4 (met de realisatie van de ZO-
omleidingsweg langs de Jeker) aanleiding geven tot een ‘knip’ in de
Blaarstraat.
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Dit op haar beurt impliceert een verminderde bereikbaarheid van die
Blaarstraat voor het gemotoriseerde verkeer omdat dit verkeer op haar relatie
met het gebied ten westen van de spoorlijn een omweg moet maken.

22.1.4.1 Detailbespreking

In het hiernavolgende wordt ingezoomd op het plangebied, waarbij een
onderscheid gemaakt wordt naar:
1. de inplanting van 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op locatie

Tongeren Oost enerzijds en
2. nabij Overhaem anderzijds.
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50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op locatie Tongeren Oost

Verkeersintensiteiten
Volgende tabel laat zien dat afhankelijk van de variante inzake
wegenstructuur, de (geprognosticeerde) verkeersdruk aanzienlijk kan
verschillen:
- conform het besluit inzake de globale impact van de ontwikkeling van 50

ha. regionale bedrijvigheid op locatie oost, is de impact op de
verkeerstromen van de beschouwde wegen beperkt, in vergelijking met de
intensiteiten zonder bijkomende bedrijvigheid.

- vergelijking met Tabel 13-9 (prognose verkeersintensiteiten volgens BAU-
2020 scenario zonder bijkomende regionale bedrijvigheid) leert dat de
verkeersintensiteiten van Tongerse wegennet lichtjes wijzigen, terwijl de
I/C-verhoudingen nagenoeg gelijk zijn in beide situaties. Bijgevolg zijn de
beoordelingen en de conclusies m.b.t. de effectgroepen
verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid dan ook
nagenoeg identiek als in de situatie zonder bijkomende 50 ha. regionale
bedrijvigheid.

Tabel 22-1: Overzicht verkeersintensiteiten 2020 + realisatie bijkomende regionale
bedrijvigheid op Tongeren Oost – Boven: Ochtendspitsuur (8-9) Onder: Avondspitsuur (17-
18)
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WEGVAKBELASTINGEN OCHTENDSPITS PAE

BAU 2020 1.372 1.387 235 - 598 77 158 - 210 - 2.087 1.273 560 1.032 762 942 805 920 1.003 525 854

Variant 1 1.442 29 466 1.531 744 333 318 1.629 21 361 1.899 615 218 1.057 649 806 1.021 905 958 586 954

Variant 2 1.228 1.240 383 - 761 399 335 2.008 20 380 1.861 616 596 1.065 643 680 1.125 898 956 576 868

Variant 3 1.336 1.147 830 - 589 70 160 - 206 - 2.072 1.004 393 1.025 774 989 791 917 915 709 1.105

Variant 4 1.433 46 932 1.395 687 388 341 1.477 20 385 1.873 429 207 760 608 808 1.025 897 965 674 1.085

Variant 5 1.337 1.114 836 - 723 339 350 1.693 20 394 1.887 472 431 883 624 763 1.040 886 941 685 1.062
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WEGVAKBELASTINGEN AVONDSPITS PAE

BAU 2020 1.581 1.603 367 - 624 77 278 - 277 - 2.244 1.459 614 1.031 843 999 1.038 963 941 432 714

Variant 1 1.764 60 593 1.820 761 368 496 1.891 21 505 2.018 803 250 1.270 679 849 1.274 975 914 467 1.287

Variant 2 1.552 1.540 596 - 756 358 542 2.171 18 518 2.017 813 533 1.227 685 813 1.288 957 914 474 768

Variant 3 1.772 1.482 935 - 652 51 277 - 279 - 2.224 1.221 422 1.036 857 1.039 1.043 976 881 597 983

Variant 4 1.854 26 1.080 1.696 732 371 502 1.721 18 512 1.989 614 183 941 652 836 1.292 966 892 598 979

Variant 5 1.772 1.401 929 - 739 344 513 1.949 18 517 1.977 673 455 1.066 664 830 1.279 952 882 590 911
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Effecten verkeersdoorstroming
Voor de beoordeling van de effecten inzake verkeersdoorstroming worden de
geprognosticeerde hoeveelheden verkeer gedeeld door de (theoretische)
praktische wegvakcapaciteiten.
Ook hier weer de bedenking dat in een stedelijk netwerk van wegen de
capaciteit niet bepaald wordt door de wegvakken maar door de kruispunten.

Volgende tabel toont een quasi gelijkaardig beeld qua verzadigde
wegvakken/wegsecties als bij de bespreking van de effecten m.b.t. de
verkeersdoorstroming zonder bijkomende bedrijvigheid en dit zowel voor het
ochtendspits- als het avondspitsuur.

Analoog als dat het geval was voor de beoordeling van de
verkeersdoorstroming, zonder bijkomende regionale bedrijvigheid, blijken ook
hier dezelfde wegen/wegsecties een verhoogde verzadigingsgraad te
vertonen.

Voorts kan opnieuw geconstateerd worden dat geen enkele variant een
oplossing biedt voor de capaciteitsproblematiek op de westelijke R72-Wallen
(tussen de N79-St. Truidersteenweg en de N20-Hasseltsesteenweg). De
verkeersdruk op de westelijke wallen blijft hoog. (Identieke conclusie als bij de
wegenstructuur zonder bijkomende regionale bedrijvigheid).

Tabel 22-2: Toetsing praktische wegvakcapaciteiten   –
Realisatie bijkomende regionale bedrijvigheid op Tongeren Oost
Boven: Ochtendspitsuur (8-9) - Onder: Avondspitsuur (17-18)
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Toetsing praktische wegvakcapaciteit in pae/uur

BAU 2020 0,69 0,77 0,12 0,50 0,13 0,08 - 0,18 - 1,16 0,71 0,47 0,57 0,42 0,52 0,45 0,51 0,56 0,29 0,47

Variant 1 0,72 0,02 0,23 0,77 0,62 0,56 0,16 0,81 0,02 0,20 1,06 0,34 0,18 0,59 0,36 0,45 0,57 0,50 0,53 0,33 0,53

Variant 2 0,61 0,69 0,19 0,63 0,67 0,17 1,00 0,02 0,21 1,03 0,34 0,50 0,59 0,36 0,38 0,63 0,50 0,53 0,32 0,48

Variant 3 0,67 0,64 0,42 0,49 0,12 0,08 - 0,17 - 1,15 0,56 0,33 0,57 0,43 0,55 0,44 0,51 0,51 0,39 0,61

Variant 4 0,72 0,03 0,47 0,70 0,57 0,65 0,17 0,74 0,02 0,21 1,04 0,24 0,17 0,42 0,34 0,45 0,57 0,50 0,54 0,37 0,60

Variant 5 0,67 0,62 0,42 0,60 0,57 0,18 0,85 0,02 0,22 1,05 0,26 0,36 0,49 0,35 0,42 0,58 0,49 0,52 0,38 0,59
BAU 2020 0,79 0,89 0,18 0,52 0,13 0,14 - 0,23 - 1,25 0,81 0,51 0,57 0,47 0,56 0,58 0,54 0,52 0,24 0,40

Variant 1 0,88 0,03 0,30 0,91 0,63 0,61 0,25 0,95 0,02 0,28 1,12 0,45 0,21 0,71 0,38 0,47 0,71 0,54 0,51 0,26 0,72

Variant 2 0,78 0,86 0,30 0,63 0,60 0,27 1,09 0,02 0,29 1,12 0,45 0,44 0,68 0,38 0,45 0,72 0,53 0,51 0,26 0,43

Variant 3 0,89 0,82 0,47 0,54 0,09 0,14 - 0,23 - 1,24 0,68 0,35 0,58 0,48 0,58 0,58 0,54 0,49 0,33 0,55

Variant 4 0,93 0,01 0,54 0,85 0,61 0,62 0,25 0,86 0,02 0,28 1,11 0,34 0,15 0,52 0,36 0,46 0,72 0,54 0,50 0,33 0,54

Variant 5 0,89 0,78 0,46 0,62 0,57 0,26 0,97 0,02 0,29 1,10 0,37 0,38 0,59 0,37 0,46 0,71 0,53 0,49 0,33 0,51

Omdat de impact van 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op Tongeren-
Oost slechts beperkt is in vergelijking met de situatie zonder 50 ha.
bijkomende regionale bedrijvigheid op Tongeren-Oost, zijn beide
beoordelingen op de effectgroep verkeersdoorstroming identiek.
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Tabel 22-3: Overzicht beoordeling varianten en 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid
op locatie oost op effectgroep verkeersdoorstroming
Variant Score
1 Lokale toename van de huidige congestie (--)
2 Geen of verwaarloosbare wijziging van de verkeersdoorstroming (0)
3 Beperkte toename van de huidige congestie (-)
4 Lokale toename van de huidige congestie (--)
5 Lokale toename van de huidige congestie (--)

Analoog aan de situatie zonder bijkomende regionale bedrijvigheid heeft ook
hier een capaciteitstoetsing plaats gevonden op kruispuntniveau.
De toetsing van de optredende verkeersintensiteiten op kruispuntniveau leert
dat de aansluitingen van:
- de zuidoostelijke omleidingsweg met de N79 (in de varianten, 1, 3, 4 en 5)
- de zuidoostelijke omleidingsweg met de R72-Moerenpoort/Leopoldwal

(eveneens in de varianten 1, 2, 4 en 5).
mits een bypass in geval van een rotonde, dan wel een bijkomende
afslagstrook in geval van verkeerslichten, voldoende capaciteit bieden om het
verwachte verkeer te verwerken.

Kortom de beoordeling inzake verkeersdoorstroming bij de verschillende
varianten en de ontwikkeling van  50 ha. regionale bedrijvigheid op locatie
oost, is identiek aan die zonder ontwikkeling van bijkomende regionale
bedrijvigheid.

Tabel 22-4: Overzicht beoordeling varianten en 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid
op locatie oost op effectgroep verkeersdoorstroming na kruispunttoetsingen na het nemen
van milderende maatregelen
Variant Score
1 Lokale oplossing van de congestie (++)
2 Lokale oplossing van de congestie (++)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging van de verkeersdoorstroming (0)
4 Lokale oplossing van de congestie (++)
5 Lokale oplossing van de congestie (++)

Milderende maatregelen verkeersdoorstroming
- Voor wat betreft het probleem van de R72-Wallen west tussen de

aansluitingen met de N79 en de N20 zouden de Cesarlaan en de

Legioenenlaan als vervangende, omleidende routes kunnen fungeren op
voorwaarde dat de aansluitingen met de N79-St. Truidersteenweg, N20-
Hasseltsesteenweg en de N730-Bilzersteenweg aangepast worden in
functie van de capaciteit, maar ook in functie van de sturing van het
verkeer.

Het spreekt voor zich dat zelfs met het wegwerken van het knelpunt in het
westelijke deel van de R72-Wallen, de verkeersdoorstroming in variant 3
(enkel aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg), geen of een
verwaarloosbare wijziging in de doorstroming zal ondergaan, voor wat betreft
de N79 in de stationsomgeving, en bijgevolg een knelpunt blijft.

Effecten verkeersveiligheid
Wegens de beperkte wijzigingen in de verkeersstromen, t.o.v. de situatie
zonder bijkomende regionale bedrijvigheid, is de beoordeling op de
effectgroep verkeersveiligheid dan ook identiek daaraan.

Tabel 22-5: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep verkeersveiligheid
Variant Score
1 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
2 Beperkte toename van het risico op ongevallen op diverse locaties (--)
3 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
4 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
5 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)

Milderende maatregelen verkeersveiligheid
- een actief verkeersveiligheidsbeleid gebaseerd op de OngevallenGIS

databank of de gegevens van de lokale politie
- uitvoering van het gemeentelijke mobiliteitsplan m.b.t. het snelheidsbeleid,

de afbakening van de verblijfsgebieden, de voorgestelde maatregelen
inzake verkeersveiligheid, ondersteunende en flankerende maatregelen, …

- in variant 2 wordt een herinrichting van de N79-Maastrichtersteenweg
tussen de Eerste Meistraat en de spooronderdoorgang voorgenomen,
waarbij een fysieke scheiding wordt voorzien als scheiding tussen het
gemotoriseerde en het fietsverkeer. Voorafgaand aan de herinrichting zal
bepaald worden waar en hoeveel langsparkeerplaatsen in de toekomst nog
noodzakelijk zullen zijn.
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- Idem in variant 5.
- Monitoring situatie in N618-Viséweg en desnoods aangepaste maatregelen

nemen in de kern van Sluizen zowel in functie van de verkeersveiligheid als
de –leefbaarheid.

Tabel 22-6: Beoordeling verkeersveiligheid na het nemen van milderende maatregelen

Variant Score
1 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
2 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)
3 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
4 Beperkte afname van het risico op ongevallen op diverse locaties (++)
5 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)

Effecten verkeersleefbaarheid
Omwille van de beperkte toename van het verkeer in en rond en het centrum
met de ontwikkeling van 50 ha. bijkomende bedrijvigheid op locatie Tongeren
Oost, is de beoordeling inzake verkeersleefbaarheid identiek aan die van het
ontwikkelingsscenario.
Ook hier blijken de straten Dijk en Wijkstraat in hoge mate gevoelig voor de
toename van het verkeer in die straten.
Dit geldt voor alle varianten, uitgezonderd variant 3.

Tabel 22-7: Toetsing capaciteit ifv leefbaarheid  – 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid
Tongeren Oost
Boven: Ochtendspitsuur (8-9) - Onder: Avondspitsuur (17-18)
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0,38 0,58 0,07 - 0,75 0,31 0,07 - 0,26 - 0,87 0,53 0,43 0,43 0,32 0,39 0,34 0,38 0,42 0,22 0,36

0,45 0,02 0,11 0,45 0,97 1,50 0,15 0,45 0,02 0,10 0,78 0,26 0,14 0,44 0,27 0,30 0,45 0,38 0,40 0,24 0,37

0,36 0,54 0,11 - 0,95 1,59 0,16 0,55 0,03 0,11 0,77 0,25 0,41 0,43 0,26 0,27 0,47 0,38 0,40 0,24 0,35

0,39 0,49 0,23 - 0,71 0,28 0,09 - 0,26 - 0,87 0,42 0,29 0,41 0,31 0,41 0,32 0,38 0,38 0,29 0,45

0,43 0,00 0,25 0,39 0,86 1,45 0,16 0,41 0,03 0,11 0,77 0,18 0,15 0,31 0,24 0,34 0,53 0,40 0,37 0,25 0,56

0,39 0,48 0,23 - 0,90 1,38 0,16 0,47 0,03 0,11 0,78 0,20 0,31 0,36 0,25 0,30 0,44 0,37 0,39 0,28 0,44

Toetsing capaciteit ifv leefbaarheid in pae/uur - Ochtendspitsuur

BAU 2020 0,44 0,67 0,11 - 0,78 0,35 0,12 - 0,35 - 0,93 0,60 0,47 0,44 0,37 0,42 0,44 0,40 0,39 0,18 0,31

Variant 1 0,48 0,02 0,16 0,50 0,92 1,42 0,21 0,52 0,02 0,14 0,84 0,32 0,18 0,53 0,29 0,34 0,53 0,41 0,38 0,19 0,35

Variant 2 0,43 0,63 0,16 - 0,94 1,41 0,21 0,60 0,02 0,14 0,84 0,33 0,42 0,51 0,28 0,32 0,54 0,40 0,38 0,20 0,31

Variant 3 0,49 0,61 0,25 - 0,80 0,21 0,12 - 0,35 - 0,93 0,50 0,33 0,43 0,34 0,42 0,43 0,40 0,36 0,25 0,40

Variant 4 0,51 0,01 0,30 0,46 0,89 1,41 0,21 0,47 0,02 0,14 0,83 0,25 0,14 0,39 0,27 0,34 0,53 0,40 0,37 0,25 0,40

Variant 5 0,49 0,57 0,26 - 0,92 1,34 0,21 0,53 0,02 0,14 0,82 0,28 0,34 0,44 0,27 0,33 0,53 0,39 0,36 0,25 0,38

Tabel 22-8: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep verkeersleefbaarheid – 50 ha.
bijkomende regionale bedrijvigheid Tongeren Oost
Variant Score
1 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)
2 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging in de verkeersleefbaarheid (0)
4 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)
5 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)
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Milderende maatregelen in geval varianten 1, 2, 3 of 4 weerhouden worden:
- wijziging in /aanpassing van de lokale verkeerscirculatie
- herinrichting van (woon)straten
- combinatie van het voorgaande
- …..

Er dient gestreefd naar minstens het behoud van de bestaande mate van
verkeersleefbaarheid zodat het effect op die leefbaarheid als neutraal of geen
wijziging ten opzichte van de huidige situatie (0) krijgt.

Effecten bereikbaarheid en netwerkeffecten
De effecten inzake bereikbaarheid en de netwerkeffecten zijn identiek als in
het ontwikkelingsscenario.

Tabel 22-9: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep bereikbaarheid
– 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid Tongeren Oost

Variant Score
1 Matige/beperkte toename bereikbaarheid (+)
2 Toename bereikbaarheid (++)
3 Toename bereikbaarheid (++)
4 Toename bereikbaarheid (++)
5 Zeer sterke toename bereikbaarheid (+++)

Evenals in de situatie zonder 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid scoren
in de varianten 1 en 4 minder gunstig omwille van het ‘knippen’ van de
verkeersrelatie in de Blaarstraat.
Met het oog op de te verwachten verkeergenererend effect van de
Ambiorixsite zal die afname aan bereikbaarheid manifester zijn.
Na het nemen van de milderende maatregel: Realiseren van een doorsteek
van de Blaarstraat naar de N79-Maastrichtersteenweg in geval van een keuze
voor de varianten 1 en 4, wordt de bereikbaarheid als volgt beoordeeld:

Tabel 22-10: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep bereikbaarheid
– 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid Tongeren Oost na het nemen van milderende
maatregelen

Variant Score
1 Toename bereikbaarheid (++)
2 Toename bereikbaarheid (++)
3 Toename bereikbaarheid (++)
4 Zeer sterke toename bereikbaarheid (+++)
5 Zeer sterke toename bereikbaarheid (+++)

Voor wat betreft de netwerkeffecten is de beoordeling als volgt

Tabel 22-11: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep netwerkeffecten
– 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid Tongeren Oost

Variant Score netwerkeffecten
1 Afname bereikbaarheid (--)
2 Afname bereikbaarheid (--)
3 Afname bereikbaarheid (--)
4 Zeer sterke afname bereikbaarheid (---)
5 Zeer sterke afname bereikbaarheid (---)

Milderende maatregelen netwerkeffecten

Identiek aan die van de situatie zonder bijkomende regionale bedrijvigheid:

Tabel 22-12: Beoordeling netwerkeffecten na het nemen van milderende maatregelen
– 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid Tongeren Oost

Variant Score netwerkeffecten
1 Matige of beperkte afname bereikbaarheid (-)
2 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid (0)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid (0)
4 Matige of beperkte afname bereikbaarheid (-)
5 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid (0)

50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid nabij locatie Overhaem
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Verkeersintensiteiten
Zoals eerder gesteld blijkt de inplanting van 50 ha. bijkomende regionale
bedrijvigheid op een locatie nabij Overhaem (ten zuiden van het centrum van
Tongeren) een grotere impact te hebben op het weggenet van Tongeren.
In vergelijking met de intensiteiten van het ontwikkelingsscenario en die van 50
ha. bijkomende bedrijvigheid op locatie Tongen Oost, blijken de intensiteiten
soms aanzienlijk +300 pae) te stijgen.
Het gebruik van het nieuwe deeltracé van de ZO-omleidingsweg tussen de
spoorlijn en de Neremweg kent minstens een verdubbeling van het verkeer
tijdens de ochtendspits t.o.v. de locatie Tongeren-Oost en tijdens de
avondspits ongeveer +50%.
De zuidelijke omleidingsweg (variant 1) blijkt met zo’n 300 pae meer belast te
worden in vergelijking met een ontwikkeling van de regionale bedrijvigheid op
de locatie Tongeren Oost.
De verkeersdruk op de noordoostelijke omleidingsweg verdrievoudigt in de
varianten 3, 4 en 5 t.o.v. het BAU 2020-scenario.
Evenals in het ontwikkelingsscenario als bij de ontwikkeling van 50 ha.
bijkomende regionale bedrijvigheid nabij Tongeren Oost is het cumulatieve
effect van de realisatie van zowel de noordoostelijke als de zuidoostelijke
omleiding beperkt.
De nieuwe verbinding vanaf de zuidoostelijke omleidingsweg naar de R72-
Moerenpoort/Leopoldwal wordt aanzienlijk belast in de varianten 1, 2, 4 en 5,
waarbij variante 2 de zwaarste belasting kent.
Ook in dit geval valt de toename van het verkeer in woonstraten als Dijk en de
Wijkstraat op.

Tabel 22-13: Overzicht verkeersintensiteiten 2020 + realisatie bijkomende regionale
bedrijvigheid nabij Overhaem – Boven: Ochtendspitsuur (8-9) Onder: Avondspitsuur (17-18)
50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid Overhaem
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WEGVAKBELASTINGEN OCHTENDSPITS PAE

BAU 2020 1.372 1.387 235 - 598 77 158 - 562 - 1.270 1.273 560 1.032 762 942 805 920 1.003 525 854

Variant 1 1.794 36 434 1.856 755 402 639 1.734 30 655 1.259 654 173 1.126 839 780 1.149 916 964 594 882

Variant 2 1.496 1.516 478 - 711 397 683 1.930 27 698 1.297 612 481 1.061 810 733 1.178 912 962 598 874

Variant 3 1.597 1.347 874 - 500 93 558 - 548 - 1.094 1.012 368 1.240 880 1.031 873 929 908 754 1.146

Variant 4 1.770 61 946 1.606 640 369 716 1.473 27 747 1.060 433 216 828 749 816 1.093 911 970 679 1.080

Variant 5 1.620 1.354 868 - 664 360 715 1.728 27 732 1.065 473 424 954 756 797 1.128 898 942 714 1.043
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WEGVAKBELASTINGEN AVONDSPITS PAE

BAU 2020 1.581 1.603 367 - 624 77 278 - 471 - 2.244 1.459 614 1.031 843 999 1.038 963 941 432 714

Variant 1 1.879 53 638 1.952 872 353 685 1.805 28 671 2.014 845 269 1.286 819 841 1.314 1.000 906 497 809

Variant 2 1.672 1.672 630 - 814 350 724 2.117 21 700 1.997 807 544 1.250 799 815 1.313 982 907 502 783

Variant 3 1.872 1.570 969 - 609 53 550 - 484 - 2.222 1.226 421 1.179 904 1.040 1.077 1.007 890 520 1.014

Variant 4 1.973 24 1.101 1.858 739 375 766 1.727 20 760 1.978 597 186 973 728 845 1.309 986 886 618 999

Variant 5 1.912 1.531 949 - 756 337 769 1.979 20 746 1.971 661 474 1.102 740 829 1.301 982 877 622 921
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Effecten verkeersdoorstroming
Analoog als dat gebeurde bij de inplanting van 50 ha. bijkomende regionale
bedrijvigheid nabij Tongeren Oost, vindt ook hier een beoordeling van de
verkeersdoorstroming plaats aan de hand van de I/C-verhouding voor de
wegvakken.

Bij de vergelijking van Tabel 22-15 met de vergelijkbare tabellen uit het
ontwikkelingsscenario en de situatie waarbij 50 ha. bijkomende regionale
bedrijvigheid voorzien wordt op locatie Tongeren Oost, valt op dat naast het
gekende structurele knelpunt van de R72 Wallen west (tussen de
aansluitingen met de N79 en de N20), er méér I/C-verhoudingen rood en geel
gekleurd zijn en dus een overschrijding van grenswaarden impliceren en dit
zowel in de ochtend- als in de avondspits.
Ook hier uit blijkt dat de bijkomende bedrijvigheid op een locatie nabij
Overhaem een meer belastend effect heeft op het Tongerse wegennet dan
een keuze voor locatie Tongeren Oost.

Tabel 22-14: Overzicht beoordeling varianten en 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid
op locatie Overhaem op effectgroep verkeersdoorstroming
Variant Score
1 Lokale toename van de huidige congestie (--)
2 Lokale toename van de huidige congestie (--)
3 Lokale toename van de huidige congestie (--)
4 Lokale toename van de huidige congestie (--)
5 Lokale toename van de huidige congestie (--)

Omdat, zoals eerder al gesteld, de toetsing op wegvakcapaciteiten een
vertekend beeld geeft voor de beoordeling van een stedelijk verkeersnetwerk,
heeft ook hier een toetsing plaats gevonden op het niveau van de kruispunten,
analoog als dat is geschied voor de situaties zonder bijkomende bedrijvigheid
als voor de inplanting van 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid nabij
Tongeren Oost.

Tabel 22-15: Toetsing praktische wegvakcapaciteiten   –
Boven: Ochtendspitsuur (8-9) Onder: Avondspitsuur (17-18)
50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid Overhaem
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Toetsing praktische wegvakcapaciteit in pae/uur

BAU 2020 0,69 0,77 0,12 0,50 0,13 0,08 - 0,47 - 0,71 0,71 0,47 0,57 0,42 0,52 0,45 0,51 0,56 0,29 0,47

Variant 1 0,90 0,02 0,22 0,93 0,63 0,67 0,32 0,87 0,03 0,36 0,70 0,36 0,14 0,63 0,47 0,43 0,64 0,51 0,54 0,33 0,49

Variant 2 0,75 0,84 0,24 0,59 0,66 0,34 0,97 0,02 0,39 0,72 0,34 0,40 0,59 0,45 0,41 0,65 0,51 0,53 0,33 0,49

Variant 3 0,80 0,75 0,44 0,42 0,16 0,28 - 0,46 - 0,61 0,56 0,31 0,69 0,49 0,57 0,49 0,52 0,50 0,42 0,64

Variant 4 0,89 0,03 0,47 0,80 0,53 0,62 0,36 0,74 0,02 0,42 0,59 0,24 0,18 0,46 0,42 0,45 0,61 0,51 0,54 0,38 0,60

Variant 5 0,81 0,75 0,43 0,55 0,60 0,36 0,86 0,02 0,41 0,59 0,26 0,35 0,53 0,42 0,44 0,63 0,50 0,52 0,40 0,58
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Toetsing praktische wegvakcapaciteit in pae/uur

BAU 2020 0,79 0,89 0,18 - 0,52 0,13 0,14 - 0,39 - 1,25 0,81 0,51 0,57 0,47 0,56 0,58 0,54 0,52 0,24 0,40

Variant 1 0,94 0,03 0,32 0,98 0,73 0,59 0,34 0,90 0,02 0,37 1,12 0,47 0,22 0,71 0,46 0,47 0,73 0,56 0,50 0,28 0,45

Variant 2 0,84 0,93 0,32 - 0,68 0,58 0,36 1,06 0,02 0,39 1,11 0,45 0,45 0,69 0,44 0,45 0,73 0,55 0,50 0,28 0,44

Variant 3 0,94 0,87 0,48 - 0,51 0,09 0,28 - 0,40 - 1,23 0,68 0,35 0,66 0,50 0,58 0,60 0,56 0,49 0,29 0,56

Variant 4 0,99 0,01 0,55 0,93 0,62 0,63 0,38 0,86 0,02 0,42 1,10 0,33 0,16 0,54 0,40 0,47 0,73 0,55 0,49 0,34 0,56

Variant 5 0,96 0,85 0,47 - 0,63 0,56 0,38 0,99 0,02 0,41 1,10 0,37 0,40 0,61 0,41 0,46 0,72 0,55 0,49 0,35 0,51



Effectbespreking ten opzicht van het ontwikkelingsscenario

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 223 van 340

Het blijkt dat ongeacht de varianten de twee potentieel kritieke aansluitingen
van:
- de N79 met de zuidoostelijke en/of de noordoostelijke omleidingswegen
- de zuidoostelijke omleiding met de R72-Moerenpoort/Leopoldwal naar

behoren kunnen functioneren op voorwaarde dat meer dan in de beide
beschouwde situaties van voorheen (ontwikkelingsscenario en 50 ha. op
locatie Tongeren Oost), bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn in de
vorm van:
o by-passes voor een rotonde
o afzonderlijke opstelstroken voor het geval van verkeerslichten. Zo

zouden voor de aansluiting van de zuidoostelijke omleiding met de
R72-Moerenpoort/Leopoldwal in geval van een rotonde: twee
bypasses noodzakelijk zijn. Zo niet raakt de rotonde oververzadigd.

Slechts in het geval de aansluitingen zoals voorheen vermeld voorzien worden
van de nodige capaciteitsverhogende maatregelen is de beoordeling inzake
verkeersdoorstroming als in onderstaande tabel weergegeven, van
toepassing. Het effect van de milderende maatregelen is evenwel minder groot
in vergelijking met de situatie waarbij 50 ha. bijkomende regionale
bedrijvigheid voorzien wordt op locatie Tongeren-Oost, omdat in het geval van
Overhaem het netwerk van Tongeren zwaarder belast wordt.

Tabel 22-16: Overzicht beoordeling varianten en 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid
op locatie Overhaem op effectgroep verkeersdoorstroming na kruispunttoetsingen
Variant Score
1 Beperkte verbetering van de huidige congestie (+)
2 Beperkte verbetering van de huidige congestie (+)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging van de verkeersdoorstroming (0)
4 Beperkte verbetering van de huidige congestie (+)
5 Beperkte verbetering van de huidige congestie (+)

Milderende maatregelen verkeersdoorstroming
Voor wat betreft het probleem van de R72-Wallen west tussen de
aansluitingen met de N79 en de N20 zouden de Cesarlaan en de
Legioenenlaan als vervangende, omleidende routes kunnen fungeren op
voorwaarde dat de aansluitingen met de N79-St. Truidersteenweg, N20-

Hasseltsesteenweg en de N730-Bilzersteenweg aangepast worden in functie
van de capaciteit, maar ook in functie van de sturing van het verkeer.

Het spreekt voor zich dat zelfs met het wegwerken van het knelpunt in het
westelijke deel van de R72-Wallen, de verkeersdoorstroming in variant 3
(enkel aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg), geen of een
verwaarloosbare wijziging in de doorstroming in de N79 nabij de
stationsomgeving zal ondergaan en bijgevolg een knelpunt blijft.

Effecten verkeersveiligheid
Gelet op het feit dat de inplanting van 50 ha. bijkomende regionale
bedrijvigheid op locatie Overhaem geen structurele wijzigingen in de
verkeersstromen vertonen t.o.v. een inplanting op locatie Tongeren Oost, doch
dat de verkeersintensiteiten een soms behoorlijke toename vertonen, is de
beoordeling van de verschillende varianten voor wat betreft de effectgroep
verkeersveiligheid minder gunstig dan voorheen.

Tabel 22-17: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep verkeersveiligheid -  50 ha.
bijkomende regionale bedrijvigheid op locatie Overhaem
Variant Score
1 Beperkte toename van het risico op ongevallen op diverse locaties (--)
2 Beperkte toename van het risico op ongevallen op diverse locaties (--)
3 Beperkte toename van het risico op ongevallen op diverse locaties (--)
4 Beperkte toename van het risico op ongevallen op diverse locaties (--)
5 Beperkte toename van het risico op ongevallen op diverse locaties (--)

Milderende maatregelen verkeersveiligheid
- een actief verkeersveiligheidsbeleid gebaseerd op de OngevallenGIS

databank of de gegevens van de lokale politie
- uitvoering van het gemeentelijke mobiliteitsplan m.b.t. het snelheidsbeleid,

de afbakening van de verblijfsgebieden, de voorgestelde maatregelen
inzake verkeersveiligheid, ondersteunende en flankerende maatregelen,
…

- In variant 2 wordt een herinrichting van de N79-Maastrichtersteenweg
tussen de Eerste Meistraat en de spooronderdoorgang voorgenomen,
waarbij een fysieke scheiding wordt voorzien als scheiding tussen het
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gemotoriseerde en het fietsverkeer. Voorafgaand aan de herinrichting zal
bepaald worden waar en hoeveel langsparkeerplaatsen in de toekomst
nog noodzakelijk zullen zijn. Idem in variant 5.

- In alle (overige) varianten wordt naast een herinrichting van de N79-
Maastrichtersteenweg en de verkeersveilige inrichting van de diverse
wegen en aansluitingen een scheiding van verkeerssoorten doorgevoerd.

- Herinrichting van woonstraten (o.a. Dijk, Neremweg en Hazelereik).
- Extra aandacht en beveiliging voor de oversteekplaatsen van het

langzame verkeer.
- Toezicht op de naleving van de snelheidsbeperkingen.

Tabel 22-18: Beoordeling verkeersveiligheid na het nemen van milderende maatregelen -
50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op locatie Overhaem

Variant Score
1 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)
2 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)
4 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)
5 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen (0)

Effecten verkeersleefbaarheid
Het is evident dat onder toename van de hoeveelheid verkeer ook de
verkeersleefbaarheid onder een hogere druk komt te staan.
Een toetsing van de beschouwde varianten aan de capaciteit i.f.v. de
verkeersleefbaarheid schetst het beeld als weergegeven in Tabel 22-19.
De tabel laat wederom zien dat de toegenomen verkeersdruk in de Wijkstraat
en Dijk, de leefbaarheid in beide straten onder druk zet, doch deze keer méér
dan in het ontwikkelingsscenario en de situatie waarbij de 50 ha. bijkomende
regionale ontwikkeling voorzien wordt op locatie Tongeren Oost.

Tabel 22-19: Toetsing capaciteit ifv leefbaarheid  –
Boven: Ochtendspitsuur (8-9) Onder: Avondspitsuur (17-18)
50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op locatie Overhaem
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BAU 2020 0,38 0,58 0,07 - 0,75 0,31 0,07 - 0,26 - 0,87 0,53 0,43 0,43 0,32 0,39 0,34 0,38 0,42 0,22 0,36

Variant 1 0,45 0,02 0,11 0,45 0,97 1,50 0,15 0,45 0,02 0,10 0,78 0,26 0,14 0,44 0,27 0,30 0,45 0,38 0,40 0,24 0,37

Variant 2 0,36 0,54 0,11 - 0,95 1,59 0,16 0,55 0,03 0,11 0,77 0,25 0,41 0,43 0,26 0,27 0,47 0,38 0,40 0,24 0,35

Variant 3 0,39 0,49 0,23 - 0,71 0,28 0,09 - 0,26 - 0,87 0,42 0,29 0,41 0,31 0,41 0,32 0,38 0,38 0,29 0,45

Variant 4 0,43 0,00 0,25 0,39 0,86 1,45 0,16 0,41 0,03 0,11 0,77 0,18 0,15 0,31 0,24 0,34 0,53 0,40 0,37 0,25 0,56

Variant 5 0,39 0,48 0,23 - 0,90 1,38 0,16 0,47 0,03 0,11 0,78 0,20 0,31 0,36 0,25 0,30 0,44 0,37 0,39 0,28 0,44

Toetsing capaciteit ifv leefbaarheid in pae/uur - Ochtendspitsuur
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BAU 2020 0,44 0,67 0,11 - 0,78 0,35 0,12 - 0,35 - 0,93 0,60 0,47 0,44 0,37 0,42 0,44 0,40 0,39 0,18 0,31

Variant 1 0,48 0,02 0,16 0,50 0,92 1,42 0,21 0,52 0,02 0,14 0,84 0,32 0,18 0,53 0,29 0,34 0,53 0,41 0,38 0,19 0,35

Variant 2 0,43 0,63 0,16 - 0,94 1,41 0,21 0,60 0,02 0,14 0,84 0,33 0,42 0,51 0,28 0,32 0,54 0,40 0,38 0,20 0,31

Variant 3 0,49 0,61 0,25 - 0,80 0,21 0,12 - 0,35 - 0,93 0,50 0,33 0,43 0,34 0,42 0,43 0,40 0,36 0,25 0,40

Variant 4 0,51 0,01 0,30 0,46 0,89 1,41 0,21 0,47 0,02 0,14 0,83 0,25 0,14 0,39 0,27 0,34 0,53 0,40 0,37 0,25 0,40

Variant 5 0,49 0,57 0,26 - 0,92 1,34 0,21 0,53 0,02 0,14 0,82 0,28 0,34 0,44 0,27 0,33 0,53 0,39 0,36 0,25 0,38

Toetsing capaciteit ifv leefbaarheid in pae/uur - Avondspitsuur
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Tabel 22-20: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep verkeersleefbaarheid – 50 ha.
bijkomende regionale bedrijvigheid op locatie Overhaem
Variant Score
1 Zeer significante afname verkeersleefbaarheid (---)
2 Zeer significante afname verkeersleefbaarheid (---)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging in de verkeersleefbaarheid (0)
4 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)
5 Significante afname verkeersleefbaarheid (--)

Milderende maatregelen in geval van de varianten 1, 2, 3 of 4 weerhouden
worden:
- wijziging in /aanpassing van de lokale verkeerscirculatie
- herinrichting van (woon)straten
- combinatie van het voorgaande.

Er moet gestreefd worden naar minstens het behoud van de bestaande mate
van verkeersleefbaarheid zodat het effect op die leefbaarheid als neutraal of
geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie (0) krijgt.

Effecten bereikbaarheid en netwerkeffecten
De effecten inzake bereikbaarheid en de netwerkeffecten bij 50 ha.
bijkomende bedrijvigheid nabij Overhaem zijn identiek aan de situatie zonder
de ontwikkeling van die bijkomende regionale bedrijvigheid.

Tabel 22-21: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep bereikbaarheid
– 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid Overhaem

Variant Score
1 Matige/beperkte toename bereikbaarheid (+)
2 Toename bereikbaarheid (++)
3 Toename bereikbaarheid (++)
4 Toename bereikbaarheid (++)
5 Zeer sterke toename bereikbaarheid (+++)

Evenals in de situatie zonder 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid scoren
in de varianten 1 en 4 minder gunstig omwille van het ‘knippen’ van de
verkeersrelatie in de Blaarstraat.
Met het oog op de te verwachten verkeergenererend effect van de
Ambiorixsite zal die afname aan bereikbaarheid manifester zijn.

Na het nemen van de milderende maatregel: Realiseren van een doorsteek
van de Blaarstraat naar de N79-Maastrichtersteenweg in geval van een keuze
voor de varianten 1 en 4, wordt de bereikbaarheid als volgt beoordeeld:

Tabel 22-22: Overzicht beoordeling varianten op effectgroep bereikbaarheid
– 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid Overhaem na het nemen van milderende
maatregelen

Variant Score
1 Toename bereikbaarheid (++)
2 Toename bereikbaarheid (++)
3 Toename bereikbaarheid (++)
4 Zeer sterke toename bereikbaarheid (+++)
5 Zeer sterke toename bereikbaarheid (+++)

Voor wat betreft de netwerkeffecten is de beoordeling als volgt:

Tabel 22-23: Overzicht beoordeling varianten op netwerkeffecten
 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op locatie Overhaem

Variant Score netwerkeffecten
1 Afname bereikbaarheid (--)
2 Afname bereikbaarheid (--)
3 Afname bereikbaarheid (--)
4 Zeer sterke afname bereikbaarheid (---)
5 Zeer sterke afname bereikbaarheid (---)
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Milderende maatregelen netwerkeffecten

Identiek aan die van de situatie zonder bijkomende regionale bedrijvigheid:

Tabel 22-24: Beoordeling netwerkeffecten na het nemen van milderende maatregelen
– 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op locatie Overhaem

Variant Score netwerkeffecten
1 Matige of beperkte afname bereikbaarheid (-)
2 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid (0)
3 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid (0)
4 Matige of beperkte afname bereikbaarheid (-)
5 Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid (0)

22.1.5 Besluit ontwikkelingsscenario

- Tongeren wordt geconfronteerd met een aantal infrastructuurprojecten die
zowel een gunstig effect hebben op de verkeersdoorstroming,
bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Meer bepaald betreft het hier de
herinrichting van de N79 tussen N618-Viséweg en complex 32 met de
E313 enerzijds en de herinrichting van het complex 32 zelf. Bovendien
biedt dit laatste project de opportuniteit om de bestaande bedrijvenzone
Tongeren-Oost op een alternatieve wijze te ontsluiten waardoor de N79
minder belast zal worden.

- De ontwikkelingen op de Ambiorixsite zullen in een worst-case scenario
een bijkomende verkeersdruk opleveren van zo’n 300 pae in de
ochtendspits. Afhankelijk van de keuze inzake de realisatie van de ZO-
en/of de NO-omleidingswegen dringen zich milderende maatregelen op
om de relatie tussen de N79 en de Blaarstraat v.v. mogelijk te maken.

- de locatie Tongeren-Oost blijkt de minste impact te hebben inzake de
keuze voor de inplanting van 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid.

- Gelet op de grotere impact op het Tongerse wegennet bij een keuze van
inplanting van 50 ha. bijkomende regionale bedrijvigheid op locatie
Overhaem zowel in termen van de omvang van het invloedsgebied (meer
wegen worden belast), als in termen van verkeersintensiteiten is een
dergelijke ontwikkeling niet aangewezen zonder één van de varianten met

de ZO-omleidingsweg en dan nog zal de belasting op het wegennet hoger
uitvallen dan bij een keuze voor Tongeren-Oost.
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22.2 Geluid en trillingen

De voornaamste ontwikkelingsscenario zijn de mogelijke ontwikkelingen van
extra industrieterreinen (50 ha bij Tongeren – Zuid en 50 ha bij Tongeren –
Oost). Hiervoor werden ook de toenames van verkeer op de diverse
gewestwegen berekend indien deze terreinen worden ontwikkeld. Uit de
verkeergegevens bij Tongeren - Zuid blijkt dat hoofdzakelijk op de Weg tussen
de spoorlijn en Overhaemlaan (bij een zuidelijke omleidingsweg) er een
grotere toename van het wegverkeersgeluid te verwachten is. Er kan dan + 2
tot 3 dB(A) extra geluid in de achtertuinen van de woningen in de Neremweg
verwacht worden. Voor een aantal woningen kan dit tot een overschrijding van
de Lden zorgen. Op de andere gewestwegen is er ook een toename te
verwachten, maar in de meest gevallen bedraagt het extra verkeer minder dan
20 %. Er kan immers pas een toename verwacht van meer dan 1 dB(A), indien
er ook een toename van meer dan 20 % optreedt. Voor het
ontwikkelingsscenario Tongeren-Oost is het effect eerder te verwaarlozen. De
omleidingswegen zijn bij de ontwikkeling van de bedrijventerrein wel belangrijk
om het omgevingsgeluid langs de N79 en andere gewestwegen niet nog meer
te verhogen.

Figuur 22-4 : Lden contouren voor situatie verkeersgegevens – Variant 5 – ZO 2 met
ontwikkeling industrieterrein zuid

22.3 Lucht

Het luchtkwaliteit in ontwikkelingsscenario 2020 is weergegeven in volgende
tabel.

Bij toetsing van de berekende immissieconcentraties aan de
luchtkwaliteitsdoelstellingen blijkt dat:
- De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van NO2 (40

µg/m³) langs alle geselecteerde wegvakken gerespecteerd wordt.
- Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde voor NO2 (200

µg/m3) bedraagt langs alle wegvakken minder dan 18. De
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kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m3 die slechts 18 keer per jaar mag
overschreden worden, wordt langs alle geselecteerde wegen
gerespecteerd.

- De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde voor PM10 (40
µg/m³) wordt langs alle wegvakken gerespecteerd. Ook ten aanzien van
de toetsingswaarde 31,3 µg/m3 wordt voldaan aan de
luchtkwaliteitsdoelstellingen.

- Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10 (50
µg/m³) is langs alle geselecteerde wegvakken kleiner dan 35, zodat de
daggrenswaarde gerespecteerd wordt.

- De grenswaarde voor PM2,5 wordt in de referentiesituatie langs alle
wegen gerespecteerd. De berekende concentraties langs de wegen zijn
overal lager dan 25 µg/m3.



Effectbespreking ten opzicht van het ontwikkelingsscenario

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 229 van 340

Tabel 22-25: Verwachte concentraties langs de geselecteerde wegen in het scenario BAU2020.
De concentraties langs de wegen werden berekend met CAR-Vlaanderen en op basis van emissiefactoren voor het jaar 2020.

wegvak NO2 PM10 PM2,5

Jaargemiddelde aantal overschrijdingen jaargemiddelde aantal overschrijdingen jaargemiddelde

(µg/m3) uurgemiddelde (µg/m3) daggrenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 22,1 0 24,3 8 17,3

N79 tussen omleiding en centrum 25,9 0 24,3 8 17,3

Noordelijke omleiding thv spoor 15,1 0 22,7 3 16,3

Zuidelijke omleiding thv Jeker 14,1 0 22,5 2 16,2

Wijkstraat 19,6 0 23,2 4 16,6

Dijk 16,2 0 22,6 2 16,3

Overhaemlaan thv Neremweg 16,5 0 22,7 3 16,3

Wallen tussen N79 en N20 24,4 0 24,0 7 17,1

Wallen noord 21,3 0 23,5 5 16,8

Elderseweg 19,0 0 23,1 4 16,5

Leopoldwal 22,9 0 23,7 6 17,0

N20 - Luikersteenweg 19,8 0 23,2 4 16,6

N69 - Romeinse Kassei 18,9 0 23,1 4 16,6

N614 - Hoeise Kassei 15,1 0 22,6 2 16,3

N79 - St.-Truidersteenweg 17,0 0 22,6 2 16,3

N20 - Hasseltsesteenweg 18,9 0 23,1 4 16,6

N753 - Nieuwe Steenweg 16,0 0 22,9 3 16,4

N730 - Bilzersteenweg 20,3 0 23,4 5 16,8

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 15,8 0 22,5 2 16,2

Woonstraat Neremweg 17,0 0 22,8 3 16,4

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 15,8 0 22,5 2 16,2

Bilzersteenweg buiten de omleiding 20,3 0 23,4 5 16,8
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Bij toetsing van referentiesituatie aan het significantiekader lucht (zie bijlage)
wordt vastgesteld dat de luchtkwaliteit langs vrijwel alle wegen zal verbeteren
(zie ook tabel in bijlage).

Dit lijkt tegenstrijdig te zijn met de verwachte stijgende verkeersintensiteiten.
De referentiesituatie werd echter berekend met emissiefactoren voor 2015
terwijl de emissiefactoren voor het ontwikkelingsscenario berekend werden
met emissiefactoren voor 2020, het jaar waarop het scenario betrekking heeft.
Als een gevolg van verbeterde technologieën en verstrengde wetgeving wordt
algemeen verwacht dat de emissies van voertuigen in de toekomst zal dalen.
Dit zal een effect hebben op de achtergrondconcentratie die zal dalen en de
hoogte van de emissies per voertuig.

Oostelijk bedrijventerrein
De stad Tongeren wenst in de nabije toekomst een bedrijventerrein te
ontwikkelen van ca. 50 ha. Voor de inplantingsplaats van dit bedrijventerrein
werden een zestal potentiële locaties geselecteerd, waarvan een viertal ten
oosten van Tongeren en een tweetal ten zuiden van Tongeren. In
onderstaande tabel wordt de invloed van een oostelijk bedrijventerrein op de
luchtkwaliteit van de geselecteerde wegen aangeduid. Hierbij wordt verder
aangenomen dat de noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg
gerealiseerd zullen worden. Voor de zuidelijke omleiding wordt het
onderscheid gemaakt tussen de variant 1 en de variant 2.

ZO-1 + NO ZO-2 + NO
Stikstof
dioxide
(NO2)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘belangrijke negatieve bijdrage’:
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N730 - Bilzersteenweg
-Dijk

‘beperkte negatieve bijdrage’:

 ‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N730 - Bilzersteenweg
-Dijk
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat

-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

-Wijkstraat
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N20 - Hasseltsesteenweg

 ‘verwaarloosbare bijdrage’:
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage:
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-Leopoldwal
-Elderseweg
-Wallen noord
-N79 tussen omleiding en centrum
-Woonstraat Neremweg

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Wijkstraat
-N79 tussen omleiding en centrum
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N614 - Hoeise Kassei
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N20 - Hasseltsesteenweg

‘verwaarloosbare bijdrage’
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage
-Leopoldwal
-Wallen tussen N79 en N20
-Elderseweg
-N20 - Luikersteenweg
-Wallen noord
-Woonstraat Neremweg

Fijn stof
(PM10)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

 ‘beperkte negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N730 – Bilzersteenweg
-Dijk
-Weg tussen spoorlijn en
Overhaemlaan

 ‘verwaarloosbare bijdrage’

 ‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N730 - Bilzersteenweg

-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘verwaarloosbare bijdrage’
-Dijk
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat
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-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat
-Wijkstraat
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-Leopoldwal

-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage
-Wallen noord
-Elderseweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-Woonstraat Neremweg

-N79 tussen omleiding en centrum
-Wijkstraat
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Leopoldwal
-Wallen tussen N79 en N20
-Elderseweg
-N20 – Luikersteenweg
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage
-Wallen noord
-Woonstraat Neremweg

Zeer fijn
stof
(PM2,5)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /

belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort

‘beperkte negatieve bijdrage’

-Zuidelijke omleiding thv Jeker

-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat

-Dijk
-Noordelijke omleiding thv spoor
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘verwaarloosbare bijdrage’
-N730 - Bilzersteenweg
-Wijkstraat
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘belangrijke negatieve bijdrage’ /

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

 ‘verwaarloosbare bijdrage’
-Wijkstraat
-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
-Dijk
-N730 - Bilzersteenweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-N79 - St.-Truidersteenweg

-N69 - Romeinse Kassei
-N614 - Hoeise Kassei
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Hasseltsesteenweg
-N20 - Luikersteenweg
-Wallen noord
-Leopoldwal
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage:

-Elderseweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-Woonstraat Neremweg

-N753 - Nieuwe Steenweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N614 - Hoeise Kassei
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Wallen tussen N79 en N20
-Leopoldwal
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Elderseweg
-N20 – Luikersteenweg
-Wallen noord
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage:
-Woonstraat Neremweg

De realisatie van een oostelijk bedrijventerrein zal geen grote invloed hebben
op de luchtkwaliteit langs de wegen. Dit blijkt uit volgende tabel waarin de
verdeling van de wegen over de verschillende significantiekaders van de drie
scenario’s met elkaar worden vergeleken en Tabel 22-27 waar aan de
verschillende significantieklassen een wegingsfactor werd toegekend. Uit deze
laatste tabel blijkt dat de scores voor beide varianten vrijwel dezelfde zijn.
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Tabel 22-26: Vergelijking van het aantal wegen bij realisatie van een oostelijk
bedrijventerrein.

Categorie
volgens
significantiekader

aantal wegen

ZO-1+NO
(zonder

bedrijventerrein)

ZO-2+NO
(zonder

bedrijventerrein)

ZO-
1+NO+oostelijk
bedrijventerrein

ZO-
2+NO+oostelijk
bedrijventerrein

Zeer belangrijk
negatief (-2)

2 1 2 1

Belangrijk (-2) 5 5 5 5

Beperkt (-1) 6 7 7 8

Verwaarloosbaar
(0)

2 3 1 2

Positieve
bijdrage (+)

7 6 7 6

Tabel 22-27: Vergelijking van de varianten t.o.v. elkaar
gewicht ZO-1+NO

(zonder RO)
ZO-2+NO

(zonder RO)
ZO-1+NO

oostelijk RO
ZO-2+NO+
oostelijk RO

0,07 0,1 0,1 0,1 0,1

0,13 0,7 0,7 0,7 0,7

0,20 1,2 1,4 1,4 1,6

0,27 0,5 0,8 0,3 0,5

0,33 2,3 2,0 2,3 2,0

totaal 4,8 4,9 4,8 4,8

Zuidelijk bedrijventerrein

In onderstaande tabel wordt de invloed van een zuidelijk bedrijventerrein op de
luchtkwaliteit van de geselecteerde wegen aangeduid.

ZO-1 + NO ZO-2 + NO
Stikstof
dioxide
(NO2)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

 ‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
-N730 - Bilzersteenweg
-Dijk
-Overhaemlaan thv Neremweg

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Wijkstraat
-N69 - Romeinse Kassei
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-N20 - Hasseltsesteenweg

verwaarloosbare bijdrage’:
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage
-N20 - Luikersteenweg
-Wallen tussen N79 en N20
-Leopoldwal
-Elderseweg
-Wallen noord

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N79 tussen omleiding en centrum
-N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat
-N730 - Bilzersteenweg
-Dijk
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘beperkte negatieve bijdrage’:
-Wijkstraat
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N614 - Hoeise Kassei
-N20 - Hasseltsesteenweg

‘verwaarloosbare bijdrage
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Leopoldwal
-N20 – Luikersteenweg
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage
-Wallen tussen N79 en N20
-Elderseweg
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-N79 tussen omleiding en centrum
-Woonstraat Neremweg

-N20 – Luikersteenweg
-Woonstraat Neremweg

Fijn stof
(PM10)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

 ‘beperkte negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat
-N730 – Bilzersteenweg
-Dijk
-Weg tussen spoorlijn veen
Overhaemlaan

‘verwaarloosbare bijdrage’
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Wijkstraat
-N69 - Romeinse Kassei
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-Leopoldwal
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage
-Wallen noord
-Elderseweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-Woonstraat Neremweg

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘beperkte negatieve bijdrage’
-Noordelijke omleiding thv spoor
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat
-N730 - Bilzersteenweg
-N79 tussen omleiding en centrum
-Weg tussen spoorlijn veen
Overhaemlaan

 ‘verwaarloosbare bijdrage’
-Dijk
-Overhaemlaan thv Neremweg
-Wijkstraat
-N69 - Romeinse Kassei
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N614 - Hoeise Kassei
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Leopoldwal
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Wallen tussen N79 en N20
-Elderseweg
-N20 – Luikersteenweg
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage:
-Wallen noord
-Woonstraat Neremweg

Zeer fijn
stof
(PM2,5)

‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /

 ‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

 ‘beperkte negatieve bijdrage’

-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat
-Noordelijke omleiding thv spoor
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan

‘verwaarloosbare bijdrage’
-Dijk
-N730 - Bilzersteenweg
-Wijkstraat
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N614 - Hoeise Kassei
-Wallen tussen N79 en N20
-N20 - Luikersteenweg
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Leopoldwal
-Wallen noord
-Elderseweg
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage:
-N79 tussen omleiding en centrum
-Woonstraat Neremweg

 ‘zeer belangrijke negatieve bijdrage’ /

‘belangrijke negatieve bijdrage’
-Weg tussen Jeker/Spoorlijn en
Moerenpoort

‘beperkte negatieve bijdrage’ wordt
verwacht langs:
-Noordelijke omleiding thv spoor
-Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan
-N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat

 ‘verwaarloosbare bijdrage’
-Wijkstraat
-N79 tussen omleiding en centrum
-Dijk
-N730 - Bilzersteenweg
-Overhaemlaan thv Neremweg
-N79 - St.-Truidersteenweg
-N753 - Nieuwe Steenweg
-N69 - Romeinse Kassei
-N614 - Hoeise Kassei
-Zuidelijke omleiding thv Jeker
-Wallen tussen N79 en N20
-Leopoldwal
-N20 - Luikersteenweg
-N20 - Hasseltsesteenweg
-Elderseweg
-Wallen noord
-Bilzersteenweg buiten de omleiding

positieve bijdrage:
-Woonstraat Neremweg
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De realisatie van een zuidelijk bedrijventerrein zal de invloed groter zijn dan bij
een oostelijk bedrijventerrein. Dit blijkt uit vergelijking van de score in de Tabel
22-27 en Tabel 22-29.

Tabel 22-28: Vergelijking van het aantal wegen bij realisatie van een zuidelijk
bedrijventerrein.

Categorie volgens
significantiekader

Aantal wegen

ZO-1+NO
(zonder RO)

ZO-2+NO
(zonder RO)

ZO-
1+NO+zuidelijk

RO

ZO-2+
NO+zuidelijk

RO

Zeer belangrijk
negatief (-2)

2 1 3 1

Belangrijk negatief(-
2)

5 5 5 7

Beperkt negatief (-1) 6 7 6 6

Verwaarloosbaar (0) 2 3 1 4

Positieve bijdrage (+) 7 6 7 4

Tabel 22-29: Vergelijking van de varianten t.o.v. elkaar

wegingsfactoren Aantal wegen x wegingsfactor

ZO-1+NO
(zonder RO)

ZO-2+NO
(zonder RO)

ZO-
1+NO+zuidelijk

RO

ZO-
2+NO+zuidelijk

RO

0,07 0,1 0,1 0,2 0,1

0,13 0,7 0,7 0,7 0,9

0,20 1,2 1,4 1,2 1,2

0,27 0,5 0,8 0,3 1,1

0,33 2,3 2,0 2,3 1,3

totaal 4,8 4,9 4,6 4,6

22.4 Grondwater en oppervlaktewater

Ten aanzien van het ontwikkelingsscenario geldt eenzelfde beoordeling als ten
opzichte van de huidige situatie.

22.5 Oppervlaktewater

Ten aanzien van het ontwikkelingsscenario geldt eenzelfde beoordeling als ten
opzichte van de huidige situatie. De ontwikkeling van de bedrijvigheid is
namelijk gebonden aan de vigerende wetgeving m.b.t. de
oppervlaktewaterkwantiteit (voorzien van voldoende hergebruik, buffering en
vertraagde afvoer) en -kwaliteit.

22.6 Fauna en flora

Teneinde de natuurlijke hydromorfologische processen in de Jeker en Oude
Jeker in het landschapspark ‘De Kevie’ te herstellen, is de VMM in augustus
2011 gestart met de uitvoering van het beekherstel van de Jeker. Hierbij wordt
de Jeker in zijn oorspronkelijke staat hersteld en met verhoging van de
structuur- en habitatkwaliteit. Het gedempte deel van de Jeker en ook de
gedempte meanders worden terug uitgegraven. De waterlopen die in de jaren
’60 werden uitgegraven, worden (gedeeltelijk) gedempt. Door de verbinding
tussen de Jeker en de vallei te vergroten en door het dempen van zijlopen en
grachten krijgt het gebied opnieuw een natuurlijkere waterhuishouding met
verhoogde bergingscapaciteit. Bescherming tegen wateroverlast werd als
voorwaarde in het project opgenomen. De werken zijn begonnen in augustus
2011. Het einde van de werken is voorzien in de tweede helft van 2012.

Wanneer deze werken voltooid zijn, zal dit leiden tot habitatherstel van de
waterloop en gunstigere hydrologische en ecologische condities in de vallei.
Door het beekherstel van de Jeker zal de ecologische waarde van het gebied
terug opgewaardeerd worden.
De potenties van het gebied zullen dan ook sterker naar voren komen.
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Dit impliceert dat het traject van de omleidingsweg de ecologische
ontwikkeling en herstel niet mag hypothekeren. De situering van het plan dient
dan ook afgestemd te zijn op de toekomstige versterkte natuurwaarden.

De realisatie van ca. 50 ha bijkomende bedrijvigheid kadert binnen de
afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren.

Figuur 22-5: Situering mogelijke locaties bijkomende regionale bedrijvigheid 50 ha.

De locaties vormen zoeklocaties. Het gaat om:
- zoeklocatie 1: Uitbreiding Tongeren-oost Zuid: Dit gebied heeft een

oppervlakte van ca. 48ha
- zoeklocatie 2: Uitbreiding Tongeren-oost: oostzijde E313: dit gebied heeft

een oppervlakte van ca. 30ha
- zoeklocatie 3: Uitbreiding Tongeren-oost: noordzijde N79: Dit gebied heeft

een oppervlakte van ca. 40ha

- zoeklocatie 4: Uitbreiding Overhaem-west: Dit gebied heeft een
oppervlakte van ca. 52ha

- zoeklocatie 5: Uitbreiding Overhaem-zuid: dit gebied heeft een oppervlakte
van ca. 30 ha

- zoeklocatie 6: N79 zuid: dit gebied heeft een oppervlakte van ca. 33 ha

Daarbij worden een aantal zoeklocaties onderzocht die zich eveneens in of
nabij De Kevie en de natuurverbinding vanuit de Kevie naar het noorden
bevinden. Zoeklocatie 3 grenst aan de open-ruimtevinger die De Kevie
verbindt met de noordelijker gelegen natuurwaarden en die aangeduid is als
provinciale natuurverbinding. Zoeklocatie 6 situeert zich binnen deze open-
ruimtevinger en grenst aan De Kevie. Zoeklocatie 5 grenst aan westelijke zijde
aan de Kevie en situeert zich daar in een open-ruimteverbinding vanuit de
Kevie in westelijke richting.

Deze zoeklocaties brengen verstoring en verdere versnippering /
barrièrewerking van de kwetsbare gebieden (i.c. De Kevie) met zich mee. Ook
impact op de hydrologie kan eventueel door de ontwikkeling van zoeklocatie 6
ontstaan.

Als zoeklocatie 6 ontwikkeld wordt, wordt de open ruimtevinger herleid tot een
smalle zone tussen de zoeklocatie en het bedrijf op de hoek
Maastrichtersteenweg-Viséweg. Deze smalle corridor zal sterk in
habitatkwaliteit inboeten door het toenemende verkeer op de
Maastrichtersteenweg en door randeffecten.
De natuurverbinding tussen komt dermate onder druk dat deze zonder
begeleidende maatregelen amper aan  habitatkwaliteit voldoet, en zijn functie
als corridor vermoedelijk verliest.

Ontwikkeling van zoeklocatie 3, samen met de ontwikkeling van de
omleidingsweg, vereist voldoende geluidsbufferende maatregelen ten aanzien
van deze corridor.

Bij ontwikkeling van zoeklocatie 5 is het belangrijk dat hierbij voldoende
adequate flankerende maatregelen genomen worden om de ecologisch-
functionele relatie tussen De Kevie en de westelijke gebieden in stand te
houden. Met andere woorden, de corridor tussen de Kevie, de vallei van de
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Ezelsbeek en de gebieden ten westen, moet ten allen tijde in stand gehouden
worden en van een voldoende habitatkwaliteit zijn.
Daarenboven blijkt dat de ontwikkeling van ZO-1 samen met verdere
ontwikkeling van het bedrijventerrein Overhaem-zuid (zoeklocatie 5) in een
toename van de geluidverstoring van de SBZ resulteert.
De concrete uitwerking van deze milderende maatregelen en
randvoorwaarden (geluidsbuffering, versterken corridorfunctie) moeten op
projectniveau meegenomen worden.

Verder komen er een aantal geplande ontwikkelingen voor in de Jekervallei die
betrekking hebben op de verdere ontwikkeling van natuurwaarden en
inrichting van open ruimte en/of natuurverbindingen. Het gaat om
herstelmaatregelen van de Jeker, het gaat om de
Instandhoudingsdoelstellingen, het gaat om de doelstellingen zoals
beschreven in het beheerplan voor het gebied en het gaat om de verbetering
van de waterkwaliteit van de Jeker. Daarnaast kunnen mogelijks nog
aanvragen worden gedaan voor natuurontwikkeling in het natuurreservaat de
Kevie in samenwerking met Natuurpunt. Bij ontwikkeling van variant 1 van de
zuidoostelijke omleidingsweg vormen deze mogelijke ontwikkelingen een
aandachtspunt. De toekomstige initiatieven inzake natuurinrichting mogen
hierbij niet gehypothekeerd worden.
De effectbeoordeling van deze tracéalternatieven wegen door de verdere
ontwikkeling van natuurwaarden en inrichting van open ruimte en/of
natuurverbindingen zwaarder door. Dit impliceert dat het traject van de
omleidingsweg de ecologische ontwikkeling en herstel niet mag hypothekeren.
De situering van het plan dient dan ook afgestemd te zijn op de toekomstige
versterkte natuurwaarden.

22.7 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

De voornaamste ontwikkelingsscenario’s voor de discipline landschap is de
mogelijke ontwikkeling van 50 ha bijkomend regionaal bedrijventerrein.

De uitbreiding van het bestaande regionaal bedrijventerrein Tongeren-oost
heeft een erg beperkte impact op de beoordeling impact van de aanleg van de
verschillende bestudeerde varianten van de omleidingswegen. De bijkomende

verkeersstromen op deze wegen zijn relatief beperkt waardoor ook de impact
op de beleving van dit meer intensief gebruik relatief beperkt is.

Een uitbreiding van het bestaande regionaal bedrijventerrein Overhaem leidt
tot meer verkeer op wegen met woonfuncties en langs kwetsbare gebieden.
Dit heeft een impact op de perceptieve kenmerken en belevingswaarde. Meer
verkeer leidt tot meer hinder en een lagere belevingskwaliteit. De uitbreiding
van het bedrijventerrein Overhaem beperkt de beleving en verhoogt de
negatieve impact op een significante wijze. Deze negatieve impact is
cumulatief bij de effecten van de bestudeerde en afgewogen tracé varianten.

22.8 Mens – ruimtelijke aspecten

De voornaamste ontwikkelingsscenario’s voor de discipline Mens – ruimtelijke
ordening is de mogelijke ontwikkeling van 50 ha bijkomend regionaal
bedrijventerrein.

De belangrijkste bijkomende impact wordt veroorzaakt door hinder. Dit uit zich
in de kwaliteit van de lzucht, de omvang van het geluid en het beperkten van
de ruimtelijke kwaliteit.

De uitbreiding van het bestaande regionaal bedrijventerrein Tongeren-oost
heeft een erg beperkte impact op de beoordeling impact van de aanleg van de
verschillende bestudeerde varianten van de omleidingswegen. De bijkomende
verkeersstromen op deze wegen zijn relatief beperkt waardoor ook de impact
op de beleving van dit meer intensief gebruik relatief beperkt is.

Een uitbreiding van het bestaande regionaal bedrijventerrein Overhaem leidt
tot meer verkeer op wegen met woonfuncties en langs kwetsbare gebieden.
Dit heeft een duidelijke impact op de ruimtelijke kwaliteit (wonen en recreëren).
Meer verkeer leidt tot meer hinder en een lagere belevingskwaliteit. De
kwaliteit voor de omgeving langs de Jeker en de beleving vanuit De Kevie
wordt nog sterke aangetast. De belevingswaarde van de recreanten
vermindert nog sterker. De aantrekkelijkheid van de toegang tot De Kevie via
de Hardelweg wordt sterk verminderd.
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De uitbreiding van het bedrijventerrein Overhaem beperkt de ruimtelijke
kwaliteit en verhoogt de negatieve impact op een significante wijze. Deze
negatieve impact is cumulatief bij de effecten van de bestudeerde en
afgewogen tracé varianten.
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23 Leemten in de kennis en
voorstellen inzake
postmonitoring

In tegenstelling tot een project-MER waar één concreet welomschreven project
het voorwerp vormt van de milieueffectbeoordeling is hier - in het geval van
een planMER - enkel rudimentaire informatie beschikbaar. Bouwtechnische
plans, kwantitatieve gegevens over het vereiste grondverzet en kennis omtrent
de toe te passen bijzondere civiele technieken aangaande de te realiseren
constructies zijn momenteel niet voorhanden. Wel dient gesteld dat het
voorliggende plan het resultaat is van een uitgebreid vooronderzoek en
bijgevolg reeds rekening houden met diverse randvoorwaarden.

De beschrijving van de plankenmerken biedt desalniettemin voldoende
informatie opdat de milieueffectevaluatie op niveau van een planMER
voldoende onderbouwd kan gebeuren. Bovendien zal het MER ten behoeve
van de latere concretisering van het plan in de vorm van een project de nodige
aanbevelingen en aandachtspunten formuleren.

23.1 Mobiliteit

Voor de discipline Mobiliteit zijn er geen leemten in de kennis.

23.2 Geluid en trillingen

23.2.1 Leemten met betrekking tot het project

Op planMER –niveau is de juiste inplanting van het tracé niet voldoende
gekend. Hierdoor zit er een fout op de berekende resultaten. Hoeveel deze
fout is hangt af van de onzekerheid op de verschillende input gegevens. Een
beduidende verschuiving van het tracé heeft uiteraard ook zijn effect op het
berekend specifiek geluidsniveau. Deze leemten zijn echter kenmerkend voor
een plan en worden weggewerkt bij de concretisering van het plan tot een
project. De milieueffecten op projectniveau zullen worden onderzocht in het
project-MER. De leemten verhinderen de effectbeoordeling op planniveau niet.

23.2.2 Leemten met betrekking tot de inventaris

Ter bepaling van het omgevingsgeluid kan uiteraard niet aan elke woning
langs het tracé gemeten worden. Met andere woorden het bepalen van het
omgevingsgeluid is locatieafhankelijk. Daarnaast blijven de meetresultaten
voor de ambulante meetpunten een moment opname.

23.2.3 Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht

Momenteel is er geen juridisch toetsingskader voor verkeerslawaai zodat de
milderende maatregelen nog moeten worden gedimensioneerd indien dit
toetsingskader door de overheid wordt opgesteld. De SRM II is een
overdrachtsberekening die uiteraard ook zijn foutmarge heeft. Indien een
officieel toetsingskader door de overheid wordt opgesteld, dient de
dimensionering van de milderende maatregelen hierop te worden afgestemd.

23.3 Lucht

Voor de discipline lucht zijn er geen leemten in de kennis die tot een
significante invloed zouden hebben op de luchtkwaliteit in het plangebied.
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23.4 Grond- en oppervlaktewater

Er bestaan nog een aantal onzekerheden met betrekking tot voorliggend plan.
Deze leemten zijn echter kenmerkend voor een plan en worden weggewerkt
bij de concretisering van het plan tot een project. De leemten verhinderen de
effectbeoordeling op planniveau niet.

23.5 Fauna en flora

Voor het habitatgebruik van een aantal soorten is onvoldoende informatie
beschikbaar. Zo is het vb. onduidelijk of Eikelmuis op heden nog aanwezig is
in het plangebied. Dit werd ondervangen door de aanname dat er potentiële
habitats voor deze soorten aanwezig zijn.
In het natuurreservaat de Kevie kunnen mogelijks nog aanvragen worden
gedaan voor natuurontwikkeling in samenwerking met Natuurpunt. Op
vandaag zijn geen concrete ontwikkelingen gekend. Bij opmaak van het
project-MER dient worden nagegaan of nieuwe ontwikkelingen concreet
worden gepland.

23.6 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Er zijn geen leemten in de kennis.

23.7 Mens ruimtelijke aspecten

De bedrijfseconomische impact op de landbouw is niet gekend. Er werd
immers geen landbouweffectenrapport (LER) opgemaakt. Het is moeilijk om
de exacte oppervlakte landbouwgrond dat zal worden ingenomen te bepalen,
aangezien de verschillende planprocessen nog lopende zijn. Bij concretisering
van het project kan worden nagegaan of een LER noodzakelijk wordt geacht
en of dit een meerwaarde zal bieden bij de beoordeling van milieueffecten
inzake landbouw. Deze leemten zijn echter kenmerkend voor een plan en
worden weggewerkt bij de concretisering van het plan tot een project. De
leemten verhinderen de effectbeoordeling op planniveau niet.
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24 Grensoverschrijdende effecten

In het kader van voorliggend plan wordt een verbetering van de huidige
verkeerssituatie verwacht en worden dan ook geen grensoverschrijdende
effecten verwacht.
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25 Elementen voor de watertoets

Uit de disciplines grondwater, oppervlaktewater en fauna en flora blijkt dat er
geen significant negatieve effecten op het watersysteem zullen optreden op
voorwaarde dat:

elementen mb.t. verdroging:
Om potentiële verdroging ten gevolge van de toename aan verharde
oppervlakte te milderen dienen langsgrachten aangelegd te worden.
Deze grachten dienen zodanig aangelegd te worden zodat ze enerzijds
voldoende infiltratie in de bodem toelaten en anderzijds geen
bijkomende drainering van het grondwater veroorzaken. Hiertoe dienen
ze voldoende ruim gedimensioneerd te worden en onder een flauwe
helling zonder bodemverharding aangelegd te worden. Daarnaast dient
de dimensionering van de open bermgrachten zodanig te zijn dat de
grondwatertafel gedurende de drogere periodes niet wordt aangesneden
zodat drainage vermeden wordt.
Om de mogelijke effecten van verdroging ten gevolge van de
langsgrachten ter hoogte van de Jekervallei te voorkomen dient er
gezocht worden naar een alternatieve uitvoering, door bvb. een ruimere
dimensionering (in de breedte), de diepte van de langsgrachten lokaal te
beperken tot 0,4 m-mv of lokaal geen langsgrachten te voorzien.

elementen m.b.t. overstromingsgevoelige gebieden:
In de eerste plaats dient overstromingsgevoelig gebied maximaal
gevrijwaard te worden van verharding. Als belangrijkste milderende
maatregel geldt dan ook het optimaliseren van het wegtracé zodat dit
minimaal overstromingsgevoelig gebied inneemt.
Indien toch overstromingsgevoelig gebied wordt ingenomen, dient dit
verlies in eerste instantie tot een minimum te worden beperkt. Dit door

het afsnijden van (delen van) het overstromingsgevoelig gebied te
vermijden en het goed functioneren van de huidige gebieden te
garanderen.
Het voorzien van een voldoende vlotte verbinding tussen de
verschillende onderdelen van het effectieve overstromingsgebied is
absoluut noodzakelijk om geen verschuiving inzake de wateroverlast te
creëren. Daar waar de weg effectief overstromingsgevoelig gebied
doorsnijdt, kan de weg iets verhoogd moeten worden aangelegd om
wateroverlast op het wegtracé te vermijden. Op deze locaties moet de
weg op een zodanig wijze uitgevoerd worden opdat de weg geen
barrière (dam) vormt of geen opstuwing veroorzaakt. Dit kan
bijvoorbeeld door ruime onderdoorgangen te voorzien opdat beide delen
van het effectief overstromingsgevoelig gebied in verbinding kunnen
blijven staan.
Het ingenomen overstromingsgevoelig gebied dient volledig te worden
gecompenseerd, zowel in volume als in oppervlakte.

elementen m.b.t. afstromend hemelwater:
Goede dimensionering van het afwateringssysteem opdat ze het
afstromend wegwater kunnen opvangen, bufferen en vertraagd afvoeren
en uitvoeren van open opvangsysteem om de infiltratiemogelijkheden te
benutten.
Vrijwaren van de vereiste onderhoudszones langsheen de waterlopen
opdat de waterbeheerder steeds kan instaan voor het nodige onderhoud
en de waterafvoer kan verzekeren.

elementen m.b.t. de waterkwaliteit:
Rekening houdend met de ecologische waarde van de Kevie dient ter
hoogte van de ZO1 de nodige maatregelen genomen te worden opdat
verontreinigd afstromend hemelwater de ecologische waarde in het
gebied niet aantast. In het geval van het afstromen in ondiepe grachten
kan een KWS-afscheider voorzien worden.
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26 Eindsynthese

26.1 Te onderzoeken varianten

In voorliggend MER worden een NO en een ZO omleidingsweg onderzocht. In
totaal worden één NO omleidingsweg (met zoekzone) en twee ZO
omleidingswegen (met zoekzone) onderzocht in het MER. Tevens worden ook,
in het kader van mogelijke cumulatieve effecten, de combinaties van de NO en
de ZO omleidingswegen in dit planMER op milieueffecten onderzocht.

- variant 1: = ZO-1 = zuidoostelijke omleidingsweg langs de Jeker
- variant 2 = ZO-2 = zuidoostelijke omleidingsweg langs de N79
- variant 3 = NO = noordoostelijke omleidingsweg
- variant 4 = ZO-1 + NO
- variant 5 = ZO-2 + NO

Dit wordt verduidelijkt in volgende figuren.

Figuur 26-1: Variant 1 = ZO-1
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Figuur 26-2: Variant 2 = ZO-2 Figuur 26-3: Variant 3 = NO
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Figuur 26-4: Variant 4 = ZO-1 + NO Figuur 26-5: Variant 5 = ZO-2 + NO
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26.2 Synthese per discipline

26.2.1 Mobiliteit

De aanleg van omleidingswegen in Tongeren heeft nauwelijks tot geen impact
op bovenlokaal niveau. De effecten zijn vooral merkbaar op het niveau van de
stad Tongeren.

Onder invloed van een of beide omleidingswegen kan er een totaal andere
oriëntatie ontstaan m.b.t. de verdeling van de verkeerstromen in en rond het
centrum en dan vooral aan de oost, noord en zuidzijde. De westzijde
ondergaat nauwelijks tot geen wijziging in de verkeersstromen en blijft dus
geconfronteerd met de vigerende capaciteitsproblematiek.

In alle beschouwde varianten blijkt er verkeer aan het centrum te worden
onttrokken, hetgeen vooral voordelen biedt voor de stationsomgeving en de
noordelijke wallen R72. In het geval van variant 1 en 4 zal ook de N79 binnen
de omleiding een verkeersluw karakter krijgen.
Daar staat tegenover dat andere straten dan weer (aanzienlijk) drukker kunnen
worden: Wijkstraat, Dijk, Neremweg. Voornoemde straten zijn niet uitgerust om
grote hoeveelheden verkeer te verwerken. De leefbaarheidsproblematiek zal in
die straten dan ook de kop opsteken en om milderende maatregelen vragen.

Alhoewel een toetsing inzake doorstroming/verkeersafwikkeling leert dat in
bepaalde wegen de belastingsgraad hoog oploopt, blijkt uit een detailtoetsing
op kruispuntniveau dat de doorstroming/afwikkeling (in 2020) wel nog
gegarandeerd kan worden, zij het dat afhankelijk van de keuze voor een
kruispunt- dan wel een rotonde-ontwerp, capaciteitsverhogende maatregelen
aangewezen zijn.

Op voorwaarde van een veilig wegontwerp en bijkomende beveiligende
maatregelen ter hoogte van de kruisingen met langzaam verkeerroutes,
kunnen de effecten op de verkeersveiligheid gereduceerd worden tot een
aanvaardbaar niveau.
Bijzondere aandachtpunten terzake zijn:
 de route langs het spoor tussen de Beemdstraat en de Oude Blaarstraat

 de Oude Blaarstraat als belangrijkste langzaam verkeer route tussen het
centrum en De Kevie

 diverse routes voor langzaam verkeer die gekruist worden met de
noordoostelijke omleidingsweg (Molenstraat, Henisstraat, N758, N20,
Bergerstraat).

Overigens: ongeacht de keuze voor de omleidingswegen, zullen deze altijd
voorzien worden van fietsvoorzieningen, die aan de eisen van het Vademecum
Fietsvoorzieningen voldoen.

De bereikbaarheid van de regionale bedrijvenzone Overhaem wordt (sterk)
verbeterd met de aanleg van een zuidoostelijke omleidingsweg, waarbij het
verkeer op de relatie E313  Overhaem aan het centrum kan worden
onttrokken. In geval van varianten 1 en 4 profiteert daar ook de N79 binnen de
omleiding daarvan in tegenstelling tot de varianten 2 en 5.
De bereikbaarheid van het ziekenhuis verbetert eveneens aanzienlijk in geval
van de realisatie van de varianten 3 of 5.

26.2.2 Geluid en trillingen

In de huidige situatie blijkt dat het geluidsklimaat langsheen drukke wegen
zoals Maastrichtersteenweg, Bilzersteenweg, N758, het omgevingsgeluid al
danig verstoord is. Ook ter hoogte van de woningen in de Neremweg en de
Bodemweg, die nu als sluikwegen/omleiding fungeren, werden hoge
geluidsniveaus opgemeten. Het beste geluidsklimaat wordt teruggevonden in
het natuurgebied de Kevie en ook in de ‘nieuwe’ woonwijk in de
Wielewaalstraat.

Bij de ZO-1 wordt een verbetering van het geluidsklimaat langsheen de N79
verwacht. Door deze variant zal het omgevingsgeluid langs de Elderseweg en
de Wallen ook enkele dB’s zakken.
Ter hoogte van de Wielewaalstraat wordt het geluidsklimaat echter significant
negatief beïnvloed, onafhankelijk van de keuze voor een noordelijke of
zuidelijke ligging in de zoekzone. Ook in de Kevie wordt het geluidsklimaat
significant negatief beïnvloed. Milderende maatregelen langsheen dit tracé zijn
noodzakelijk. Geluidsschermen of gronddammen zijn dwingend bij de ZO – 1
omleiding. Vooral ten noorden van de weg ter bescherming van de woningen
in de Wielewaalstraat (woonwijk), Hardelweg. Om de impact naar het
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natuurgebied de Kevie te milderen is ten zuiden een gronddam of een
absorberend geluidsscherm noodzakelijk.

In Variant 2 (ZO – 2) wordt een groot deel van de bestaande weg (N79)
gehanteerd. Uiteraard zal hierdoor het wegverkeersgeluid op de N79 niet
dalen. Voor de woningen in de Breemdstraat verwachten we hierdoor wel een
beduidende stijging van het omgevingsgeluid. Milderende maatregelen zijn
beperkt aangezien het een bestaande weginfrastructuur betreft.

De zoekzone voor de NO – omleidingsweg is groot. De meest oostelijk grens
bevindt zich richting het gehucht ‘Berg’, maar is toch nog op een ruime afstand
gelegen. De meest westelijke grens bevindt zich op de N758 en loopt deels
parallel met de Hazelereik. Dit is een woonstraat. Er wordt ook nog een
ontsluiting van het ziekenhuis voorzien. De grootste effect naar de woonwijken
is te verwachten wanneer de meest westelijke grens van deze variant zou
gehanteerd worden. Milderende maatregelen zijn niet noodzakelijk aangezien
de richtwaarden voor een nieuwe weg niet overschreden worden. Een
gronddam kan echter wel als suggesties voorgesteld worden om verder te
onderzoeken op projectniveau. De minste effecten kunnen verwacht worden
bij de meest oostelijke grens.

26.2.3 Grondwater

Binnen het plangebied kent de grondwatertafel grote schommelingen. In de
lager gelegen Jekervallei varieert het grondwater tussen 0,5 en 1,0 m-mv
(tijdelijk eventueel 3,0 m-mv), terwijl deze t.h.v. de hoger gelegen percelen
varieert tussen 5,5 en 8,5 m-mv. Het Hardel, hetgeen onderdeel uitmaakt van
De Kevie (t.h.v. de Jekervallei) en grenst aan het tracéalternatief ZO-1, is een
drassig gebied, met een grondwaterstand van minder dan 0,5 m-mv en lokaal
sterke kweldruk. In de winter staat de grondwaterstand tot aan het maaiveld.
Aangezien de omleidingsweg op maaiveldniveau wordt aangelegd wordt
bemaling enkel noodzakelijk geacht ter hoogte van ZO-1. Rekening houdend
met de mogelijke bemaling bij het realiseren van de wegkoffer kan een
invloedsstraal zich tot 3,2m tot 10m uitstrekken. Gezien het tijdelijke karakter
en de beperkte invloedsstraal wordt dit als een matig negatief effect
beoordeeld. Een maatregel kan zijn om de wegkoffer verhoogd aan te leggen
zodat bemaling niet noodzakelijk is.

Vanuit de discipline grondwater wordt buffering en infiltratie van afstromend
hemelwater noodzakelijk geacht opdat verdroging ten gevolge van
toegenomen verharde oppervlakte tot een minimum herleid wordt. Algemeen
worden langsgrachten met een diepte van 0,75m-mv vooropgesteld.
Uitzondering hierbij vormt de ZO-1. Door de ondiepe grondwatertafel dient een
aangepaste buffering voorzien te worden opdat er geen drainerend effect zou
optreden. Immers, indien de langsgrachten de grondwatertafel doorsnijden is
drainage van grondwater mogelijk.  In voorkomend geval wordt dan ook een
voldoende ruim gedimensioneerde langsgracht vooropgesteld met een
maximale diepte van 0,4 m-mv. Een andere mogelijkheid is om plaatselijk het
afstromend hemelwater via een rioleringsstelsel af te voeren en deze
hemelwater te lozen stroomafwaarts in de langsgrachten. Tenslotte kan
eveneens gedacht worden om een zone parallel aan de omleidingsweg ZO-1
af te graven en deze vrij te stellen voor buffering van hemelwater. Dit dient
verder op projectniveau onderzocht te worden.

26.2.4 Oppervlaktewater

Vanuit de discipline oppervlakte wordt het belang van voldoende
buffercapaciteit van het afstromende hemelwater benadrukt. De langsgrachten
dienen voldoende ruim gedimensioneerd zijn en dienen maximale infiltratie toe
te laten. Ter hoogte van de ZO-1 vormt de hoge grondwatertafel een
beperking voor infiltratie tijdens natte periodes. Aangepaste
bufferingsmaatregelen zijn hierbij dan ook noodzakelijk. Hierbij kan ondermeer
gedacht worden aan:
 - Brede en ondiepe opdat voldoende ruime buffercapaciteit voorzien kan

worden zonder dat drainage optreedt.
 Plaatselijk het afstromend wegwater opgevangen en afgevoeren via

afvoergoten naar een locatie waar het water gebufferd en vertraagd
afgevoerd kan worden naar de waterlopen.

Plaatselijk een deel afgegraven worden dat bij overstroming opengesteld kan
worden voor buffering.Vanuit de discipline grondwater wordt een verhoogde
ligging van de wegkoffer aanbevolen om bemaling te vermijden. Dit wordt
vanuit de discipline oppervlaktewater onderstreept omdat deze maatregel de
mogelijkheid biedt om de afgesneden overstromingsgebieden met mekaar in
verbinding te brengen d.m.v. kokers onder de verhoogde wegligging.
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Rekening houdend met de ecologische kwaliteit van de Jeker en het
valleigebied van de Jeker dient de waterkwaliteit hier gegarandeerd te worden.
Hemelwater dat via de ZO-1 afstroomt dient via een KWS-afscheider gestuurd
te worden alvorens het kan infiltreren. Ook rekening houdend met het
beekherstelproject ‘Landschapspark De Kevie’ dient bij de keuze voor de ZO
omleidingsweg ook rekening gehouden te worden met de structuurkwaliteit, de
ecologische ontwikkelingsmogelijkheden en het natuurlijk herstel van de Jeker
en de Oude Jeker. De geplande omleidingsweg mag de ecologische
ontwikkeling en het herstel niet hypothekeren.
Plaatselijk kan overstromingsgevoelig gebied ingenomen worden. Conform de
vigerende wetgeving dient dit gecompenseerd te worden in de onmiddellijke
omgeving van het plangebied, bij voorkeur met behoud van de hoogte-
oppervlakterelatie. De locatie voor compesnatie wordt bij voorkeur ook
juridisch verankerd in het RUP.
Het vermijden van inname overstromingsgevoelig gebied is echter een
uitgangspunt bij de definitieve tracékeuze. Indien effectief
overstromingsgevoelig gebied wordt ingenomen dienen beide delen van het
gebied met elkaar in verbinding te blijven staan, bv door middel van kokers in
de wegkoffer. Op deze manier wordt bijkomende waterlast beperkt.

26.2.5 Fauna en flora

Voor de NO omleidingsweg zijn de effecten inzake fauna en flora beperkt.
Voor de effectgroepen versnippering en barrièrewerking en verstoring wordt de
voorkeur gegeven aan een westelijke ligging ter hoogte van de zoekzone.

Omleidingsweg ZO-2 impliceert verwaarloosbare tot matig negatieve effecten
binnen de discipline fauna en flora en dit door het gebruik van bestaande
infrastructuren.

Rekening houdend met de ecologische waarde van de Jeker en de Jekervallei
worden de meest aanzienlijke effecten verwacht bij de realisatie van de ZO-1.
Inzake ecotoopinname worden matig tot significant negatieve effecten
verwacht. Ook inzake verstoring en inzake versnippering en barrièrewerking
worden significant tot zeer significant negatieve effecten verwacht ten aanzien
van het natuurgebied de Kevie. Indien geopteerd wordt voor de meer zuidelijke
ligging, dan worden de negatieve effecten aanzienlijker. Geluidsmilderende

maatregelen zijn aangewezen evenals maatregelen om verdroging te
vermijden.

Vanuit de discipline fauna en flora wordt het belang van een KWS-afscheider,
zoals voorgesteld in de discipline oppervlaktewater, ondersteund. Tevens dient
bij de aanleg van eventuele langsgrachten rekening gehouden  te worden
ondiepe grondwatertafel. Drainage van grondwater dient vermeden te worden.

26.2.6 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

De noordoostelijke ontsluiting wordt best zo ver mogelijk het westen van de
zoekzone aangelegd. Zo wordt er gekozen voor een maximale bundeling met
de stedelijke rand van Hazelereik en wordt de verdere versnippering van het
landschap beperkt. Bijkomend voordeel is dat onverstoorde bodems niet
verstoord worden waardoor het ongekend erfgoed niet bedreigd wordt.
Wanneer de weg bijkomend op een gepaste wijze landschappelijk
geïntegreerd wordt (infrastructuur beperken, randbeplanting voorzien) is de
impact op de discipline landschap relatief beperkt.

De impact van de zuidoostelijke omleiding - variant 1 is erg hoog. De weg ligt
op de rand van de ankerplaats. De aanleg verstoort relaties en leidt tot een
verdere versnippering. Voor het tracé aan de noordelijke oever van de Jeker
zijn de milderende maatregelen beperkt. Indien de weg hier aangelegd wordt,
wordt voorgesteld om de nieuwe weg te realiseren op zo groot mogelijke
afstand van de Jeker en zo dicht mogelijk tegen het al verstoorde landschap,
namelijk de rand van de bebouwing. De zone tussen Jeker en weg kan dan op
een natuurlijk wijze ingericht worden.

Vanuit de discipline landschap is de zuidoostelijke omleiding - variant 2 de
optie met de minste impact.

De impact van de aanleg van het wegvak tussen Oude Beemdenstraat en de
Neremweg kan gemilderd worden door de recreatieve verbindingen op een
kwalitatieve wijze te verzekeren en de weg op te nemen in een natte
bosomgeving.
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26.2.7 Mens ruimtelijke aspecten

Het plan heeft een impact op het wonen, werken en recreëren in en in de
omgeving van het plangebied. Op macroniveau zijn de effecten voor de
discipline mens (sociaal-ruimtelijke organisatie) relatief gering. Op mesoniveau
zijn de belangrijkste effecten te verwachten in de effectgroepen
ruimtegebruikfuncties, ruimtelijke samenhang / barrièrewerking en ruimtelijke
belevingswaarde.

De aanleg van de omleidingwegen heeft een hoofdzakelijk negatieve impact
op landbouw en wonen. Door de realisatie van de wegen worden
landbouwgronden ingenomen. Voor landbouw is niet enkele de inname van
landbouwgronden, maar ook het verlies aan ruimtelijke samenhang van
belang: de inname van landbouwgronden leidt immers tot een versnippering
van het landbouwareaal. Om de negatieve effecten op bedrijfsniveau te
beperken is wenselijk om rekening te houden met de perceelsstructuur. Door
hergroepering van resterende landbouwpercelen kan ervoor gezorgd worden
dat op bedrijfsniveau levensvatbare, samenhangende gehelen ontstaan. Er
worden geen actieve landbouwzetels ingenomen.

Het plan heeft ook een impact op het functioneren van het bestaande
woonweefsel door de aantasting van de ruimtelijke belevingswaarde, een
wijziging in hinderaspecten en een verminderde (of plaatselijk verbeterde)
externe bereikbaarheid. De visuele aantasting van het gebied heeft vooral een
impact op de woningen aan de zuidzijde van de Blaarstraat (en de kazerne).
De woonkwaliteit kan dan weer toenemen in de overige straten (Hazelereik,
Neremweg, Bolleberg en Bodemweg).

De impact van de aanleg van de noordelijke weg voor de discipline mens is
relatief beperkt op voorwaarde, dat er geopteerd wordt voor het meest
mogelijke westelijke tracé binnen de zoekzone. Wanneer er geopteerd wordt
voor de variante 2 van de zuidelijke omleidingsweg is de impact ook beperkt.
De impact van variante 1 is dan weer erg hoog. Deze impact kan nauwelijks
met milderende maatregelen beperkt worden.

Vanuit de discipline mens is een maximale bundeling van de zuidelijke
omleiding met het tracé van de spoorweg te verkiezen boven rechtstreekse
verbinding naar Overhaem. In deze laatste optie wordt de open ruimte geheel

versnipperd; is de impact op de woonomgeving van de Neremweg groter en
daalt de belevingswaarde voor de recreanten.

26.2.8 Mogelijke effecten ten aanzien van Speciale Beschermingszones
en VEN-gebied (conclusie passende beoordeling)

De zuidoostelijke omleidingsweg variant 1 ligt nabij tot in het SBZ-H
‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’, het VEN ‘De Kevie en
Kleinmeers’ en het natuurreservaat ‘De Kevie’. De effecten variëren
naargelang de ligging van de tracévariant. De inname van SBZ-H, van habitats
en van VEN door de zuidoostelijke omleidingsweg is erg beperkt. Echter, ten
aanzien van het habitattype 6510 waar de IHD’s uitbreiding van dit habitat
vooropstellen, betekent deze inname een negatieve impact. Om deze impact
te vermijden, is uitbreiding of herstel van dit habitat in de nabije omgeving
nodig.

Een beperkte oppervlakte SBZ en VEN wordt door het wegtracé afgesneden.
Bij de noordelijke variant is dit verwaarloosbaar. De impact door de zuidelijke
variant is belangrijker, hoewel nog steeds beperkt. Ontsnipperende
maatregelen zijn nodig.
De meest doorslaggevende impact ontstaat echter door geluidverstoring.
Vooral bij de variant 1 van de zuidoostelijke omleidingsweg ontstaan effecten.
Ook bij variant 2 blijkt uit de beschikbare geluidscontouren een impact, die
echter genuanceerd dient te worden gezien de bufferende impact van de
bebouwing rondom dit tracé. Om verdrogende effecten te vermijden, dienen
voorzorgsmaatregelen en milderende maatregelen geïmplementeerd te
worden.

Gezien voor het zuidelijke tracéalternatief van de zuidoostelijke
omleidingsweg de verstoringsimpact relevant is, wordt voor dit tracé besloten
tot een negatieve impact op de betreffende SBZ, VEN en natuurreservaten.
Verder wordt ook vastgesteld dat de ontwikkeling van het zuidelijke
bedrijventerrein bijdraagt tot een negatief verstoringklimaat.

Voor de noordoostelijke omleidingsweg wordt vanuit de passende
beoordeling besloten tot een nuleffect ten aanzien van de
instandhoudingdoelstellingen. Ook de verscherpte natuurtoets toont aan dat
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geen significante effecten ontstaan. Deze conclusie werd echter bekomen
rekening houdend met een aantal milderende maatregelen die in het project
opgenomen moeten worden.

Cumulatieve effecten van de zuidoostelijke en noordoostelijke omleidingsweg
zijn verwaarloosbaar. Wel van belang zijn cumulatieve effecten bij realisatie
van bijkomende bedrijvigheid in het kader van de afbakening van het
stedelijk gebied Tongeren.

Ontwikkeling van de zoeklocatie 6 (N79 zuid) samen met de omleidingsweg,
leidt ertoe dat de natuurverbinding tussen De Kevie en noordelijkere gebieden
dermate onder druk staat, dat deze zonder begeleidende maatregelen amper
aan  habitatkwaliteit voldoet, en zijn functie als corridor vermoedelijk verliest.

Ontwikkeling van zoeklocatie 3 (Uitbreiding Tongeren-oost: noordzijde N79)
samen met de ontwikkeling van de omleidingsweg, vereist voldoende
geluidsbufferende maatregelen ten aanzien van deze corridor.

Bij ontwikkeling van zoeklocatie 5 samen met de realisatie van de
omleidingsweg, is het belangrijk dat de corridor in de vallei van de Ezelsbeek
in stand gehouden wordt en hierbij voldoende ontsnipperende en bufferende
maatregelen ten aanzien van deze corridor genomen worden.
De ontwikkeling van de zuidoostelijke omleidingsweg variant 1 (zuidelijke
variant) samen met verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Overhaem-
zuid betekent een dermate versterking van de geluidverstoring van de SBZ,
dat dit moeilijk te verantwoorden is.
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27 Synthesetabellen

Mobiliteit
Effectgroep NO ZO1 ZO2 NO+ZO1 NO+ZO2 Milderende maatregelen NO ZO1 ZO2 NO+ZO1 NO+ZO2
Wijziging verkeersintensiteiten en doorstroming - -- 0 -- -- Realisatie kruispunten

met voldoende
opstelstroken of rotondes
met by-passes.
Onderzoek naar
inschakeling Cesarlaan
en Legioenenlaan in
circulatie ter ontlasting
van de R72-Wallen west.

0 ++ ++ ++ ++

Wijziging verkeersveiligheid ++ ++ -- ++ 0 Actief
verkeersveiligheidsbeleid
gebaseerd op de
OngevallenGIS databank
of de gegevens van de
lokale politie.
Uitvoering van het
gemeentelijke
mobiliteitsplan m.b.t. het
snelheidsbeleid, de
afbakening van de
verblijfsgebieden, de
voorgestelde
maatregelen inzake
verkeersveiligheid,
ondersteunende en
flankerende
maatregelen.
Fietsvoorzieningen
conform Vademecum
brengen.
Verkeersveilige
vormgeving kruisingen

++ ++ 0 ++ 0
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en/of rotondes bij de
realisatie van de
beschouwde varianten.
Beveiliging
spooronderdoorgang
Jaminéstraat met door te
trekken N79 in variant 2
en 5.

Wijziging verkeersleefbaarheid 0 -- -- -- -- Wijzigingen in
verkeerscirculatie,
herinrichting van
woonstraten, alternatieve
infrastructuur of
combinatie van het
voorgaande.

0 0 0 0 0

Wijziging bereikbaarheid
- bereikbaarheid

- netwerkeffecten

++

--

+

--

++

--

++

---

+++

---

Realiseren van een
doorsteek van de
Blaarstraat naar de N79-
Maastrichtersteenweg in
geval van een keuze
voor de varianten 1 en 4.

NO
beveiligende
(oversteek)voorzienin
gen langzaam
verkeer aansluitingen
met de N79, N758,
Henisstraat/Bodemwe
g N730
beveiligende
oversteekvoorziening
en kruising
wandelroute
Bergerstraat.

ZO1
verleggen route bus
T1 Blaarstraat naar
N79-
Maastrichtersteenweg
+ aanleg doorsteek
voetgangers.
ongelijkvloerse
dwarsing van de
nieuwe infrastructuur

++

0

++

-

++

0

+++

-

+++

0
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met het fiets/voetpad
tussen Beemdstraat
en Oude Blaarstraat.
beveiligen oversteek
van de nieuwe
verbinding naar de
bedrijvenzone
Overhaem met de
Oude Blaarstraat.
Plaatsen van
verkeerslichten (op
aanvraag) of half
verdiepte
constructies.

ZO2
plaatsen
vraagafhankelijke
verkeerslichten op de
aansluiting van de
N79-
Maastrichtersteenweg
met de Jaminéstraat..
ongelijkvloerse
dwarsing van de
nieuwe infrastructuur
met het fiets/voetpad
tussen Beemdstraat
en Oude Blaarstraat.
beveiligen oversteek
van de nieuwe
verbinding naar de
bedrijvenzone
Overhaem met de
Oude Blaarstraat.
Plaatsen van
verkeerslichten (op
aanvraag) of half
verdiepte
constructies.

NO+ZO1
Combinatie van
milderende
maatregelen NO en
ZO1
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NO+ZO2
Combinatie van
milderende
maatregelen NO en
ZO1

Geluid
Effectgroep NO ZO1 ZO2 Milderende maatregelen NO ZO1 ZO2
Wijziging omgevingsgeluid

- westelijke grens zoekzone
- oostelijke grens zoekzone
- Kellenstraat

---
-
+

NO: gronddam/geluidsscherm vanaf
Bodemweg tot Bilzersesteenweg 0

- Woonwijk (oa Wielewaalstraat)
- de Kevie
- Elderseweg en Wallen
- doorsteek Moerenpoort

---

--
+/++

-

ZO-1: Geluidsschermen/gronddammen
ten noorden van de weg ter bescherming
van woonwijk (oa. Wielewaalstraat).
ZO-1: Geluidsschermen/gronddammen
ten zuiden van de weg ter bescherming
van Kevie.

- Maastrichtersteenweg
- Beemdstraat
-Elderseweg
- doorsteek Moerenpoort

0
-
-

-/--
Zoekzone Neremweg
- Neremweg
- Kevie

++/+++
-

Lucht
variant Verontreinigende

stof
wegvak effect Milderende maatregel Resterend effect

Variant 1

NO2

Zuidelijke omleidingsweg -- / -

Dijk - /

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort --- / -

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan -

PM10
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Zuidelijke omleidingsweg - / -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort -- / -

PM2,5

Zuidelijke omleidingsweg - / -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort -- / -

Variant 2

NO2

Dijk - / -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort --- / -

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan - / -

PM10

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort -- / -

Variant 3

NO2

Noordelijke omleiding - / -

N760 – Bilzerweg binnen de omleiding -- / -

variant 4

NO2 Zuidelijke omleidingsweg --- / -

Noordelijke omleidingsweg -- / -

N730 – Bilzerweg binnen de omleiding -- / -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort --- / -

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan - / -

Dijk - / -

PM10

Zuidelijke omleidingsweg - / -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort -- / -

PM2,5

Zuidelijke omleidingsweg - / -
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Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort - / -

variant 5

NO2

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort -- / -

Noordelijke omleidingsweg -- / -

Dijk - / -

PM10

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort -- / -

PM2,5

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort -- / -

Grondwater
Effectgroep NO ZO1 ZO2 Milderende maatregelen NO ZO1 ZO2
Wijziging grondwaterkwantiteit 0 - 0 Alternatieve uitvoering langsgrachten

of geen langsgrachten t.h.v. de
Jekervallei (ZO-1).
Bemaling vermijden door opgehoogde
wegligging.

0 0 0

Wijziging grondwaterkwaliteit 0 0 0 / 0 0 0
Oppervlaktewater
Effectgroep NO ZO1 ZO2 Milderende maatregelen NO ZO1 ZO2
Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 0 - - Een ruimere buffervoorziening voor de

zuidelijke omleidingsweg
Verhoogde wegligging met verbinding
tussen de afgesneden
overstromginsgebieden.

0 0 0

Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 0/- 0/- 0/-
Wijziging structuurkwaliteit --/+ --/+ --/+ Overwelven, ipv inbuizen, voldoende

ruime dwarssectie
0/+ 0/+ 0/+

Fauna en flora
Effectgroep NO ZO1 ZO2 Milderende maatregelen NO ZO1 ZO2
Ecotoopinname en –creatie 0 tot

-/--
--- -, res. -- - Algemene voorzorgsmaatregelen en

principes
- voorkeur voor variant 2 van de ZO

0 tot - -- -
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omleidingsweg
- bij variant 1: vermijden van meest
zuidelijke ligging
- afwegen van een meer westelijke
situering van zoekzone ‘spoorlijn-
Neremweg’
- vrijwaren vegetaties
spoorwegbermen, vandaar voorkeur
traject Beemdstraat
- traject NO: aandacht autochtone
bomen en struiken

Vernatting/verdroging 0 -- 0 Vermijden verdroging (zie discipline
water)

0 0 0

Verstoring 0 tot
0/-

--- 0 - Algemene milderende maatregelen
om verstoring te beperken
- Maatregelen uit discipline geluid
- trajectkeuze

Versnippering en barrièrewerking 0 tot
--

-- tot --- -/-- - Algemene milderende maatregelen
om versnippering te beperken
- NO: maximale aansluiting op
ziekenhuissite
- ZO: aansluiting op infrastructuren:
voorkeur variant 2, en indien variant 1:
vermijden zuidelijke ligging
- ZO 1: bijkomende faunapassages en
ontsnipperingsmaatregelen
- niet weerhouden van ontsluiting
zoals BPA Moerenpoort
- maximale situering ontsluiting
Neremweg-spoorweg dichtij
Neremweg en bijkomende
faunapassages en
ontsnipperingsmaatregelen

0 -- 0/-

Landschap
Effectgroep NO ZO1 ZO2 Milderende maatregelen NO ZO1 ZO2
Structuur en relatiewijziging Aanleg in oosten van zoekzone: ---

Aanleg in westen van zoekzone: -
Nabij oever:
---

0 Ingraving, beperken
infrastructuur

---
-

---
--

0
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Verder van oever:
--

Aangepaste beplanting

Wijziging erfgoedwaarde Aanleg in oosten van zoekzone: --
Aanleg in westen van zoekzone: -

Nabij oever:
-
Verder van oever:
-

0 Ruimte inname beperken, zo
kort mogelijk aansluiten bij het
al verstoord landschap

---
-

-
-

0

Wijziging perceptieve
kenmerken

Aanleg in oosten van zoekzone: ---
Aanleg in westen van zoekzone: -

Nabij oever:
---
Verder van oever:
---

0 Verdiept aanleggen,
infrastructuur beperken
Zone tussen weg en Jeker
gepast beplanten

---
-

---
---

0

Mens ruimtelijke aspecten
Effectgroep NO ZO1 ZO2 Milderende

maatregelen
NO ZO1 ZO2

Impact op ruimtegebruikfuncties Oosten van
zoekzone: --
Westen van
zoekzone: 0/-

0/- 0 Noordelijke
omleiding: Aanleg in
uiterste westen van
de zoekzone.

Zuidelijke omleiding:
Variante 2

- - 0

Impact op ruimtelijke structuur en samenhang Oosten van
zoekzone: --
Westen van
zoekzone: 0/+

-- + Noordelijke
omleiding: Aanleg in
uiterste westen van
de zoekzone.
Aanleggen ten
zuiden van het talud.
Het talud behouden.
Buffer aanplanten
aan zuide van de
weg. In dit wegvak
geen fietspaden
aanleggen.
Wegbreedte
Hazelereik beperken.
Doorgaand verkeer
ontmoedigen.
Groene berm
aanleggen tussen
Hazelereik en de
nieuwe weg.
Toegang ziekenhuis
en
parkeervoorzieningen
richten op nieuwe
weg.
De kruisingen met de
recreatieve fiets- en

0/- -- +
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wandelroutes op een
veilige wijze vorm
geven.
Het wegvak tussen
Molenweg en de
N730 aanleggen met
brede bufferzones. In
dit wegvak geen
fietspaden
aanleggen.

Zuidelijke omleiding:
Variante 1, de weg
zo ver mogelijk van
de Jeker aanleggen.
De strook tussen weg
en Jeker kan dan
gebruikt worden om
de impact van de
aanleg van de weg
op het natuurgebied
zoveel mogelijk te
beperken.
De impact van
variante 2 is echter
veel minder waardoor
deze de best
mogelijk milderende
maatregel vormt voor
de aanleg van een
zuidelijke omleiding.

In het wegvak tussen
de Oude Blaarstraat
en de Neremstraat,
de bundeling van de
weg met de
spoorweg zo lang
mogelijk aanhouden.
De
voetgangerstunnel
onder de nieuwe weg
zo breed mogelijk
opvatten om de
aantrekkelijkheid en
de sociale veiligheid
te verzekeren. De
ruimte tussen de
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nieuwe weg en de
lintbebouwing van de
Neremweg
aanleggen als een
nat gemengd
broekbos zoals het
bos tussen Jeker en
de Oude Blaarstraat.
Hierdoor wordt de
leefbaarheid van de
woningen verzekerd.

Hinderaspecten +/- -- - Noordelijke
omleiding: Aanleg in
uiterste oosten van
de zoekzone.

Zuidelijke omleiding:
Variante 1 aanleg
haakse ontsluiting
Blaarstraat - N79

+ - +/0

Impact op ruimtelijke kwaliteit - --- + Noordelijke
omleiding: Aanleg in
uiterste westen van
de zoekzone.

Zuidelijke omleiding:
Variante 2

0 --- +

Externe bereikbaarheid + -- + Nieuwe toegang tot
ziekenhuis en
parkeerterrein
Aanleggen haakse
ontsluiting Blaarstraat
- N79

+ -/0 +
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28 Beoordeling milderende maatregelen

Mobiliteit Geluid en trillingen Lucht Bodem Grondwater Oppervlaktewater Fauna en flora Landschap Mens
Dwingende maatregelen
Realiseren gescheiden
verkeersafwikkeling door
aangepaste
fietsvoorzieningen

Verhoging
verkeersveiligheid
(+)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperkte
bijkomende
ruimte-inname
impliceert
bijkomende
oppervlakte
onderhevig aan
verdichting (0)

Beperkte
bijkomende
verharding
resulteert in
afname
infiltratie. Lokaal
karakter (0)

Beperkte
bijkomende
verharding
impliceert
toename
versnelde
hemelwaterafvoer
en afname
infiltratie (0/-)

Beperkte
bijkomende ruimte-
inname impliceert
bijkomend
verdwijnen van
(zeer) waardevolle
ecotopen (0/--).

Versterking
barrièrewerking
nieuwe
infrastructuur,
maar beperkt
door bundeling
met project (0/-)

Bijkomende
ruimte-inname
(0/-)

Veilige inrichting
langzaam verkeerrelatie
centrum - Kevie

Verhoging
verkeersveiligheid,
garanderen
bereikbaarheid (+)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperkte en
lokale
vergraving bij
ondergrondse
kruising (0)

Interferentie met
grondwatertafel
afhankelijk van
uitvoeringswijze
(0/--). Vermijden
(tijdelijke en
permanente)
bemaling als
bijkomende
randvoorwaarde
thv natte zones
(Kevie) (0/-).

Niet van
toepassing

Mogelijke
verdroging indien
bemaling nodig is
bij een
ongelijkgrondse
kruising (0/--).
Bevestiging
randvoorwaarde
vanuit aspect
grondwater.

Beperkte en
lokale vergraving
met mogelijke
verstoring
archeologisch
erfgoed bij
ondergrondse
kruising (0/-)

Beperken
barrièrewerking
(+)

Geluidsabsorberende
geluidsschermen (of
gronddam) in functie van
woningen aan

Niet van
toepassing

Beperken
geluidshinder
omwonenden
(++/+++)

Niet van
toepassing

Gronddam:
ruimte-inname
en toename
structuur- en

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Gronddam:
ecotoopinname (-).
Voorkeur voor
geluidscherm t.h.v.

Versterking
barrièrewerking
omleidingsweg,
verstoring

Minimaliseren
hinder (++)
Wijziging
perceptieve
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Mobiliteit Geluid en trillingen Lucht Bodem Grondwater Oppervlaktewater Fauna en flora Landschap Mens
Wielewaalstraat,
Hardelweg (variant 1, 4)

profielwijziging
(0/-)

(zeer) waardevolle
ecotopen

landschapsstruct
uur (-)

kenmerken en
ruimtelijke
belevingswaarde
(-/--)

Goede dimensionering
langsgrachten, in het
bijzonder thv Jekervallei

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Minimaliseren
impact
grondwaterkwan
titeit (0/+)

Minimaliseren
oppervlaktewater
kwantiteit (0)

Minimaal risico
aantasting
verdroginggevoelige
ecotopen (0/+)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Gedeeltelijke afgraven
van de zone naast de
ZO1 om afstromend
hemelwater te kunnen
bergen.

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Grondverzet. (-)
Verontreiniging
afsdtromend
hemelwater kan
in de bodem
achterblijven (-)

Risico tot
opvulling met
kwelwater (--)
Impact op
grondwaterkwali
teit (0)

Buffering
afstromend
hemelwater (+)

Inname ecotopen
(0 / ---)

Niet van
toepassing

Minimaliseren
wateroverlast (0)

Beperken impact
overstromingsgevoelige
zones adhv getrapte
werkwijze (aanpassen
tracéligging,
verbindingen,
compensatie)

Niet van
toepassing

Aangepaste
tracéligging: afstand
tot gevoelige
receptoren kan
wijzigen (0/--)

Aangepaste
tracéligging:
afstand tot
gevoelige
receptoren kan
wijzigen (0/--)

Compensatie:
wijziging
bodemgebruik
(0)

Geen bemaling
noodzakelijk. (0)

Beperken
barrièrewerking
en inname
overstromingsgeb
ied (+/+++)

Compensatie:
bijkomende ruimte-
inname mogelijk,
impliceert mogelijks
bijkomend
verdwijnen van
waardevolle
ecotopen (0/--).
Compensatie niet
realiseren thv (zeer)
waardevolle
ecotopen (0)

Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder (0),
ruimte-inname
ter hoogte van
de gekozen
locatie om te
compenseren.
Afhankelijk van
huidig
ruimtegebruik
(0/--)

Vrijwaren
onderhoudszones
waterlopen

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Garanderen
onderhoud
waterlopen (0)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Aansluiting
langsgrachten op
oppervlaktewatersysteem
Jeker voorzien van KWS
afscheider (variant 1, 4,
5)

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Beperken
negatieve
grondwaterkwali
teit (0)

Positieve impact
op waterkwaliteit
(0/+)

Minimaliseren risico
op verontreiniging
thv Kevie (0/+)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Kwalitatieve inrichting Niet van Niet van toepassing Niet van Niet van Minimale impact Minimaliseren Behoud Niet van Minimaliseren
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Mobiliteit Geluid en trillingen Lucht Bodem Grondwater Oppervlaktewater Fauna en flora Landschap Mens
kruising waterloop – weg
met voldoende ruime
dwarssectie, bij voorkeur
via overwelving

toepassing toepassing toepassing grondwatersyste
em (0)

knelpunten inzake
doorstroming
oppervlaktewater.
Geen bijkomende
problemen inzake
oppervlaktewater
kwantiteit
veroorzaken (0/+)

corridorfunctie
specifieke fauna
(bv. vleermuizen)
(0/+)

toepassing hinder (0)

Algemene
voorzorgsmaatregelen
om ecotoopinname en
ruimte-inname maximaal
te beperken
(weloverwogen breedte
wegtracé, beperken
ruimte-inname werfzone,
beperken inname
waardevolle en
beschermde ecotopen)

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Minimaliseren
ecotoopinname (+)

Maximaal
behoud
landschapskenm
erken (0/+)

Zuinig
ruimtegebruik,
vermijden
restpercelen (+)

Beperken invloedssfeer
bemaling thv
verdroginggevoelige
ecotopen (Kevie)

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Minimaliseren
impact
grondwaterkwan
titeit (0/+)

Niet van
toepassing

Minimaal risico
aantasting
verdroginggevoelige
ecotopen (+)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Wegverlichting tot
minimum beperken en
gebruiken aangepaste
types

Functionele
verlichting thv
kruispunten  in
relatie tot
verkeersveiligheid
(0)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder (0)

Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder

Voorafgaand
terreinonderzoek ifv
archeologisch erfgoed

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Minimaliseren
aantasting
ongekend
archeologisch
erfgoed (0)

Niet van
toepassing

Kwalitatief
stedenbouwkundig

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Aandacht voro
landschappelijke

Beperken
negatieve impact
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Mobiliteit Geluid en trillingen Lucht Bodem Grondwater Oppervlaktewater Fauna en flora Landschap Mens
ontwerp met aandacht
voor beeldkwaliteit
Integratie met omgeving

structuur (+) belevingswaarde
, ruimtelijke
structuur (++)

Compensatie HAG Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Behoud garantie
landbouwfunctie
(0)

Aanbevelingen/suggesties
Cesarlaan en
Legioenenlaan
inschakelen in
circulatiesysteem

Daling
verkeersdruk en
verbetering
doorstroming,
leefbaarheid en
veiligheid R72-
Wallen (+)

Verbeterde
doorstroming heeft
gunstig effect op
uitstoot
verkeersemissies,
lokaal effect (0)
Bijkomende hinder
langsheen
omleidingwegen
beperkt (0/-)

Verbeterde
doorstroming
heeft gunstig
effect op uitstoot
verkeersemissies,
lokaal effect (0)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder,
verbeterde
bereikbaarheid
thv R72-Wallen
(+)
Bijkomende
hinder langsheen
omleidingwegen
beperkt (0/-)

Voorzien van voldoende
opstelstroken thv
aansluitingspunten

Garanderen
doorstroming (0/+)

Verbeterde
doorstroming heeft
gunstig effect op
uitstoot
verkeersemissies,
lokaal effect (0)

Verbeterde
doorstroming
heeft gunstig
effect op uitstoot
verkeersemissies,
lokaal effect (0)

Beperkte
bijkomende
ruimte-inname
verwaarloosbaar
(0)

Beperkte
bijkomende
ruimte-inname
verwaarloosbaa
r (0)

Beperkte
bijkomende
ruimte-inname
verwaarloosbaar
(0)

Beperkte
bijkomende ruimte-
inname
verwaarloosbaar (0)

Beperkte
bijkomende
ruimte-inname
verwaarloosbaar
(0)

Beperkte
bijkomende
ruimte-inname
verwaarloosbaar,
beperken hinder
(0)

Vraagafhankelijke
verkeerslichten thv
Jaminéstraat (varianten 2
en 5)

Garanderen
doorstroming,
verhogen
veiligheid (0/+)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperken hinder
(0)

Algemene
beleidsmaatregelen
verkeersveiligheid

Verhogen
veiligheid (+)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperken hinder
(0)

Herinrichting N79 (1ste

Meistraat – spoorweg)
Verhogen
veiligheid (+)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperken hinder
(0)

Beveiliging kruising
fietsroutes

Verhoging
verkeersveiligheid
(0/++)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Afhankelijk van
type oplossing
beperkte

Afhankelijk van
type oplossing
beperkte

Afhankelijk van
type oplossing
beperkte

Afhankelijk van type
oplossing beperkte
bijkomende ruimte-

Niet van
toepassing

Afhankelijk van
type oplossing
beperkte
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Mobiliteit Geluid en trillingen Lucht Bodem Grondwater Oppervlaktewater Fauna en flora Landschap Mens
bijkomende
ruimte-inname
mogelijk,
impliceert
bijkomende
oppervlakte
onderhevig aan
verdichting (0)

bijkomende
verharding
mogelijk,
resulteert in
afname
infiltratie. Lokaal
karakter (0)

bijkomende
verharding
mogelijk,
impliceert
toename
versnelde
hemelwaterafvoer
en afname
infiltratie (0)

inname mogelijk,
impliceert
bijkomend
verdwijnen van
waardevolle
ecotopen (0/-).

bijkomende
ruimte-inname
mogelijk (0)

Herinrichting specifieke
wegvakken in functie van
verkeersleefbaarheid

Lokale verhoging
verkeersleefbaarh
eid (+)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Vergraving thv
reeds verstoord
gebied (0)

Geen
bijkomende
verharding (0)

Geen bijkomende
verharding (0)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperken hinder,
verhogen,
leefkwaliteit (+)

Verbinding Blaarstraat –
N79 (varianten 1 en 4)

Verhogen
bereikbaarheid
(++/+++)

Hinder voor
omwonenden door
gebruik nieuwe
lokale verbinding
(0/-)

Impact
luchtkwaliteit
langsheen
nieuwe lokale
verbinding (0/-)

Beperkte
bijkomende
ruimte-inname
impliceert
bijkomende
oppervlakte
onderhevig aan
verdichting (0)

Beperkte
bijkomende
verharding
resulteert in
afname
infiltratie. Lokaal
karakter (0)

Beperkte
bijkomende
verharding
impliceert
toename
versnelde
hemelwaterafvoer
en afname
infiltratie (0/-)

Beperkte
bijkomende ruimte-
inname impliceert
bijkomend
verdwijnen van
waardevolle
ecotopen (0/-).

Barrièrewerking
nieuwe
infrastructuur,
beperkt (0/-)

Bijkomende
ruimte-inname
(0/-)

Verleggen busroute T1
(variant 1 en 4)

Grotere
wandelafstand
Blaarstraat tot
bushalte (-)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Ongelijkvloerse kruising
langzaam verkeer
Beemdstraat – Oude
Blaarstraat (variant 1, 2,
4, 5)

Verhogen
bereikbaarheid en
veiligheid (0)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperken hinder
(0)

Beveiligen oversteek
Overhaem – Oude
Blaarstraat (variant 1, 2,
4, 5)

Verhogen
bereikbaarheid en
veiligheid (0)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperken hinder
(0)

Beveiligen
oversteekvoorzieningen

Verhogen
bereikbaarheid en

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperken hinder
(0)
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Mobiliteit Geluid en trillingen Lucht Bodem Grondwater Oppervlaktewater Fauna en flora Landschap Mens
langzaam verkeer N79,
N758, N730, wandelroute
Bergerstraat (varianten 3,
4, 5)

veiligheid (0)

Geluidsabsorberende
geluidsschermen (of
gronddam) tav Kevie en
tuinen Neremweg
(variant 1, 4) tussen
Bodemweg en Bilzerstw
(variant 3, 4, 5)

Niet van
toepassing

Beperken
geluidshinder
gevoelige
receptoren (++/+++)

Niet van
toepassing

Gronddam:
ruimte-inname
en toename
structuur- en
profielwijziging
(0/-)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Beperken verstoring
(+/++)
Gronddam:
ecotoopinname (-).
Voorkeur voor
geluidscherm t.h.v.
waardevolle
ecotopen

Versterking
barrièrewerking
omleidingsweg,
verstoring
landschapsstruct
uur (-)

Minimaliseren
hinder (++)
Wijziging
perceptieve
kenmerken en
ruimtelijke
belevingswaarde
(-/--)

Gevelisolatie Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder (0/++)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder (0/++)

Geen ontwikkeling
activiteiten in
geluidsbelaste zones

Niet van
toepassing

Geen afname van
het geluidsklimaat
(normoverschrijding)
(0)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder kwetsbare
zones (0)

Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder (0)

Geluidsarme rijstijl en
reductie motorgeluid

Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder (0/++)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder kwetsbare
zones (0)

Niet van
toepassing

Minimaliseren
hinder (0)

Aanleg wegkoffer op
maaiveldniveau (variant
1, 4, 5)

Niet van
toepassing

Hogere ligging
resulteert in verdere
verspreiding
geluidsemissies (0)

Niet van
toepassing

Minder
uitgraving en
verstoring
bodemprofiel (0)

Geen impact op
grondwaterkwan
titeit en
oppervlakkig
stromingspatroo
n (0/+)

Niet van
toepassing

Negatieve impact
inzake
(geluid)verstoring
(0)

Negatieve impact
landschapsstruct
uur en beleving
(0)

Negatieve
impact inzake
(geluid)verstorin
g en beleving (0)

Minimaliseren aandeel
verharding en
maximaliseren
infiltratiemogelijkheden

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Minimaliseren
verdroging
grondwatertafel
(0/+)

Minimaliseren
aandeel
afstromend
hemelwater (0/+)

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Oordeelkundig gebruik
verontreinigende stoffen

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Beperken
impact
bodemkwaliteit
(0)

Beperken
impact
grondwaterkwali
teit (0)

Beperken risico
op vervuild
hemelwater (0)

Beperken risico op
verontreiniging (0)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Vermijden van Niet van Niet van toepassing Niet van Beperken Beperken Beperken risico Beperken risico op Niet van Niet van
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Mobiliteit Geluid en trillingen Lucht Bodem Grondwater Oppervlaktewater Fauna en flora Landschap Mens
calamiteiten adhv good
practice

toepassing toepassing impact
bodemkwaliteit
(0)

impact
grondwaterkwali
teit (0)

op vervuild
hemelwater (0)

verontreiniging (0) toepassing toepassing

Bevorderen infiltratie
door aanbrengen
drempels in
langsgrachten

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Minimaliseren
impact
grondwaterkwan
titeit (0/+)

Niet van
toepassing

Minimaal risico
aantasting
verdroginggevoelige
ecotopen (0/+)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Ecotoopcreatie door
aanplant inheems,
autochtoon materiaal
volgens streekeigen
structuren en principes
NTMB

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Ecotoopcreatie (+) Versterking
huidige
landschapsstruct
urerende
elementen (+)

Niet van
toepassing

Behoud van corridors en
stapstenen en aanleg
nieuwe corridors en
faunapassages (oa
amfibieëntunnels thv
spoorlijn-Neremweg)

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Beperken
barrièrewerking en
behouden
migratieroutes
(+/++)

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Aanlegfase afstemmen
met gevoelige receptoren

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Beperken hinder
(geluid, lucht), in
afstemming met
broedseizoen (0/+)

Niet van
toepassing

Beperken
(geluid, lucht)
hinder (0/+)

Maximaal behoud kleine
landschapselementen

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Minimaliseren
ecotoopinname
(0/+)

Maximaal
behoud
landschapskenm
erken (0/+)

Niet van
toepassing

Tracéligging door
ankerplaats beperken

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Minimaliseren
invloed op
ankerplaats
beperken,
herstellen en
compenseren
(0/-)

Niet van
toepassing

Kwalitatieve
landschappelijke

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Verbindende
werking,

Geen
landschappelijke

Niet van
toepassing
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Mobiliteit Geluid en trillingen Lucht Bodem Grondwater Oppervlaktewater Fauna en flora Landschap Mens
inpassing met minimale
infrastructuur en
inpassing met KLE’s

corrdiorfunctie (+) versterking van
de aanwezigheid
wegtracé (0/+)

Wegtracé niet
accentueren, sobere
weginrichting,
aangepaste beplanting
geënt op
landschappelijke
structuren.

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Ingraving:
verstoring
bodemprofiel
over beperkte
diepte (0/-)

Ingraving:
verstoring
grondwatersyste
em door
ondergrondse
constructie en
evt. bemaling (-
/---). Vermijden
(tijdelijke en
permanente)
bemaling als
bijkomende
randvoorwaarde
thv natte zones
(Kevie) (0/-).

Niet van
toepassing

Ingraving: vermijden
risico verdroging thv
Kevie, cfr.
randvoorwaarde
grondwater

Geen
landschappelijke
versterking van
de aanwezigheid
wegtracé (+)

Niet van
toepassing

Groenscherm aan
oostelijke zijde
omleidingsweg bij
bundeling met
Hazelereik. (variant 3, 4,
5)

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Ecotoopcreatie (0) Geen
landschappelijke
versterking van
de aanwezigheid
wegtracé (0/+)

Beperken hinder
en impact op
belevingswaarde
(0/+)

Afstand tussen wegtracé
en Jeker maximaliseren
en tussenliggende zone
inrichten als bufferzone
(variant 1, 4)

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Bufferen verstoring
wegtracé (+)

Minimale
landschappelijke
versterking van
de aanwezigheid
wegtracé (0/+)

Beperken hinder
en impact op
belevingswaarde
(0/+)

Wegtracé ten zuiden van
Jeker maximaal
bundelen met spoorlijn

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Ecotoopinname en
barrièrewerking,
negatieve impact
huidige
corridorfunctie
spoorlijn (--)

Minimale
landschappelijke
versterking van
de aanwezigheid
wegtracé (0/+)

Beperken hinder
en impact op
belevingswaarde
(0/+)

Wegtracé ten zuiden van Niet van Niet van toepassing Niet van Beperkte en Interferentie met Niet van Mogelijke Beperkte en Beperken
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Mobiliteit Geluid en trillingen Lucht Bodem Grondwater Oppervlaktewater Fauna en flora Landschap Mens
Jeker: ongelijkvloerse
recreatieve verbinding
met ruime breedte

toepassing toepassing lokale
vergraving bij
ondergrondse
kruising (0)

grondwatertafel
afhankelijk van
uitvoeringswijze
(0/--). Vermijden
(tijdelijke en
permanente)
bemaling als
bijkomende
randvoorwaarde
(0/-).

toepassing verdroging indien
bemaling nodig is
bij een
ongelijkgrondse
kruising (0/--).
Bevestiging
randvoorwaarde
vanuit aspect
grondwater.

lokale vergraving
met mogelijke
verstoring
archeologisch
erfgoed bij
ondergrondse
kruising (0/-).
Vermijden
negatieve impact
landschapsstruct
uur (+)

barrièrewerking,
aandacht voor
aantrekkelijke
verbinding en
sociale veiligheid
(+)

Omgeving wegtracé ten
zuiden van Jeker in het
segment Oude
Blaarstraat – Neremweg
inrichten als nat bos

Niet van
toepassing

Niet van toepassing Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Creëren van
ruimte voor
water (0/+)

Creëren van
ruimte voor water
(+)

Ecotoopcreatie (+) Kwalitatieve
landschappelijke
inpassing en
buffering (+)

Ruimte-inname
(-/--)
Beperken
negatieve impact
wegtracé op
leefkwaliteit en
belevingwaarde
omliggende
woningen (+)
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29 Vertaling milderende maatregelen

Milderende maatregel
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Dwingende maatregelen
Realiseren gescheiden verkeersafwikkeling door aangepaste fietsvoorzieningen X
Veilige inrichting langzaam verkeerrelatie centrum - Kevie X
Geluidsabsorberende geluidsschermen (of gronddam) in functie van woningen aan Wielewaalstraat, Hardelweg (variant 1, 4) X
Goede dimensionering langsgrachten, in het bijzonder thv Jekervallei X
Beperken impact overstromingsgevoelige zones adhv getrapte werkwijze (aanpassen tracéligging, verbindingen, compensatie) X
Vrijwaren onderhoudszones waterlopen X
Aansluiting langsgrachten op oppervlaktewatersysteem Jeker voorzien van KWS afscheider (variant 1, 4, 5) X
Kwalitatieve inrichting kruising waterloop – weg met voldoende ruime dwarssectie, bij voorkeur via overwelving X
Algemene voorzorgsmaatregelen om ecotoopinname en ruimte-inname maximaal te beperken (weloverwogen breedte wegtracé,
beperken ruimte-inname werfzone, beperken inname waardevolle en beschermde ecotopen)

X X

Beperken invloedssfeer bemaling thv verdroginggevoelige ecotopen (Kevie) X
Wegverlichting tot minimum beperken en gebruiken aangepaste types X
Voorafgaand terreinonderzoek ifv archeologisch erfgoed X
Kwalitatief stedenbouwkundig ontwerp met aandacht voor beeldkwaliteit
Integratie met omgeving

X

Compensatie HAG X
Aanbevelingen en suggesties
Cesarlaan en Legioenenlaan inschakelen in circulatiesysteem X
Voorzien van voldoende opstelstroken thv aansluitingspunten X
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Milderende maatregel
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Vraagafhankelijke verkeerslichten thv Jaminéstraat (varianten 2 en 5) X
Algemene beleidsmaatregelen verkeersveiligheid X
Herinrichting N79 (1ste Meistraat – spoorweg) X
Beveiliging kruising fietsroutes X
Herinrichting specifieke wegvakken in functie van verkeersleefbaarheid X
Verbinding Blaarstraat – N79 (varianten 1 en 4) X
Verleggen busroute T1 (variant 1 en 4) X
Ongelijkvloerse kruising langzaam verkeer Beemdstraat – Oude Blaarstraat (variant 1, 2, 4, 5) X
Beveiligen oversteek Overhaem – Oude Blaarstraat (variant 1, 2, 4, 5) X
Beveiligen oversteekvoorzieningen langzaam verkeer N79, N758, N730, wandelroute Bergerstraat (varianten 3, 4, 5) X
Geluidsabsorberende geluidsschermen (of gronddam) tav Kevie en tuinen Neremweg (variant 1, 4) tussen Bodemweg en
Bilzerstw (variant 3, 4, 5)

X

Gevelisolatie X
Geen ontwikkeling activiteiten in geluidsbelaste zones X
Geluidsarme rijstijl en reductie motorgeluid X
Aanleg wegkoffer op maaiveldniveau (variant 1, 4, 5) X
Minimaliseren aandeel verharding en maximaliseren infiltratiemogelijkheden X
Oordeelkundig gebruik verontreinigende stoffen X
Vermijden van calamiteiten adhv good practice X
Bevorderen infiltratie door aanbrengen drempels in langsgrachten X
Ecotoopcreatie door aanplant inheems, autochtoon materiaal volgens streekeigen structuren en principes NTMB X
Behoud van corridors en stapstenen en aanleg nieuwe corridors en faunapassages (oa
amfibieëntunnels thv spoorlijn-Neremweg)

X

Aanlegfase afstemmen met gevoelige receptoren X
Maximaal behoud kleine landschapselementen X
Tracéligging door ankerplaats beperken X
Kwalitatieve landschappelijke inpassing met minimale infrastructuur en inpassing met KLE’s X
Wegtracé niet accentueren, sobere weginrichting, aangepaste beplanting geënt op landschappelijke structuren. X
Groenscherm aan oostelijke zijde omleidingsweg bij bundeling met Hazelereik. (variant 3, 4, 5) X
Afstand tussen wegtracé en Jeker maximaliseren en tussenliggende zone inrichten als bufferzone (variant 1, 4) X
Wegtracé ten zuiden van Jeker maximaal bundelen met spoorlijn X
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Milderende maatregel
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Wegtracé ten zuiden van Jeker: ongelijkvloerse recreatieve verbinding met ruime breedte X
Omgeving wegtracé ten zuiden van Jeker in het segment Oude Blaarstraat – Neremweg inrichten als nat bos X
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30 Bijlagen

Bijlage 3-1 Juridische en beleidsmatige context
Bijlage 13-1 Mobiliteit: Bovy
Bijlage 14-1 Geluid en trillingen: Relevante informatie rond wetgeving en significantiekader
Bijlage 14-2 Geluid en trillingen: Coördinaten ambulante meetpunten
Bijlage 15-1  Berekeningen met CAR-Vlaanderen
Bijlage 19-1 Passende beoordeling
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30.1 Bijlage 3-1: Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie

Algemeen

m.e.r.-decreet en
uitvoeringbesluit

Decreet: 18/12 2002
Uitvoeringsbesluit: 10/12/
2004

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van
ingrepen waarvoor een milieueffectrapport moet worden
opgemaakt

P Een planMER is nodig voor de RUP-procedure. Mogelijk
project-m.e.r.-plichtig in functie van de
vergunningsaanvraag.

plan-m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet: 27/04/2007
Uitvoeringsbesluit:
12/10/2007

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op het
m.e.r.-decreet en is sinds 01 december 2007 in voege
getreden. Het regelt het toepassingsgebied, de inhoud en
de procedure voor de opmaak van een planMER

P Een plan dat wordt opgesteld om middels een
wetgevingsprocedure (hier: RUP) door de Vlaamse
Regering te worden vastgesteld én dat het kader vormt
voor de toekenning van een vergunning voor een project
valt binnen het toepassingsgebied van het plan-m.e.r.-
decreet.

Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende het
integratiespoor voor de
milieueffectrapportage voor een
ruimtelijk uitvoeringsplan

Besluit Vlaamse Regering:
18/04/ 2008

Voor wat betreft planMER’s in het kader van een RUP-
procedure voorziet het plan-m.e.r.-decreet het
integratiespoor. In Art. 4.2.4. van het plan-m.e.r.-decreet
wordt de mogelijkheid voorzien om via een decreet of een
besluit de procedure tot de opmaak van een planMER te
integreren in de opmaakprocedure van een plan of een
programma. Voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) is
de procedurele integratie van het planMER en het RUP
uitgewerkt in het integratiespoorbesluit voor RUP’s. Het
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het
integratiespoor voor de milieueffectrapportage voor een
ruimtelijk uitvoeringsplan werd bekrachtigd op 18 april
2008 (BS 20 mei 2008).
Echter ten gevolge van een uitspraak van het
Grondwettelijk Hof werd dd. 31 juli 2013 het artikel 7.4.1/2
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de
procedure van het integratiespoor regelt, vernietigd.

P Het planMER doorloopt de generieke procedure.

Gewestplan Koninklijk besluit:
28/12/1972

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

P Zie kaart 3-4.
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Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie

vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP's).

Herbevestigde agrarische
gebieden

Besluit: 2 december 2005 Kadert binnen de uitvoering van de bepalingen van RSV;
bakent gebieden af ter vrijwaring van de open ruimte.

O Op het grondgebied van de stad Tongeren komen
herbevestigde agrarische gebieden (regio Haspengouw
en Voeren) voor. De voorgestelde tracéalternatieven van
zowel de NO als de ZO omleidingsweg zijn niet gelegen
in een HAG.

Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening

Decreet: 08/052009 De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening (een coördinatie
van het decreet ruimtelijke ordening) voert vernieuwingen
in op drie belangrijke punten: vergunningen, planologie en
handhaving. Deze codex regelt de organisatie van de
ruimtelijke ordening in Vlaanderen en vervangt hierbij het
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening en het decreet betreffende de ruimtelijke
ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.

P De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening maakt het
mogelijk om in bepaalde gevallen aanpassingen door te
voeren, ook als deze niet in de vereiste planologische
bestemming komen te liggen. Op deze manier wordt
vermeden dat RUP-wijzigingen of nieuwe RUP-
procedures worden opgestart. De aanpassingen moeten
wel voldoen aan een aantal criteria. Of het nieuwe
uitvoeringsbesluit van toepassing is, wordt beoordeeld
door de vergunningverlenende instantie in het kader van
een bouwaanvraag.

Stedenbouwkundige vergunning  Decreet: 18/05/1999,
hoofdstuk III, afdeling 1,
artikel 99

Vergunning nodig voor uitvoeren van werken die
gespecificeerd zijn in het ‘Decreet houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening

P Een stedenbouwkundige vergunning is onder andere
vereist voor het aanleggen van verhardingen,
reliëfwijzigingen (grondwerken) en voor het gebruik van
grond om een vaste inrichting op te plaatsen (bvb
bedrijfsgebouwen)

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

Besluit Vlaamse Regering:
23/12 1997
2e herziening: voorlopig
vastgesteld op 18/12/2009

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

O Tongeren is een economisch knooppunt en een
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
Tongeren maakt deel uit van het grensoverschrijdend
stedelijk netwerk Maastricht – Heerlen – Hasselt/Genk –
Aken – Luik.
Hoofdwegen: A3/E40 en A13/E313
Primaire wegen categorie II:
- N79 van complex 32 A13/313 tot aansluiting met

N618
- N614 van complex 30 A3/E40 te Crisnée tot

aansluiting met N69 te Tongeren

Provinciaal Ruimtelijk Besluit 12/2/2003 Het PRS Limburg behandelt de structuurbepalende O Secundaire wegen type II



Bijlagen

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 275 van 340

Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie

Structuurplan Limburg Actualisatie 23/07/2012 elementen op provinciaal niveau. De gewenste ruimtelijke
structuur is richtinggevend op Provinciaal niveau. Bindende
bepalingen leveren het kader voor uitvoerende maatregelen
op Provinciaal niveau.

- N79 vanaf N80 tot Tongeren
- N79 van N618 tot Tongeren
- N69 van N614 tot N79
Secundaire wegen type III
- N20 van Waalse gewestgrens tot knooppunt N29

van E313
Droge natuurverbinding:
- Heers, Tongeren tussen Herkebeek/Kruisberg en

Mombeek (Widooi)
- Tongeren tussen Beukenberg en Jekervallei ten

oosten van Koninksem
- Tongeren, Riemst, tussen Park oostelijke Jeker via

open ruimte verbinding over N79 via Galgeberg en
open ruimte verbinding tussen Genoelselderen en
Ketsingen via grafheuvel tot Molenbeek Klein
Membruggen

Natte natuurverbinding:
- Tongeren, doortocht van Jeker doorheen

verstedelijkt gebied, tussen Beemden ten Westen
van Tongeren en Park Oostelijke Jeker

- Tongeren, Jekervallei ten zuiden van Tongeren
Open ruimte verbinding:
- het gebied tussen Berg en de Jekervallei over N79
Tongeren is een multimodaal knooppunt voor
personenvervoer van provinciaal niveau

Voorstel afbakening van het
kleinstedelijk gebied Tongeren

Mei 2005 Verdere invulling van het PRS; geeft inhoud aan het
stedelijk gebied en stelt een afbakeningslijn van het
stedelijk gebied voor.

O Binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied
Tongeren wordt de gewenste ruimtelijke structuur van
het gebied uitgetekend. Het gaat hierbij om een
ruimtelijke vertaling van de planningsopgave inzake o.a.
woon- en leefstructuur, en economische structuur. Dit
resulteert in een afbakeningslijn van het kleinstedelijk
gebied.

Gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Tongeren

07/10/2010 Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen op
gemeentelijk niveau.

O Om de leefbaarheid en de woonkwaliteit ter hoogte van
het centrum te verzekeren en om de ontsluiting van de
economische polen te garanderen, wordt de aanleg van
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Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie

nieuwe ontsluitingsinfrastructuur voorzien.
De regionale bedrijvigheid wordt verder ontwikkeld op de
regionale bedrijventerreinen Tongeren-oost en
Overhaem. Om de leefbaarheid van de historische kern
te garanderen, de ontwikkeling van de stationsomgeving
en de Ambiorixkazerne te kunnen realiseren, de
barrièrewerking van het spoor op te heffen, een goede
ontsluiting van het bedrijventerrein Overhaem en de
kleinhandelszone aan de Luikersteenweg (N20) naar het
hoofdwegennetwerk te verzekeren, wordt prioriteit
gegeven aan de aanleg van de zuidoostelijke
verbindingsweg. Dat wordt gekoppeld aan de heraanleg
van de Overhaemlaan en de herinrichting van de Wallen
en de Luikersteenweg (N20).” 17

Decreet houdende algemene
bepalingen in verband met
milieubeleid (DABM)

Decreet: 05/04/1995 Creëert een algemeen juridisch kader voor het milieubeleid
ter overkoepeling van de bestaande sectorale regelingen en
omvat dus de doelstellingen en de beginselen voor het
milieubeleid in Vlaanderen.

P Deze regelgeving is vertaald op provinciaal en
gemeentelijk niveau. Die documenten zullen als
algemeen beleidskader meegenomen worden bij de
beoordeling van de effecten van de verschillende
disciplines.

Decreet milieuvergunningen
Vlarem I en II

Decreet:28/06/1985
Besluit Vlaamse Regering:
1/09/1991 (Vlarem I)
1/08/1995 (Vlarem II)

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de
milieuvergunning.
Vlarem I behandelt de procedures voor meldingen en
milieuvergunningsaanvragen. De hinderlijke inrichtingen
worden in Vlarem I ingedeeld in een aantal ‘rubrieken’.
In Vlarem II worden de algemene en sectorale voorwaarden
beschreven, gekoppeld aan de vergunning tot exploitatie
van een hinderlijke inrichting. Daarnaast bevat dit besluit
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater,
lucht, geluid en bodem.

P De relevante aspecten zullen meegenomen worden bij
de betrokken disciplines.

Provinciaal milieubeleidsplan
Provincie Limburg (2010-2013)

In opmaak Het provinciaal milieubeleid heeft de bescherming en het
beheer van het milieu tot doel.

O Het document zal als algemeen beleidskader
meegenomen worden bij de beoordeling van de effecten
van de verschillende disciplines.

17 Ruimtelijk Structuurplan Tongeren, richtinggevend gedeelte, p. 114
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Gemeentelijk milieubeleidsplan Omvat een vertaling van de visie en doelstellingen van het
milieubeleid op gemeentelijk niveau in concrete acties en
maatregelen.

O Het milieubeleid wordt opgedeeld in verschillende
thema’s (milieuverantwoord productgebruik, afval, water,
natuur, hinder, mobiliteit, energie en overige). Per thema
worden vanuit de actuele toestand knelpunten
gedefinieerd. Op basis van de vooropgestelde
doelstellingen worden acties geformuleerd.

Mobiliteit

Ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen

17 oktober 2003 Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de komende
jaren. Dit plan vormt een algemeen kader voor het
mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in Vlaanderen.
Hierbij worden doelstellingen en beleidsvoornemens inzake
verkeersveiligheid geformuleerd.
Het plan tracht de bereikbaarheid van steden en dorpen te
garanderen, iedereen gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te
geven, de verkeersveiligheid te vergroten, een leefbare
mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug te
dringen

O Het document zal als algemeen beleidskader
meegenomen worden bij de beoordeling van de effecten
van de discipline mobiliteit.

Geluid

Besluit van de Vlaamse
Regering inzake de evaluatie en
beheersing van
omgevingslawaai
(omzetting Europese Richtlijn
2002/49/EG)

Besluit Vlaamse Regering:
22/07/2005

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

O De geluidsbelastingindicator Lden en de verschillende
maatregelen worden gehanteerd bij de uitwerking van de
discipline geluid

Ontwerptekst verkeersgeluid ontwerp: 1998 In 1998 heeft Aminal in samenspraak met AWV en een
college van erkende MER-deskundigen in geluid en
trillingen een ontwerptekst opgesteld voor
wegverkeergeluid. De bepalingen in de ontwerptekst zijn
enkel van toepassing op het geluid voortgebracht door het
wegverkeer op openbare wegen (gewestwegen, provinciale
wegen) met een jaargemiddelde verkeersintensiteit (Iv) van
minstens 20.000 voertuigen pae (16 uurswaarde: 6 tot 22
h).

O Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid

Ontwerp KB 1991 ontwerp: 1991 In het Ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van O Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid
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grenswaarden voor lawaai binnenshuis en buitenshuis en
van geluidsisolatie-eisen voor woningen uit 1991 worden
richtwaarden en maximale waarden voorgesteld voor
LAeq,T van wegverkeer.

Lucht

Europese richtlijn lucht
(2008/50/EG)

Europese richtlijn:
21/05/2008
(11/06/2008 in werking
treding)

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

O Tegen 2020 moeten de lidstaten de PM2,5-stofdeeltjes in
stedelijke gebieden met gemiddeld 20% terugdringen
t.o.v. het niveau in 2010. Tegen 2015 moet de
concentratie PM2,5-stofdeeltjes in deze gebieden lager
zijn dan 20 microgram/m³. Op hun volledige grondgebied
moeten de lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25
microgram/m³ in acht nemen. Deze grenswaarde moet
uiterlijk in 2015 gerespecteerd worden. Ook wordt een
indicatieve grenswaarde ingevoerd voor PM2,5 tegen
2020: dan zou deze tot 20 microgram/m³ moeten zijn
teruggebracht.

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

O Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht

Europese richtlijn 2001/81/EG
het NEC-reductieprogramma

Europese richtlijn:
27/11/2001

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

O Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht
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lijnen van het emissiereductiebeleid voor deze stoffen tot
2010 vast.

Bodem

Decreet betreffende de
bodemsanering en
bodembescherming,

Vlaams reglement betreffende
de bodemsanering en
bodembescherming (Vlarebo
2008)

Decreet: 20/10/2006

Besluit Vlaamse Regering:
14/12/2007

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni 2008 en
vervangt het vroegere bodemsaneringsdecreet. In het
nieuwe decreet zijn de fundamentele principes uit het
oorspronkelijke bodemsaneringsdecreet behouden. Een
aantal wijzigingen situeren zich op het gebied van:

saneringsplicht en overdracht van gronden: er wordt
een duidelijke definitie gegeven van de
saneringsplichtige, het begrip overdracht van gronden
werd gewijzigd
bodemonderzoek- en sanering: de procedures werden
gewijzigd ifv een efficiënter proces en afstemming met
het (her)ontwikkelen van een grond.

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

Afvalstoffendecreet

Vlarea

Decreet: 02/07/1981 (en
wijzigingen)
Besluit Vlaamse Regering:
17/12/2004

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer
(Vlarea) is het uitvoeringsbesluit van het
afvalstoffendecreet. Het heeft als doelstelling de
gezondheid van de mens en het milieu te beschermen
tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en de
verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan.

O Een grondbalans is momenteel nog niet beschikbaar.
Verwacht wordt dat bij de werkzaamheden grond
vrijkomt. Deze dient als afvalstof te worden beschouwd
en kan enkel als aan de voorwaarden van Vlarea is
voldaan gebruikt worden als secundaire grondstof
(hergebruik als bodem). Bij aanvoer moet de
aangevoerde bodem voldoen aan de specifieke
voorschriften (attest) (zie ook Vlarebo).

Mestdecreet Decreet: 22/12/2006 Het mestdecreet of het decreet houdende de bescherming
van water tegen de verontreiniging door nitraten uit
agrarische bronnen heeft tot doel het beschermen van het
leefmilieu tegen verontreinigingen van meststoffen.

O Bepaalde tracéalternatieven doorkruisen agrarisch
gebied. Dit impliceert een verlies aan mestafzetgebied.

Water

Grondwaterdecreet Decreet: 24/01/1984 (en
wijzigingen)

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

O Bij realisatie kan (tijdelijke) bemaling nodig zijn.
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december 1990 en 20 december 1996.

Wet op de onbevaarbare
waterlopen

Koninklijk besluit:
28/12/1967

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie
verschillende categorieën:
- categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)
- categorie 2 (bevoegdheid provincie)
- categorie 3 bevoegdheid gemeente)
- de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de

bevoegdheid van de eigenaars van de percelen.
Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de
bepalingen voor beheer en onderhoud.

O De onbevaarbare waterlopen worden weergegeven op
Kaart 18-1

Wet op de bevaarbare
waterlopen

Koninklijk besluit: 05
oktober 1992

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

O Er zijn geen bevaarbare waterlopen op het grondgebied
van de stad Tongeren gelegen.

Kaderrichtlijn Water (KRW) Europese richtlijn:
22/12/2002

Deze richtlijn vormt het raamwerk voor integraal
waterbeheer van de Europese Unie en haar lidstaten.

O In Vlaanderen gebeurt de omzetting van deze richtlijn via
het decreet integraal waterbeleid.

Decreet integraal waterbeleid Decreet: 18/07/2003 (en
aanvullingen)
Besluit Vlaamse Regering:
31/10/2006

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor
een duurzaam waterbeleid conform de bindende bepalingen
van de Europese Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet
worden een aantal nieuwe instrumenten ingevoerd die de
overheid in staat moeten stellen een effectief beleid inzake
integraal waterbeheer te voeren. Het waterbeheer wordt
voortaan beschouwd per deelbekken. Een van de
elementen uit het decreet is de ‘watertoets’. De watertoets
houdt in dat bij de beslissing over een vergunning, plan of
programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke
nadelige gevolgen ervan voor het watersysteem en voor de
functies die het watersysteem vervuld.

O Het plan is onderhevig aan de verplichting tot opmaak
van een watertoets. Het MER zal hiertoe de nodige
elementen aanleveren.
De overstromingsgevoeligheid wordt weergegeven op
Kaart 18-1

Het noordelijk en westelijk deel van de stad Tongeren
behoort tot het Demerbekken. Het zuidelijk en oostelijk
deel valt in het Maasbekken. Relevante acties uit deze
(deel)bekkenbeheerplannen worden meegenomen bij de
bespreking van de disciplines grond- en
oppervlaktewater.

Wet betreffende Wateringen Wet: 05/07/1956 Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als doel in te
staan voor de permanente afwatering van lagergelegen
gronden. Oorspronkelijk was dit voornamelijk in functie van
landbouw, maar sedert het decreet integraal waterbeleid is

O In het westen van de stad Tongeren is watering De Herk
actief.
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de taak van de wateringen meer multifunctioneel.

Wet betreffende Polders Wet: 03/06/1957 Regelt de bevoegdheid van de polders met als doel om het
binnendijkse land te behoeden voor overstromingen door de
zee, en het instellen van een optimaal peil in functie van het
multifunctioneel gebruik van de gronden Oorspronkelijk was
dit voornamelijk in functie van landbouw, maar sedert het
decreet integraal waterbeleid is de taak van de wateringen
meer multifunctioneel.

O Er zijn geen polders in of in de onmiddellijke omgeving
van het plangebied actief.

Besluit houdende vaststelling
van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.

Besluit Vlaamse Regering:
01/10/2004

Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater in eerste
instantie dient hergebruikt te worden, in tweede instantie in
de bodem infiltreert en in laatste instantie vertraagd wordt
afgevoerd. Het besluit is ondermeer van toepassing op het
bouwen of herbouwen van gebouwen vanaf 75 m²
dakoppervlakte, uitbreidingen vanaf 50 m² dakoppervlakte
en aanleg van verharde grondoppervlaktes vanaf 200 m².

O Voorzien van nodige maatregelen bij het voorzien van
bijkomende verharding.

Krachtlijnen voor een
geïntegreerd rioleringsbeleid

23/03/1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen
waarin het Gewest bijdraagt bij de bouw en verbetering van
openbare riolen. Tevens werden een aantal codes van
goede praktijk (herwaardering van grachtenstelsels en
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen) toegevoegd
aan de bestaande codes

O Vooral de codes van goede praktijk met betrekking tot te
voorziene buffervolumes en infiltratiemogelijkheden zijn
van belang

Aanduiding kwetsbare zones
water

Besluit Vlaamse Regering:
14/06/2002

Dit besluit biedt een kader aan maatregelen tegen
verontreiniging van meststoffen. Hierbij werden VHA-zones
aangeduid waarbinnen beperkingen gelden voor de
landbouwer die deze gronden gebruikt

O Op het grondgebied van de stad Tongeren wordt in het
zuiden twee zones aangeduid als kwetsbaar grondwater
zone 2 en 3. (Kaart 17-1)

Waterkwaliteitsdoelstellingen Besluit Vlaamse Regering:
24 mei 1983 (en
aanvullingen)

De oppervlaktewateren worden hierbij opgedeeld volgends
de bestemming: aangeduid die bestemd zijn voor de
productie van drinkwater, zwemwater, schelpdierwater en
viswater. Voor deze oppervlaktewateren gelden de
overeenkomstige milieudoelstellingen zoals bepaald in
hoofdstuk 2.3 van titel II van Vlarem

O De waterlopen in en in de onmiddellijke omgeving van
het plangebied hebben als kwaliteitsdoelstelling de
basiskwaliteit.
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Regelgeving betreffende vrije
vismigratie

26/04/1996 en 18/07/2003
(BS 14 november 2003)

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

O Er zijn geen vismigratieknelpunten in het plangebied
gekend.
(bron: www.vismigratie.be)

Fauna en flora

Decreet betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijke
milieu

Decreet: 21/10/1997 (en
wijzigingen en
aanvullingen)

Dit decreet heeft tot doel een bescherming, ontwikkeling en
herstel van het natuurlijk milieu te verwezenlijken. Belangrijk
hierbij zijn het standstil principe en de zorgplicht (Art. 14).
Tevens voorziet het in de afbakening van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verweving- en
Ondersteunend Netwerk (IVON).
Art. 16, art. 26 bis en art. 36 ter leggen de opmaak van
respectievelijk een natuurtoets, VEN-toets en passende
beoordeling vast.
Art. 32 en 33 bieden het kader voor de erkenning van
natuurreservaten. Het betreft natuurgebieden die van belang
zijn voor het behoud en ontwikkeling van de natuur of het
natuurlijk milieu

O Op het grondgebied van de stad Tongeren en de
gemeente Riemst komen volgende VEN-/IVON-gebieden
voor:
- de Kevie en Kleinmeers
- de  Jekervallei
- de Mombeek
- de Bovenloop Demer en Winterbeek
- Het Grootbos
Zie kaart 19-2

NATURA 2000:
- Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn

Europese richtlijnen:
02/04/1979
21/05/1992

NATURA 2000 is het streven van Europa om een
samenhangend Europees netwerk te vormen van gebieden
en beschermingszones. Omvat speciale beschermingszones
aangewezen in toepassing van de Europese Vogelrichtlijn
en Habitatrichtlijn

O  Op het grondgebied van de stad Tongeren komen
volgende habitatrichtlijngebieden voor (Zie Kaart 19-3):
- Habitatrichtlijngebied: Jekervallei en bovenloop van

de Demervallei in het oosten
- Habitatrichtlijngebied Bossen en kalkgraslanden van

Haspengouw in het westen
Er worden geen vogelrichtlijngebieden in of in de
onmiddellijke omgeving van het plangebied aangetroffen.

Bosdecreet Decreet: 13 /06/1990 Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van
bossen in Vlaanderen

O Kappen van bos en aanplanten van bos valt onder de
toepassing van het bosdecreet. Dit wordt opgenomen
binnen de discipline fauna en flora.

Bermbesluit Besluit Vlaamse
Regering: 27/06/1984

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

O Het beheer van wegbermen dient te gebeuren conform
de principes van het bermbesluit.

Ramsargebieden Conventie: 02/021971 De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het behoud en het X Er zijn geen Ramsargebieden gesitueerd in het ruimere
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oordeelkundig gebruik van alle watergebieden door middel
van plaatselijke, regionale en nationale acties en
internationale samenwerking, als bijdrage tot het tot stand
komen van een duurzame ontwikkeling in de gehele wereld’

studiegebied

Beschermde dieren en planten Koninklijke besluiten:
16/02/1976 en
22/09/1980

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en planten
en beperkingen inhoudt naar vervoer, plukken of vangen, …

O Bij de discipline flora en fauna zal worden nagegaan of er
beschermde soorten in het studiegebied voorkomen

Conventie van Bonn Ondertekening conventie:
01/10/1990 door België
en op 03/05/2002 door
Vlaanderen bekrachtigd
(trad in werking op
02/06/2003)

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

O De relevantie zal nagegaan worden in de discipline fauna
en flora

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Decreet tot bescherming van
monumenten, stads- en
dorpsgezichten

Decreet: 03/03/1976 (en
wijzigingen)

Dit decreet is een aanvulling op de wet van 7 augustus 1931
en regelt de bescherming, instandhouding, onderhoud en
herstel van monumenten, stads- en dorpsgezichten

O In de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie zullen de beschermde stads- en
dorpsgezichten weer gelegen in de omgeving van het
plangebied beschreven worden (zie Kaart 20-3).

Decreet betreffende de
landschapszorg

Decreet: 16/04/1996 (en
aanvullingen)

Regelt de bescherming van landschappen en de
instandhouding, het herstel en het beheer van beschermde
landschappen, ankerplaatsen en erfgoedlandschappen.
Stelt maatregelen vast voor de bevordering van de
algemene landschapszorg. Ankerplaatsen kunnen worden
aangeduid bij besluit van de Vlaamse Regering. Wanneer de
bepalingen uit de ankerplaatsen worden opgenomen in de
ruimtelijke uitvoeringsplannen, spreekt men van
erfgoedlandschappen.

O De beschermde landschappen en ankerplaatsen worden
besproken bij de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie (zie Kaarten 20-1 en 20-3).

Landschapsatlas 15/06/2001 De Landschapsatlas geeft een inventaris van de
landschappelijke relictgebieden van Vlaanderen. Volgende
soorten relicten worden onderscheiden: relictzones,
ankerplaatsen, lijnrelicten, puntrelicten en zichten.

O In de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie worden de relevante relictzones,
ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten besproken (zie Kaart
20-1).
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Regionaal landschap Een regionaal landschap is een duurzaam
samenwerkingsverband ter bevordering van ondermeer
streekeigen karakter, natuur en beheer van kleine
landschapselementen (Art. 54 van het decreet op
natuurbehoud)

O Het regionaal landschap Haspengouw en Voeren is
werkzaam in het plangebied.

Decreet op het archeologisch
patrimonium

Decreet: 30/06/1993 (en
aanvullingen)

Regelt de bescherming van het archeologisch patrimonium.
Vanaf 1 januari 2004 wordt het beheer en beleid van het
onroerend erfgoed in Vlaanderen (zowel monumenten,
landschappen als archeologie) waargenomen door de
afdeling Monumenten en Landschappen

O Maatregelen dienen te worden genomen om het
archeologisch bodemarchief te beschermen of te
onderzoeken. Hierop zal verder ingegaan worden bij de
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Beheer openruimte,
ruilverkaveling, landinrichting en
natuurinrichting

27/06/1984 Heeft als doel de openruimte zodanig in te richten dat alle
facetten die in het gebied aanwezig zijn zich volwaardig
kunnen ontwikkelen. VLM werd opgericht om deze taak tot
landinrichting uit te voeren. Bij een ruilverkaveling ligt de
hoofdaandacht op de landbouw, bij een natuurinrichting op
het behoud van fauna en flora, steeds rekening houdend
met het multifunctioneel buitengebied

O De ruilverkaveling Jesseren strekt zich uit over het
grondgebied van o.a. de stad Tongeren en heeft als
voornaamste doelstelling een herverdeling van de
percelen. Dit resulteert in het creëren van grotere
landbouwpercelen, bescherming van de belangrijke
natuurwaarden, het creëren van een fiets- en
wandelroutenetwerk en het leefbaar houden van de
dorpskernen.

Conventie van Malta Conventie: 16/01/1992 Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch
erfgoed.
- Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat milieueffectrapportages

en de daaruit voortvloeiende beslissingen ten volle
rekening houden met archeologische vindplaatsen en
hun context.

- Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer
bestanddelen van het archeologische erfgoed zijn
gevonden gedurende bouwwerkzaamheden.

- In artikel 6.2. wordt bepaald passende maatregelen te
treffen om ervoor te zorgen dat bij grote particuliere of
openbare ontwikkelingsprojecten de totale kosten van
eventuele noodzakelijk daarmee verband houdende
archeologische verrichtingen worden gedekt door
gelden afkomstig uit de overheid- of privésector, al

O Maatregelen dienen te worden genomen om het
archeologisch bodemarchief te beschermen of te
onderzoeken. Hierop zal verder ingegaan worden bij de
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
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Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie

naargelang. Op de begroting voor deze projecten dient
eveneens een post opgenomen te worden voor
voorafgaande archeologische studies en onderzoeken,
voor beknopte wetenschappelijke verslagen, alsmede
voor de volledige publicatie en registratie van de
bevindingen.

Inventaris van het bouwkundig
erfgoed

Vaststelling 25/09/2009
Van kracht vanaf
05/102009

De inventaris van het bouwkundig erfgoed (‘Bouwen door de
eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig
erfgoed in Vlaanderen’) vormt een gebiedsdekkend overzicht
van het bestaande bouwkundige erfgoed – zowel
beschermd als niet-beschermd – in Vlaanderen. De
inventaris is officieel vastgesteld. Deze vaststelling leidt tot
een wettelijke erkenning van de objecten die opgenomen
zijn.

O Binnen de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie wordt de relevantie nagegaan.
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30.2 Bijlage 13-1: Mobiliteit: Methode Bovy

CAPACITEITSFORMULE van Bovy Gemeente : Tongeren             Berekening voor het jaar: 2020
Prjct.nr. : N79 x Zuid Omleiding             Verwachte groei: 0,0%
Tak A : 0             Berekening voor: ochtendspits

Gegevens rotonde per tak A B C D Tak B : N79 zijde Tongeren
aantal stroken 1 1 1 1 Tak C : Zuid Omleiding
aantal toeritten 1 1 1 1 Tak D : N79 zijde Riemst
binnenstraal 25 25 25 25 A B C D
buitenstraal 30 30 30 30 Intensiteit op toerit (pae/u) 0 165 683 837
breedte midden geleider 2,5 2,5 2,5 2,5 Intensiteit op rotonde (pae/u) 844 784 37 7
bypass nee nee nee nee Intensiteit op afrit (pae/u) 0 60 912 713

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar 2020 - Alpha-waarde 0,10 0,10 0,10 0,10
                    TAK A - Beta-waarde 0,95 0,95 0,95 0,95

1/4 rond 1/2 rond 3/4 rond 4/4 rond - Gamma-waarde 1,00 1,00 1,00 1,00
0 0 0 0

Capaciteit toerit (pae/u) 787 833 1388 1431
A Verzadiging op toerit 0% 20% 49% 59%

4/4 rond 0 0 1/4 rond
3/4 rond 0       B        D 53 1/2 rond Capaciteit ring (pae/u) N.V.T. 297 1288 1385
1/2 rond 37 784 3/4 rond Verzadiging op ring N.V.T. 55% 53% 60%
1/4rond 128 0 4/4 rond

TAK B                             CC TAK D Verkeersafwikkeling N.V.T. goed goed goed

0 7 0 676
4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

                     TAK C

CAPACITEITSFORMULE van Bovy Gemeente : Tongeren             Berekening voor het jaar: 2020
Prjct.nr. : N79 x Zuid Omleiding             Verwachte groei: 0,0%
Tak A : 0             Berekening voor: avondspits

Gegevens rotonde per tak A B C D Tak B : N79 zijde Tongeren
aantal stroken 1 1 1 1 Tak C : Zuid Omleiding
aantal toeritten 1 1 1 1 Tak D : N79 zijde Riemst
binnenstraal 25 25 25 25 A B C D
buitenstraal 30 30 30 30 Intensiteit op toerit (pae/u) 0 184 922 898
breedte midden geleider 2,5 2,5 2,5 2,5 Intensiteit op rotonde (pae/u) 939 834 77 41
bypass nee nee nee nee Intensiteit op afrit (pae/u) 0 105 941 958

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar 2020 - Alpha-waarde 0,10 0,10 0,10 0,10
                    TAK A - Beta-waarde 0,95 0,95 0,95 0,95

1/4 rond 1/2 rond 3/4 rond 4/4 rond - Gamma-waarde 1,00 1,00 1,00 1,00
0 0 0 0

Capaciteit toerit (pae/u) 707 786 1351 1380
A Verzadiging op toerit 0% 23% 68% 65%

4/4 rond 0 0 1/4 rond
3/4 rond 0       B        D 64 1/2 rond Capaciteit ring (pae/u) N.V.T. 307 1292 1323
1/2 rond 77 834 3/4 rond Verzadiging op ring N.V.T. 60% 71% 68%
1/4rond 107 0 4/4 rond

TAK B                             CC TAK D Verkeersafwikkeling N.V.T. goed goed goed

0 41 0 881
4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

                     TAK C

Toetsing geprognosticeerde intensiteiten aansluiting N79 met zuidoostelijke omleidingsweg
Boven: Ochtendspits – Onder: Avondspits
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CAPACITEITSFORMULE van Bovy Gemeente : Tongeren             Berekening voor het jaar: 2020
Prjct.nr. : Zuid Omleiding x Moerenpoort             Verwachte groei: 0,0%
Tak A : Moerenpoort noord             Berekening voor: ochtendspits

Gegevens rotonde per tak A B C D Tak B : 0
aantal stroken 1 1 1 1 Tak C : Morenpoort Zuid
aantal toeritten 1 1 1 1 Tak D : Zuiod Omleiding
binnenstraal 25 25 25 25 A B C D
buitenstraal 30 30 30 30 Intensiteit op toerit (pae/u) 443 0 705 456
breedte midden geleider 2,5 2,5 2,5 2,5 Intensiteit op rotonde (pae/u) 456 899 375 328
bypass nee nee nee ja Intensiteit op afrit (pae/u) 328 0 524 752

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar 2020 - Alpha-waarde 0,10 0,10 0,10 0,10
                    TAK A - Beta-waarde 0,95 0,95 0,95 0,95

1/4 rond 1/2 rond 3/4 rond 4/4 rond - Gamma-waarde 1,00 1,00 1,00 1,00
0 68 375 0

Capaciteit toerit (pae/u) 1086 741 1137 1156
A Verzadiging op toerit 41% 0% 62% 39%

4/4 rond 0 477 1/4 rond
3/4 rond 0       B        D 0 1/2 rond Capaciteit ring (pae/u) 775 N.V.T 990 855
1/2 rond 0 456 3/4 rond Verzadiging op ring 57% N.V.T. 71% 53%
1/4rond 0 0 4/4 rond

TAK B                             CC TAK D Verkeersafwikkeling goed N.V.T. goed goed

0 0 328 377
4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

                     TAK C

CAPACITEITSFORMULE van Bovy Gemeente : Tongeren             Berekening voor het jaar: 2020
Prjct.nr. : Zuid Omleiding x Moerenpoort             Verwachte groei: 0,0%
Tak A : Moerenpoort noord             Berekening voor: avondspits

Gegevens rotonde per tak A B C D Tak B : 0
aantal stroken 1 1 1 1 Tak C : Moerenpoort Zuid
aantal toeritten 1 1 1 1 Tak D : Zuid Omleiding
binnenstraal 25 25 25 25 A B C D
buitenstraal 30 30 30 30 Intensiteit op toerit (pae/u) 683 0 620 415
breedte midden geleider 2,5 2,5 2,5 2,5 Intensiteit op rotonde (pae/u) 415 1098 556 259
bypass nee nee nee ja Intensiteit op afrit (pae/u) 259 0 542 917

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar 2020 - Alpha-waarde 0,10 0,10 0,10 0,10
                    TAK A - Beta-waarde 0,95 0,95 0,95 0,95

1/4 rond 1/2 rond 3/4 rond 4/4 rond - Gamma-waarde 1,00 1,00 1,00 1,00
0 127 556 0

Capaciteit toerit (pae/u) 1127 573 982 1200
A Verzadiging op toerit 61% 0% 63% 35%

4/4 rond 0 596 1/4 rond
3/4 rond 0       B        D 0 1/2 rond Capaciteit ring (pae/u) 970 N.V.T 817 870
1/2 rond 0 415 3/4 rond Verzadiging op ring 70% N.V.T. 76% 48%
1/4rond 0 0 4/4 rond

TAK B                             CC TAK D Verkeersafwikkeling goed N.V.T. goed goed

0 0 259 361
4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

                     TAK C

Toetsing geprognosticeerde intensiteiten aansluiting zuidelijke omleidingsweg met R72 – Moerenpoort/Leopoldlaan
Boven: Ochtendspits – Onder: Avondspits
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30.3 Bijlage 14-1: Geluid: Relevante informatie rond wetgeving en significantiekader

Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht” gelden volgende normen voor het LA95,1h van het
oorspronkelijk omgevingsgeluid, afhankelijk van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming) of de ligging t.o.v. een andere
bestemming.

Tabel 30-2:  Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95)

Gebied overdag avond nacht

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

50 45 45

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

50 45 40

4. Woongebieden 45 40 35

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen en ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning

60 55 55

5. BIS Agrarische gebieden 45 40 35

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten
richtwaarden worden vastgesteld

45 40 35

8. Bufferzones 55 50 50

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden
tijdens ontginning

55 50 45

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing.
Dag: van 07.00 tot 19.00 uur
Avond: van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht: van 22.00 tot 07.00 uur

De belangrijkste geluidsbronnen in het plangebied en omgeving worden veroorzaakt door het wegverkeer. Tot op heden bestaan geen bindende Vlaamse
richtwaarden voor verkeersgeluid.

Er kan enerzijds verwezen worden naar het ontwerp-KB uit 1991 van het (toenmalig federaal) Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Hierin worden
richtwaarden voorgesteld m.b.t. het specifieke geluid van wegverkeer. Het doel van deze richtwaarden is de bevolking een voldoening gevend akoestisch leefmilieu te
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geven. Deze richtwaarden hebben betrekking op het LAeq-niveau t.h.v. de gevel van gebouwen of van de rooilijn, met onderscheid tussen de perioden dag (07.00 -
19.00), avond (19.00 - 23.00) en nacht (23.00 - 07.00) en verschillende richtwaarden afhankelijk van het type weg en omgeving.

Richt- en maximale waarden voor wegverkeersgeluid (ontwerp-KB 1991) (LAeq, dB(A))

Richtwaarden Maximale waarden

Omgevingskenmerken dag avond nacht dag avond nacht

<500 m van wegen met 4 of meer rijstroken, buiten de bebouwde kom in
woon- en recreatiegebied

60 55 50 70 65 60

In woongebied buiten de bebouwde kom, in gebied voor verblijfsrecreatie 55 50 45 65 60 55

In woongebied binnen de bebouwde kom met overheersende administratieve
en commerciële functies

65 60 55 75 70 65

In woongebied binnen de bebouwde kom, overige 60 55 50 70 65 60

In landelijke en agrarische gebieden, woonuitbreidingsgebieden 50 45 40 60 55 50

Anderzijds is ook is het rapport ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’, opgemaakt in opdracht van het Departement LNE, relevant. Hierin worden volgende
gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeer voorgesteld:

Tabel 30-3: gedifferentieerde referentiewaarde voor wegverkeer

Type weg situatie Lden Lnight

hoofd- en primaire wegen nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 60 50

bestaande wegen 70 60
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30.4 Bijlage 14-2: Geluid en trillingen: Coördinaten van ambulante meetpunten

Ambulant meetpunt Adres Lambert Coördinaten

X Y

1 Kruispunt Overhaemlaan – Neremweg 228080 163048

2 Op 10 m van Neremweg 191 228156 163033

3 Op 3 m van Neremweg 78 228002 163520

4 Achtertuin Neremweg 78 228086 163546

5 Sportpleinstraat 34 227900 163860

6 Achterkant Breemdstraat 23 thv plein Chiro 228096 164046

7 Wielewaalstraat 21 228297 163902

8 Maastrichtersteenweg 197 228547 164336

9 Hoekpunt 1 meistraat met Maastrichtersteenweg 229281 164550

10 Hazelereik 20 228632 164588

11 Langs N758 228661 165166

12 Bodemweg 7 227725 165448

13 Ziegelsmeer 13 227552 165332

14 Kellemstraat 2 227424 165473

15 Bilzersteenweg 233 227262 165298

16 Trappenberg 34 228889 164760

17 Hardelweg 229007 164283

18 Oude Blaarstraat 229001 163964

19 Oude Blaarstraat 228589 163727

20 Kevieweg 229381 163954
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30.5 Bijlage 15-1: Berekeningen met CAR-Vlaanderen

De verkeersintensiteiten zijn weergegeven als aantallen personenwagens en vrachtwagens tijdens de ochtendspits (08h00 – 09h00).
Op basis van deze gegevens wordt in eerste instantie een schatting gemaakt van het verkeer op een werkdag. Hiervoor wordt uitgegaan van het gemiddelde dat
7,39% van het personenvervoer en 7,58% van het vrachtvervoer verlopen tijdens de ochtendspits.
Uit deze verkeersintensiteit op een werkdag wordt vervolgens de intensiteit berekend op een gemiddelde weekdag (inclusief zaterdag en zondag). Deze intensiteit
wordt berekend door de werkdagintensiteiten van personenwagens en vrachtwagens respectieveijk te vermenigvuldigen met een factor 0,96 en 0,80. De gegevens
op deze manier bekomen, vormen de input voor CAR Vlaanderen versie 2.
De opslitsing naar de verschillende categorieën gebeurt volgens de algemene percentages:
 Licht: 92,0%
 Middelzwaar: 2,3%
 Zwaar: 4,9%
 Bussen: 0,8%
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30.5.1 Referentiesituatie

Tabel 30-4: Dagintensiteiten personenwagens en vrachtwagens.
wegvak verdeling verkeer

volgnr omschrijving licht middel
zwaar

zwaar bussen totaal

1 N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 11810 295 629 103 12.837

2 N79 tussen omleiding en centrum 11855 296 631 103 12.886

3 Noordelijke omleiding thv spoor 1922 48 102 17 2.089

4 Zuidelijke omleiding thv Jeker Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

5 Wijkstraat 5970 149 318 52 6.489

6 Dijk 164 4 9 1 178

7 Overhaemlaan thv Neremweg 3180 79 169 28 3.456

8 Wallen tussen N79 en N20 21388 535 1139 186 23.248

9 Wallen noord 10981 275 585 95 11.936

10 Elderseweg 5925 148 316 52 6.440

11 Leopoldwal 10711 268 570 93 11.642

12 N20 - Luikersteenweg 8320 208 443 72 9.044

13 N69 - Romeinse Kassei 6793 170 362 59 7.384

14 N614 - Hoeise Kassei 8969 224 478 78 9.749

15 N79 - St.-Truidersteenweg 7717 193 411 67 8.388

16 N20 - Hasseltsesteenweg 8416 210 448 73 9.148

17 N753 - Nieuwe Steenweg 5130 128 273 45 5.576

18 N730 - Bilzersteenweg 6962 174 371 61 7.567

19 Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
20 Woonstraat Neremweg 3707 93 197 32 4.029
21 Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
22 Bilzersteenweg buiten de omleiding 10600 265 565 92 11.522
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30.5.2 Concentraties langs de wegvakken

Tabel 30-5: Referentiesituatie 2015
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaargemiddelde aantal overschrijdingen jaargemiddelde aantal overschrijdingen- jaargemiddelde-

(µg/m³)  uurgemiddelde (µg/m³) daggrenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,0 0 24,7 9 17,5

N79 tussen omleiding en centrum 27,8 0 24,5 9 17,5

Noordelijke omleiding thv spoor 16,4 0 23,1 4 16,6

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 0 22,9 3 16,5

Wijkstraat 22,2 0 23,7 6 16,9

Dijk 17,6 0 23,0 4 16,5

Overhaemlaan thv Neremweg 18,8 0 23,2 4 16,7

Wallen tussen N79 en N20 28,3 0 24,6 9 17,5

Wallen noord 23,2 0 23,8 6 17,0

Elderseweg 21,6 0 23,6 6 16,9

Leopoldwal 26,8 0 24,4 8 17,4

N20 - Luikersteenweg 22,8 0 23,8 6 17,0

N69 - Romeinse Kassei 20,2 0 23,5 5 16,8

N614 - Hoeise Kassei 17,0 0 23,1 4 16,6

N79 - St.-Truidersteenweg 18,7 0 23,0 4 16,5

N20 - Hasseltsesteenweg 20,9 0 23,6 6 16,9

N753 - Nieuwe Steenweg 18,3 0 23,4 5 16,7

N730 - Bilzersteenweg 22,5 0 23,9 6 17,1

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 0 23,0 4 16,5

Woonstraat Neremweg 19,7 0 23,4 5 16,8

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 0 23,0 4 16,5

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 0 23,9 7 17,1
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Tabel 30-6: Referentietoestand 2010
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal overschrij- jaarge- aantal overschrij- jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 27,3 0 25,7 13 18,2

N79 tussen omleiding en centrum 32,6 0 25,8 13 18,5

Noordelijke omleiding thv spoor 18,1 0 23,8 6 17,0

Zuidelijke omleiding thv Jeker 17,0 0 23,6 6 16,9

Wijkstraat 25,3 0 24,6 9 17,6

Dijk 19,1 0 23,8 6 17,0

Overhaemlaan thv Neremweg 20,7 0 24,0 7 17,2

Wallen tussen N79 en N20 33,3 0 25,9 13 18,5

Wallen noord 26,6 0 24,8 10 17,8

Elderseweg 24,5 0 24,5 9 17,5

Leopoldwal 31,4 0 25,6 12 18,3

N20 - Luikersteenweg 26,1 0 24,8 10 17,7

N69 - Romeinse Kassei 22,7 0 24,3 8 17,4

N614 - Hoeise Kassei 19,1 0 23,9 7 17,1

N79 - St.-Truidersteenweg 21,3 0 23,9 7 17,1

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 0 24,5 9 17,5

N753 - Nieuwe Steenweg 20,7 0 24,2 8 17,3

N730 – Bilzersteenweg bin omleiding 25,9 0 24,8 10 17,7

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 19,0 0 23,7 6 17,0

Woonstraat Neremweg 22,1 0 24,2 8 17,3

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 19,0 0 23,7 6 17,0

Bilzersteenweg buiten de omleiding 26,1 0 24,9 10 17,8



Bijlagen

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 295 van 340

30.5.3 Tracévariant 1 : zuidoostelijke weg – variant 1

Tabel 30-7: Dagintensiteiten personenwagens en vrachtwagens.
wegvak verdeling verkeer

omschrijving licht middel
zwaar

zwaar bussen totaal

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17374 434 925 151 18.885

N79 tussen omleiding en centrum 496 12 26 4 539

Noordelijke omleiding thv spoor 5074 127 270 44 5.515

Zuidelijke omleiding thv Jeker 17819 445 949 155 19.369

Wijkstraat 7886 197 420 69 8.572

Dijk 3805 95 203 33 4.136

Overhaemlaan thv Neremweg 4431 111 236 39 4.816

Wallen tussen N79 en N20 20277 507 1080 176 22.040

Wallen noord 7329 183 390 64 7.966

Elderseweg 2210 55 118 19 2.402

Leopoldwal 12227 306 651 106 13.290

N20 - Luikersteenweg 6906 173 368 60 7.506

N69 - Romeinse Kassei 7926 198 422 69 8.615

N614 - Hoeise Kassei 12284 307 654 107 13.352

N79 - St.-Truidersteenweg 9849 246 525 86 10.705

N20 - Hasseltsesteenweg 9746 244 519 85 10.594

N753 - Nieuwe Steenweg 5417 135 289 47 5.888

N730 - Bilzersteenweg 9059 226 483 79 9.847

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 18868 472 1005 164 20.509

Woonstraat Neremweg 176 4 9 2 191

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 4603 115 245 40 5.003

Bilzersteenweg buiten de omleiding 13422 336 715 117 14.589
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Tabel 30-8: Concentraties langs de wegvakken (emissiefactoren 2015)
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaargemiddelde- aantal overschrijdingen jaargemiddelde aantal overschrijdingen jaargemiddelde

(µg/m³) uurgemiddelde (µg/m3) daggrenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 26,1 0 25,0 10 17,8

N79 tussen omleiding en centrum 17,9 0 23,1 4 16,6

Noordelijke omleiding thv spoor 17,7 0 23,3 5 16,7

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,8 0 24,1 7 17,2

Wijkstraat 23,6 0 23,9 7 17,1

Dijk 19,9 0 23,3 5 16,7

Overhaemlaan thv Neremweg 19,3 0 23,3 5 16,7

Wallen tussen N79 en N20 27,8 0 24,5 9 17,5

Wallen noord 21,3 0 23,5 5 16,9

Elderseweg 19,0 0 23,2 4 16,7

Leopoldwal 28,1 0 24,5 9 17,5

N20 - Luikersteenweg 21,9 0 23,6 6 16,9

N69 - Romeinse Kassei 20,7 0 23,5 5 16,8

N614 - Hoeise Kassei 17,6 0 23,2 4 16,7

N79 - St.-Truidersteenweg 19,5 0 23,1 4 16,6

N20 - Hasseltsesteenweg 21,4 0 23,7 6 16,9

N753 - Nieuwe Steenweg 18,4 0 23,4 5 16,8

N730 - Bilzersteenweg 24,0 0 24,1 7 17,2

Weg ts Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 31,6 0 25,1 11 17,9

Woonstraat Neremweg 17,6 0 23,0 4 16,5

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 19,8 0 23,4 5 16,8

Bilzersteenweg buiten de omleiding 24,0 0 24,1 7 17,2
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Tabel 30-9: Toetsing scenario aan referentiesituatie (emissiefactoren 2015)
verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil

t.o.v. norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide, NO2

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,0 26,1 5,3% --

N79 tussen omleiding en centrum 27,8 17,9 -24,8% +++

Noordelijke omleiding thv spoor 16,4 17,7 3,3% --

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 22,8 18,0% ---

Wijkstraat 22,2 23,6 3,5% --

Dijk 17,6 19,9 5,7% --

Overhaemlaan thv Neremweg 18,8 19,3 1,3% -

Wallen tussen N79 en N20 28,3 27,8 -1,3% +

Wallen noord 23,2 21,3 -4,8% ++

Elderseweg 21,6 19,0 -6,5% ++

Leopoldwal 26,8 28,1 3,3% --

N20 - Luikersteenweg 22,8 21,9 -2,3% +

N69 - Romeinse Kassei 20,2 20,7 1,3% -

N614 - Hoeise Kassei 17,0 17,6 1,5% -

N79 - St.-Truidersteenweg 18,7 19,5 2,0% -

N20 - Hasseltsesteenweg 20,9 21,4 1,3% -

N753 - Nieuwe Steenweg 18,3 18,4 0,2% 0

N730 - Bilzersteenweg 22,5 24,0 3,8% --

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 31,6 35,3% ---

Woonstraat Neremweg 19,7 17,6 -5,2% ++

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 19,8 5,8% --

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 24,0 3,3% --
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Fijn stof, PM10

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,7 25,0 1,0% 0

N79 tussen omleiding en centrum 24,5 23,1 -4,5% ++

Noordelijke omleiding thv spoor 23,1 23,3 0,6% 0

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,9 24,1 3,8% --

Wijkstraat 23,7 23,9 0,6% 0

Dijk 23,0 23,3 1,0% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 23,2 23,3 0,3% 0

Wallen tussen N79 en N20 24,6 24,5 -0,3% 0

Wallen noord 23,8 23,5 -1,0% 0

Elderseweg 23,6 23,2 -1,3% +

Leopoldwal 24,4 24,5 0,3% 0

N20 - Luikersteenweg 23,8 23,6 -0,6% 0

N69 - Romeinse Kassei 23,5 23,5 0,0% 0

N614 - Hoeise Kassei 23,1 23,2 0,3% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 23,0 23,1 0,3% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 23,7 0,3% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 23,4 23,4 0,0% 0

N730 - Bilzersteenweg 23,9 24,1 0,6% 0

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 25,1 6,7% --

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,4 1,3% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 24,1 0,6% 0

Zeer fijn stof, PM2,5

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17,5 17,8 1,2% -

N79 tussen omleiding en centrum 17,5 16,6 -3,6% ++

Noordelijke omleiding thv spoor 16,6 16,7 0,4% 0
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Zuidelijke omleiding thv Jeker 16,5 17,2 2,8% -

Wijkstraat 16,9 17,1 0,8% 0

Dijk 16,5 16,7 0,8% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 16,7 16,7 0,0% 0

Wallen tussen N79 en N20 17,5 17,5 0,0% 0

Wallen noord 17,0 16,9 -0,4% 0

Elderseweg 16,9 16,7 -0,8% 0

Leopoldwal 17,4 17,5 0,4% 0

N20 - Luikersteenweg 17,0 16,9 -0,4% 0

N69 - Romeinse Kassei 16,8 16,8 0,0% 0

N614 - Hoeise Kassei 16,6 16,7 0,4% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 16,5 16,6 0,4% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 16,9 16,9 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 16,7 16,8 0,4% 0

N730 - Bilzersteenweg 17,1 17,2 0,4% 0

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 16,5 17,9 5,6% --

Woonstraat Neremweg 16,8 16,5 -1,2% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 16,5 16,8 1,2% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 17,1 17,2 0,4% 0
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30.5.4 Tracévariant 2 : zuidoostelijke weg – variant 2

Figuur 30-1: Dagintensiteiten personenwagens en vrachtwagens.
wegvak verdeling verkeer

omschrijvng licht middel
zwaar

zwaar bussen totaal

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 14741 369 785 128 16.023

N79 tussen omleiding en centrum 14714 368 784 128 15.993

Noordelijke omleiding thv spoor 5011 125 267 44 5.447

Zuidelijke omleiding thv Jeker Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Wijkstraat 7915 198 422 69 8.603

Dijk 3918 98 209 34 4.259

Overhaemlaan thv Neremweg 4629 116 247 40 5.031

Wallen tussen N79 en N20 20108 503 1071 175 21.857

Wallen noord 7362 184 392 64 8.002

Elderseweg 5654 141 301 49 6.146

Leopoldwal 11861 297 632 103 12.892

N20 - Luikersteenweg 6669 167 355 58 7.249

N69 - Romeinse Kassei 7407 185 394 64 8.051

N614 - Hoeise Kassei 12673 317 675 110 13.775

N79 - St.-Truidersteenweg 9685 242 516 84 10.527

N20 - Hasseltsesteenweg 9730 243 518 85 10.576

N753 - Nieuwe Steenweg 5423 136 289 47 5.895

N730 - Bilzersteenweg 8355 209 445 73 9.081

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 22458 561 1196 195 24.411

Woonstraat Neremweg 211 5 11 2 229

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 4808 120 256 42 5.226

Bilzersteenweg buiten de omleiding 13317 333 709 116 14.475
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Figuur 30-2: Concentraties langs de wegvakken (emissiefactoren 2015)
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal overschrij- jaarge- aantal overschrij- jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 25,1 0 24,8 10 17,7

N79 tussen omleiding en centrum 30,1 0 24,9 10 17,7

Noordelijke omleiding thv spoor 17,7 0 23,3 5 16,7

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 0 22,9 3 16,5

Wijkstraat 23,6 0 23,9 7 17,1

Dijk 20,0 0 23,4 5 16,7

Overhaemlaan thv Neremweg 19,3 0 23,3 5 16,7

Wallen tussen N79 en N20 27,7 0 24,5 9 17,5

Wallen noord 21,3 0 23,5 5 16,9

Elderseweg 21,4 0 23,6 5 16,9

Leopoldwal 27,8 0 24,5 9 17,5

N20 - Luikersteenweg 21,8 0 23,6 6 16,9

N69 - Romeinse Kassei 20,5 0 23,5 5 16,8

N614 - Hoeise Kassei 17,7 0 23,2 4 16,7

N79 - St.-Truidersteenweg 19,5 0 23,1 4 16,6

N20 - Hasseltsesteenweg 21,4 0 23,7 6 16,9

N753 - Nieuwe Steenweg 18,4 0 23,4 5 16,8

N730 - Bilzersteenweg 23,5 0 24,0 7 17,2

Weg ts Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 34,1 0 25,5 12 18,1

Woonstraat Neremweg 17,6 0 23,0 4 16,5

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 19,9 0 23,4 5 16,8

Bilzersteenweg buiten de omleiding 24,0 0 24,1 7 17,2
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Figuur 30-3: Toetsing scenario aan referentiesituatie (emissiefactoren 2015)
verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil

t.o.v. norm
(%)

Beoordeling t.o.v significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide, NO2

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,0 25,1 2,8% -

N79 tussen omleiding en centrum 27,8 30,1 5,8% --

Noordelijke omleiding thv spoor 16,4 17,7 3,3% --

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 15,6 0,0% 0

Wijkstraat 22,2 23,6 3,5% --

Dijk 17,6 20,0 6,0% --

Overhaemlaan thv Neremweg 18,8 19,3 1,3% -

Wallen tussen N79 en N20 28,3 27,7 -1,5% +

Wallen noord 23,2 21,3 -4,8% ++

Elderseweg 21,6 21,4 -0,5% 0

Leopoldwal 26,8 27,8 2,5% -

N20 - Luikersteenweg 22,8 21,8 -2,5% +

N69 - Romeinse Kassei 20,2 20,5 0,8% 0

N614 - Hoeise Kassei 17,0 17,7 1,8% -

N79 - St.-Truidersteenweg 18,7 19,5 2,0% -

N20 - Hasseltsesteenweg 20,9 21,4 1,3% -

N753 - Nieuwe Steenweg 18,3 18,4 0,2% 0

N730 - Bilzersteenweg 22,5 23,5 2,5% -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 34,1 41,5% ---
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Woonstraat Neremweg 19,7 17,6 -5,2% ++

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 19,9 6,0% --

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 24,0 3,3% --

Fijn stof, PM10

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,7 24,8 0,3% 0

N79 tussen omleiding en centrum 24,5 24,9 1,3% -

Noordelijke omleiding thv spoor 23,1 23,3 0,6% 0

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,9 22,9 0,0% 0

Wijkstraat 23,7 23,9 0,6% 0

Dijk 23,0 23,4 1,3% -

Overhaemlaan thv Neremweg 23,2 23,3 0,3% 0

Wallen tussen N79 en N20 24,6 24,5 -0,3% 0

Wallen noord 23,8 23,5 -1,0% 0

Elderseweg 23,6 23,6 0,0% 0

Leopoldwal 24,4 24,5 0,3% 0

N20 - Luikersteenweg 23,8 23,6 -0,6% 0

N69 - Romeinse Kassei 23,5 23,5 0,0% 0

N614 - Hoeise Kassei 23,1 23,2 0,3% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 23,0 23,1 0,3% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 23,7 0,3% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 23,4 23,4 0,0% 0

N730 - Bilzersteenweg 23,9 24,0 0,3% 0

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 25,5 8,0% --

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,4 1,3% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 24,1 0,6% 0

Zeer fijn stof, PM2,5
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N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17,5 17,7 0,8% 0

N79 tussen omleiding en centrum 17,5 17,7 0,8% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 16,6 16,7 0,4% 0

Zuidelijke omleiding thv Jeker 16,5 16,5 0,0% 0

Wijkstraat 16,9 17,1 0,8% 0

Dijk 16,5 16,7 0,8% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 16,7 16,7 0,0% 0

Wallen tussen N79 en N20 17,5 17,5 0,0% 0

Wallen noord 17,0 16,9 -0,4% 0

Elderseweg 16,9 16,9 0,0% 0

Leopoldwal 17,4 17,5 0,4% 0

N20 - Luikersteenweg 17,0 16,9 -0,4% 0

N69 - Romeinse Kassei 16,8 16,8 0,0% 0

N614 - Hoeise Kassei 16,6 16,7 0,4% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 16,5 16,6 0,4% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 16,9 16,9 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 16,7 16,8 0,4% 0

N730 - Bilzersteenweg 17,1 17,2 0,4% 0

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 16,5 18,1 6,4% --

Woonstraat Neremweg 16,8 16,5 -1,2% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 16,5 16,8 1,2% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 17,1 17,2 0,4% 0
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30.5.5 Tracévariant 3 : noordoostelijke weg
Figuur 30-4: Dagintensiteiten personenwagens en vrachtwagens.
wegvak verdeling verkeer

omschrijvng licht middel
zwaar

zwaar bussen totaal

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 14741 369 785 128 16.023

N79 tussen omleiding en centrum 14714 368 784 128 15.993

Noordelijke omleiding thv spoor 5011 125 267 44 5.447

Zuidelijke omleiding thv Jeker Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Wijkstraat 7915 198 422 69 8.603

Dijk 3918 98 209 34 4.259

Overhaemlaan thv Neremweg 4629 116 247 40 5.031

Wallen tussen N79 en N20 20108 503 1071 175 21.857

Wallen noord 7362 184 392 64 8.002

Elderseweg 5654 141 301 49 6.146

Leopoldwal 11861 297 632 103 12.892

N20 - Luikersteenweg 6669 167 355 58 7.249

N69 - Romeinse Kassei 7407 185 394 64 8.051

N614 - Hoeise Kassei 12673 317 675 110 13.775

N79 - St.-Truidersteenweg 9685 242 516 84 10.527

N20 - Hasseltsesteenweg 9730 243 518 85 10.576

N753 - Nieuwe Steenweg 5423 136 289 47 5.895

N730 - Bilzersteenweg 8355 209 445 73 9.081

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Woonstraat Neremweg 2641 66 141 23 2.871

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Bilzersteenweg buiten de omleiding 10494 262 559 91 11.407
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Concentraties langs de wegvakken (emissiefactoren 2015)
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat

25,8 0 25,0 10 17,7

N79 tussen omleiding en centrum 29,3 0 24,7 9 17,6

Noordelijke omleiding thv spoor 19,3 0 23,5 5 16,9

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 0 22,9 3 16,5

Wijkstraat 22,4 0 23,7 6 17,0

Dijk 17,9 0 23,1 4 16,6

Overhaemlaan thv Neremweg 18,5 0 23,2 4 16,6

Wallen tussen N79 en N20 28,8 0 24,7 9 17,6

Wallen noord 23,5 0 23,9 6 17,1

Elderseweg 20,4 0 23,4 5 16,8

Leopoldwal 26,6 0 24,3 8 17,4

N20 - Luikersteenweg 22,7 0 23,7 6 17,0

N69 - Romeinse Kassei 21,6 0 23,7 6 17,0

N614 - Hoeise Kassei 17,1 0 23,1 4 16,6

N79 - St.-Truidersteenweg 19,5 0 23,1 4 16,6

N20 - Hasseltsesteenweg 21,2 0 23,6 6 16,9

N753 - Nieuwe Steenweg 19,1 0 23,5 5 16,8

N730 - Bilzersteenweg 25,1 0 24,3 8 17,3

Weg ts Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 0 23,0 4 16,5

Woonstraat Neremweg 19,1 0 23,3 5 16,7

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 0 23,0 4 16,5

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,6 0 23,9 7 17,1
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Vergelijking met referentiesituatie (2015)
verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil

t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide, NO2

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,0 25,8 4,5% --

N79 tussen omleiding en centrum 27,8 29,3 3,8% --

Noordelijke omleiding thv spoor 16,4 19,3 7,3% --

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 15,6 0,0% 0

Wijkstraat 22,2 22,4 0,5% 0

Dijk 17,6 17,9 0,7% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 18,8 18,5 -0,8% 0

Wallen tussen N79 en N20 28,3 28,8 1,3% -

Wallen noord 23,2 23,5 0,8% 0

Elderseweg 21,6 20,4 -3,0% ++

Leopoldwal 26,8 26,6 -0,5% 0

N20 - Luikersteenweg 22,8 22,7 -0,3% 0

N69 - Romeinse Kassei 20,2 21,6 3,5% --

N614 - Hoeise Kassei 17,0 17,1 0,3% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 18,7 19,5 2,0% -

N20 - Hasseltsesteenweg 20,9 21,2 0,8% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 18,3 19,1 2,0% -

N730 - Bilzersteenweg 22,5 25,1 6,5% --

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 17,5 0,0% 0

Woonstraat Neremweg 19,7 19,1 -1,5% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 17,5 0,0% 0

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 22,6 -0,2% 0

Fijn stof, PM10



Bijlagen

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 308 van 340

verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,7 25,0 1,0% 0

N79 tussen omleiding en centrum 24,5 24,7 0,6% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 23,1 23,5 1,3% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,9 22,9 0,0% 0

Wijkstraat 23,7 23,7 0,0% 0

Dijk 23,0 23,1 0,3% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 23,2 23,2 0,0% 0

Wallen tussen N79 en N20 24,6 24,7 0,3% 0

Wallen noord 23,8 23,9 0,3% 0

Elderseweg 23,6 23,4 -0,6% 0

Leopoldwal 24,4 24,3 -0,3% 0

N20 - Luikersteenweg 23,8 23,7 -0,3% 0

N69 - Romeinse Kassei 23,5 23,7 0,6% 0

N614 - Hoeise Kassei 23,1 23,1 0,0% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 23,0 23,1 0,3% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 23,6 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 23,4 23,5 0,3% 0

N730 - Bilzersteenweg 23,9 24,3 1,3% -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 23,0 0,0% 0

Woonstraat Neremweg 23,4 23,3 -0,3% 0

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,0 0,0% 0

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,9 0,0% 0

Zeer fijn stof, PM2,5

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17,5 17,7 0,8% 0
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N79 tussen omleiding en centrum 17,5 17,6 0,4% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 16,6 16,9 1,2% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 16,5 16,5 0,0% 0

Wijkstraat 16,9 17,0 0,4% 0

Dijk 16,5 16,6 0,4% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 16,7 16,6 -0,4% 0

Wallen tussen N79 en N20 17,5 17,6 0,4% 0

Wallen noord 17,0 17,1 0,4% 0

Elderseweg 16,9 16,8 -0,4% 0

Leopoldwal 17,4 17,4 0,0% 0

N20 - Luikersteenweg 17,0 17,0 0,0% 0

N69 - Romeinse Kassei 16,8 17,0 0,8% 0

N614 - Hoeise Kassei 16,6 16,6 0,0% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 16,5 16,6 0,4% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 16,9 16,9 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 16,7 16,8 0,4% 0

N730 - Bilzersteenweg 17,1 17,3 0,8% 0

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 23,0 0,0% 0

Woonstraat Neremweg 23,4 23,3 -0,3% 0

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,0 0,0% 0

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,9 0,0% 0
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30.5.6 Tracévariant 4 : ZO-1 + NO

Dagintensiteiten personenwagens en vrachtwagens.
wegvak verdeling verkeer

omschrijving licht middel
zwaar

zwaar bussen totaal

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17639 441 939 153 19.173

N79 tussen omleiding en centrum 243 6 13 2 264

Noordelijke omleiding thv spoor 10350 259 551 90 11.250

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15936 398 849 139 17.322

Wijkstraat 7284 182 388 63 7.917

Dijk 3738 93 199 33 4.063

Overhaemlaan thv Neremweg 4651 116 248 40 5.055

Wallen tussen N79 en N20 20080 502 1069 175 21.826

Wallen noord 5384 135 287 47 5.852

Elderseweg 1967 49 105 17 2.138

Leopoldwal 8856 221 472 77 9.626

N20 - Luikersteenweg 6404 160 341 56 6.961

N69 - Romeinse Kassei 8422 211 449 73 9.154

N614 - Hoeise Kassei 13270 332 707 115 14.424

N79 - St.-Truidersteenweg 10080 252 537 88 10.956

N20 - Hasseltsesteenweg 9268 232 494 81 10.074

N753 - Nieuwe Steenweg 6212 155 331 54 6.752

N730 - Bilzersteenweg 12013 300 640 104 13.058

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17071 427 909 148 18.555

Woonstraat Neremweg 211 5 11 2 229

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 4820 120 257 42 5.239

Bilzersteenweg buiten de omleiding 10231 256 545 89 11.121
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Concentraties langs de wegvakken (emissiefactoren 2015)
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat

26,2 0 25,0 11 17,8

N79 tussen omleiding en centrum 17,7 0 23,0 4 16,5

Noordelijke omleiding thv spoor 19,8 0 23,6 6 16,9

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,1 0 24,0 7 17,1

Wijkstraat 23,2 0 23,8 6 17,0

Dijk 19,9 0 23,3 5 16,7

Overhaemlaan thv Neremweg 19,4 0 23,3 5 16,7

Wallen tussen N79 en N20 27,7 0 24,5 9 17,5

Wallen noord 20,3 0 23,4 5 16,8

Elderseweg 18,8 0 23,2 4 16,6

Leopoldwal 25,3 0 24,1 7 17,2

N20 - Luikersteenweg 21,6 0 23,6 6 16,9

N69 - Romeinse Kassei 20,9 0 23,6 6 16,9

N614 - Hoeise Kassei 17,8 0 23,3 4 16,7

N79 - St.-Truidersteenweg 19,6 0 23,2 4 16,6

N20 - Hasseltsesteenweg 21,2 0 23,6 6 16,9

N753 - Nieuwe Steenweg 18,8 0 23,5 5 16,8

N730 - Bilzersteenweg 26,1 0 24,5 9 17,4

Weg ts Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 30,3 0 24,9 10 17,7

Woonstraat Neremweg 17,6 0 23,0 4 16,5

Weg tussen spoorlijn en
Overhaemlaan

19,9 0 23,4 5 16,8
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wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,5 0 23,8 6 17,0

Vergelijking met referentiesituatie (2015)
verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil

t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide, NO2

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,0 26,2 5,5% --

N79 tussen omleiding en centrum 27,8 17,7 -25,3% +++

Noordelijke omleiding thv spoor 16,4 19,8 8,5% --

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 22,1 16,3% ---

Wijkstraat 22,2 23,2 2,5% -

Dijk 17,6 19,9 5,7% --

Overhaemlaan thv Neremweg 18,8 19,4 1,5% -

Wallen tussen N79 en N20 28,3 27,7 -1,5% +

Wallen noord 23,2 20,3 -7,3% ++

Elderseweg 21,6 18,8 -7,0% ++

Leopoldwal 26,8 25,3 -3,8% ++

N20 - Luikersteenweg 22,8 21,6 -3,0% +

N69 - Romeinse Kassei 20,2 20,9 1,8% -

N614 - Hoeise Kassei 17,0 17,8 2,0% -

N79 - St.-Truidersteenweg 18,7 19,6 2,3% -
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N20 - Hasseltsesteenweg 20,9 21,2 0,8% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 18,3 18,8 1,3% -

N730 - Bilzersteenweg 22,5 26,1 9,0% --

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 30,3 32,0% ---

Woonstraat Neremweg 19,7 17,6 -5,2% ++

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 19,9 6,0% --

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 22,5 -0,5% 0

Fijn stof, PM10

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,7 25,0 1,0% 0

N79 tussen omleiding en centrum 24,5 23,0 -4,8% ++

Noordelijke omleiding thv spoor 23,1 23,6 1,6% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,9 24,0 3,5% --

Wijkstraat 23,7 23,8 0,3% 0

Dijk 23,0 23,3 1,0% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 23,2 23,3 0,3% 0

Wallen tussen N79 en N20 24,6 24,5 -0,3% 0

Wallen noord 23,8 23,4 -1,3% +

Elderseweg 23,6 23,2 -1,3% +

Leopoldwal 24,4 24,1 -1,0% 0

N20 - Luikersteenweg 23,8 23,6 -0,6% 0

N69 - Romeinse Kassei 23,5 23,6 0,3% 0

N614 - Hoeise Kassei 23,1 23,3 0,6% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 23,0 23,2 0,6% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 23,6 0,0% 0
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N753 - Nieuwe Steenweg 23,4 23,5 0,3% 0

N730 - Bilzersteenweg 23,9 24,5 1,9% -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 24,9 6,1% --

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,4 1,3% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,8 -0,3% 0

Zeer fijn stof, PM2,5

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17,5 17,8 1,2% -

N79 tussen omleiding en centrum 17,5 16,5 -4,0% ++

Noordelijke omleiding thv spoor 16,6 16,9 1,2% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 16,5 17,1 2,4% -

Wijkstraat 16,9 17,0 0,4% 0

Dijk 16,5 16,7 0,8% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 16,7 16,7 0,0% 0

Wallen tussen N79 en N20 17,5 17,5 0,0% 0

Wallen noord 17,0 16,8 -0,8% 0

Elderseweg 16,9 16,6 -1,2% +

Leopoldwal 17,4 17,2 -0,8% 0

N20 - Luikersteenweg 17,0 16,9 -0,4% 0

N69 - Romeinse Kassei 16,8 16,9 0,4% 0

N614 - Hoeise Kassei 16,6 16,7 0,4% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 16,5 16,6 0,4% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 16,9 16,9 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 16,7 16,8 0,4% 0
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N730 - Bilzersteenweg 17,1 17,4 1,2% -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 24,9 6,1% --

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,4 1,3% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,8 -0,3% 0
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30.5.7 Tracévariant 5 : ZO-2 + NO

Dagintensiteiten personenwagens en vrachtwagens.
wegvak verdeling verkeer

omschrijving licht middel
zwaar

zwaar bussen totaal

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 16461 412 877 143 17.892

N79 tussen omleiding en centrum 13202 330 703 115 14.350

Noordelijke omleiding thv spoor 9177 229 489 80 9.975

Zuidelijke omleiding thv Jeker Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Wijkstraat 7605 190 405 66 8.266

Dijk 3546 89 189 31 3.854

Overhaemlaan thv Neremweg 4645 116 247 40 5.049

Wallen tussen N79 en N20 20063 502 1069 174 21.808

Wallen noord 5896 147 314 51 6.409

Elderseweg 4442 111 237 39 4.828

Leopoldwal 9972 249 531 87 10.839

N20 - Luikersteenweg 6460 162 344 56 7.022

N69 - Romeinse Kassei 7904 198 421 69 8.591

N614 - Hoeise Kassei 12199 305 650 106 13.260

N79 - St.-Truidersteenweg 9584 240 510 83 10.417

N20 - Hasseltsesteenweg 9403 235 501 82 10.221

N753 - Nieuwe Steenweg 6618 165 353 58 7.194

N730 - Bilzersteenweg 10192 255 543 89 11.078

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 19495 487 1038 170 21.190

Woonstraat Neremweg 211 5 11 2 229

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 4825 121 257 42 5.245

Bilzersteenweg buiten de omleiding 10477 262 558 91 11.388
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Concentraties langs de wegvakken (emissiefactoren 2015)
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat

25,8 0 25,0 10 17,7

N79 tussen omleiding en centrum 28,9 0 24,7 9 17,6

Noordelijke omleiding thv spoor 19,4 0 23,6 5 16,9

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 0 22,9 3 16,5

Wijkstraat 23,4 0 23,8 6 17,1

Dijk 19,8 0 23,3 5 16,7

Overhaemlaan thv Neremweg 19,4 0 23,3 5 16,7

Wallen tussen N79 en N20 27,6 0 24,5 9 17,5

Wallen noord 20,6 0 23,4 5 16,8

Elderseweg 20,5 0 23,4 5 16,8

Leopoldwal 26,2 0 24,3 8 17,3

N20 - Luikersteenweg 21,6 0 23,6 6 16,9

N69 - Romeinse Kassei 20,7 0 23,5 5 16,8

N614 - Hoeise Kassei 17,6 0 23,2 4 16,7

N79 - St.-Truidersteenweg 19,4 0 23,1 4 16,6

N20 - Hasseltsesteenweg 21,2 0 23,6 6 16,9

N753 - Nieuwe Steenweg 19,0 0 23,5 5 16,8

N730 - Bilzersteenweg 24,8 0 24,2 8 17,3

Weg ts Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 32,0 0 25,2 11 17,9

Woonstraat Neremweg 17,6 0 23,0 4 16,5

Weg tussen spoorlijn en
Overhaemlaan

19,9 0 23,4 5 16,8
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wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,6 0 23,9 7 17,1

Vergelijking met referentiesituatie (2015)
verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil

t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide, NO2

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,0 25,8 4,5% --

N79 tussen omleiding en centrum 27,8 28,9 2,7% -

Noordelijke omleiding thv spoor 16,4 19,4 7,5% --

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 15,6 0,0% 0

Wijkstraat 22,2 23,4 3,0% -

Dijk 17,6 19,8 5,5% --

Overhaemlaan thv Neremweg 18,8 19,4 1,5% -

Wallen tussen N79 en N20 28,3 27,6 -1,8% +

Wallen noord 23,2 20,6 -6,5% ++

Elderseweg 21,6 20,5 -2,8% +

Leopoldwal 26,8 26,2 -1,5% +

N20 - Luikersteenweg 22,8 21,6 -3,0% +

N69 - Romeinse Kassei 20,2 20,7 1,3% -

N614 - Hoeise Kassei 17,0 17,6 1,5% -

N79 - St.-Truidersteenweg 18,7 19,4 1,8% -

N20 - Hasseltsesteenweg 20,9 21,2 0,8% 0
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N753 - Nieuwe Steenweg 18,3 19,0 1,8% -

N730 - Bilzersteenweg 22,5 24,8 5,8% --

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 32,0 36,3% ---

Woonstraat Neremweg 19,7 17,6 -5,2% ++

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 19,9 6,0% --

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 22,6 -0,2% 0

Fijn stof, PM10

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,7 25,0 1,0% 0

N79 tussen omleiding en centrum 24,5 24,7 0,6% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 23,1 23,6 1,6% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,9 22,9 0,0% 0

Wijkstraat 23,7 23,8 0,3% 0

Dijk 23,0 23,3 1,0% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 23,2 23,3 0,3% 0

Wallen tussen N79 en N20 24,6 24,5 -0,3% 0

Wallen noord 23,8 23,4 -1,3% +

Elderseweg 23,6 23,4 -0,6% 0

Leopoldwal 24,4 24,3 -0,3% 0

N20 - Luikersteenweg 23,8 23,6 -0,6% 0

N69 - Romeinse Kassei 23,5 23,5 0,0% 0

N614 - Hoeise Kassei 23,1 23,2 0,3% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 23,0 23,1 0,3% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 23,6 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 23,4 23,5 0,3% 0
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N730 - Bilzersteenweg 23,9 24,2 1,0% 0

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 25,2 7,0% --

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,4 1,3% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,9 0,0% 0

Zeer fijn stof, PM2,5

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17,5 17,7 0,8% 0

N79 tussen omleiding en centrum 17,5 17,6 0,4% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 16,6 16,9 1,2% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 16,5 16,5 0,0% 0

Wijkstraat 16,9 17,1 0,8% 0

Dijk 16,5 16,7 0,8% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 16,7 16,7 0,0% 0

Wallen tussen N79 en N20 17,5 17,5 0,0% 0

Wallen noord 17,0 16,8 -0,8% 0

Elderseweg 16,9 16,8 -0,4% 0

Leopoldwal 17,4 17,3 -0,4% 0

N20 - Luikersteenweg 17,0 16,9 -0,4% 0

N69 - Romeinse Kassei 16,8 16,8 0,0% 0

N614 - Hoeise Kassei 16,6 16,7 0,4% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 16,5 16,6 0,4% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 16,9 16,9 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 16,7 16,8 0,4% 0

N730 - Bilzersteenweg 17,1 17,3 0,8% 0
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 25,2 7,0% --

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,4 1,3% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,9 0,0% 0



Bijlagen

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 322 van 340

30.5.8 Tracévariant 5 : ZO-2 + NO + oostelijk industrieterrein

Dagintensiteiten personenwagens en vrachtwagens.
wegvak verdeling verkeer

omschrijving licht middel
zwaar

zwaar bussen totaal

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 16228 406 864 141 17.639

N79 tussen omleiding en centrum 13127 328 699 114 14.269

Noordelijke omleiding thv spoor 9213 230 491 80 10.014

Zuidelijke omleiding thv Jeker Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Wijkstraat 7631 191 406 66 8.295

Dijk 3565 89 190 31 3.875

Overhaemlaan thv Neremweg 4504 113 240 39 4.896

Wallen tussen N79 en N20 20169 504 1074 175 21.923

Wallen noord 5976 149 318 52 6.496

Elderseweg 4625 116 246 40 5.027

Leopoldwal 10173 254 542 88 11.058

N20 - Luikersteenweg 6723 168 358 58 7.308

N69 - Romeinse Kassei 8315 208 443 72 9.038

N614 - Hoeise Kassei 12104 303 645 105 13.157

N79 - St.-Truidersteenweg 9594 240 511 83 10.428

N20 - Hasseltsesteenweg 9516 238 507 83 10.343

N753 - Nieuwe Steenweg 6655 166 354 58 7.234

N730 - Bilzersteenweg 10298 257 549 90 11.194

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 19753 494 1052 172 21.471

Woonstraat Neremweg 211 5 11 2 229

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 4943 124 263 43 5.373

Bilzersteenweg buiten de omleiding 10500 262 559 91 11.413
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Concentraties langs de wegvakken (emissiefactoren 2015)
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat

25,7 0 24,9 10 17,7

N79 tussen omleiding en centrum 28,8 0 24,7 9 17,6

Noordelijke omleiding thv spoor 19,4 0 23,6 5 16,9

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 0 22,9 3 16,5

Wijkstraat 23,4 0 23,9 6 17,1

Dijk 19,8 0 23,3 5 16,7

Overhaemlaan thv Neremweg 19,3 0 23,3 5 16,7

Wallen tussen N79 en N20 27,7 0 24,5 9 17,5

Wallen noord 20,6 0 23,4 5 16,8

Elderseweg 20,7 0 23,5 5 16,8

Leopoldwal 26,4 0 24,3 8 17,4

N20 - Luikersteenweg 21,8 0 23,6 6 16,9

N69 - Romeinse Kassei 20,8 0 23,6 5 16,9

N614 - Hoeise Kassei 17,6 0 23,2 4 16,7

N79 - St.-Truidersteenweg 19,4 0 23,1 4 16,6

N20 - Hasseltsesteenweg 21,3 0 23,6 6 16,9

N753 - Nieuwe Steenweg 19,0 0 23,5 5 16,8

N730 - Bilzersteenweg 24,9 0 24,3 8 17,3

Weg ts Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 32,2 0 25,2 11 17,9

Woonstraat Neremweg 17,6 0 23,0 4 16,5

Weg tussen spoorlijn en
Overhaemlaan

19,9 0 23,4 5 16,8
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wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,6 0 23,9 7 17,1

Vergelijking met referentiesituatie (2015)
verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil

t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide, NO2

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,0 25,7 4,3% --

N79 tussen omleiding en centrum 27,8 28,8 2,5% -

Noordelijke omleiding thv spoor 16,4 19,4 7,5% --

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 15,6 0,0% 0

Wijkstraat 22,2 23,4 3,0% -

Dijk 17,6 19,8 5,5% --

Overhaemlaan thv Neremweg 18,8 19,3 1,3% -

Wallen tussen N79 en N20 28,3 27,7 -1,5% +

Wallen noord 23,2 20,6 -6,5% ++

Elderseweg 21,6 20,7 -2,3% +

Leopoldwal 26,8 26,4 -1,0% +

N20 - Luikersteenweg 22,8 21,8 -2,5% +

N69 - Romeinse Kassei 20,2 20,8 1,5% -

N614 - Hoeise Kassei 17,0 17,6 1,5% -

N79 - St.-Truidersteenweg 18,7 19,4 1,8% -
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N20 - Hasseltsesteenweg 20,9 21,3 1,0% -

N753 - Nieuwe Steenweg 18,3 19,0 1,8% -

N730 - Bilzersteenweg 22,5 24,9 6,0% --

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 32,2 36,8% ---

Woonstraat Neremweg 19,7 17,6 -5,2% ++

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 19,9 6,0% --

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 22,6 -0,2% 0

Fijn stof, PM10

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,7 24,9 0,6% 0

N79 tussen omleiding en centrum 24,5 24,7 0,6% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 23,1 23,6 1,6% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,9 22,9 0,0% 0

Wijkstraat 23,7 23,9 0,6% 0

Dijk 23,0 23,3 1,0% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 23,2 23,3 0,3% 0

Wallen tussen N79 en N20 24,6 24,5 -0,3% 0

Wallen noord 23,8 23,4 -1,3% +

Elderseweg 23,6 23,5 -0,3% 0

Leopoldwal 24,4 24,3 -0,3% 0

N20 - Luikersteenweg 23,8 23,6 -0,6% 0

N69 - Romeinse Kassei 23,5 23,6 0,3% 0

N614 - Hoeise Kassei 23,1 23,2 0,3% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 23,0 23,1 0,3% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 23,6 0,0% 0
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N753 - Nieuwe Steenweg 23,4 23,5 0,3% 0

N730 - Bilzersteenweg 23,9 24,3 1,3% -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 25,2 7,0% --

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,4 1,3% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,9 0,0% 0

Zeer fijn stof, PM2,5

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17,5 17,7 0,8% 0

N79 tussen omleiding en centrum 17,5 17,6 0,4% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 16,6 16,9 1,2% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 16,5 16,5 0,0% 0

Wijkstraat 16,9 17,1 0,8% 0

Dijk 16,5 16,7 0,8% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 16,7 16,7 0,0% 0

Wallen tussen N79 en N20 17,5 17,5 0,0% 0

Wallen noord 17,0 16,8 -0,8% 0

Elderseweg 16,9 16,8 -0,4% 0

Leopoldwal 17,4 17,4 0,0% 0

N20 - Luikersteenweg 17,0 16,9 -0,4% 0

N69 - Romeinse Kassei 16,8 16,9 0,4% 0

N614 - Hoeise Kassei 16,6 16,7 0,4% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 16,5 16,6 0,4% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 16,9 16,9 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 16,7 16,8 0,4% 0
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N730 - Bilzersteenweg 17,1 17,3 0,8% 0

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 25,2 7,0% --

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,4 1,3% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,9 0,0% 0
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30.5.9 ZO-2 + NO + zuidelijk industrieterrein

Dagintensiteiten personenwagens en vrachtwagens.
wegvak verdeling verkeer

omschrijving licht middel
zwaar

zwaar bussen totaal

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 18436 461 982 160 20.039

N79 tussen omleiding en centrum 15059 376 802 131 16.368

Noordelijke omleiding thv spoor 9484 237 505 82 10.309

Zuidelijke omleiding thv Jeker Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Wijkstraat 7412 185 395 64 8.056

Dijk 3638 91 194 32 3.954

Overhaemlaan thv Neremweg 7746 194 413 67 8.420

Wallen tussen N79 en N20 20033 501 1067 174 21.775

Wallen noord 5919 148 315 51 6.434

Elderseweg 4687 117 250 41 5.095

Leopoldwal 10732 268 572 93 11.665

N20 - Luikersteenweg 7809 195 416 68 8.488

N69 - Romeinse Kassei 8487 212 452 74 9.225

N614 - Hoeise Kassei 12679 317 675 110 13.781

N79 - St.-Truidersteenweg 9813 245 523 85 10.666

N20 - Hasseltsesteenweg 9494 237 506 83 10.320

N753 - Nieuwe Steenweg 6974 174 371 61 7.580

N730 - Bilzersteenweg 10252 256 546 89 11.143

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 20098 503 1071 175 21.846

Woonstraat Neremweg 258 6 13 2 280

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 8017 200 427 70 8.714

Bilzersteenweg buiten de omleiding 10693 267 570 93 11.623
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Concentraties langs de wegvakken (emissiefactoren 2015)
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat

26,5 0 25,1 11 17,8

N79 tussen omleiding en centrum 30,4 0 24,9 10 17,7

Noordelijke omleiding thv spoor 19,5 0 23,6 6 16,9

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 0 22,9 3 16,5

Wijkstraat 23,3 0 23,8 6 17,1

Dijk 19,8 0 23,3 5 16,7

Overhaemlaan thv Neremweg 20,6 0 23,5 5 16,8

Wallen tussen N79 en N20 27,6 0 24,5 9 17,5

Wallen noord 20,6 0 23,4 5 16,8

Elderseweg 20,7 0 23,5 5 16,8

Leopoldwal 26,8 0 24,4 8 17,4

N20 - Luikersteenweg 22,5 0 23,7 6 17,0

N69 - Romeinse Kassei 20,9 0 23,6 6 16,9

N614 - Hoeise Kassei 17,7 0 23,2 4 16,7

N79 - St.-Truidersteenweg 19,5 0 23,1 4 16,6

N20 - Hasseltsesteenweg 21,3 0 23,6 6 16,9

N753 - Nieuwe Steenweg 19,2 0 23,5 5 16,8

N730 - Bilzersteenweg (bin omleiding) 24,9 0 24,3 8 17,3

Weg ts Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 32,5 0 25,2 11 18,0

Woonstraat Neremweg 17,6 0 23,0 4 16,5

Weg tussen spoorlijn en 21,4 0 23,7 6 16,9
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wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

Overhaemlaan

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 0 23,9 7 17,1

Vergelijking met referentiesituatie (2015)
verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil

t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide, NO2

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,0 26,5 6,3% --

N79 tussen omleiding en centrum 27,8 30,4 6,5% --

Noordelijke omleiding thv spoor 16,4 19,5 7,8% --

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 15,6 0,0% 0

Wijkstraat 22,2 23,3 2,8% -

Dijk 17,6 19,8 5,5% --

Overhaemlaan thv Neremweg 18,8 20,6 4,5% --

Wallen tussen N79 en N20 28,3 27,6 -1,8% +

Wallen noord 23,2 20,6 -6,5% ++

Elderseweg 21,6 20,7 -2,3% +

Leopoldwal 26,8 26,8 0,0% 0

N20 - Luikersteenweg 22,8 22,5 -0,8% 0

N69 - Romeinse Kassei 20,2 20,9 1,8% -

N614 - Hoeise Kassei 17,0 17,7 1,8% -

N79 - St.-Truidersteenweg 18,7 19,5 2,0% -
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N20 - Hasseltsesteenweg 20,9 21,3 1,0% -

N753 - Nieuwe Steenweg 18,3 19,2 2,3% -

N730 - Bilzersteenweg (binnen de omleiding) 22,5 24,9 6,0% --

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 32,5 37,5% ---

Woonstraat Neremweg 19,7 17,6 -5,2% ++

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 21,4 9,8% --

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 22,7 0,0% 0

Fijn stof, PM10

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,7 25,1 1,3% -

N79 tussen omleiding en centrum 24,5 24,9 1,3% -

Noordelijke omleiding thv spoor 23,1 23,6 1,6% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,9 22,9 0,0% 0

Wijkstraat 23,7 23,8 0,3% 0

Dijk 23,0 23,3 1,0% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 23,2 23,5 1,0% 0

Wallen tussen N79 en N20 24,6 24,5 -0,3% 0

Wallen noord 23,8 23,4 -1,3% +

Elderseweg 23,6 23,5 -0,3% 0

Leopoldwal 24,4 24,4 0,0% 0

N20 - Luikersteenweg 23,8 23,7 -0,3% 0

N69 - Romeinse Kassei 23,5 23,6 0,3% 0

N614 - Hoeise Kassei 23,1 23,2 0,3% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 23,0 23,1 0,3% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 23,6 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 23,4 23,5 0,3% 0
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N730 - Bilzersteenweg (binnen de omleiding) 23,9 24,3 1,3% -

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 25,2 7,0% --

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,7 2,2% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,9 0,0% 0

Zeer fijn stof, PM2,5

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17,5 17,8 1,2% -

N79 tussen omleiding en centrum 17,5 17,7 0,8% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 16,6 16,9 1,2% -

Zuidelijke omleiding thv Jeker 16,5 16,5 0,0% 0

Wijkstraat 16,9 17,1 0,8% 0

Dijk 16,5 16,7 0,8% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 16,7 16,8 0,4% 0

Wallen tussen N79 en N20 17,5 17,5 0,0% 0

Wallen noord 17,0 16,8 -0,8% 0

Elderseweg 16,9 16,8 -0,4% 0

Leopoldwal 17,4 17,4 0,0% 0

N20 - Luikersteenweg 17,0 17,0 0,0% 0

N69 - Romeinse Kassei 16,8 16,9 0,4% 0

N614 - Hoeise Kassei 16,6 16,7 0,4% 0

N79 - St.-Truidersteenweg 16,5 16,6 0,4% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 16,9 16,9 0,0% 0

N753 - Nieuwe Steenweg 16,7 16,8 0,4% 0

N730 - Bilzersteenweg (binnen de omleiding) 17,1 17,3 0,8% 0

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 25,2 7,0% --
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Woonstraat Neremweg 23,4 23,0 -1,3% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 23,7 2,2% -

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,9 0,0% 0
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30.5.10  Bau2020

Dagintensiteiten personenwagens en vrachtwagens.
wegvak verdeling verkeer

omschrijving licht middel
zwaar

zwaar bussen totaal

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 15412 385 821 134 16.752

N79 tussen omleiding en centrum 15604 390 831 136 16.961

Noordelijke omleiding thv spoor 3145 79 168 27 3.419

Zuidelijke omleiding thv Jeker Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Wijkstraat 6381 160 340 55 6.936

Dijk 800 20 43 7 870

Overhaemlaan thv Neremweg 2271 57 121 20 2.469

Wallen tussen N79 en N20 22605 565 1204 197 24.571

Wallen noord 14262 357 760 124 15.502

Elderseweg 6134 153 327 53 6.667

Leopoldwal 10773 269 574 94 11.710

N20 - Luikersteenweg 8383 210 446 73 9.112

N69 - Romeinse Kassei 10130 253 540 88 11.011

N614 - Hoeise Kassei 9617 240 512 84 10.453

N79 - St.-Truidersteenweg 9831 246 524 85 10.686

N20 - Hasseltsesteenweg 10147 254 540 88 11.029

N753 - Nieuwe Steenweg 4995 125 266 43 5.429

N730 – Bilzersteenweg binnen omleiding 8185 205 436 71 8.897

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Woonstraat Neremweg 2647 66 141 23 2.877

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Bilzersteenweg buiten de omleiding 12380 310 660 108 13.457
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Concentraties langs de wegvakken (emissiefactoren 2015)
wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

N79 tussen Viséweg en Eerste
Meistraat

22,1 0 24,3 8 17,3

N79 tussen omleiding en centrum 25,9 0 24,3 8 17,3

Noordelijke omleiding thv spoor 15,1 0 22,7 3 16,3

Zuidelijke omleiding thv Jeker 14,1 0 22,5 2 16,2

Wijkstraat 19,6 0 23,2 4 16,6

Dijk 16,2 0 22,6 2 16,3

Overhaemlaan thv Neremweg 16,5 0 22,7 3 16,3

Wallen tussen N79 en N20 24,4 0 24,0 7 17,1

Wallen noord 21,3 0 23,5 5 16,8

Elderseweg 19,0 0 23,1 4 16,5

Leopoldwal 22,9 0 23,7 6 17,0

N20 - Luikersteenweg 19,8 0 23,2 4 16,6

N69 - Romeinse Kassei 18,9 0 23,1 4 16,6

N614 - Hoeise Kassei 15,1 0 22,6 2 16,3

N79 - St.-Truidersteenweg 17,0 0 22,6 2 16,3

N20 - Hasseltsesteenweg 18,9 0 23,1 4 16,6

N753 - Nieuwe Steenweg 16,0 0 22,9 3 16,4

N730 - Bilzersteenweg 20,3 0 23,4 5 16,8

Weg ts Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 15,8 0 22,5 2 16,2

Woonstraat Neremweg 17,0 0 22,8 3 16,4

Weg tussen spoorlijn en
Overhaemlaan

15,8 0 22,5 2 16,2
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wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde

(µg/m3) gemiddelde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

Bilzersteenweg buiten de omleiding 20,3 0 23,4 5 16,8

Vergelijking met referentiesituatie (2015)
verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil

t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide, NO2

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,0 22,1 -4,8% ++

N79 tussen omleiding en centrum 27,8 25,9 -4,8% ++

Noordelijke omleiding thv spoor 16,4 15,1 -3,3% ++

Zuidelijke omleiding thv Jeker 15,6 14,1 -3,8% ++

Wijkstraat 22,2 19,6 -6,5% ++

Dijk 17,6 16,2 -3,5% ++

Overhaemlaan thv Neremweg 18,8 16,5 -5,8% ++

Wallen tussen N79 en N20 28,3 24,4 -9,8% ++

Wallen noord 23,2 21,3 -4,8% ++

Elderseweg 21,6 19,0 -6,5% ++

Leopoldwal 26,8 22,9 -9,8% ++

N20 - Luikersteenweg 22,8 19,8 -7,5% ++

N69 - Romeinse Kassei 20,2 18,9 -3,3% ++

N614 - Hoeise Kassei 17,0 15,1 -4,8% ++

N79 - St.-Truidersteenweg 18,7 17,0 -4,3% ++

N20 - Hasseltsesteenweg 20,9 18,9 -5,0% ++
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

N753 - Nieuwe Steenweg 18,3 16,0 -5,8% ++

N730 - Bilzersteenweg 22,5 20,3 -5,5% ++

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 17,5 15,8 -4,3% ++

Woonstraat Neremweg 19,7 17,0 -6,8% ++

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 17,5 15,8 -4,3% ++

Bilzersteenweg buiten de omleiding 22,7 20,3 -6,0% ++

Fijn stof, PM10

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 24,7 24,3 -1,3% +

N79 tussen omleiding en centrum 24,5 24,3 -0,6% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 23,1 22,7 -1,3% +

Zuidelijke omleiding thv Jeker 22,9 22,5 -1,3% +

Wijkstraat 23,7 23,2 -1,6% +

Dijk 23,0 22,6 -1,3% +

Overhaemlaan thv Neremweg 23,2 22,7 -1,6% +

Wallen tussen N79 en N20 24,6 24,0 -1,9% +

Wallen noord 23,8 23,5 -1,0% 0

Elderseweg 23,6 23,1 -1,6% +

Leopoldwal 24,4 23,7 -2,2% +

N20 - Luikersteenweg 23,8 23,2 -1,9% +

N69 - Romeinse Kassei 23,5 23,1 -1,3% +

N614 - Hoeise Kassei 23,1 22,6 -1,6% +

N79 - St.-Truidersteenweg 23,0 22,6 -1,3% +

N20 - Hasseltsesteenweg 23,6 23,1 -1,6% +

N753 - Nieuwe Steenweg 23,4 22,9 -1,6% +

N730 - Bilzersteenweg 23,9 23,4 -1,6% +
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 22,5 -1,6% +

Woonstraat Neremweg 23,4 22,8 -1,9% +

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 22,5 -1,6% +

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,4 -1,6% +

Zeer fijn stof, PM2,5

N79 tussen Viséweg en Eerste Meistraat 17,5 17,3 -0,8% 0

N79 tussen omleiding en centrum 17,5 17,3 -0,8% 0

Noordelijke omleiding thv spoor 16,6 16,3 -1,2% +

Zuidelijke omleiding thv Jeker 16,5 16,2 -1,2% +

Wijkstraat 16,9 16,6 -1,2% +

Dijk 16,5 16,3 -0,8% 0

Overhaemlaan thv Neremweg 16,7 16,3 -1,6% +

Wallen tussen N79 en N20 17,5 17,1 -1,6% +

Wallen noord 17,0 16,8 -0,8% 0

Elderseweg 16,9 16,5 -1,6% +

Leopoldwal 17,4 17,0 -1,6% +

N20 - Luikersteenweg 17,0 16,6 -1,6% +

N69 - Romeinse Kassei 16,8 16,6 -0,8% 0

N614 - Hoeise Kassei 16,6 16,3 -1,2% +

N79 - St.-Truidersteenweg 16,5 16,3 -0,8% 0

N20 - Hasseltsesteenweg 16,9 16,6 -1,2% +

N753 - Nieuwe Steenweg 16,7 16,4 -1,2% +

N730 - Bilzersteenweg 17,1 16,8 -1,2% +

Weg tussen Jeker/Spoorlijn en Moerenpoort 23,0 22,5 -1,6% +

Woonstraat Neremweg 23,4 22,8 -1,9% +
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verontreinigende stof/wegvak jaarconcentratie (µg/m3) verschil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantie-
kader

referentie-
situatie

geplande
situatie

Weg tussen spoorlijn en Overhaemlaan 23,0 22,5 -1,6% +

Bilzersteenweg buiten de omleiding 23,9 23,4 -1,6% +



Bijlagen

100662_planMER Tongeren omleidingsweg_ER.doc
Pagina 340 van 340

30.6 Bijlage 19-1: Passende beoordeling

Zie toegevoegd ingebonden document ‘Passende beoordeling’
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Lidstaat: België - Vlaams gewest 

 

 Datum: juni 2012 

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project 

in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en  

habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)  

in navolging van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 

92/43/EEG) 

Naam en code betrokken 

Natura 2000-gebieden: 

Vogelrichtlijngebieden: 

- BE2200525 Bokrijk en omgeving 

- BE2200626 De Maten 

- BE2200727 Mechelse heide en vallei 

van de Ziepbeek 

Habitatrichtlijngebieden:  

- BE2200028 De Maten 

- BE2200035 Mechelse heide en vallei 

van de Ziepbeek 

- BE2200043 Bosbeekvallei en 

aangrenzende bos- en heidegebieden 

te As-Opglabbeek-Maaseik 

  een SBZ-V aangeduid onder de Vogelrichtlijn 

 

 een SBZ-H aangemeld onder de Habitatrichtlijn 

 

 een gebied waar een prioritair habitat voorkomt  

 

Titel en locatie betreffend 

plan / project: 

ZO en NO omleidingsweg te Tongeren 

Documentatie overgemaakt:  ter informatie (Habitatrichtlijn, art. 6, lid 4, 1
e
 alinea)  

Informeren van genomen compenserende maatregelen als waarborg voor  
samenhang van Natura2000-netwerk in geval van negatieve impact van een  
project/plan dat om dwingende redenen van groot openbaar belang toch  
wordt uitgevoerd  

of: 

 voor advies door de Europese Commissie  (Habitatrichtlijn, art. 6,  
lid 4, 2

e
 alinea) 

Informeren van genomen compenserende maatregelen als waarborg voor  
samenhang van Natura2000-netwerk in geval van negatieve impact van een  
project/plan dat om dwingende redenen van groot openbaar belang toch  

wordt uitgevoerd 

Bevoegde nationale instantie: Agentschap voor Natuur en Bos 

Koning Albert II laan 20, bus 8 

1000 - Brussel 

Contactpersoon - algemeen:  

 

Telefoon: 

Telefax: 

e-mail: 

Jeroen Nachtergaele 

Waarnemend Afdelingshoofd Beleid 

*32 (0)2 553 76 84  
*32 (0)2 553 76 85  
Jeroen.nachtergaele@lne.vlaanderen;be  

Contactperso(o)n(en) - 

betreffend SBZ: 

 

Telefoon: 

Telefax: 

e-mail: 

Benny Mathijs 

Agentschap voor Natuur en Bos 

Koningin Astridlaan 50 bus 5  

3500 Hasselt 

011 74 24 50 

011 74 24 99 

Benny.mathijs@lne.vlaanderen.be 

 Indien dit document vertrouwelijke informatie bevat, geef dan aan welke en verantwoord. 
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STAP 1. Passende beoordeling van de gevolgen 

van het plan of project op de SBZ  

1 Beschrijving SBZ en plan 

1.1 Beschrijving SBZ  

 
1.1.1 Situering SBZ 

 

Het plangebied is gesitueerd nabij en ter hoogte van Habitatrichtlijngebied ‘Jekervallei en 

bovenloop van de Demervallei’ (BE2200041).  

 

In 1996 werd een eerste reeks van speciale beschermingszones als Habitatrichtlijngebied 

aangeduid. In 2001 werd een herziening en uitbreiding van de afgebakende 

Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) door de Vlaamse regering goedgekeurd en voorgedragen aan 

de Europese Commissie.  

Het SBZ-H Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’ (BE2200041) werd aangewezen als 

Speciale Beschermingszone uit hoofde van de Habitatrichtlijn, omvat delen van de gemeenten 

Bilzen, Diepenbeek, Hoeselt, Riemst en Tongeren met een totale oppervlakte van 633 ha. 
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Figuur  1-1. Situering plan ten opzichte van SBZ (SBZ rood gearceerd) 

 

 
1.1.2 Criteria van de aanwijzing van de gebieden 

 
1.1.2.1 SBZ-H ‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’ (BE2200041) 

 

Dit SBZ-H werd aan de Europese Commissie voorgesteld met volgende omschrijving: 

 

‘Het gebied bevat delen van de boven- en middenloop van de Demer, met in het bijzonder de 

Dorpsbeemden te Diepenbeek, en delen van de middenloop van de Jeker. Het Grootbos is een 

eikenbos met een uitgesproken voorjaarsflora.’ 
 
Dit gebied werd voorgesteld als habitatrichtlijngebied voor volgende habitats en soorten: 

 Habitats van bijlage I 
6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia) 
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 
6430  Voedselrijke ruigten 
6510  Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
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9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 
91E0(+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) (prioritair habitat) 
 

 Bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn: 

1166 Kamsalamander – Triturus cristatus 

 

Binnen en nabij het plangebied komen de volgende aangemelde habitattypen voor: 6430 en 

6510 en 91E0. Hoewel niet aangemeld, zijn er in De Kevie ook relicten van habitattypes 7140 – 

Overgangs- en trilveen, 7220- Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) en 7230 – 

Alkalisch laagveen, hoewel deze niet op de habitatkaart aangeduid zijn. Potenties voor 

habitattype 6410 komen voor in De Kevie.  

 
1.1.3 Strikt te beschermen soorten over hele grondgebied: soorten in bijlage III Decreet 

Natuurbehoud 

 

Soorten van Bijlage III van Decreet Natuurbehoud (= soorten Bijlage IV van Habitatrichtlijn die 

voorkomen in Vlaanderen) die in betreffende SBZ voorkomen.  

 

 Kamsalamander Triturus cristatus 

De aangemelde Kamsalamander kwam voor in De Kevie, maar is er vermoedelijk niet langer 

aanwezig (Bron: http://www.kevie.be/fauna). Daarnaast komt ook de Europese bever voor in het 

gebied, hoewel het er niet voor is aangemeld. Het voorkomen van deze soort in Vlaanderen is 

een recent fenomeen.  

 

De Kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. De vrouwtjes worden tot 18 cm 

lang, mannetjes tot 16 cm. De buik is opvallend geel tot oranjerood met een ongelregelmatig 

patroon van grote zwarte vlekken. De kop, rug, flanken, staart en bovenzijde van de poten zijn 

donker- tot roodbruin, vaak met zwarte vlekken. Er zijn ook talrijke witte stippen op de flanken 

en de zijkanten van de kop. Tijdens de paartijd hebben de mannetjes een hoge rugkam, 

gescheiden van de staartkam. In die periode vertonen de zijkanten van de staart opvallende 

(zilver)witte tot blauwachtige streep.  

 

Bedreigingen:  

 Verdwijnen of tijdelijk droogvallen van voortplantingspoelen, 

 Verdwijnen van geschikte landbiotopen.  
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Figuur  1-2. Verspreiding van Kamsalamander en overige amfibieën in De Kevie. Figuur uit Aeolus 2004.  

 

 Baardvleermuis/ Brandt’s vleermuis Myotis mystacinus/ Myotis brandtii 

Beide soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Ze houden van parkachtig landschap, 

dorpen, tuinen en open weiden, vaak in de nabijheid van water. Ze jagen voornamelijk op 

vliegende insecten als langpootmuggen, dansmuggen, haften, vliegen, kevers en motten, maar 

vangt ook spinnen en rupsen op planten. Het jachtgebied ligt één à drie kilometer van het 

dagverblijf. Ze vliegen laag over de grond (tot zes meter), of volgt heggen. Geregeld houden ze 

pauzes, hangend aan een tak. Zowel 's zomers als 's winters kunnen ze gebruikmaken van door 

de mens gemaakte voorzieningen als tussen de muren in oude gebouwen, maar ook leven ze 

in grotten en bomen, onder de bast. 's Winters geven ze een voorkeur voor ondergrondse, 

koele plaatsen als grotten, mijnen, bunkers en kelders.  

 
Bedreigingen:  

 verdwijnen en verstoren van geschikte winter- en zomerverblijfplaatsen door bvb: 

 lawaaihinder en renovatie, 

 sloop en verlichting van gebouwen (of delen ervan), 

 kappen van bomen met holtes en loshangende schors, 

 verlies aan kwaliteit van het jachtgebied door: 

 verdwijnen van oude en zieke bomen, 

 intensieve bosbouw, 

 verdwijnen van open plekken en mantels en zomen in het bos, 

 schaalvergroting in de landbouw 

 verdwijnen onverlichte, aaneengesloten, verbindende landschapselementen tussen 

jachtgebieden en de zomerverblijfplaatsen. 

 

 Laatvlieger Eptesicus serotinus 

De Laatvlieger is met een vleugelspanwijdte tot 40 cm één van de grootste inheemse 

vleermuizen. Ze hebben een donkerbruine rugvacht, lichtbruine buik, een donkere snuit en oren 
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en een uitstekende staart. De brede vleugels zorgen ervoor dat de Laatvlieger relatief langzaam 

vliegt. De Laatvlieger is een cultuurvolger en bewoont het hele jaar door allerlei soorten 

gebouwen. Als jachtgebied wordt in hoofdzaak een open tot halfopen landschap geprefereerd, 

soms kilometers verwijdert van het dagverblijf. De laatvlieger komt algemeen verspreid voor in 

een groot deel van Europa, behalve Scandinavië. 

 
Bedreigingen: het verdwijnen en verstoren van geschikte winter- en zomerverblijfplaatsen. 

 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 

De Gewone dwergvleermuis is de kleinste en de meest algemene vleermuissoort in 

Vlaanderen. Ze verblijft zomer en winter in gebouwen, maar het bos vormt een belangrijk 

jachtgebied. Vooral randstructuren zoals lineaire landschapselementen, bosranden, paden, 

dreven en open plekken in het bos worden door de Gewone dwergvleermuis als jachtgebied 

gebruikt. Mannetjes bezetten in de nazomer een territorium in een gebouw, boom of 

vleermuiskast, waar ze ‘luid roepend’ vrouwtjes naartoe proberen te lokken om te paren.  

 
Bedreigingen: verdwijnen en verstoren van geschikte winter- en zomerverblijfplaatsen door het 
dichten van vliegopeningen van de verblijfplaatsen. 

 

 Rosse vleermuis Nyctalus noctula 

De Rosse vleermuis is met een vleugelspanwijdte tot 40 cm één van de grootste inheemse 

vleermuissooten. De rosse tot roodbruine kleur van de rugvacht is kenmerkend voor de soort. 

De vrij smalle vleugels van de Rosse Vleermuis zorgen ervoor dat ze een snelle vlucht kennen. 

De Rosse vleermuis verblijft in hoofdzaak in boomholtes van bomen met een dikke wand en 

holten met een kleine opening. Het jachtgebied omvat moerassen en andere waterrijke 

gebieden. De Rosse vleermuis komt algemeen verspreid voor in een groot deel van Europa, 

behalve Scandinavië en delen van het Middellandse-Zeegebied. 

 

Bedreigingen:  

 het verdwijnen van oude en zieke bomen met geschikte holtes en spleten, 

 vermindering aan areaal van waterrijke gebieden. 

 

 
1.1.4 Beschrijving SBZ en de integriteit van het gebied 

 
1.1.4.1 Abiotische kenmerken 

 

Het plangebied ligt op de grens van droog en vochtig Haspengouw. Binnen het plateau van 

droog Haspengouw situeert zich een breed uitgesneden Jekervallei, op 85 à 90 mTAW. De 

Quartaire deklaag betreft in hoofdzaak een leemlaag. De hoger gelegen percelen, behorende 

tot het vochtig Haspengouw, omvatten dunne (gemiddeld 2 m) leemgronden, terwijl de lager 

gelegen Jekervallei, behorend tot het droog Haspengouw, iets dikkere (5 tot 13 m) leemgronden 

omvat. Lokaal komen er percelen voor met (een afwisseling van) zand, zandleem, klei(lenzen) 

of veen als hoofdsoort of als bijmenging in de Quartaire deklaag. De dagzomende Tertiaire laag 

is er gevormd door de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (een grijsgroene, kleihoudende, zeer 

fijne zandlaag).  

De bodems t.h.v. de Jekervallei betreffen vochtige (d) tot zeer natte (f, i) en uiterst natte (g) 

leemgronden. 

 

De bovenste watervoerende laag omvat een dunne (ca. 2 tot 13 m) lemige deklaag en vormt 

het Quartaire Aquifersysteem (code 0153). Onder deze Quartaire watervoerende laag, 

bevinden zich de watervoerende lagen van het Tertiair, meer bepaald het Oligoceen 

Aquifersysteem (code 0400) gevormd door de Formaties van Sint-Huibrechts-Hern, Borgloon 

en Bilzen. 
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De stand van de grondwatertafel varieert sterk binnen het studiegebied en is sterk afhankelijk 

van de hoogteligging. In de Jekervallei varieert het grondwater tussen 0,5 en 1,0 m-mv (tijdelijk 

eventueel 3,0 m-mv), terwijl deze t.h.v. de hoger gelegen percelen varieert tussen 5,5 en 8,5 m-

mv. Het Hardel, hetgeen onderdeel uitmaakt van De Kevie (t.h.v. de Jekervallei), is een drassig 

gebied, met een grondwaterstand van minder dan 0,5 m-mv en lokaal sterke kweldruk. In de 

winter staat de grondwaterstand tot aan het maaiveld. 

 

De Kevie is gesitueerd in het deelbekken ‘Jeker en Heeswater’. De waterlopen stromen t.h.v. 

het plangebied van west naar oost. Ten zuiden van Tongeren splitst De Jeker in een noordelijke 

en zuidelijke tak, resp. de (nieuwe) Jeker (L2) en de Oude Jeker (L116). Ter hoogte van de 

Kevie vloeien de twee opnieuw samen. De waterlopen stromen er met een laag verval door een 

breed dal met parallel tussen beide takken de Flotsbeek.  

 

Uit fysico-chemische en biologische waterkwaliteitsmetingen blijkt een onvoldoende 

waterkwaliteit van de Jeker.  

 

Tabel 1-1: De fysico-chemische waterkwaliteit (PIO) van de Jeker (bron. VMM) 

meetpu

nt 

situering Prati-index (PIO)* 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

146000 opw brug Brugstraat, Lauw / opw 

plangebied 

4,16 5,14 5,90 6,05 6,19 5,24 5,4 5,4 4,2 

145500 afw brug Oude Blaarstraat - 

Hardelweg, Tongeren 

3,36 3,08 3,69 5,04    3,8  

144500 afw voetgangersbrug, 

Sluizenmolenweg, Sluizen / afw 

plangebied, na samenvloeien Jeker 

en Oude Jeker 

1,57 3,81 4,38 4,94 4,01 3,69 3,3 4,5 3,2 

* 
PIO: ≤1 niet verontreinigd (blauw), >1 - 2 aanvaardbaar (groen), >2 - 4 matig verontreinigd (geel), >4 – 8 verontreinigd 

(oranje), >8 zwaar verontreinigd (rood) 

 
Tabel 1-2: De biologische waterkwaliteit (BBI) van de Jeker (bron. VMM) 

meetpu

nt 

situering Belgisch Biotische Index (BBI)** 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

146000 opw brug Brugstraat, Lauw / opw 

plangebied 

4 3 2   3  4  

145500 afw brug Oude Blaarstraat - 

Hardelweg, Tongeren 

 4        

144500 afw voetgangersbrug, 

Sluizenmolenweg, Sluizen / afw 

plangebied, na samenvloeien Jeker 

en Oude Jeker 

5  4 6   4   

** 
BBI: 9-10 zeer goede kwaliteit (blauw), 7-8 goede kwaliteit (groen), 5-6 matige kwaliteit (geel), 3-4 slechte kwaliteit 

(oranje), 0-2 zeer slechte kwaliteit (rood) 
 

In de jaren ’60 werd de Jeker rechtgetrokken en genormaliseerd voor de sanering van 

waterzieke gronden voor ze bruikbaar te maken voor de landbouw en de stad Tongeren te 

vrijwaren van overstromingen. De natuurlijke structuur en de relatie van de waterlopen met hun 

omliggende vallei waren hierdoor verdwenen. Zeer recent (eind 2011, begin 2012) werd een 

beekherstelproject aangevangen met als doel de natuurlijke stroming en de structuurkwaliteit 

van de Jeker te verhogen.  
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1.1.4.2 Biotische kenmerken  

 

 Referentiesituatie 

 

Toestand bij het van kracht worden van betreffende richtlijn: Vogelrichtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 werd van kracht 

op 2 april 1982, Habitatrichtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 werd van kracht op 21 mei 1994. Indien geen gegevens van 

die periode gekend zijn wordt de situatie van de aanwijzing van betreffend gebied als referentiesituatie genomen:   

• SBZ-V in 1988 - Besluit Vl.Ex. van 17 oktober 1988 (B.S. 29 oktober 1988), aangepast door BVR van 23 juni 1998 
(B.S. 25/07/1998) en BVR van 17 juli 2000 (B.S.  31/08/2000), aangevuld met BVR van 22 juli 2005 voor het gebied 
‘kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist (B.S. 12/09/2005)  
• SBZ-H in 1996 (Beslissing Vl.R van 14 februari 1996), vervangen door aangevulde lijst in 2001 (Beslissing Vl.R 
van 4 mei 2001) die werd vastgesteld door BVR van 24 mei 2002 (B.S. van 17/08/2002), aangevuld door BVR van 
15 februari 2008( Schelde-Durme estuarium; Ijzerestuarium (B.S. 31/03/2008)  

 

De gegevens bij aanmelding staan vermeld onder 1.1.2.  

In 2011-2012 werd een project tot beekherstel van de Jeker uitgevoerd. Dit leidt tot een 

natuurlijkere waterhuishouding met verhoogde bergingscapaciteit, wat de natuurwaarden ervan 

ten goede komt en zal komen (zie verder).  

 

 

 Huidige situatie 

 

Beschrijving biologische waardering, natuurtypes en habitats 

 

Het natuurcomplex ‘De Kevie’ wordt gekenmerkt door een afwisseling van voedselrijke 

cultuurgraslanden (hp+), vochtige hooilanden (hc, hu), voedselrijke ruigten (hr, hrb, ku), natte 

Moerasspirearuigten (hf, hfb, hfc), rietlanden (mr, mrb), struweelopslag (sz), loofhout- (n) en 

populieraanplanten (lh, lhb, lhi) en relicten van alluviale bossen. Het gebied omvat bovendien 

nog heel wat kleine landschapselementen, zoals houtkanten (khcr, khgml, khu-), bomenrijen 

(kbfr, kbp, kbq, kbs) en poelen (kn). Deze ecotopen zijn op de BWK aangeduid als biologisch 

waardevol en zeer waardevol. 

De Kevie is bovendien aangeduid als gebied van belang voor fauna.  

 

De centrale as doorheen het complex van De Kevie is de Jeker. Uit de ecologische 

inventarisatie van deze waterloop (Aeolus 2002) blijkt dat deze ter hoogte van het plangebied 

gekenmerkt wordt door zwakke tot zeer zwakke structuurkenmerken. Zoals blijkt uit de 

discipline oppervlaktewater heeft het complex van De Kevie te kampen met verdroging doordat 

de waterlopen in het verleden rechtgetrokken en genormaliseerd werden. De interactie tussen 

waterloop en vallei werd door deze ingrepen verstoord.  

 

Door de mindere waterkwaliteit en de relatief hoge stroomsnelheid is de waterplantenvegetatie 

van de Jeker zwak ontwikkeld. De vervuilingtolerante Schedefonteinkruid komt nagenoeg over 

de volledige waterloop voor. De oevers zijn vooral begroeid met typische stikstofindicatoren. 

 

Desondanks hebben de graslanden, moerassen en bossen in de vallei van de Jeker een hoge 

botanische kwaliteit.  

 

De graslanden betreffen bloemrijk hooiland en schraalland, waaronder dottergraslanden, 

blauwgrasland, kamgrasweiden met overgang naar dotterbloemgrasland en mooi ontwikkelde 

glanshaverhooilanden. Typische soorten voor dergelijke graslanden in de Jekervallei zijn 

knolsteenbreek, brede orchis, dotterbloem en trosdravik.  

De grote eigenheid van de terreinen bestaat uit een combinatie van soorten die eerder 

thuishoren in schrale hooilanden (Hazenzegge, Echte koekoeksbloem, Ruige zegge, Brede 

orchis, Veldlathyrus, …) en wat voedselrijkere hooilandsoorten zoals Groot streepzaad. 

 

In venige depressies in de Kevie komen zeldzame soorten als wateraardbei, vleeskleurige 

orchis en rietorchis voor, soorten van kleine zeggegemeenschappen. Ze worden gekenmerkt 

door een natuurlijke contactzone tussen basenrijke kwel en stagnerend oppervlaktewater.  
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In het gebied komen alluviale bossen met veenvorming en talrijke populierenbossen voor, 

afgewisseld met vochtige ruigten, moerassen en rietland. Door het feit dat dit gebied een zeer 

rijke bodem heeft, ontwikkelen er nitrofiele ruigten met Grote brandnetel, Harig wilgenroosje, 

Gewone smeerwortel en Kleefkruid.  

Verspreid in De Kevie komen enkele kleinere percelen met alluviaal bos voor. Het betreft hier 

nitrofiele elzenbossen. De huidige verstoringinvloed is er (plaatselijk) echter groot. 

 

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de in het Habitatrichtlijngebied en nabij het 

plangebied voorkomende habitats volgens de Habitatrichtlijn
1
  

 

 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinioin)  

Dit habitattype omvat pijpenstrootjegraslanden, beter bekend onder de naam blauwgrasland. 

Blauwgraslanden zijn onbemeste, één keer per jaar gehooide graslanden die ’s winters 

plasdras staan en ’s zomers oppervlakkig uitdrogen. Ze danken hun naam aan de 

aspectbepalende blauwachtige kleur door de aanwezigheid van soorten als Pijpenstrootje, 

Blauwe zegge, Zeegroene zegge, Blonde zegge, Tandjesgras en Blauwe knoop. 

Blauwgraslanden kunnen echter ook bruin ogen door de aanwezigheid van mossen en soorten 

als Biezenknoppen. Vertegenwoordigers op minerale bodems zijn veel bloemrijker dan op meer 

venige bodem. Binnen de Vlaamse natuurtypen zijn er twee vormen 

 

 Blauwgrasland in enge zin betreft een strikt omschreven plantenassociatie met, naast 
bovenvermelde soorten, kensoorten als Spaanse ruiter, Blonde zegge, Vlozegge en in 
mindere mate ook Blauwe zegge. Daarnaast komen nog tal van begeleidende, doorgaans 
zeldzame plantensoorten voor. Dit subtype komt voor op neutrale tot basische bodems.  

 De Veldrusassociatie wordt gekenmerkt door het gezamenlijk voorkomen van Klein 
glidkruid en Veldrus. Dit was één van de typische vegetaties in de historische wastines. 
Dit subtype komt voor op (zwak) zure bodems.  

In ruimere zin worden ook de voedselarme Dotterbloemgraslanden met veel Veldrus, 
Blauwe zegge, Zwarte zegge, Biezenknoppen, Kale jonker, Brede orchis en Gevlekte orchis 
in dit habitattype opgenomen. Daarnaast komen nog enkele rompgemeenschappen voor.  

Structuurrijke vegetaties hebben een groot faunistisch belang, vooral voor ongewervelde dieren. 

Blauwe knoop is de voedselplant van de Moerasparelmoervlinder. De Zilveren maan heeft 

Moerasviooltje als waardplant. Een typische sprinkhanensoort is de Zompsprinkhaan. Ook 

Moerassprinkhaan kan er voorkomen.  

 

Milieukarakteristieken: Het habitattype komt voor op onbemeste, matig zure tot neutrale, vaak 

venige en/of lemige bodems met gebufferd grondwater. In de winter mag het waterpeil boven 

het maaiveld reiken, maar overstroming met voedselrijk water is nefast. In de zomer drogen de 

standplaatsen oppervlakkig uit. Lokaal worden door toedoen van ijzerrijke kwek de fosfaten 

onbeschikbaar voor de vegetatie. Veldrusassociateis komen voor op onbemeste, venige 

zandgronden met lateraal bewegend grondwater. In tegenstelling tot blauwgraslanden betreft 

het vaak standplaatsen met ondiepe, basenarme kwel die ’s winters sporadisch onder water 

kunnen staan. Rompgemeenschappen met Blauwe knoop komen voor op licht zure tot neutrale 

en meestal lemige zandbodems. De kritische bovengrens voor een goede habitatkwaliteit ligt 

voor atmosferische stikstofdepositie tussen de 15 en 25 kg N/ha/jaar. 

 

Verspreiding: Dit habitattype is uiterst zeldzaam in Vlaanderen. De rompgemeenschappen 

hebben een ruimer verspreidingsgebied. In boszomen, dreven en wegbermen kunnen kleine 

relicten stand houden bij gepast beheer.  

Op heden niet aanwezig in Deelgebied 6 van het SBZ-H.  

 

Bedreigingen: 

 Elke verstoring van de delicate waterhuishouding leidt tot snelle achteruitgang van 
typische soorten.  

                                                                 
1
 Decleer K. (red.), 2007 
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 Eutrofiëring leidt tot het ontstaan van soortenarme begroeiingen met dominantie van 
grassen zoals Pijpenstrootje, Moerasstruisgras of Gestreepte witbol; 

 Zonder jaarlijks of regelmatig maaibeheer evolueren deze vegetaties naar bloemrijke 
ruigten met Moerasspirea of Hennegras en op langere termijn naar struweel en bos. 

 

 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 
alpiene zones 

Dit habitattype omvat voedselrijke ruigten langs waterlopen en boszomen. Dinnen de Vlaamse 

natuurtypen zijn er drie relevante plantengemeenschappen: 

 Het Moerasspireaverbond omvat ruigten die van nature voorkomen, in valleien en langs 
rivieroevers. Het zijn ruigten en zomen op stikstofrijke en natte standplaatsen die in 
mindere of meerdere mate onder invloed staan van overstromingen, hetzij door 
oppervlaktewater, hetzij door opstijgend grondwater. Het habitattype is beperkt tot 
alluviale moerasvegetaties zonder een duidelijk graslandkarakter (bv. Geen dominantie 
van grassen of andere typische graslandsoorten). Kensoorten zijn Moerasspirea, Poelruit, 
Adderwortel, Moesdistel, Harig wilgenroosje, Echte valeriaan en Bosbies. Op 
voedselarmere bodems zijn deze ruigten vaak minder fors ontwikkeld en speelt Grote 
wederik vaak een dominante rol.  

 Het verbond van Harig wilgenroosje omvat natte ruigten langs waterlopen op 
voedselrijkere standplaatsen dan het Moerasspireaverbond. Deze vegetaties worden in 
hoofdzaak gekenmerkt door de hoge aanwezigheid en dominantie van Harig 
wilgenroosje. In goed ontwikkelde gemeenschappen komen daarnaast ook Gewone 
smeerwortel, Haagwinde, Moerasandoorn, Groot hoefblad en Koninginnenkruid voor.  

 Nitrofiele boszomen en –ruigten komen voor langs schaduwrijke randen van bossen of 
dreven, op zones die nooit overstromen. De belangrijkste kensoorten zijn Grote 
brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Look-zonder-look, Zevenblad en Witte dovenetel, 
naast soorten als Dagkoekoeksbloem, Geel nagelkruid, Bosandoorn, Grote muur en 
Robertskruid. 

 

Voedselrijke ruigten herbergen doorgaand een grote faunistische diversiteit. Zonnige, 

kruidenrijke zomen langs bosranden trekken grote aantallen bloembezoekende insecten aan 

zoals vlinders en zweefvliegen en spinnen. Opvallende soorten hier zijn Spaanse vlag, 

Bosrandspinner en Teunisbloempijlstaart. Andere vermeldenswaardige soorten zijn Kleine 

ijsvogelvlinder, Grote weerschijnvlinder en Nachtpauwoog, Bramensprinkhaan, 

Greppelsprinkhaan, Moerassprinkhaan, Gouden sprinkhaan en Rosse sprinkhaan. Ook tal van 

broedvogels, zoals Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Blauwborst en Paapje komen er voor. 

 

Milieukarakteristieken: Langs waterlopen is het Habitattype gebonden aan vochtige tot natte, 

zwak zure tot basische, matig tot sterk stikstofrijke standplaatsen die vaak tijdelijk onder water 

staan. De overstromingen met water van goede kwaliteit zorgen voor een natuurlijke aanvoer 

van nutriënten en ook de snelle strooiselafbraak draagt bij aan het voedselrijk karakter. Langs 

bosranden en in open plekken in loofbos of in holle wegen of graften komt het habitattype voor 

op matig vochtige, humeuze bodems, vaak op (licht) beschaduwde standplaatsen.  

 

Verspreiding: Voedselrijke natte ruigten zijn zeer tot uiterst zeldzaam, maar komen verspreid 

over heel Vlaanderen voor. De oppervlakte van mantel- en zoomvegetaties is niet bekend maar 

goed ontwikkelde vormen zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam.  

In het studiegebied is het habitat verspreid aanwezig. Aeolus (2004) beschrijft in het Hardel 

deze vegetatie in een gerooid populierenbestand. Met soorten als Harig wilgenroosje, Gewone 

smeerwortel, Moerasspirea, Rietgras, Hagewinde, Grote engelwortel en Moesdistel.  

 

Bedreigingen: 

 Door eutrofiering (door storten van tuinafval, maaien zonder verwijderen van maaisel, 
herbiciden, verhoogde stikstofdepositie, …) nemen soorten als Grote brandnetel, 
Kleefkruid, Akkerdistel en Zevenblad sterk toe, waarbij minder concurrentiekrachtige 
soorten overwoekerd worden. 

 Verdroging door het terugdringen van natuurlijke dynamiek van waterlopen door 
dijkversterkingen en waterbeheersingswerken en drainage van de grondwatertafel.. 
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 Verruiging en verbossing door achterwege blijven van het maai- of graasbeheer;  

 Zeer scherpe overgangen tussen bos en open gebied, met reductie van beschikbare 
ruimte tot gevolg.  

 Overgang van een hakhoutcultuur naar gesloten hooghoutbestanden zorgde voor een 
sterke achteruitgang van de soorten van bosranden.  

 Overwoekering door exoten, zoals Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien en 
Canadese guldenroede. 

 

 

 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Dit habitattype omvat Glanshavergraslanden van droge tot vochtige bodems en enkele 

associaties van het Grote vossenstaartverbond van periodiek overstroomde bodems. 

 
Glanshavergraslanden (Arrhenatherion) bestaan uit hooilanden, hooiweiden, graslanden met 
extensieve seizoensbeweiding of zomen, vaak met een uitbundig bloeiaspect met veel 
composieten en schermbloemigen. Door het afnemen van het zuivere hooibeheer en de 
intensivering van de landbouw zijn er buiten natuurreservaten nauwelijks goed ontwikkelde 
glanshavergraslanden bewaard gebleven. Op bermen en dijken komt dit type nog talrijk voor, zij 
het in een enigszins gewijzigde vorm. Er is een grote variatie aan verschijningsvormen 
naargelang de standplaats (bodemtype, drainageklasse, voedselrijkdom en eventueel 
overstromingsduur). Er zijn verschillende overgangen naar andere graslandtypen mogelijk. 
Enkele typische kensoorten van het Glanshaververbond zijn Groot streepzaad, Grote bevernel 
en Glad walstro.  
 
In Vlaanderen komen Glanshavergraslanden voornamelijk in verarmde vorm voor:  

 Langs wegbermen en dijken komen vrij algemeen vegetaties voor met amper of geen 
Glanshaververbond-kensoorten, gedifferentieerd door Peen en Gewone bereklauw. 

 In wegbermen en landbouwhooilanden op zandige bodems vindt men graslanden met 
Knoopkruid, Duizendblad, Vertakte leeuwentand, …. 

 

Ook enkele zeldzame graslandtypes van het Grote vossenstaartverbond (Alopecurion) behoren 

tot dit habitattype. Deze graslanden staan tijdens de winter gedurende een belangrijke periode 

onder water. Grote vossenstaart (Alopecurus pratensis) is vaak dominant aanwezig. Deze soort 

komt echter ook in andere graslandtypes voor en wordt vaak ingezaaid zodat ze niet als 

kensoort kan beschouwd worden. Het voorkomen of ontbreken van een aantal differentiërende 

soorten maakt een onderscheid met andere graslandtypen mogelijk. In Grote 

vossenstaartgraslanden ontbreken de drogere soorten van Glanshavergraslanden zoals 

Goudhaver, Margriet en Duizendblad. Het voorkomen van een aantal natte soorten zoals 

Rietgras, Liesgras, Fioringras, Krulzuring, Tweerijige zegge en Moeraszegge differentieert het 

Grote vossenstaartverbond van het Glanshaververbond en Kamgrasweiden.  

 

In Vlaanderen onderscheidt men drie associaties van het Grote vossenstaartverbond:  
o Een associatie met Kievitsbloem (Fritillario-Alopecuretum pratensis) is momenteel uit 

Vlaanderen verdwenen. De Leievallei vormde het bolwerk voor de verspreiding van 
Kievitsbloem in Vlaanderen. De soort kwam ook voor op enkele groeiplaatsen in de 
Kempen. 

o De associatie van Grote Pimpernel en Weidekervel (Sanguisorbo–Silaetum) komt nog in 
relictvorm voor in de vloeiweiden van Lommel in de bevloeiingsgreppels. 

o De associatie met Weidekerveltorkruid omvat graslanden met algemene soorten zoals 
Grote vossenstaart, Pinksterbloem, Paardenbloem, Scherpe en Kruipende boterbloem, 
Krulzuring, Ruw beemdgras en Italiaans raaigras. Het voorkomen van 
Weidekerveltorkruid is hier een indicator voor het habitattype.  

 

Milieukarakteristieken: Dit habitatype is gebonden aan onbemeste, matig vochtige tot droge, 

neutraal tot kalkhoudende en basische, min of meer voedselrijke gronden, meestal op klei-, 

lemig zand- en leemgronden. Glanshavergraslanden zijn grondwateronafhankelijk en 

overstroming komt zelden of niet voor. Zuidgeëxposeerde graslanden zijn vaak beter 
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ontwikkeld. Grote vossenstaartgraslanden zijn wel gebonden aan regelmatige winterse 

overstromingen en voor een goede ontwikkeling is een goede waterkwaliteit essentieel.  

 

Verspreiding: Glanshavergraslanden zijn ‘zeer tot uiterst zeldzaam’ geworden en grotendeels 

teruggedrongen tot bermen, dijken en beheerde percelen in natuurreservaten. Goed 

ontwikkelde hooilanden van het Grote vossenstaartverbond zijn nog slechts ‘marginaal 

aanwezig’. Hooilanden met Kievitsbloem zijn verdwenen uit Vlaanderen maar komen nog voor 

in het Frans gedeelte van de Leievallei. De vindplaatsen van hooilanden met 

weidekerveltorkruid zijn beperkt tot de IJzervallei en een perceel in de Leievallei.  

 

Bedreigingen: Intensivering van de landbouw is nefast. Het betreft hier ondermeer 

herbicidengebruik, omvorming van hooi- naar begrazingsbeheer, scheuren en bemesten van 

grasland, beplanting met populier. Zonder maaibeheer evolueren deze hooilanden naar 

ruderale gemeenschappen of nitrofiele zomen. Beplanting met Populier. Overstromingen met 

verontreinigd water leiden tot het verdwijnen van gevoelige soorten. Opspuitingen en dijkwerken 

in grote riviervalleien 

 

 7140 Overgangs- en trilveen 

 

Dit habitattype groepeert de actieve verlandingsvegetaties van oligo- en mesotrofe 

overgangsmilieus. Er is actieve veenvorming en de vegetatie staat steeds onder invloed van 

enerzijds neerslagwater en anderzijds grond- en/of oppervlaktewater. Ze situeren zich ruimtelijk 

en temporeel tussen water- en landgemeenschappen of tussen hoog- en laagveen.  

Afhankelijk van de zuurtegraad, de mineralenrijkdom en de voedselrijkdom vna het milieu, 

worden een aantal subtypes onderscheiden:   

 Subtypes van zure tot zwak zure, mineralenarme, oligotrofe milieus (eerder verwant met 

hoogveen); 

 Subtypes van zwak zure tot neutrale, licht mineralenrijke oligo- tot mesotrofe milieus 

(eerder verwant met zuur tot neutraal laagveen); 

 Subtypes van neutraal tot basische, mineralenrijke, mesotrofe milieus (eerder verwant 

met kalkrijk laagveen).  

 

Milieukarakteristieken: Het habitattype komt tot ontwikkeling door verlanding van open water 

met veenmossen of drijvende vegetatiematten of is gebonden aan natte tot uiterst natte 

veenbodems die gedurende het ganse jaar met water verzadigd zijn. Het waterpeil ligt jaarrond 

ter hoogte van het maaiveld ofwel zijn de drijvende vegetaties in staat de (beperkte) 

schommelingen van het waterpeil te volgen. De waterkwaliteit is goed en varieert van oligotroof 

tot mesotroof en van zuur tot neutraal. Er is vaak in mindere of meerdere mate een invloed van 

mineraalrijke kwel. Overstroming met voedselrijk water komt niet voor of is beperkt.  

 

Verspreiding: Het habitat is uiterst zeldzaam in Vlaanderen. Het heeft zijn hoofdverspreiding in 

de Kempen.    

 

Bedreigingen:  

 Verstoringen van de complexe waterhuishouding, zowel kwalitatief als kwantitatief. Een 

verstoring van één van de componenten volstaat al om heel het habitattype negatief te 

beïnvloeden. Voor bepaalde subtypen is overstroming met oppervlaktewater nefast. 

 Bij verdroging of verbossing groeien trilvenen vast aan het moedersubstraat en lopen ze 

het risico van in de winter langdurig te worden overspoeld met voedselrijk water. 

 Oppervlakkige verdroging leidt reeds tot toenemende mineralisatie en eutrofiëring. Dit 

leidt tot toename van de vegeatieproductie en vergrassing en wordt successie naar 

struweel of bos versneld 

 Het achterwege blijven van een specifiek beheer 

 Sterke versnippering van de relicten, waardoor de vereiste milieuomstandigheden niet of 

onvoldoende gehaald worden voor een optimale ontwikkeling 

 Betreding 
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 7220 Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) 

 

Tufsteen bestaat uit kalkafzettingen die ontstaan in bronnen en bovenlopen van beekjes met 

erg kalkrijk water, waar dunne laagjes calciumbicarbonaat afgezet worden op de in het water 

aanwezige blaadjes, takjes, enz.  

Dit habitattype komt voor in reliëfrijke streken met een ondergrond met kalksteen, kalkrijke 

zanden of mergels en krijt, waar kalk in grote hoeveelheden oplost in het grondwater. Wanneer 

dit grondwater aan het oppervlak komt, daalt de koolzuurconcentratie zodat het 

calciumcarbonaat neerslaat.  

Onder de aquatische macrofauna zijn een aantal, doorgaans zeldzame organismen, specifiek 

gebonden aan neutrale tot basenrijke, permanente bronmilieus.  

 

Milieukarakteristieken: Het habitattype is gebonden aan mineraalrijke bronnen en bronbeken op 

steile hellingen in streken met kalkrijke bodem. Het water is helder, zuurstofrijk en heeft een min 

of meer constante temperatuur. Neerslag en accumulatie van kalk leidt tot actieve vorming vna 

tufsteen.  

 

Verspreiding: Goed ontwikkeld habitat komt in Vlaanderen niet voor. Er kunnen wel 

kleinschalige kalkafzettingen voorkomen in streken met een kalkrijke ondergrond. De 

belangrijkste vindplaatsen zijn de regio rond Brussel en Leuven (Brusseliaanzanden), Zuid-

Limburg met afzettingen in Zammelen en Borgloon en niet meer actieve afzettingen in de 

Jekervallei.     

 

Bedreigingen:  

 Grondwaterwinning, drainage of verminderde infiltratie in het infiltratiegebied en 

beschadiging van ondoorlaatbare lagen leiden tot het droogvallen van de bron; 

 Eutrofiëring; 

 Dichtstorten van bronnen en graafwerken; 

 Versnelde afvoer van bronwater bij uitdiepen of rechttrekken van bronbeekjes; 

 Betreding en vertrapping. 

 

 7230 Alkalisch laagveen 

 

Dit zijn laagvenen waar de vegetatie in contact staat met min of meer alkalisch grond- of 

oppervlaktewater. De venige afzettingen zijn vaak beperkt vanwege de lage biomassaproductie 

en wisselen soms af met lagen van kalkneerslag. Snelle, forse groeiers maken in dit milieu 

geen kans. Goed ontwikkelde alkalische laagvenen behoren tot de soortenrijkste 

plantengemeenschappen van Vlaanderen met een groot aantal sterk gespecialiseerde en 

bedreigde soorten. 

De vegetatie bestaat vooral uit lage schijngrassen en (bruin)mossen. Kenmerkend zijn o.a. 

Tweehuzige zegge, Dwergzegge, Vlozegge, Blonde zegge, Schubzegge, Gele zegge, Blauwe 

zegge, Armbloemige waterbies en Breed wollegras. De mosflora is uitgesproken soortenrijk. Er 

groeien ook talrijke kruiden, waaronder orchideeën. Knopbies kan een markante plaats 

innemen. Paddenrus en puntmossen treden in wat voedselrijkere en/of verstoorde milieus meer 

op de voorgrond.  

De ongewervelde fauna heeft veel soorten gemeen met andere laagproductieve vegetatietypes 

van natte standplaatsen. De slakkenfauna is evenwel soortenrijker.  

 

Milieukarakteristieken: Het habitattype komt voor op oligo- tot mesotrofe, stikstof- en 

fosfaatarme, matig zure tot matig basische, al dan niet kalkhoudende gronden. De 

standplaatsen worden gevoed door kalkrijk oppervlakte- of grondwater. De grondwaterstand is 

permanent hoog en schommelt rond maaiveld. Winterse overstromingen komen niet voor, tenzij 

kortstondig met stagnerend, opstijgend grondwater. Nutriënten zijn aanwezig, maar hebben een 

zeer lage mobiliteit door de binding van fosfaat aan calcium of ijzer.  

 

Verspreiding: In Vlaanderen slechts marginaal aanwezig. Vindplaatsen liggen in de Kempen, in 

het Torfbroek (Kampenhout) en in duinpannen (echter habitattype 2190). 
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Bedreigingen:  

 Drooglegging en ontginning 

 Verdroging en eutrofiëring. Indien de invloed van kwelwater vermindert, treedt verzuring 

op 

 Stagnatie van regenwater leidt tot verzuring. Dit kan ontstaan door opstuwing van het 

waterpeil om regionale verdroging tegen te gaan, of omdat afwateringsgreppels niet meer 

onderhouden worden 

 Stopzetten van het maaibeheer leidt tot verbossing 

 Eutrofiëring van kanalen en irrigatiegrachten van waaruit infiltratie gebeurt.  

 

 91E0(+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) (prioritair habitat) 

 

Dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion), Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae) 

en Wilgenbossen (Salicion albae), die vooral voorkomen op alluviala bodems langs waterlopen 

en in moerassige depressies. Witte els (Alnus incana) en de bijhorende plantengemeenschap 

(Alnion ancanae) is evenwel niet autochtoon in Vlaanderen. In Vlaanderen kunnen de volgende 

subtypes, die elkaar soms overlappen, voorkomen: 

 Goudveil-Essenbossen van bronnen en bronbeken (Carici remotae-Fraxinetum). 

 Beekbegeleidende Vogelkers-Essenbossen (Pruno-Fraxinetum) en Essen-Iepenbossen 

(Fraxino-Ulmetum), die in hoofdzaak voorkomen op bodems die in de winter van uit de 

waterloop kortstondig kunnen overstromen.  

 Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae), die in hoofdzaak voorkomen op meer venige 

bodems, met vaak langdurig stagnerend oppervlaktewater of een sterke kweltoevoer. 

 Ruigte-Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum), ook wel eutroof elzenbroek genoemd, is 

typerend voor voedselrijke standplaatsen met vaak soortenarme ondergroei. 

 Mesotrofe broekbossen (Carici elongatae–Alnetum) komen voor op minder voedselrijke 

standplaatsen. 

 Oligotrofe broekbossen (Carici laevigatae-Alnetum) zijn oligotroge types van 

Elzenbroekbossen, die zich ontwikkelen op voedselarme plaatsen met mineraal 

grondwater dat gedurende het hele jaar dicht tegen het maaiveld staat. 

 Zachthout-ooibossen (Salicion albae) zijn typische climaxbossen van hoog uitgroeiende 

Wilgen in de natuurlijke overstromingszones van grote rivieren. 

 

Milieukarakteristieken: Alle types komen voor op zware bodems, algemeen rijk aan alluviale 

afzettingen ofwel op venig substraat. Ze worden periodiek overstroomd door de jaarlijkse 

stijging van het waterniveau in rivier of moeras. In vergelijking met de Veenbossen (habitat 

91D0) treedt er bij nagenoeg alle bostypes bij lage grondwaterpeilen een betere drainage en 

doorluchting van de bodem op. 

 

Verspreiding: De verschillende types komen in Vlaanderen verspreid en zeldzaam tot zeer 

zeldzaam voor:  

 Goudveil-Essenbos: in de reliëfrijke gebieden van het Brabants district. 

 Vogelkers-Essenbos: alluvia langs waterlopen. 

 Essen-Iepenbos: alluvia van grote rivieren, oud-boskernen zeer zeldzaam. 

 Ruigte-Elzenbos: verspreid in valleigebieden, vaak jonge verbossingen.  

 Mesotroof Elzenbroek: zeldzaam. 

 Oligotroof Elzenbroek:zeldzaam. 

 Permanente zachthoutooibossen:zeldzaam. 

In de Jekervallei in het algemeen, en in de Kevie in het bijzonder zijn alluviale bossen nog vrij 

zeldzaam. Evenwel kan gesteld worden dat de populierenpercelen de natuurlijke standplaatsen 

betreffen voor diverse typen alluviale bossen. Enkele alluviale bossen komen voor ter hoogte 

van het kruispunt van de spoorlijn met de Jeker. Aeolus (2004) beschrijft deze als volgt: de 

boomlaag is variabel en storingsinvloed plaatselijk groot, met een vrij hoog aandeel aan 

stikstofminnende plantensoorten als Grote brandnetel, Look-zonder-look, Zevenblad, Dolle 



Beschrijving SBZ en plan 

 

  , Revisie  
Verscherpte natuurtoets / passende beoordeling, rev 2 

Pagina 19 van 70 

 

kervel, Gewone vlier en Kleefkruid. Daarenboven werden een aantal bosplanten vastgesteld 

zoals Muskuskruid, Speenkruid, Schaduwgras, Bosklimopereprijs, Gewone es, IJle zegge, 

Drienerfmuur, Aalbes, Bosandoorn, Bosbingelkruid en Mannetjesvaren. Het noordelijk deel van 

het Hardel is een zeer nat elzenbroekbos en wordt gekenmerkt door een aantal moeras- en 

waterplanten in de ondergroei.  

 

Bedreigingen:  

 Verruiging treedt op door verdroging (ten gevolge van waterwinning, inpoldering, drainage 

of ontwatering) en door toevoer of overstromingen van water met slechte kwaliteit. 

 Beekruimingen zorgen voor ophogingen van oevers en verstoring van de hydrologie en 

bodem. 

 Door rechttrekking, verbreding en oeverversteviging wordt de natuurlijke dynamiek van de 

waterloop gewijzigd, evenals door hydrologische wijzigingen in het bovenstrooms gebied.  

 Versnippering. 

 Gevoelig voor intensieve recreatie, maar voor doorsnee recreant weinig toegankelijk.  

 In het verleden werden veel waardevolle structuur- en soortenrijke alluviale en 

broekbossen omgevormd naar intensieve, economisch georiënteerde populieraanplanten. 

Dit ging gepaard met drainage, kaalslagpraktijken en korte omlooptijden met grote 

exploitatieschade (bv. Bodemverdichting en spoorvorming) en een sterke degradatie door 

soortenverlies, homogenisering en structuurverlies. 

 

 

Beschrijving soorten
2
.  

De visbestanden op de Jeker en de Oude Jeker zijn zeer slecht ontwikkeld. Zowel de 

soortendiversiteit als de densiteiten zijn laag (zie onderstaande tabellen). Ten opzichte van de 

opnames in 1996 is het verdwijnen van bermpje en riviergrondel een slechte zaak.  

 

                                                                 
2
 Bron: www.natuurpuntwal.be, waarnemingen.be. 

http://www.natuurpuntwal.be/
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Tabel 1-3. Visbestandsopnames (Bron: vis.milieuinfo.be) 

Datum 
Meetpunt 
Lambert X/Y 

Vissoort 
Aantal/100 
m 

Visindex Beoordeling 

Jeker 

14/05/1996 
aan de Motmolen 
227103,17 /  163310,07 

driedoornige stekelbaars 3 0,45 matig 

    paling 1     

    riviergrondel 1     

    snoek 6     

  
Tongeren 
225765,73 /  162117,96 

bermpje 4 0,3 ontoereikend 

    driedoornige stekelbaars 11     

    tiendoornige stekelbaars 1     

  
in bos aan de bodemval 
 

riviergrondel 10 0,2 slecht 

12/03/2002 
in bos aan de bodemval 
 

blankvoorn 1 0,52 matig 

    driedoornige stekelbaars 514     

    karper 7     

    rietvoorn 2     

    winde 1     

13/03/2006 
in bos aan de bodemval 
 

driedoornige stekelbaars 8 0,48 matig 

    karper 1     

    rietvoorn 2     

    winde 1     

9/03/2010 in bos aan de bodemval driedoornige stekelbaars 19 0,2 slecht 

      

Oude jeker 

14/05/1996 
Tongeren 
228626,54 /  163173,64 

bermpje 1 0,23 ontoereikend 

  driedoornige stekelbaars 20   

  goudvis 2   

12/03/2002  driedoornige stekelbaars 117 0,2 slecht 

13/03/2006  driedoornige stekelbaars 7 0,2 slecht 

9/03/2010  driedoornige stekelbaars 1,28 0,2 slecht 

 

De vallei van de Jeker is vooral belangrijk voor vogelsoorten van natte en vochtige biotopen. 

Het voorkomen van broedgevallen van bijvoorbeeld blauwborst, waterral, rietgors en rietzanger 

hangt samen met de aanwezigheid van rietland en voedselrijke ruigtes. In de populierenbossen 

broeden een aantal koppels wielewaal, en ook zijn er hoge dichtheden van bosrietzanger.  

Zoogdieren die in het gebied voorkomen zijn ondermeer vos, ree, das en bever. Ook 

vleermuizen komen er voor. In de plassen kwam de kamsalamander voor. Andere amfibieën 

zijn er de gewone pad, kleine en alpenwatersalamander. 

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de in het Habitatrichtlijngebied voorkomende soorten 

van Bijlage II volgens de Habitatrichtlijn
3
 : 

Zoals hoger vermeld, kwam de aangemelde Kamsalamander voor in De Kevie, maar is er 

vermoedelijk niet langer aanwezig (Bron: http://www.kevie.be/fauna). Hoger beschreven zijn 

ook de baardvleermuis, Brandt’s vleermuis, laatvlieger, dwergvleermuis en rosse vleermuis.  

Daarnaast komt ook de Europese bever voor in het gebied, hoewel het er niet voor is 

aangemeld.  

 

 Europese bever Castor fiber 

De Bever is het grootste knaagdier van Europa. Volwassen dieren kunnen gemiddeld 20 (max. 

30) kg wegen. Met de korte voor- en achterpoten bewegen ze zich op het land onhandig 

                                                                 
3
 Decleer K. (red.), 2007 
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waggelend voort. Met hun gestroomlijnde vorm, kleine oren en zwemvliezen tussen de tenen 

van de achterpoten zijn ze echter uitstekend aangepast aan het leven in het water. De staart 

fungeert als roer. Opvallend zijn de lange, oranje, vlijmscherpe, altijd doorgroeiende snijtanden.  

Het zijn dieren die voorkomen langs beken, rivieren en waterplassen afgezoomd met bomen, 

struiken en moerasvegetatie en met een waterdiepte van min. 0,5 m. Ze hebben een grote 

impact op hun omgeving en de aanwezige levensgemeenschappen.  

 

Bedreigingen:  

 Geringe voortplanting door verstoring; 

 Microverontreinigingen in het water; 

 Beperkte dispersie tengevolge van allerlei barrières; 

 Verkeersslachtoffers.  

 

Er komen in het gebied echter ook soorten voor die opgenomen zijn in Bijlage I van de 

Vogelrichtlijn. Het ontwerprapport S-IHD voor de betreffende SBZ-H vermeldt de Grauwe 

klauwier. Ook overzichten van soortwaarnemingen, duiden op de aanwezigheid van relevante 

soorten. Hieronder worden deze soorten kort omschreven en worden de bedreigende 

elementen opgesomd (Decleer et al, 2007).  

 

 Grauwe klauwier Lanius collurio 

De Grauwe klauwier is een forse, langgerekte zangvogel met zware snavel en lange staart. Het 

mannetje heeft een asgrijze kop met zwart masker en witte keel De rug is roodbruin, de 

onderdelen zalmkleurig en de staart zwart. Het vrouwtje en juveniele vogels hebben 

warmbruine bovendelen en vuilwitte onderdelen. Grauwe klauwieren broeden in kleinschalige, 

gevarieerde, halfopen tot open cultuurlandschappen met een rijke fauna en flora waar 

structuurrijke vegetaties van doornstruwelen, bosjes en struiken domineren. Bloemrijke 

hooilanden en vloeiweiden met veel hagen, inclusief tal van doornstruiken, behoren in 

Vlaanderen tot de belangrijkste broedbiotopen. In het territorium zijn altijd enkele doorstruiken 

of prikkeldraad vereist om prooien op vast te spiesen.  

 

Bedreigingen:  

 verstoring of vernieling van de nestplaats, 

 habitatverlies door verlies van en verruiging van kleinschalige hooilanden met hagen en 

de teloorgang van het traditionele hooilandbeheer; 

 versnippering van het broedhabitat; 

 gebruik van meststoffen en pesticiden met een afnemende rijkdom aan grote insecten tot 

gevolg.  

 

 Blauwborst Luscinia svecica 

De Blauwborst is een kleine zangvogel. Kenmerkend zijn de duidelijk witte wenkbrauwstrepen 

en de roestrode vlek aan de staartzijden. Het mannetje heeft een kenmerkende helderblauwe 

keel. De Blauwborst heeft de voorkeur voor iets verruigde rietvelden, rietsloten en gevarieerde 

moerassen. Enkele natte stukjes in een ruige vlakte zijn ook al voldoende. 

 

Bedreigingen:  

 habitatverlies, 

 verstoring van de nestplaats,  

 sterke waterpeilschommelingen bij de nestplaats of verandering in hydrologie, 

 verbossing van moerassen, 

 verstoring. 

 

 Blauwe kiekendief Circus cyaneus 

De Blauwe kiekendief is een grote roofvogel. In zweefvlucht worden de vleugels in een duidelijk 

ondiepe V gehouden en valt de lange staart op. De Blauwe kiekendief is een roofvogel van 
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open landschappen: wei- en akkerland, kapvlaktes, aanplantingen, moerasgebieden, 

heidevelden en venen.  

 

Bedreigingen:  

 habitatverlies, 

 verstoring van de nestplaats, 

 vergiftiging. 

 

 Bruine kiekendief Circus aeruginosus 

De Bruine kiekendief is één van onze grootste roofvogels, iets groter als de Buizerd maar 

slanker gebouwd en met langere vleugels en staart. In zweefvlucht worden de vleugels in een 

duidelijk ondiepe V gehouden en valt de lange staart op. De Bruine kiekendief is een roofvogel 

van open landschappen met grote moeras- en rietvegetaties. Als nestplaats dienen 

voornamelijk grote rietvelden langs kreken, meren of plassen, maar jaarlijks wordt tevens 

gebroed in graanculturen en graslanden. 

 

Bedreigingen:  

 habitatverlies, 

 verstoring van de nestplaats, 

 vergiftiging, 

 sterke waterpeilschommelingen bij de nestplaats, 

 verdroging of verruiging van rietmoerassen. 

 

 Grauwe kiekendief Circus pygarus 

De Grauwe kiekendief is onze slankste kiekendief met zeer lange en smalle vleugels en 

opvallend spitse vleugeltoppen. Het mannetje is overwegend grijs met zwarte vleugeltoppen en 

een zwarte band op de armvleugel; de buik is lichtgruin gestreept. De vrouwtjes en jonge vogels 

hebben een witte stuitvlek en zijn overwegend bruin met donkere bandering op vleugels en 

staart. Het is een vogel van eerder droge open habitats, maar sinds jaren ook van akker- en 

weiland.. 

 

Bedreigingen:  

 habitatverlies, 

 intensivering van de landbouw; 

 vertsoring van de nestplaats (uitmaaien bij oogsten); 

 vergiftiging. 

 

 Grote zilverreiger Egretta alba 

De Grote zilverreiger is een zeer grote, geheel hagelwitte reiger, bijna even groot als de Blauwe 

reiger, maar iets sierlijker, met langere poten en zeer lange hals. Zijn vlucht is langzaam en 

statisch, waarbij de poten ver uitsteken. De Grote zilverreiger heeft voor zijn broed- en 

foerageerbiotoop de voorkeur voor rietmoerassen, ooibossen en oeverzones van grote meren 

en plassen met rietvelden en enkele struiken en bomen.  

 

Bedreigingen:  

 habitatverlies, 

 verstoring van de nestplaats, 

 watervervuiling. 

 

 IJsvogel Alcedo atthis 

De IJsvogel is een klein, fluorescerend blauw en oranje gekleurd vogeltje met korte staart en 

korte, lichtrode pootjes. De onderzijde en de oorstreek zijn warm oranjebruin. De keel en de 

vlek op de zijhals zijn sneeuwwit. De IJsvogel is strikt gebonden aan zuiver, ijsvrij, visrijk, traag 

stromend water. Als broedhabitat maken ze gebruik van steile, zandige natuurlijke 
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oeverwanden of wortelgestellen van omgevallen bomen langs beken, rivieren en in mindere 

mate langs vijvers. 

 

Bedreigingen:  

 verstoring of vernietiging van de nestplaats door waterrecreatie, oeververstevigingen of 

inrichtingswerken, 

 waterverontreiniging. 

 

 Kemphaan Philomachus pugnax 

De Kemphaan is een middelgrote steltloper met een middellange, licht omlaag gebogen snavel. 

Mannetjes in zomerkleed hebben een spectaculaire kuif en kraag die zwart, wit, ros of blond 

kunnen zijn en opgezet kunnen worden. Ze zijn altijd duidelijk groter dan het vrij onopvallend 

getekende vrouwtje. Volwassen mannetjes hebben altijd fel oranje poten. De soort broedt op 

hoogvenen, moerassen en poelen op berghellingen en toendra en drassige graslanden met 

reliëf. Vroeger waren het typische broedvogels van uitgestrekte en vochtige heidelandschappen 

en van extensief beweid, vochtig en veelal onbemest grasland met veel poeltjes en slikranden 

in polder- en kweldergebieden. In winter en op doortrek foerageren ze op allerlei drassige of 

overstroomde weilanden, slikken, opspuitterreinen of akkerland.  

 
Bedreigingen:  

 habitatverlies; 

 verstoring van de nestplaats; 

 watervervuiling; 

 verdroging; 

 vegetatiesuccessie; 

 sterke waterpeilschommelingen bij de nestplaats.  

 een hoge recreatiedruk 

 

 Kleine zilverreiger Egretta garzetta 

De Kleine zilverreiger is een middelgrote, volledig witte, slanke reiger met smalle zwartachtige 

snavel, zwarte poten en kenmerkende heldergele tenen. De Kleine zilverreiger is een soort van 

zeer open terreinen. De voorkeur gaat voornamelijk naar slikvlaktes, moerassen en lagunes, 

liefst omgeven door ooibossen bestaande uit wilgen en andere boomsoorten of lage struiken.  

 
Bedreigingen:  

 habitatverlies 

 verstoring van de nestplaats 

 watervervuiling 

 

 Kraanvogel – Grus grus 

De Kraanvogel is een zeer grote, slanke, nogal reigerachtige soort met een grote bos sterk 

verlengde pluimen op het achterlijf, en met lange poten en hals. Het verenkleed is overwegend 

grijs, maar volwassen vogels hebben een zwart-witte kop en hals. De soort broedt in 

moerassen in bossen, aan meren met rietvelden of langs rivieren met oeverbossen, meestal in 

afgelegen gebieden. Buiten het broedseizoen zijn ze te vinden in overstromingsgebieden, 

ondiepe, beschutte baaien, uitgestrekte heidegebieden of grote, open gebieden met veel akkers 

en vochtige weilanden. 

 
Bedreigingen: in hoofdzaak habitatverlies (afname aantal vochtige broedgebieden). 

 Ooievaar – Ciconia ciconia 

De Ooievaar is een grote, witte vogel met zwarte slagpennen en lange hals, lange rode poten 

en lange, dolkvormige, rode snavel. Hij vliegt altijd met uitgestrekte hals. Bij warm weer zweven 

ze op thermiek. De Ooivaar heeft nood aan uitgestrekte, vochtige, reliëfrijke weilanden met 
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sloten en depressies, hooilanden en moerassen, alle met een hoog voedselaanbod. Er wordt 

gefoerageerd op amfibieën, kleine zoogdieren en grotere insecten. Het nest van takken wordt 

gemaakt op boomtoppen, schoorstenen of kunstnesten.  

 
Bedreigingen: 

 habitatverlies; 

 verstoring van de nestplaats; 

 watervervuiling. 

 

 Porseleinhoen – Porzana porzana  

Het Porseleinhoen is een kleine compacte ral met gele snavel, grijs met wit gevlekte onderdelen 

en bruin geschubde bovendelen. De onderstaart is volledig crèmekleurig. De poten zijn groen. 

Porseleinhoenen vliegen niet snel op en sluipen door de vegetatie. De soort leeft in riet- en 

zeggemoerassen met een gevarieerd reliëf en een vrij stabiele waterstand. Er moet altijd 

voldoende plaats zijn om tussen de vegetatie op de bodem te kunnen lopen. In Vlaanderen 

komt de soort vooral voor in moerassen, turfputten, ondergelopen weiden, sterk begroeide 

vijverranden of verlandende waters. 

 
Bedreigingen: 

 habitatverlies (vb. door drainage, omzetting van vochtig weiland, beplatnen van 

moerassen); 

 verstoring van de nestplaats; 

 verdroging; 

 watervervuiling. 

 intensief agrarisch gebruik; 

 kwetsbaar voor plotse waterschommelingen. 

 

 Rode wouw Milvus milvus 

De Rode wouw is één van de grootste roofvogels, ongeveer even groot als de Buizerd maar 

zeer verschillend in bouw. Het slanke lichaam, de lange, smalle vleugels en lange, duidelijk 

gevorkte staart geven de soort een sierlijk uiterlijk. De Rode wouw is een roofvogel van allerlei 

open tot halfopen, licht golvende cultuurlandschappen met een afwisseling van open bossen, 

heides, kleinschalige, agrarische gebieden met bomenrijen of -aanplantingen en 

parklandschappen. 

 
Bedreigingen:  

 vergiftiging 

 verstoring van de nestplaats 

 omzetten van kleinschalige landschappen naar monoculturen 

 

 Smelleken Falco columbarius 

Dit is de kleinste roofvogels van Europa. De bovenzijde van het volwassen mannetje is 

blauwgrijs, met donkere handpennen en een zwarte eindband op de staart. De keel is wiet en 

wordt begrensd door een onduidelijke smalle baardstreep. De borst is oranjeachtig met fijne, 

donkere streepjes. Het adulte vrouwtje heeft een grijsbruine bovenzijde met duidelijk 

gebandeerde handpennen en staart, en een beige borst met zware, donkere strepen. Het 

Smelleken broedt vooral in berken- en wilgenbossen op fjelds, in hoogveengebieden, in open 

kustgebieden en op de heide. De soort zoekt het liefst voedsel boven open terreinen. In 

Vlaanderen is deze trekvogel vooral boven open landbouwgebieden, polders, heidegebieden, 

estuaria en havengebieden te zien. 

 
Bedreigingen:  

 Habitatverlies; 

 vergiftiging 

 verstoring van de slaapplaats 
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 afname van het voeselaanbod. 

 

 Wespendief Pernis apivorus 

De Wespendief lijkt sterk op de Buizerd, maar heeft een smallere kop, langere staart en houdt 

de vleugels plat bij het zweven. Het is een roofvogel van grote, vaak oudere bosgebieden met 

open stukken, bij voorkeur met veel gevarieerd loofhout.  

 

Bedreigingen:  

 verstoring of vernietiging van de nestplaats, 

 een hoge recreatiedruk, 

 onaangepast bosbeheer. 

 

 
1.1.4.3 Integriteit van de SBZ-gebieden 

 

 Structurele en functionele relaties:  

 

Het SBZ-gebied vormt een geheel in de vallei van de Jeker, die als blauw-groene as doorheen 

het gebied stroomt. De natuurlijk structuren zijn gesitueerd in een sterk dynamische omgeving, 

gevormd door het stedelijke gebieden Tongeren. In de omgeving van het plangebied leidt niet 

enkel het stedelijke gebied, maar ook de overige infrastructuren (spoorlijn, wegenis N79), de 

militaire kazerne, en het oostelijke bedrijventerrein tot impact op de ecologische infrastructuur in 

het algemeen en het SBZ in het bijzonder. Hierdoor zijn de structurele en functionele relaties 

tussen de westelijke en oostelijke Jekervallei reeds sterk onder druk gezet.  

 

Door het beekherstel van de Jeker (uitvoering 2011-2012) krijgt het gebied opnieuw een 

natuurlijkere waterhuishouding met verhoogde bergingscapaciteit, wat eveneens de 

natuurwaarden ervan ten goede zal komen (zie verder).  

 

 Knelpunten instandhouding:  

 

De instandhouding van de habitats en de soorten hangt in belangrijke mate af van de 

milieukwaliteit en de abiotische (standplaats)condities van het gebied. Hieronder worden de 

sterktes en de zwaktes van de natuurlijke structuren geschetst. 

 Sterktes: 

 Een aaneengesloten geheel 

 Een aantal habitattypische en relevante soorten zijn nog aanwezig, vaak in belangrijke 

populaties; 

 Aanwezigheid van zeer waardevolle natuurtypen; 

 Aanwezigheid van belangrijke potenties voor o.m. kleine zeggengemeenschappen, 

alkalisch laagveen en overgangs- en trilveen; 

 Voorkomen van bijzondere standplaatscondities: kwel, venige bodems, lithoclien 

grondwater 

 Natuurherstelproject in uitvoering 

 Problemen: 

 Waterkwaliteit, lozing van huishoudelijk afvalwater;  

 Zwakke structuurkwaliteit van Jeker en Oude jeker ten gevolge van normalisering eind 

jaren ’60.  

 Gewijzigde waterhuishouding/verdroging van habitattypes 

 Onvoldoende ontwikkeling van visbestanden en aquatische vegetaties in de Jeker 

 Beperkte connectiviteit voor habitattypes en soorten buiten de Speciale 

Beschermingszone, door de nabije toegangswegen en spoorweg naar Tongeren. 

 Onvoldoende ontwikkeling van de potenties, o.m. kleine zeggengemeenschappen; 

 Aanwezigheid van invasieve exoten Japanse duizendknoop en Canadese guldenroede; 
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 Bemesting, zowel binnen als buiten SBZ, vormt een probleem voor de kwaliteit van de 

habitats; 

 Verruiging van vegetaties langs Jeker.  

 

 

 Instandhoudingsdoelstellingen 

 

De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgelegd bij Besluit van de Vlaamse 

Regering van 23 juli 2010. Voor de relevante habitats en soorten, werden volgende gewestelijke 

IHDs vastgelegd:  
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Voor het SBZ-H is een ontwerprapport, dd. 13 maart 2012, opgemaakt door het Agentschap 

voor Natuur en bos om voorgelegd te worden aan de Wetenschappelijke 

Begeleidingscommissie, De Vlaamse Overleggroep en de Projectgroep.   

 

Voor De Kevie worden volgende doelstellingen gesteld: 

1. De realisatie van een grote open tot halfopen laagveenkern 

2. Ontwikkelen van een grote kern (50 ha) van vochtige hooi- en graslanden 

3. de aanleg en/of het herstel van poelen in functie van Kamsalamander.  

 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de instandhoudingdoelstellingen 

opgesteld voor habitattypes en soorten die voorkomen t.h.v. of nabij het plangebied.  

 

Tabel 1-4. Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende habitats en 

soorten 

Laagveenkern Kevie Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 
6410 Uitbreiding door omvorming van 

0,5-2 ha van niet-habitatwaardig 
habitat, rbb’s of 6430 

Habitat uit mesotrofe graslanden met een 
vegetatie < 50 cm en bedekking van lage 
schijngrassen >30%. De bedekking van 
sleutelsoorten is >30% en, indien aanwezig, 
<10% bedekking door strooisellaag en 
verruiging. Graslanden zijn gebufferd tegen 
externe invloeden. Nastreven van een 
natuurlijke hydrologie (grondwater) en gericht 
beheer. Geen beschaduwing. Geen aanplant 
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Laagveenkern Kevie Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 
van populieren. 
 

6430 Behoud oppervlakte Kwaliteitsverbetering in de voldoende tot goed 
ontwikkelde habitatvlekken tot uitstekende staat 
van instandhouding door verhogen van 
soortendiversiteit en kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Op sommige plaatsen 
verwijdering van eventueel aangeplante 
populieren.  

6510 Uitbreiding door omvorming van 
17-32,5 ha van niet-
habitatwaardig habitat of 6430 

Goede habitatkwaliteit. Dit betekent goed 
ontwikkelde graslanden die niet aangerijkt 
worden, niet behandeld met 
bestrijdingsmiddelen en gebufferd tegen externe 
invloeden. Hoge grassen, middelhoge en lage 
grassen zijn gelijkmatig aanwezig met frequentie 
en bedekking van sleutelsoorten > 70%. Geen 
beschaduwing. Geen aanplant van populieren. 
Er wordt gestreefd naar natuurlijke 
gradiëntvegetaties.  

7140 Uitbreiding door omvorming van 
0,5-3 ha van niet-habitatwaardig 
habitat, rbb’s  of 6430 

 

7230 Uitbreiding door omvorming van 
0,5-3 ha van niet-habitatwaardig 
habitat , rbb’s of 6430 

Goede goed ontwikkeld alkalisch laagveen, dat 
niet aangerijkt wordt en maximaal doorstroomd 
met mineraalrijk grondwater. Concentraties in 
ondiep grondwater: fosfaat (SRP) <0,03 mg P/l, 
ammonium: <0,4mgN/l, kalium < 3mg K/l. 
Geen beschaduwing. Geen aanplant van 
populieren.  Geen overstroming met (vervuild) 
oppervlaktewater. 
Vermijden strooisellaag. 
Minimale bedekking met >70% sleutelsoorten. 

Kamsalamander Uitbouw van populatie in goede 
staat van instandhouding met 
>50 adulte exemplaren en 
voortplanting in De Kevie 

Voldoende tot goede staat van instandhouding. 
Streven naar een voldoende tot goede 
habitatkwaliteit: 

- terugdringen eutrofiëring, verwijderen vis, 

aanwezigheid ondergedoken vegetatie 

- kleinschalig landschap met opgaande 

vegetatie in nabijheid van waterhabitat; 

- opheffen migratiebarrières 

(verbindingsgebieden); 

- aanleg of herstel van diepe polen die niet 

droogvallen in de zomer in de nabijheid van 

bestaande populaties.  
Grauwe klauwier 5 broedparen in de SBZ-H, met 

hoge potenties in De Kevie 
Complex van min 10 h bloemrijke graslanden 
(6510) aangevuld met doornig struweel en/of 
rbb’s; 
Leefgebied heeft ruim en gevarieerd aanbod 
aan grote insecten. Vandaar het belang van 
bloemrijke percelen vrij van bestrijdingsmiddelen 
met goedontwikkelde fauna 
Voldoende rustige uitkijkposten en 
broedgelegenheid 
 

 

 
1.1.5 Andere gebiedsgegevens 

 
1.1.5.1 Andere belangrijke natuurwaarden binnen het gebied waarmee rekening dient 

gehouden te worden - bv andere strikt te beschermen habitats of soorten volgens 
Soortenbesluit  

 

T.h.v. en nabij het voorliggend plangebied komen de volgende gebieden van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk voor: 
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Tabel 1-5. Gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk t.h.v. en nabij het plangebied 

Nummer Naam Situering 

GEN-423 De Kevie en Kleinmeers Grenst aan en wordt gekruisd door ZO omleidingsweg 

GEN-425 

GENO-425 

De Bovenloop Demer en 

Winterbeek 

In nabijheid van NO omleidingsweg 

 

Het VEN-gebied ‘De Kevie en Kleinmeers’ komt grotendeels overeen met de afbakening van 

het SBZ-H-gebied. Voor de beschrijving ervan wordt dan ook verwezen naar de beschrijving 

van het SBZ-H.  

 

 
Figuur  1-3 Situering plangebied ten opzichte van VEN.  

 

 
 VEN-gebied ‘De Bovenloop Demer en Winterbeek’ 

 

Binnen dit VEN-gebied zijn eveneens delen van het erkend natuurreservaat ‘Wijngaardbos en 

Demerbronnen’ (E-297) gelegen.  

 

Beschrijving biologische waardering, natuurtypes en habitats 

Het Molsterbos en omgeving (in de vallei van de ’s Herenelderenbeek) omvat volgende 

biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen: alluviaal essen-olmenbos (va), eiken-

haagbeukenbos (qa), zuur eikenbos (qs), rietland (mr, mrb), doorn- (sp) en wilgenstruweel (sf), 
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moerasspirearuigten (hf, hfc), vochtige hooilanden (hc, hu), loofhout- (n) en populieraanplanten 

(lh+, lhb, lhi), soortenrijk cultuurgraslanden (hp+) met poelen (ae, kn), houtkanten (khcr, khgml, 

khpt) en bomenrijen (kba, kbfr, kbp, kbs). 

 
De omgeving van het Wijngaardbos is een uniek gebied qua vegetatie met afwisseling tussen 
graslanden, ruigten en bossen op steile hellingen waar op verschillende plaatsen kalkrijke 
bronnetjes ontspringen. Een bijzondere plant die er voorkomt is o.m. hersttijloos. In het 
Molsterbos en holle wegen nabij dit bos komen indicatoren van oude bossen voor zoals 
Bosanemoon en Daslook.  

 

Beschrijving soorten  

Ook de omgeving van Henis (met Molsterbos) herbergt waardevolle vogelsoorten zoals onder 

meer boerenzwaluw, blauwe en bruine kiekendief, geelgors, ijsvogel, huiszwaluw, huismus, 

graspieper, kneu, koekoek en rietgors. Nog vaak geziene vogels in de omgeving van het 

Wijngaardbos zijn kramsvogel en geelgors, maar ook bosrietzanger, sprinkhaanzanger, 

braamsluiper, grasmus en koekoek vinden we er terug. Het voorkomen van de Das in het 

gebied is bekend. Ook Steenmarter is er aanwezig. Eikelmuis kwam in deze omgeving 

eveneens voor.  

 

 
1.1.5.2 Aanwezige natuur- of bosreservaten:  

 

T.h.v. en nabij het voorliggend plangebied komen de volgende erkende en Vlaamse 

natuurreservaten voor: 

 

Tabel 1-6. Erkende en Vlaamse natuurreservaten t.h.v. en nabij het plangebied 

Nummer Naam Eigenaar/Beheerder Situering 

E-105 De Kevie Natuurpunt vzw Grenst aan en wordt gekruist door ZO omleidingsweg 

E-297 Wijngaardbos en 

Demerbronnen 

Natuurpunt vzw In nabijheid van NO omleidingsweg 

 

Hierbij dient opgemerkt dat deze natuurreservaten grotendeels overeenkomen met de afbakening 

van de SBZ- en VEN-gebieden. Voor de beschrijving van deze gebieden wordt dan ook verwezen 

naar deze hoofdstukken.  

 
1.1.5.3 Beschermd landschap, relicten of ankerplaats:  

 

Volgend beschermd erfgoed komt voor in de omgeving van het plangebied:  

  ‘Het park van de oostelijke Jeker’ (beschermd 

landschap) 

 ‘Begijnhof’ (beschermd stadsgezicht) 

 ‘Agnetenklooster met onmiddellijke omgeving’ 

(beschermd stadsgezicht) 

 ‘St. Martinuskerk – Tongeren (beschermd 

monument) 
 

 ‘St. Lutgaridskerk’ (beschermd monument) 

 ‘Leopoldwal: Smeetoren met muurstuk G’ 

(beschermd monument) 

 ‘Tussen Kastanjewal en Rosastraat: Moerpoort 

met muurstuk F met hoektoren’ (beschermd 

monument) 

Volgende ankerplaatsen zijn relevant in de omgeving van het plangebied: 

 ‘Jekervallei tussen Tongeren en Mal’ (A70009)  ‘Kasteeldomein van ‘s Herenelderen’ (A70010) 

 
Volgende relictzones zijn relevant in de omgeving van het plangebied: 

 ‘Tongeren’ (R70074)  ‘Bovenlopen van de Demer’ (R70068) 

 
Volgende lijnrelicten zijn relevant in de omgeving van het plangebied: 

 ‘Romeinse weg Tongeren – Luik’ (L70075) 

 ‘Stadsomwalling Tongeren’ (L70077) 

 ‘Tramzate’ (L70076)  

 
Volgende puntrelicten zijn relevant in de omgeving van het plangebied: 

 ‘St. Martinuskerk’ (P70554) 
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1.1.5.4 Opgenomen als overstromingsgebied:  

 

De valleigebieden van de waterlopen in het studiegebied zijn praktisch volledig aangeduid als 

mogelijks en effectief overstromigsgevoelig op de Watertoetskaart. De effectief 

overstromingsgevoelige gebieden situeren zich t.h.v. het natuurreservaat De Kevie 

(stroomgebied Jekervallei) en de monding van de ’s Herenelderenbeek in de Demer. De relatief 

weinig doorlaatbare leemgronden in combinatie met allerlei menselijke ingrepen (o.a. grote 

oppervlakte verharde ondergrond voor infrastructuurvoorzieningen, het rechttrekken van 

waterlopen, versteviging van oevers, …) geven bij hoge neerslagdebieten er jaarlijks problemen 

van wateroverlast. 

 

 

1.1.5.5 Habitats waarvoor een verbod op wijziging geldt  

 

Bossen zijn beschermd door het Bosdecreet. Een stedenbouwkundige vergunning tot 
ontbossing kan in principe niet worden verleend tenzij in een aantal duidelijk omschreven 
situaties, onder meer in zones met de bestemming woongebied of industriegebied in de ruime 
zin. De stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing wordt verleend na voorafgaand advies 
van het Bosbeheer. 
 
Met het oog op het behoud van een gelijkwaardig bosareaal wordt door de houder van de 
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing compensatie gegeven.  

 

Binnen het plangebied komen tevens een aantal verboden te wijzigen vegetaties voor die 

beschermd worden door het Vegetatiebesluit.  

Het ‘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’ of Vegetatiebesluit omvat onder meer concrete bepalingen met betrekking tot 

afbakening van VEN en IVON. Het regelt ook de voorwaarden tot wijziging van vegetaties en 

kleine landschapselementen en de natuurvergunning.  

 

Het is onder meer verboden om vennen, heiden, duinvegetaties, moerassen en waterrijke 

gebieden te wijzigen. Het wijzigen van historisch permanent grasland en poelen is verboden in 

onder meer groengebied, parkgebied en buffergebied. In onder meer groengebied geldt de 

natuurvergunningplicht voor het wijzigen van kleine landschapselementen zoals waterlopen en 

hun bermen, houtkanten en bomenrijen.  

 

 
1.2 Beschrijving plan of project 

 
1.2.1 Samenvatting van het project of plan dat een effect heeft op het gebied:  

 

 Specifieke locatie van het project/plan, met aanduiding op kaart :  
  

Het plan betreft het voornemen tot de aanleg van een noordoostelijke en een zuidoostelijke 

omleidingsweg rond Tongeren. Hierbij worden binnen het plan-MER een aantal 

tracéalternatieven afgewogen. De zuidoostelijke omleidingsweg situeert zich tussen de N79 en 

de N20 te Tongeren.  
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Figuur  1-4: Overzicht van voorliggend plan 

 

 Aard van het plan:  
 

Voor de verantwoording, de doelstellingen en concepten wordt verwezen naar het hoofdstuk 3 

van het plan-MER. 

 
 Zuidoostelijke omleidingsweg Variant 1 

 
Het tracé start ter hoogte van de aansluiting van de N79-Maastrichtersteenweg met de Eerste 
Meistraat. De omleidingsweg kruist de Blaarstraat. De Blaarstraat takt niet aan op de 
omleidingsweg, maar wordt thv de omleidingsweg geknipt. De verbinding tussen het oostelijke 
en westelijke deel van de Blaarstraat wordt beperkt voor fietsers en voetgangers middels een 
ongelijkgrondse kruising.  
 
Het tracé loopt verder vanaf de Blaarstraat naar de spoorweg. In deze zone wordt een 
zoekzone voorzien. Deze zoekzone wordt gedefinieerd door enerzijds de ontwikkelingen thv de 
Ambiorixkazerne in het noorden en de aanwezigheid van de Jeker in het zuiden.  

- Rekening houdend met de geplande ontwikkelingen van de Ambiorixkazerne wordt de weg 
zo dicht mogelijk tegen de Jeker gerealiseerd, zodat de geplande ontwikkelingen niet 
gehypothekeerd worden 
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- Rekening houdend met de aanwezigheid van de Jeker wordt de weg zo dicht mogelijk 
tegen de Ambiorixkazerne gerealiseerd, zodat ecologische ontwikkeling minimaal 
gehypothekeerd wordt.  

 

De spoorlijn wordt gedwarst via een tunnel onder het spoor. 

 

Vervolgens loopt het tracé ten westen van en parallel aan de spoorlijn richting Neremweg. Ook 

hier wordt een zoekzone voorzien. De grenzen van de zoekzone worden bepaald door enerzijds 

de aanwezigheid van de bewoning langsheen de Neremweg en anderzijds door de potentiële 

natuurwaarden tussen der bewoning en de spoorlijn, beide gekoppeld aan de principes van 

duurzaam ruimtegebruik: 

- Rekening houdend met de bewoning in de Neremweg loopt het tracé bij voorkeur zo lang 

mogelijk gebundeld met de spoorlijn, zodat de afstand tussen bewoning en omleidingsweg 

maximaal is. Het tracé sluit aan op de Neremweg en loopt via de Neremweg door naar het 

kruispunt met de Overhaemlaan.  

- Rekening houdend met d potentiële natuurwaarden in dit gebied en de principes van zuinig 

ruimtegebruik, wordt het tracé bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bewoning gelegd zodat 

de natuurwaarde van de resterende ruimte tussen de bewoning en de spoorlijn behouden 

blijft en bijkomende versnippering maximaal gereduceerd wordt. Het tracé sluit aan op het 

kruispunt Neremweg x Overhaemlaan.  
 

Door de aanleg van de zuidoostelijke omleidingsweg-variant 1 wordt het verkeer op de N79 
sterk gereduceerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor een kwalitatieve herinrichting van het 
openbaar domein aan de oostzijde van de spoorlijn.  

Dit tracé wordt weergegeven op volgende figuur. 

 

 

Figuur 1-5: Zuidoostelijke omleidingsweg – Variant 1 
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Ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat 
 
Het afkoppelen van de Blaarstraat impliceert een aangepaste ontsluiting van zowel het westelijk 
als het oostelijk deel van de Blaarstraat. Om het verkeer van en naar de Blaarstraat te 
ontsluiten worden volgende mogelijkheden onderzocht: 

- Het verkeer van de Blaarstraat kan omgeleid worden via het bestaande wegennet. Zo zal 
het verkeer van en naar het oostelijk deel van de Blaarstraat gebruik kunnen maken van de 
Eerste Meistraat of Tomveld. Verkeer van en naar het westelijk deel van de Blaarstraat zal 
richting spoorlijn moeten rijden en kan dan gebruik maken van de N79. 

- Ter hoogte van de Ambiorixkazerne wordt een nieuwe verbinding tussen de Blaarstraat en 
de N79 aangelegd welke de verbinding tussen de Blaarstraat en het hoger wegennet 
garandeert. 
 

 
Figuur 1-6: Ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat 

 
  

 Zuidoostelijke omleidingsweg Variant 2 

 

De N79 wordt gevolgd richting centrum tot aan de bestaande spoorbrug. De omleidingsweg 

buigt voor de spoorlijn af en loopt parallel aan en ten oosten van de spoorlijn naar het zuiden. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een reservatiestrook die reeds voorzien in het BPA 

Moerenpoort. De spoorlijn wordt gedwarst via een tunnel onder het spoor. Vanaf dit punt 

verloopt dit alternatief identiek aan alternatief 1, nl via een zoekzone aan de westzijde van de 

spoorweg tot de Neremweg.  
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Figuur 1-7: Zuidoostelijke omleidingsweg – variant 2 

 
 
Bijkomende ontsluitingsmaatregelen 

 

In beide alternatieven wordt de relatie tussen de N79 en de Leopoldwal opgeheven door de 

bestaande spoortunnel aan de Jaminéstraat af te sluiten. Enkel openbaar vervoer en langzaam 

verkeer kunnen nog gebruik maken van deze spoortunnel. Met deze maatregel wordt de 

verkeerscirculatie in de stationsomgeving vereenvoudigd en wordt ruimte gecreëerd voor een 

kwaliteitsvolle heraanleg van de publieke ruimte.  

 
Inrichtingsprincipes 

 

De zuidoostelijke omleidingsweg wordt opgevat als een secundaire weg type II. Volgende 

inrichtingsprincipes worden vooropgesteld: 

- 2 x 1 weg zonder middenberm (breedte = 8,0m) 

- Naastliggende berm langs beide zijden (2 x 1,5m) 

- Gracht langs beide zijden (2 x 1,0m) 

- Zijberm (2 x 0,5m) 

- Fietspaden worden niet noodzakelijk geacht maar kunnen plaatselijk voorzien worden. 

- Het stadscentrum is makkelijk bereikbaar via de Blaarstraat 

- Fietsvoorzieningen kunnen thv het tracégedeelte ten westen van de spoorweg voorzien 

worden ikv veilige fietsverbindingen met het bedrijventerrein Overhaem. 
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Figuur 1-8: Typedwarsprofiel zuidoostelijke omleidingsweg 

 
 

 Noordoostelijke omleidingsweg 

 

Voor de verbinding tussen de N79 (thv de Eerste Meistraat) en het recent aangelegde kruispunt 

N758-Beversstraat te voorzien wordt gewerkt met een zoekzone. De grenzen van de zoekzone 

worden bepaald door enerzijds verkeerskundige vereisten van de weg en anderzijds de 

landschappelijke en archeologische waarde van het gebied.  

- Rekening houdend met de verkeerskundige aspecten volgt het tracé de kortste route tussen 

de N79 (thv de Eerste Meistraat) en het kruispunt N758-Baversstraat x Molenweg. Voor een 

groot deel wordt het bestaande tracé van de Molenweg gevolgd (niet-verharde 

landbouwweg).  

- Rekening houdend met de landschappelijke en archeologische waarde van het gebied 

wordt geopteerd om het tracé maximaal te bundelen met de bestaande infrastructuren 

zodat een maximaal behoud van de open ruimte mogelijk is en aantasting van 

archeologisch bodemerfgoed geminimaliseerd wordt. Het tracé volgt hierbij het talud dat 

parallel ligt met de N79 en wordt geleid naar een nieuw tracé parallel met de Hazelereik. Dit 

tracé vervoegt de N758 net ten oosten van het kruispunt met de Hazelereik. 

 

Vanaf de N758 wordt de bestaande Molenweg doorgetrokken naar de kruising van de N730-

Bilzersteenweg met de N753-Nieuwe Steenweg.  

 

 
Figuur 1-9: Noordoostelijke omleidingsweg 
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Bijkomende ontsluitingsmaatregelen 

 

Het ziekenhuis wordt onmiddellijk ontsloten door de nieuwe omleidingsweg. Een nieuwe 

toegang tot het ziekenhuis wordt voorzien. De toegangen via Hazelereik en N758-Baversstraat 

worden opgeheven zodat een sterk sturend effect gecreëerd wordt door het 

bestemmingsverkeer te verplichten de nieuwe infrastructuur te gebruiken 
 
Inrichtingsprincipes 

 

De noordoostelijke omleidingsweg wordt opgevat als een lokale weg. Volgende 

inrichtingsprincipes worden vooropgesteld: 

- 2 x 1 weg (breedte = 6,5m) 

- Naastliggende berm langs beide zijden (2 x 1,5m) 

- Zijberm (2 x 1m) 

- Fietspaden niet noodzakelijk maar mogelijk 

 

 
Figuur 1-10: Typedwarsprofiel noordoostelijke omleidingsweg 

 

 

 MER-plichtig:                  MER    ontheffing MER     MER screening  
 

Een plan dat wordt opgesteld om middels een wetgevingsprocedure (in dit geval een Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan – RUP) door de Vlaamse Regering te worden vastgesteld en dat het kader 

vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project valt binnen het 

toepassingsgebied van het plan-m.e.r.-decreet. Doordat het voorgenomen plan eveneens een 

invloed kan hebben op habitatrichtlijngebied dient daarenboven een passende beoordeling te 

worden uitgewerkt waardoor het te beoordelen plan sowieso van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig 

is. 

 

Het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002 (het 

zogenaamde mer/vr-decreet, hierna “het decreet” genoemd) beschrijft de m.e.r.-procedure 

(B.S. 13 februari 2003). Dit decreet is op het vlak van milieueffectrapportage voor plannen en 

programma’s gewijzigd (B.S. 20/06/2007) en aangevuld met een uitvoeringsbesluit betreffende 

milieueffectrapportage over plannen en programma’s (B.S. 07/11/2007). Deze wijziging trad in 

voege vanaf 1 december 2007.  

 

 Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect:  

 

De voor het gebied relevante ontwikkelingen, betreffen de natuurontwikkeling die (zal) ontstaan 

door de lopende natuurinrichting in en het beheerplan van De Kevie, de beleidsontwikkeling 

‘Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Haspengouw en Voeren’ en de realisatie 

van ca. 50 ha bijkomende bedrijvigheid ikv de afbakening van het kleinstedelijk gebied 

Tongeren.  

 
 Beekherstel De Jeker 

Teneinde de natuurlijke hydromorfologische processen in de Jeker en Oude Jeker in het 

landschapspark ‘De Kevie’ te herstellen, is de VMM in augustus 2011 gestart met de uitvoering 
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van het beekherstel van de Jeker. Hierbij wordt de Jeker in zijn oorspronkelijke staat hersteld en 

met verhoging van de structuur en habitatkwaliteit. Het gedempte deel van de Jeker en ook de 

gedempte meanders worden terug uitgegraven. De waterlopen die in de jaren ’60 werden 

uitgegraven, worden (gedeeltelijk) gedempt. Door de verbinding tussen de Jeker en de vallei te 

vergroten en door het dempen van zijlopen en grachten krijgt het gebied opnieuw een 

natuurlijkere waterhuishouding met verhoogde bergingscapaciteit. Bescherming tegen 

wateroverlast werd als voorwaarde in het project opgenomen. De werken zijn begonnen in 

augustus 2011. Het einde van de werken is voorzien in de tweede helft van 2012.  

 

Met deze werken wordt ook invulling gegeven aan de algemene doelstelling voor het gebied op 

abiotisch niveau zoals beschreven in het beheerplan voor het erkend natuurreservaat, met 

name het herstellen van het vrij meanderend karakter van de Jeker
4
.  

 
 Beheerdoelstellingen en natuurstreefbeelden De Kevie 

Relevante doelstellingen uit het beheerplan voor De Kevie, betreffen het herstellen van het vrij 

meanderend karakter van de Jeker, het ontwikkelen van een halfopen landschap in de alluviale 

vlakte met behoud en versterken van soortenrijke graslanden met KLE’s en in het ‘Hardel’ 

ontwikkeling van een gesloten landschap met valleibossen.  

 

 
Figuur 1-11.  Doelstellingen gebiedsvisie Kevie (Bron: Aanvraag tot erkenning van het natuurreservaat met 

eerste wijziging van het visiegebied Kevie E-105, Natuurpunt 2009) 

                                                                 
4
 Aanvraag tot erkenning van het natuurreservaat met wijziging van het visiegebied Kevie E105. Derde 

aanvraag december 2009. Natuurpunt.  
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Figuur 1-12.  Natuurstreefbeeld Kevie (Bron: eerste monitoringsrapport Kevie, Natuurpunt 2009) 

 

Deze beheerdoelstellingen werden opgesteld expliciet rekening houdend met de aanmelding 

van de Kevie als SBZ-H. De bovenvermelde relevante beheerdoelstellingen, zullen dan ook 

bijdragen tot het behoud en waar mogelijk herstel van volgende aangemelde habitats en 

soorten (beheerplan pag 34 en volgende): 

- 91E0: Dit bostype wordt uitgebreid in het Hardel. Na het kappen van de populierenaanplant op 

een oppervlakte van 14 ha, kan deze zone ontwikkelen tot Ruigte-Elzenbos; 

- 6510: in de Beemden komen percelen voor met graslanden van het type 

Glanshavergraslanden. Lager gaat dit over naar goed ontwikkeld Dotterbloemgrasland. Het 

hooiweidebeheer kan zorgen voor een verbetering van deze hooilanden.  

 

Verder beschrijft het beheerplan onder het hoofdstuk ‘soortgericht faunistisch beheer’ 

maatregelen ter bescherming en bevordering van Das, Hamster en Kamsalamander.  

 

In de alluviale vlakte streeft het beheerplan naar de aanleg van veedrinkpoelen met als doel het 

ontwikkelen van een stabiele populatie Kamsalamander, maar ook andere amfibieën. In het 

studiegebied is Kamsalamander op heden echter niet meer aanwezig maar gehoopt wordt om 

deze via soortgerichte maatregelen terug te krijgen.  

Voor de Das wordt verwezen naar het belang van oversteekbaarheid van de Jeker. Ook deze 

soort is echter op heden nog niet in De Kevie aanwezig (bron: http://www.kevie.be/fauna), maar 

http://www.kevie.be/fauna
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gezien de toename van deze soort en de grote dispersiecapaciteit kan verwacht worden dat 

deze soort hier zal verschijnen. 

 

Verder kan verwacht worden dat door deze beheerdoelstellingen binnen de reservaatwerking, 

de soorten die gebruik maken van deze vegetaties hiervan zullen profiteren. In het studiegebied 

gaat het over onder meer de Bijlage III soorten van het Natuurdecreet nl. Laatvlieger 

(jachtgebied open tot halfopen landschap zoals nagestreefd in de alluviale vlakte) en Rosse 

vleermuis (jachtgebied: waterrijke gebieden, zoals alluviale vlakte).  

 

 
 ‘Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Haspengouw en Voeren’. 

Het planningsproces startte in 2004 met de opmaak van een verkenningsnota waarin een 

eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio 

werden geformuleerd. In 2005 werd een programma voor overleg en uitvoering opgesteld.  

 

Relevante concepten zijn: 

- Samenhangende boscomplexen en patronen vna verspreide bosfragmenten behouden en 

versterken als structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen: Wijngaardbossen 

(6.14) Molserbos (6.15), de beemden in de Jekervallei rond Tongeren (22.6); 

- Ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling in de riviersystemen van de Gete, Demer, 

Herk en Mombeek: vallei van de ’s Herenelderenbeek (3.18); 

- Ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling in de riviersystemen van de Herk, 

Mombeek en Jeker: vallei van de Jeker van Tongerne tot Mal (19.9); 

- Behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken in landbouwgebieden 

of verstedelijkte gebieden: vallei van de Jeker door verstedelijkt gebied Tongeren (21.6); 

- Vrijwaren en versterken van landschappelijk waardevolle gebieden met erfgoedelementen 

als landschappelijke eenheden: de Jekervallei en de Kevie tussen Tongeren en Mal (23.10). 

 

  

Gewenste ruimtelijke structuur Vochtig-

Haspengouw ten noord-oosten van Tongeren 

Gewenste ruimtelijke structuur Droog-Haspengouw 

ten zuid-oosten van Tongeren 

Figuur 1-13. Gewenste ruimtelijke structuur ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Haspengouw 

en Voeren 

 
 bijkomende bedrijvigheid ikv de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren 

 

De afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren is het resultaat van een voorstudie tot 

afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren (Irisconsulting, 2005). Tevens wordt in dit 

proces ook een locatie gezocht voor ca. 50ha bijkomende regionale bedrijvigheid. Het betreft 

een gemengd regionaal bedrijventerrein met de focus op TDL-activiteiten. Om tot een geschikte 

locatie voor dit bedrijventerrein te komen werd een locatieonderzoek doorgevoerd. In dit 

locatieonderzoek werden potentiële locaties voor regionale bedrijvigheid onderworpen aan een 

geschiktheids- en een gevoeligheidsanalyse. In totaal worden 6 locaties weerhouden. 

- Planelement 1: Uitbreiding Tongeren-oost:Zuid 

- Planelement 2: Uitbreiding Tongeren-oost: Oostzijde E313 

- Planelement 3: Uitbreiding Tongeren-oost: Noordzijde N79 
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- Planelement 4: Uitbreiding Overhaem-west 

- Planelement 5: Uitbreiding Overhaem-zuid 

- Planelement 6: N79 zuid 

 

 
Figuur 1-14: Situering van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren en de planelementen  

 

 
1.2.2 Relatie tussen het plan en de SBZ inzake:   

 

 Locatie, afstand:  

 

De zgn. ‘variant 1’ van de zuidoostelijke omleidingsweg is deels gelegen binnen het 

Habitatrichtlijngebied ‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’ (BE2200041).  

 

Op basis van de habitatkaart (Paelinckx et al. INBO, versie 2008) kan afgeleid worden dat 

t.h.v./in de nabijheid van de zuidoostelijke omleidingsweg habitatrichtlijnwaardige ecotopen 

voorkomen die eventueel zullen verdwijnen of aangetast kunnen worden ten gevolge van het 

voorliggend plan. 
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Figuur 1-15. Situering van habitattypes (Bron: Habitatkaart, Paelinckx et al. 2008) 

 

 Projectuitvoering:  

Afhankelijk van het tracéalternatief, zal de uitvoering van dit plan rechtstreeks terrein innemen 

dat onder de bescherming als Habitatrichtlijngebied valt. Eveneens kunnen er, gezien de 

nabijheid van SBZ-gebied, mogelijks effecten ontstaan zoals toename barrièrewerking, 

verstoring, vervuiling en wijziging van de hydrologie die de natuurwaarden van dit gebied 

kunnen beïnvloeden. Daarom worden deze effecten in onderhavig document onderzocht.  

 

 
1.2.3 Relatie tussen het plan/project en VEN of natuurreservaten:   

 

 Locatie, afstand:  

De beide varianten van de zuidoostelijke omleidingsweg zijn deels gelegen binnen het VEN-

gebied ‘De Kevie en Kleinmeers’. Grote delen van dit VEN zijn opgenomen binnen het erkend 

natuurreservaat De Kevie. Deze liggen onmiddellijk nabij de meest zuidelijke variant van de 

zuidoostelijke omleidingsweg.  

De noordoostelijke omleidingsweg ligt op een afstand van ongeveer 360 m van het VEN-gebied 

‘De Bovenloop Demer en Winterbeek’. 

 

 Projectuitvoering:  

De zuidoostelijke omleidingsweg zal rechtstreeks terrein innemen dat onder de bescherming als 

VEN-gebied valt. Eveneens kunnen er, gezien de nabijheid van de betrokken VEN-gebieden en 

het erkend natuurreservaat De Kevie, mogelijks effecten ontstaan zoals toename 

barrièrewerking, verstoring, vervuiling en wijziging van de hydrologie die de natuurwaarden van 

dit gebied kunnen beïnvloeden. Daarom worden deze effecten in onderhavig document 

onderzocht.  
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2 Beoordeling van de negatieve effecten 

 
 

 
2.1 Identificatie elementen/fasen van plan met mogelijke impact 

 

De effectbeoordeling binnen de passende beoordeling dient in principe louter ten aanzien van de 

kwalificerende soorten en habitats plaats te vinden. Indien in de huidige situatie andere soorten 

van de Vogel- en Habitatrichtlijn voorkomen, worden deze mee in beschouwing genomen, 

weliswaar in tweede orde.  

 

Bij de effectbeoordeling wordt steeds rekening gehouden met de huidige staat van 

instandhouding maar wordt tevens rekening gehouden met het streven naar de gunstige staat 

van instandhouding
5
.  

 

Volgende effectgroepen worden beschouwd: 

 

 ecotoopwijziging: ecotoopverlies door ruimte-inname en ecotoopcreatie; 

 wijziging van de waterhuishouding; 

 verstoring; 

 versnippering en impact op migratie; 

 vervuiling; 

 emissies door verkeer. 

 

 
2.1.1 Ecotoopinname en -creatie 

De SBZ-H ‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’ wordt aangesneden door de 

zuidoostelijke omleidingsweg variant 1. Binnen deze zone komen de habitattypes 6430 en 91E0 

voor binnen het plangebied. De noordoostelijke omleidingsweg, de zuidoostelijke omleidingsweg 

variant 2, de ontsluitingsmogelijkheden Blaarstraat en het deel spoorlijn-Neremweg houden 

geen inname van SBZ in.  

 

Er moet ook rekening gehouden worden met het habitatgebruik van beschermde soorten in het 

plangebied. De kwaliteit van dit habitat kan gewijzigd worden door versnippering en verstoring 

ervan. Dit komt echter aan bod bij volgende effectengroepen. 

 

 
2.1.2 Versnippering en barrière-effecten 

 

De negatieve impact van versnippering op de duurzame instandhouding van gebieden en 

populaties ontstaat door enerzijds het verlies aan leefgebied en anderzijds het effect van 

isolatie. Verlies van leefgebied leidt ertoe dat de habitatdiversiteit en –kwaliteit afneemt, de 

overgebleven habitats blootstaan aan verhoogde randeffecten en deze kleinere populaties 

herbergen. Toegenomen isolatie impliceert dat de uitwisseling tussen populaties bemoeilijkt tot 

volledig verhinderd wordt. Waar migratieroutes doorsneden worden, worden deze door 

organismen verlaten of, indien ze toch gevolgd worden, leidt dit tot een grotere inspanning en 

groter risico en uiteindelijk een grotere mortaliteit. De resultante van deze processen is een 

verminderde kans op duurzame instandhouding van de betrokken populaties.  

 

De zoekzone zuidoostelijke omleidingsweg variant 1 (zuidelijke variant) wordt voorzien in de 

rand van of ter hoogte van het SBZ-gebied. Deze snijdt een (beperkt) deel van de percelen in de 

rand van het SBZ gebied af, zodat deze versnipperd worden. 

                                                                 
5 hoewel de habitats en soorten zich in de huidige situatie niet noodzakelijk in deze gunstige staat van instandhouding bevinden 
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Omwille van de rand- en barrière-effecten van de nieuwe infrastructuur en de verstoring (zie 

verder), zullen de afgesneden gebieden mogelijks veel van hun ecologische waarde en potentie 

inboeten.  

Verder dient de beoordeling rekening te houden met de ontsluiting van de Kevie op 

landschapsecologisch vlak en de ruimtelijke integratie ervan.  

 

 
2.1.3 Verstoring 

 

Effecten van verstoring omvatten de impact van geluid, verlichting en beweging (voertuigen, 

aanwezigheid van mensen, e.d.). Verstoring ontstaat zowel tijdens de werken als bij exploitatie 

van de wegenis.  

 

De gevoeligheid voor geluidsverstoring is sterk soortafhankelijk. Uit studies m.b.t. de effecten 

van geluidsverstoring van wegverkeer op vogels (Reijnen et al., 2001) blijkt dat heide- en 

bosvogels gevoeliger zijn dan weidevogels. De drempelwaarden liggen op 55dB(A) 

(weidevogels), 47 dB(A) (heidevogels) en 42 dB(A) (bosvogels).  

 

De effecten op het omgevingsgeluid zijn sterk afhankelijk van de situering van het tracé. Waar 

tracévoorstellen gebundeld worden met bestaande wegenis of spoorweg en/of doorheen 

bebouwde zones snijden, is het bestaande geluidsklimaat reeds verstoord. Uit de discipline 

geluid blijkt dat langs de drukke verkeerswegen (Maastrichtersteenweg, Bilzersteenweg, N758,..) 

het omgevingsgeluid al danig verstoord is. Op minder dan 50m ligt het LA,EQ-niveau al boven de 

60 dB(A). Op minder dan 25m ligt het zelfs al boven de 65 dB(A). Ook ter hoogte van de 

Neremweg en de Bodemweg, worden nu reeds hoge geluidsniveaus opgemeten. Voor de tracés 

die gebundeld met deze bestaande infrastructuren lopen, zijnde ZO omleidingsweg variant 2 en 

Neremweg zal de bijkomende verstoring, zowel qua geluid, verlichting als beweging eerder 

beperkt zijn (zie ook discipline geluid).  

 

In onderstaande tabellen wordt begroot welke oppervlakte SBZ en VEN binnen verschillende 

geluidscontouren gelegen is, voor de referentieperioden 2008 en 2020, en mits de verschillende 

tracévarianten.
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Tabel 2-1. Oppervlakte SBZ binnen verschillende geluidscontouren voor zowel de referentiesituatie als voor de gemodelleerde toekomstige situaties met en zonder 

de noordoostelijke, res. de verschillende varianten van de zuidoostelijke omleidingsweg.  
type   40 - 45 dBA* 45 - 50 dBA 50 - 55 dBA 55 - 60 dBA 

(ha) (ha) (% totaal) (% 
deelgebied) 

(ha) (% totaal) (% deelgebied) (ha) (% totaal) (% 
deelgebied) 

Basis 2008  > 66,04 18,91 2,99 9,65 0,68 0,11 0,35 0 0 0 

Bau 2020  > 70,95 27,11 4,28 13,83 2,09 0,33 1,07 0 0 0 

Bau 2020 + locatie zuid  > 70,87 30,8 4,86 15,71 3,08 0,49 1,57 0 0 0 

Variant 1 ZO1 rechtse 
zone 

 > 46,29 34,72 5,48 17,71 16,74 2,64 8,54 6,21 0,98 3,17 

  verschil tov basis 2008   15,81 2,49 8,06 16,06 2,53 8,19 6,21 0,98 3,17 

  verschil tov bau 2020   7,61 1,2 3,88 14,65 2,31 7,47 6,21 0,98 3,17 

Variant 2 ZO2  > 67,95 35,52 5,61 18,12 1,92 0,3 0,98 0 0 0 

  verschil tov basis 2008   16,61 2,62 8,47 1,24 0,19 0,63 0 0 0 

  verschil tov bau 2020   8,41 1,33 4,29 -0,17 -0,03 -0,09 0 0 0 

Variant 3 NO  > 72,23 26,21 4,14 13,37 2,4 0,38 1,22 0 0 0 

  verschil tov basis 2008   7,3 1,15 3,72 1,72 0,27 0,87 0 0 0 

  verschil tov bau 2020   -0,9 -0,14 -0,46 0,31 0,05 0,15 0 0 0 

Variant 4 ZO1 rechtse 
zone + NO 

 < 133,72 34,54 5,45 17,62 16,32 2,58 8,32 5,78 0,91 2,95 

  verschil tov basis 2008   15,63 2,46 7,97 15,64 2,47 7,97 5,78 0,91 2,95 

  verschil tov bau 2020   7,43 1,17 3,79 14,23 2,25 7,25 5,78 0,91 2,95 

Variant 4 ZO1 rechtse 
zone + NO + ontwikkeling 
oost 

 < 133,43 34,63 5,47 17,66 16,45 2,6 8,39 5,83 0,92 2,97 

  verschil tov basis 2008   15,72 2,48 8,01 15,77 2,49 8,04 5,83 0,92 2,97 

  verschil tov bau 2020   7,52 1,19 3,83 14,36 2,27 7,32 5,83 0,92 2,97 

Variant 4 ZO1 + NO + 
ontwikkeling zuid 

 < 111,32 > 48,84*   23,38 3,69 11,92 6,86 1,08 3,5 

  verschil tov basis 2008   29,93   22,7 3,58 11,57 6,86 1,08 3,5 

  verschil tov bau 2020   21,73   21,29 3,36 10,85 6,86 1,08 3,5 

Variant 5 ZO2 + NO  > 68,35 35,24 5,56 17,97 2,36 0,37 1,2 0 0 0 

  verschil tov basis 2008   16,33 2,57 8,32 1,68 0,26 0,85 0 0 0 

  verschil tov bau 2020   8,13 1,28 4,14 0,27 0,04 0,13 0 0 0 

* gegevens liggen buiten de reikwijdte van het model, de oppervlakte is (zeer beperkt) indicatief, maar niet absoluut 
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type   60 - 65 dBA > 65 dBA 

(ha) (% totaal) (% deelgebied) (ha) (% totaal) (% deelgebied) 

Basis 2008  0 0 0 0 0 0 

Bau 2020  0 0 0 0 0 0 

Bau 2020 + locatie zuid  0 0 0 0 0 0 

Variant 1 ZO1 rechtse zone  2,98 0,47 1,52 3,03 0,48 1,55 

  verschil tov basis 2008 2,98 0,47 1,52 3,03 0,48 1,55 

  verschil tov bau 2020 2,98 0,47 1,52 3,03 0,48 1,55 

Variant 2 ZO2  0 0 0 0 0 0 

  verschil tov basis 2008 0 0 0 0 0 0 

  verschil tov bau 2020 0 0 0 0 0 0 

Variant 3 NO  0 0 0 0 0 0 

  verschil tov basis 2008 0 0 0 0 0 0 

  verschil tov bau 2020 0 0 0 0 0 0 

Variant 4 ZO1 rechtse zone + NO  2,85 0,45 1,45 2,82 0,45 1,44 

  verschil tov basis 2008 2,85 0,45 1,45 2,82 0,45 1,44 

  verschil tov bau 2020 2,85 0,45 1,45 2,82 0,45 1,44 

Variant 4 ZO1 rechtse zone + NO + 
ontwikkeling oost 

 2,86 0,45 1,46 2,84 0,45 1,45 

  verschil tov basis 2008 2,86 0,45 1,46 2,84 0,45 1,45 

  verschil tov bau 2020 2,86 0,45 1,46 2,84 0,45 1,45 

Variant 4 ZO1 + NO + ontwikkeling 
zuid 

 2,89 0,46 1,47 2,78 0,44 1,42 

  verschil tov basis 2008 2,89 0,46 1,47 2,78 0,44 1,42 

  verschil tov bau 2020 2,89 0,46 1,47 2,78 0,44 1,42 

Variant 5 ZO2 + NO  0 0 0 0 0 0 

  verschil tov basis 2008 0 0 0 0 0 0 

  verschil tov bau 2020 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



Beoordeling van de negatieve effecten 

 

  , Revisie  
Verscherpte natuurtoets / passende beoordeling, rev 2 

Pagina 53 van 70 

 

Tabel 2-2. Oppervlakte VEN binnen verschillende geluidscontouren voor zowel de referentiesituatie als voor de gemodelleerde toekomstige situaties met en zonder 

de noordoostelijke, res. de verschillende varianten van de zuidoostelijke omleidingsweg.  
type   40 - 45 dBA* 45 - 50 dBA 50 - 55 dBA 55 - 60 dBA 60 - 65 dBA > 65 dBA 

  (ha) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

Basis 2008  > 67,58 16,9 8,49 1,8 0,9 0 0 0 0 0 0 

Bau 2020  > 72,18 24,71 12,41 3,69 1,85 0 0 0 0 0 0 

Bau 2020 + 
locatie zuid 

 > 71,90 28,71 14,42 4,58 2,3 0 0 0 0 0 0 

Variant 1 ZO1 
rechtse zone 

 > 45,85 33,01 16,58 17,16 8,62 7,12 3,58 3,76 1,89 3,34 1,68 

 verschil tov basis 2008 16,11 8,09 15,36 7,72 7,12 3,58 3,76 1,89 3,34 1,68 

 verschil tov bau 2020 8,3 4,17 13,47 6,77 7,12 3,58 3,76 1,89 3,34 1,68 

 verschil tov bau 2020 + locatie zuid 4,3 2,16 12,58 6,32 7,12 3,58 3,76 1,89 3,34 1,68 

Variant 2 ZO2  > 68,43 32,91 16,53 4,88 2,45 0,01 0,01 0 0 0 0 

 verschil tov basis 2008 16,01 8,04 3,08 1,55 0,01 0,01 0 0 0 0 

 verschil tov bau 2020 8,2 4,12 1,19 0,6 0,01 0,01 0 0 0 0 

 verschil tov bau 2020 + locatie zuid 4,2 2,11 0,3 0,15 0,01 0,01 0 0 0 0 

Variant 3 NO  > 73,49 23,76 11,93 3,87 1,94 0 0 0 0 0 0 

 verschil tov basis 2008 6,86 3,44 2,07 1,04 0 0 0 0 0 0 

 verschil tov bau 2020 -0,95 -0,48 0,18 0,09 0 0 0 0 0 0 

 verschil tov bau 2020 + locatie zuid -4,95 -2,49 -0,71 -0,36 0 0 0 0 0 0 

Variant 4 ZO1 
rechtse zone 
+ NO 

 < 136,17 32,97 16,56 16,61 8,34 6,69 3,36 3,63 1,82 3,06 1,54 

 verschil tov basis 2008 16,07 8,07 14,81 7,44 6,69 3,36 3,63 1,82 3,06 1,54 

 verschil tov bau 2020 8,26 4,15 12,92 6,49 6,69 3,36 3,63 1,82 3,06 1,54 

 verschil tov bau 2020 + locatie zuid 4,26 2,14 12,03 6,04 6,69 3,36 3,63 1,82 3,06 1,54 

Variant 4 ZO1 
rechtse zone 
+ NO + 
ontwikkeling 
oost 

 < 135,87 33,09 16,62 16,71 8,39 6,74 3,38 3,64 1,83 3,09 1,55 

 verschil tov basis 2008 16,19 8,13 14,91 7,49 6,74 3,38 3,64 1,83 3,09 1,55 

 verschil tov bau 2020 8,38 4,21 13,02 6,54 6,74 3,38 3,64 1,83 3,09 1,55 

 verschil tov bau 2020 + locatie zuid 4,38 2,2 12,13 6,09 6,74 3,38 3,64 1,83 3,09 1,55 

Variant 4 ZO1 
+ NO + 
ontwikkeling 
zuid 

 < 113,48 > 49,46  21,22 10,66 8,28 4,16 3,69 1,85 3,01 1,51 
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type   40 - 45 dBA* 45 - 50 dBA 50 - 55 dBA 55 - 60 dBA 60 - 65 dBA > 65 dBA 

 verschil tov basis 2008 32,56  19,42 9,76 8,28 4,16 3,69 1,85 3,01 1,51 

 verschil tov bau 2020 24,75  17,53 8,81 8,28 4,16 3,69 1,85 3,01 1,51 

 verschil tov bau 2020 + locatie zuid 20,75  16,64 8,36 8,28 4,16 3,69 1,85 3,01 1,51 

Variant 5 ZO2 
+ NO 

 > 68,77 32,78 16,46 5,06 2,54 0,01 0,01 0 0 0 0 

 verschil tov basis 2008 15,88 7,97 3,26 1,64 0,01 0,01 0 0 0 0 

 verschil tov bau 2020 8,07 4,05 1,37 0,69 0,01 0,01 0 0 0 0 

 verschil tov bau 2020 + locatie zuid 4,07 2,04 0,48 0,24 0,01 0,01 0 0 0 0 

* gegevens liggen buiten de reikwijdte van het model, de oppervlakte is (zeer beperkt) indicatief, maar niet absoluut 
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De effecten van verlichting op fauna werden onder meer onderzocht in de studie van de 

Molenaar et al. (2000)
6
. Hieruit blijkt dat verlichting een afname van de habitatkwaliteit voor 

Grutto betekent. Wegverlichting beïnvloedt de fenologie
7
 van voortplanting, rui en trek en heeft 

een significant negatieve invloed op de geschiktheid als broedterrein, die zich lijkt uit te strekken 

over enige honderden meters afstand van de verlichting.  

 

Ook voor vleermuizensoorten geldt dat de meeste soorten lichtmijdend zijn. Verlichting (en 

geluidsverstoring) kunnen een afname van de geschiktheid van een gebied als foerageerhabitat 

of migratiecorridor veroorzaken.  

 
 
2.1.4 Ecotoopwijziging door wijziging van standplaatskenmerken (hydrologie) 

 

De grondwaterkwantiteit kan beïnvloed worden door volgende aspecten: 

- Bemaling 

- Toename verharde oppervlakte 

- drainage langsgrachten 

 

Uit de ‘grondwatersysteemanalyse en effectberekening van de ringweg rond Tongeren in de 

omgeving van het natuurgebied De Kevie’ blijkt dat de grondwaterstand tussen de Jeker en de 

Oude Jeker zich tussen 1 en 0,5 m-mv bevindt en in het Hardel 0,5 tot 1,5m-mv. In de winter 

staat de waterstand in het Hardel tot aan maaiveld.  

 

Zoals blijkt uit zowel deze studie als uit de discipline grondwater kan verdroging ontstaan 

enerzijds ten gevolge van bemaling (ZO omleidingsweg variant1) en anderzijds daar waar de 

langsgrachten gerealiseerd worden tot onder de grondwatertafel (lokale drainage).  

 

Uit de discipline grondwater blijkt dat de invloedssfeer van bemaling bij de realisatie van de 

zuidoostelijke omleidingsweg – variant 1 maximaal 3,2 m zal bedragen. Hierbij dient opgemerkt 

dat een deel van deze invloedssfeer nog binnen de werfzone van het plan komen te liggen, nl. 

t.h.v. de bermen en langsgrachten van de omleidingsweg. Gezien de verdroginggevoeligheid 

van de ecotopen in dit zeer waardevolle gebied, is het verdrogingseffect echter niet toelaatbaar. 

De discipline fauna en flora sluit zich aan bij de discipline grondwater om ter hoogte van de 

Jekervallei de wegkoffer iets hoger dan het maaiveldniveau aan te leggen, zodat de wegkoffer 

boven het grondwaterniveau kan aangelegd en bemaling niet toegepast dient te worden. 

 

Bij een standaard langsgracht met diepte van 0,75 m-mv ontstaat lokaal in de Jekervallei een 

drainerend effect tijdens het voorjaar. Gezien de verdroginggevoeligheid van de ecotopen in dit 

zeer waardevolle gebied, is dit niet toelaatbaar en een zeer significant negatief effect (---). De 

discipline fauna en flora sluit zich aan bij de disciplines grond- en oppervlaktewater om ter 

hoogte van de Jekervallei de diepte van de langsgrachten te beperken tot 0,4 m-mv of om het 

afstromend hemelwater op te vangen in een rioleringsstelsel. Indien hier aanvoldaan worden 

deze effecten minimaal ingeschat. Dit vormt een aandachtspunt op projectniveau. 

Mits de milderende maatregelen uit de disciplines water, wordt verwacht dat de impact op de 

grondwatertafel eerder beperkt zal zijn (cfr. discipline grondwater uit de plan-MER).  

 

Ter hoogte van de nieuwe verhardingen kan geen hemelwater infiltreren in de bodem, waardoor 

er in principe lokaal verdroging optreedt. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de 

impact van langsgrachten. Deze bieden opportuniteit tot waterinfiltratie, maar kunnen tevens 

een afvoer van grondwater met zich meebrengen. Een doordachte dimensionering en 

toepassing ervan is dan ook nodig (zie ook disciplines grond- en oppervlaktewater).  

 

 

 

                                                                 
6
 De Molenaar J.G., Jonkers D.A. & Sanders M.E. 2000. Wegverlichting en natuur. III. Lokale invloed van wegverlichting 

op een Gruttopopulatie. Alterra.  
7
 Fenologie: de timing van (jaarlijks) terugkerende fenomenen in de natuur. 

http://en.scientificcommons.org/j_g_de_molenaar
http://en.scientificcommons.org/d_a_jonkers
http://en.scientificcommons.org/m_e_sanders
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2.1.5 Vervuiling 

 

Verontreinigingen van de bodem, het grond- en/of oppervlaktewater kunnen gevolgen hebben 

voor de kwaliteit van het ontvangende ecosysteem. De voor de SBZ belangrijkste vormen van 

vervuiling die bij voorliggend plan kunnen, houden verband met: 

 Optreden van calamiteiten: Calamiteiten zijn echter gerelateerd aan de 

uitvoeringstechnische aspecten en worden op planniveau niet besproken (cfr. plan-MER). 

Bovendien geldt dat de effecten hiervan beperkt blijven bij het volgen van de relevante 

wettelijke bepalingen en voorzorgsmaatregelen/ best practices. 

 Verontreinigd afstromend hemelwater: Verontreiniging bij exploitatie kan optreden door 

de runoff van hemelwater van verharde oppervlakten die verontreinigende stoffen bevat. 

Hierdoor komt deze verontreiniging in de langsgrachten terecht. Een deel van de 

verontreiniging zal door de bodem (bermen) vastgehouden worden zodat deze niet in het 

oppervlaktewater terechtkomt. Uit onderzoek blijkt dat de invloedssfeer zeer beperkt is, 

ongeveer in de grootteorde van 10 m. Op projectniveau dient er voor deze 

tracéalternatieven naar mogelijke milderende maatregelen gezocht worden. 

 

 
2.1.6 Emissies door verkeer 

 

Tijdens de exploitatie van de wegenis zal de luchtkwaliteit langs deze wegen wijzigen ten 

gevolge van de veranderingen in verkeersintensiteiten. Voor het biotisch systeem relevante 

emissies zijn hoofdzakelijk stofdeeltjes, stikstofoxiden, zwaveldioxiden en andere verzurende en 

vermestende componenten. Deze polluenten worden getransporteerd in de atmosfeer, kunnen 

eventueel chemische transformaties ondergaan en komen uiteindelijk terug in de ecosystemen 

door droge depositie, natte depositie of zgn. ‘occulte’ depositie.  

 

De mate waarin vegetaties bloot staan aan atmosferische depositie hangt af van de structuur 

ervan. Uit onderzoek is gebleken dat de aerodynamisch ‘ruwe’ oppervlakten van bossen leiden 

tot een sterkere turbulentie en een verhoogde uitwisseling van polluenten vanuit de lucht naar 

het receptoroppervlak. Na depositie van de polluenten op de receptorvegetatie kunnen er 

opnieuw biochemische reacties optreden.  

 

De draagkracht van het ontvangende systeem voor atmosferische depositie wordt uitgedrukt als 

de kritische last. Dit is de maximaal toelaatbare depositie voor een bepaald ecosysteem zonder 

dat er – volgens de huidige kennis – schadelijke effecten optreden op lange termijn. 

Ecosystemen die gevoelig zijn kenmerken zich door een lage kritische last.  

 

Tabel 2-3. Overzicht van de mediane kritische lasten verzuring in functie van beschermingscriteria 
op niet kalkhoudende bodems (bron: Neirynck e.a., 2002; Meyskens & Vereecken, 2001; Langouche 
et al. 2002). 

Criterium KRITISCHE LAST 

zeq/ha.j (kg N/ha.j) 

Vegetatietype loofbos naaldbos heide soortenrijk 

grasland 

Verzuring 

Wortelschade 

Bodemverzuring 

 

2.700 

1.500 

 

3.100 

1.500 

 

 

2.340 

 

 

2.120 

 

 

De huidige streefwaarde voor verzurende depositie beoogt een gemiddelde depositie van 

minder dan 2.770 zeq/ha/jaar. Op de lange termijn (2030) streeft het MINA-plan 3 naar een 

depositie van 1.400 zuurequivalenten/ha/j waarmee voor de meeste bosecosystemen een 

duurzame toestand zou bereikt worden, en het gebiedsgericht verder terugdringen van de 

(verzurende) depositie tot onder de kritische last van kwetsbare ecosystemen (o.a. heide op 

zandgrond en basenarme vennen). 
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Heutz & Paelinckx (2005)
8
 vermelden volgende drempelwaarden voor een gunstige stand van 

instandhouding voor de relevante habitattypes: 

 6410: < 15-25 kg N/ha.jaar; 

 6510: < 20-30 kg N/ha.jaar; 

 7140 – Overgangs- en trilveen:< 15 kg N/ha.jaar; 

 7230 – Alkalisch laagveen: < 15-35 kg N/ha.jaar resp bij N-  of P-limitatie.  

 

Het VMM-meetnetwerk luchtkwaliteit geeft voor de meetplaats in Maasmechelen  

 

Tabel 2-4.. Verzurende depositie in meetpunt Maasmechelen (Bron: www.vmm.be) 

droge depositie (in Zeq/ha/jaar) 
natte 

depositie 
totale (droge+natte) depositie (in 

Zeq/ha/jaar) 

gras loofbos naaldbos heide   gras loofbos naaldbos heide 

1040 1492 2071 1309 742 1782 2234 2813 2051 

 

Binnen het plan-MER worden de emissies langs de geselecteerde wegen berekend. Uit de 

emissieberekening voor stikstofdioxide blijkt dat de noordoostelijke omleidingsweg en de 

zuidoostelijke omleidingsweg variant 2 (noordelijke variant) een verwaarloosbare bijdrage 

hebben tot het luchtklimaat in de omgeving van de Jeker. De zuidoostelijke omleidingsweg 

variant 1 (zuidelijke variant) heeft een zeer belangrijke negatieve bijdrage ter hoogte van de 

Jeker. Ook de cumulatieve ontwikkeling van de zuidoostelijke variant 1 met de noordoostelijke 

omleidingsweg heeft een zeer belangrijke negatieve bijdrage, terwijl dat dit bij de variant 2 

verwaarloosbaar blijft.  

 

 
2.1.7 Besluit 

 

Voor de nabije SBZ-gebieden en de aangemelde soorten zijn vooral ecotoopinname, 

versnippering, emissies door verkeer en verstoring kritisch. Verdroging is minder relevant indien 

de milderende maatregelen uit de discipline water geïmplementeerd worden. Verontreiniging is 

minder relevant en wordt summier besproken. Er worden echter wel milderende maatregelen, 

als aanbeveling voor de verdere uitwerking als project, geformuleerd. 

 

 
2.2 Beoordeling van de significantie van de impact   

  

 

Om de impact van het plan te minimaliseren zullen een aantal milderende maatregelen worden 

genomen en randvoorwaarden worden opgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden bij het 

beoordelen van de effecten op het Habitatrichtlijngebied, VEN-gebied, natuurreservaat en 

beschermde soorten en habitats.  

 

 
2.2.1 Mitigerende of milderende maatregelen die meegenomen worden in 

plan/projectuitvoering  

 

Om effecten op vlak van ecotoopinname te beperken, is het in het algemeen van belang 

maatregelen te nemen om ruimte-inname tijdens aanlegfase te beperken en de weg en 

werkzones zo smal mogelijk te dimensioneren (zie project-niveau). Dit dient opgelegd te worden 

als randvoorwaarde in de stedenbouwkundige voorschriften. Vooral thv waardevolle en 

beschermde ecotopen, VEN en SBZ is dit van belang. Vooral voor de zuidoostelijke 

omleidingsweg moet inname van ecotopen binnen SBZ-H, VEN en ENR De Kevie tot het strikt 

noodzakelijke geminimaliseerd worden.  

                                                                 
8
 Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0. Instituut voor Natuurbehoud en 

Afdeling Natuur, IN.O.2005.03, Brussel. 



Beoordeling van de negatieve effecten 

 

  , Revisie  
Verscherpte natuurtoets / passende beoordeling, rev 2 

Pagina 58 van 70 

 

Bij inname van vegetaties met verbod op wijziging of van bos dient deze gecompenseerd te 

worden conform het Vegetatiebesluit en Bosdecreet. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor 

de toekomstige project-MER of ontheffing.  

 

Met betrekking tot versnippering is vooral maximale aansluiting op bebouwing, infrastructuren 

en bestaande wegenis van belang om te vermijden dat samenhang verloren gaat en het 

landschap en de ecologische structuren versnipperd worden. Aanvullend worden 

faunapassages aangelegd waar het tracé bestaande migratieroutes en corridors doorsnijdt. De 

exacte ligging en uitvoering ervan zal bepaald worden op projectniveau.  

Het is al duidelijk dat waterlopen ecologisch relevante corridors vormen. Het inkokeren ervan 

moet dan ook vermeden worden. Dit kan door bij kruising van waterlopen (meer bepaald de 

Jeker en de Oude Jeker) een voldoende hoge overbrugging (in functie van vleermuizen) te 

voorzien en de oeverzone onder deze constructie continu te laten doorlopen. Tegelijk kan het 

project een hefboom vormen om bestaande inkokeringen of inbuizingen te mitigeren door het 

voorzien van loopstroken voor fauna in deze structuren. Dit vormt een aandachtspunt op  

project-niveau. Voor vliegende soorten (o.a. vleermuizen, bosvlinders en bosvogels) zijn ‘hop-

overs’ relevant. Het betreft aanplant van bomen en struweel langs de weg zodat dieren over de 

weg moeten vliegen en zo de kans op aanrijding verminderd wordt.  Ook voor onder meer de 

Das zijn ontsnipperingsmaatregelen nodig (rasters, tunnels). Door faunapassages kan hieraan 

tegemoet gekomen worden. Dit dient opgelegd te worden als randvoorwaarde in de 

stedenbouwkundige voorschriften. 

 
Daarnaast zijn ook algemene maatregelen mbt het reduceren van impact van geluidverstoring 
van belang (o.m. timing van werken; zie discipline fauna en flora). Gezien het belang van De 
Kevie voor vleermuizen (o.m. migratieroute), zijn ook maatregelen om lichtverstoring te 
beperken bijzonder relevant. Verstoring door verlichting wordt vermeden door de hoeveelheid 
verlichting te beperken tot het absoluut noodzakelijke en door gebruik te maken van een 
aangepast type verlichting. Het beperken van de verlichting tot het absoluut noodzakelijke, 
betekent dat niet langs het volledige wegtracé verlichtingspalen voorzien worden, behalve 
wanneer dit nodig is ifv veiligheid.  
 
Of het nu wit, amber of geel licht is, maakt weinig uit. Wel van belang is het spectrum 
(golflengte) waarop deze branden. Dit spectrum bepaalt de aantrekkingskracht voor bv. 
nachtvlinders. De grootste aantrekkingskracht wordt uitgeoefend door licht met golflengten in 
het nabije UV en het blauwe gebied van het spectrum (tussen 350 en 500 nm). De vroeger veel 
gebruikte kwikdamp- en menglichtlampen werken op deze golflengten waardoor ze veel 
nachtvlinders aantrekken en bijgevolg een belangrijke impact hebben op vleermuizen. 
Dergelijke verlichting moet dan ook vermeden worden. Natrium hogedruklampen werken op een 
andere frequentie waardoor ze vrijwel geen aantrekkingskracht uitoefenen. 
 
Verder is het van belang zo weinig mogelijk lichtverstrooiing te hebben. Er moet ook onderzocht 
worden of vb. grondnoppen of verlichting met LED’s een alternatief kunnen bieden. 
Hogedruklampen worden meestal in een full-cutoff reflectorarmateur gehuisd. De armaturen zijn 
voorzien met vlakglas en de ULOR (upward Light output Ratio) moet nagenoeg 0% zijn. 
Dergelijke armaturen zorgen voor een neerwaartse gebundelde lichtstraal met zo weinig 
mogelijk lichtverstrooiing. Het gebruik van wit licht moet vermeden worden.  

Dit alles is belangrijk bij project-MER of ontheffing en dient opgelegd te worden als 

randvoorwaarde in de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

Met betrekking tot wijziging van hydrologie is vooral de impact van de langsgrachten relevant. 

Uit de discipline water blijkt dat een standaard langsgracht met diepte van 0,75 m-mv (lokaal in 

de Jekervallei voor een drainerend effect tijdens het voorjaar zou kunnen zorgen. Om dit 

negatieve effect te beperken wordt daarom voorgesteld de diepte van de langsgrachten er 

lokaal te beperken tot 0,4 m-mv. Daar waar de omleidingsweg kombergingsgebied doorkruist 

zullen langsgrachten geen bergingsvolume beschikbaar hebben en dient het afstromend 

wegwater op een andere wijze te worden opgevangen en gebufferd. Ter hoogte van deze 

zones wordt dan ook voorgesteld om geen langsgrachten te voorzien.  
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De discipline fauna en flora sluit zich aan bij de discipline grondwater om ter hoogte van de 

Jekervallei de wegkoffer iets hoger dan het maaiveldniveau aan te leggen, zodat de wegkoffer 

boven het grondwaterniveau kan aangelegd en bemaling niet toegepast dient te worden. 

Een doordachte dimensionering en toepassing van de bermgrachten (cfr. Discipline water) is 

ook nodig 

 

Het rechtstreeks lozen van het afstromend water van de weg naar de Jeker dient te worden 

vermeden ifv vermijden van verontreiniging. Een KWS-afscheider moet afgewogen worden. 

Gecontroleerde infiltratie van het wegwater in weggrachten is nodig. Gezien de zuiverende 

capaciteit van vegetaties, is een goed ontwikkelde vegetatie in deze grachten van belang. Ook 

een natuurlijke zuivering via één of meerdere kleine zuiveringstinstallaties (KWZI’s) behoort tot 

de mogelijkheden. Deze opties moeten afgewogen en geoptimaliseerd worden op project-

niveau.  

 

 
2.2.2 Effectbeoordeling SBZ-H  

 
2.2.2.1 Ecotoopinname 

 

Enkel de zuidoostelijke omleidingsweg leidt tot inname van SBZ-H De Kevie, meer specifiek is 

dit ter hoogte van het Hardel. Er is geen ecotoopinname door de noordelijke omleidingsweg. 

Vandaar dat er ook geen cumulatieve ecotoopinname is door deze tracés. 

De ecotoopinname van de zuidoostelijke omleidingsweg, berekend op basis van GIS-overlay 

met de habitatkaart van Paelinckx et al. 2008 is begroot in onderstaande tabel.  

 

Tabel 2-5. Ecotoopinname 

Ecotoopinname Noordelijke variant zuidoostelijke 

omleidingsweg 

Zuidelijke variant zuidoostelijke 

omleidingsweg 

Habitattype 6430 0,09 ha 0,17 ha 

Habitattype 6510 0,02 ha 0,01 ha 

Totale inname SBZ-H Jekervallei en 

bovenloop van de Demervallei 

0,11 ha 0,65 ha 

Totale inname VEN 0,31 ha 0,55 ha 

 

Het gaat om habitats die op heden niet optimaal ontwikkeld zijn. Dit heeft in belangrijke mate te 

maken met de ongunstige hydrologische situaties, en met de ongunstige waterkwaliteit van de 

Jeker. In de nabije toekomst is echter een beekherstel van de Jeker, en bijgevolg een herstel 

van de natuurlijke hydrologie en stijging van het grondwaterpeil voorzien (zie verder: 

ontwikkelingsscenario). Ook leiden de beheermaatregelen en beheerdoelstellingen binnen de 

reservaatwerking tot een betere staat van instandhouding en kaderen deze in het realiseren van 

de IHD’s.  

 
De instandhoudingdoelstellingen voor habitattype 6430 stellen een behoud van de oppervlakte 
en een verbetering van de kwaliteit van dit habitattype voorop. Het beheerplan situeert het 
beheer van dit habitattype vnl. in het Groot Meers. Het voorziene beheer conform het 
beheerplan zal de kwaliteit van dat habitat verbeteren, wat aansluit op de IHD’s voor dit 
habitattype. De zeer beperkte inname door de noordelijke variant voorgaand project, zal deze 
doelstelling niet in gevaar brengen. Dit betekent een verwaarloosbare impact in het licht van 
de instandhoudingsdoelstellingen (echter meerwaarde tov huidige situatie). 

De relatief iets ruimere inname door de zuidelijke variant daarentegen gaat in tegen de 

doelstelling tot uitbreiding van het habitattype, dit echter zonder de grote oppervlakte in de 

depressie van het Groot Meers te affecteren. Deze impact is negatief tav de 

instandhoudingsdoelstellingen. Om deze impact te vermijden, is uitbreiding of herstel van dit 

habitat in de nabije omgeving nodig. Dit kan gebeuren door biotoopverbeterende maatregelen 

en inrichting van restpercelen, bermen, overhoeken e.d. bij ontwerp van de wegenis. 

Bijkomende oppervlakte voor deze biotoopverbeterende maatregelen en ontwikkeling van dit 

habitattype kan opgenomen worden in het onteigeningsplan voor de realisatie van de wegenis. 
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De instandhoudingdoelstellingen voor habitattype 6510 stellen een uitbreiding door omvorming 

van niet-habitatwaardig habitat of 6430 voorop. Het beheerplan situeert dit habitattype in de 

Beemden, waar hooiweidebeheer zorgt voor verbetering van deze graslanden, conform de 

IHD’s. Voor dit habitattype leiden beide varianten van de zuidoostelijke omleidingsweg tot 

inname. Gezien de IHD’s uitbreiding van dit habitat vooropstellen, betekent deze inname een 

negatieve impact. Om deze impact te vermijden, is uitbreiding of herstel van dit habitat in de 

nabije omgeving nodig. Dit kan gebeuren door biotoopverbeterende maatregelen. Hiertoe is het 

nodig dat bij de uitwerking op project-niveau percelen verworven worden die een 

omvormingsbeheer krijgen tot dergelijk habitattype, eventueel kaderend binnen de 

reservaatwerking. Dit kan opgenomen worden in het onteigeningsplan voor de realisatie van de 

wegenis. 

 

Er wordt geen habitat van aangemelde soorten ingenomen. Wel wordt door inname van 

oppervlakte binnen de alluviale vlakte, habitat van Bijlage III-soorten van het Natuurdecreet 

zoals Laatvlieger, ingenomen. Gezien de relatief beperkte oppervlakte die rechtstreeks 

ingenomen wordt, is dit echter verwaarloosbaar.  

 

 
2.2.2.2 Versnippering en barrièrewerking  

 

De versnipperende impact van de nieuwe wegenis hangt in sterke mate samen met de ligging 

ervan. De noordoostelijke omleidingsweg zorgt voor zijn ligging grotendeels aansluitend op 

bestaande wegenis en bebouwing voor weinig bijkomende versnippering. Afhankelijk van de 

situering van de variant heeft dit meer of minder impact (zie discipline fauna en flora). Deze weg 

leidt niet tot versnippering van de SBZ-structuur, doorsnijdt geen voor de SBZ’s belangrijke 

corridors of routes van aangemelde of overige Bijlage II soorten. Bovendien wordt door 

faunapassages de impact verder gereduceerd.  

 

De zuidoostelijke omleidingsweg versnippert een noordelijke strook van De Kevie, nabij de 

Jeker. Bij de meest noordelijke ligging van de ZO-omleidingsweg wordt 0,08 ha SBZ-H 

afgesneden. Bij de meest zuidelijke ligging gaat het om 0,60 ha.  

De strook ten noorden van de weg is ruimtelijk en ecologisch geïsoleerd van de strook ten 

zuiden van de weg. Door de sterke barrièrewerking die een dergelijke weg betekent, verlies het 

afgesneden gebied in belangrijke mate zijn betekenis en zijn ecologische waarde binnen het 

complex De Kevie en zijn kwaliteit als habitat voor relevante soorten (o.m. soorten bijlage III 

Natuurdecreet). Gezien de beperkte oppervlakten die afgesneden worden en rekening houdend 

met het voorzien van faunapassages (milderende maatregel te concretiseren op projectniveau), 

gaat het om een verwaarloosbaar effect.  

 

Tabel 2-6. Versnippering 

 Noordelijke variant zuidoostelijke 

omleidingsweg 

Zuidelijke variant zuidoostelijke 

omleidingsweg 

Afgesneden oppervlakte SBZ-H 

Jekervallei en bovenloop van de 

Demervallei 

0,08 ha 0,60 ha 

Afgesneden oppervlakte VEN 0,41 ha 1,42 ha 

 

Door de bovenvermelde milderende maatregelen, wordt geen barrièrewerking t.a.v. de 

ecologische corridorfunctie van de Jeker verwacht.  

In de Jekervallei bevond zich een populatie Kamsalamander. Deze metapopulatie stond sterk 

onder druk. Vermoedelijk is de soort er nu niet meer aanwezig (Bron: 

http://www.kevie.be/fauna). In de alluviale vlakte streeft het beheerplan naar de aanleg van 

veedrinkpoelen in functie van  amfibieën, o.m. (een toekomstige populatie) Kamsalamander.  

Ook de (toekomstige) populaties van Bever zijn relevant. In de milderende maatregelen (cf. 

Das) staat reeds beschreven dat faunapassages en overige ontsnipperende maatregelen 

noodzakelijk zijn. Mits deze maatregelen, wordt geen negatieve impact op deze fauna verwacht 

(verwaarloosbaar tav de instandhoudingdoelstellingen).  

http://www.kevie.be/fauna
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Eveneens wordt, door het vermijden van lichtverstrooiing, impact op de migratiebewegingen 

van vleermuizen of andere lichtmijdende fauna beperkt. Niettemin is het mogelijk dat vb. 

vleermuizen de weg zullen dwarsen bij bewegingen van de noordelijke naar zuidelijke zones 

van De Kevie. Door de hoger beschreven ‘hop-over’ wordt dit risico beperkt(verwaarloosbaar 

tav de instandhoudingdoelstellingen).   

 

 
2.2.2.3 Verstoring 

 

In Tabel 2-1 is zichtbaar dat bij de zuidoostelijke omleidingsweg variant 1 belangrijke 

oppervlakten bijkomend verstoord zullen worden, zowel rekening houdend met de contouren 

van 45, 50, 55 en 60 dB(A). Het betreft  belangrijke oppervlakten, zowel relatief als absoluut. 

Om deze impact verder te beoordelen, is het nodig dit te toetsen aan de voorkomende avifauna, 

en in het bijzonder aan de aanwezigheid van verstoringgevoelige soorten. Relevante vogels in 

De Kevie zijn onder meer blauwborst, bruine kiekendief (foeragerend), ijsvogel,  ooievaar en 

mogelijks porseleinhoen
9
.  Hieronder zijn een aantal soorten uitgesproken verstoringgevoelig, 

met name porseleinhoen en bruine kiekendief.  

Bijgevolg wordt besloten dat de vertoring door de zuidoostelijke omleidingsweg variant 1  een 

significant negatief (--) effect betreft . Ook bij doorrekening van de scenario’s waarbij deze 

zuidoostelijke omleidingsweg variant 1 in combinatie met andere trajecten ontwikkeld wordt, is 

de verstoring sterk uitgesproken. Ook blijkt hierbij dat verdere ontwikkeling van het zuidelijke 

bedrijventerrein een dermate versterking van de geluidverstoring van de SBZ betekent, dat dit 

moeilijk te verantwoorden is.  

 

In de discipline geluid wordt voor deze variant 1 een gronddam of geluidscherm als milderende 

maatregel voorgesteld. Echter, een gronddam zou bijkomende inname van SBZ-H en van 

habitattypes betekenen, en is daarom als milderende maatregel vanuit de passende 

beoordeling weinig opportuun.  

 

Bij de variant 2 is er enkel een relevante toename binnen de contouren van 45 tot 50 dB(A). Uit 

de discipline geluid blijkt dat voor deze geluidscontouren ongeveer dezelfde invloedszone op 

SBZ relevant is als bij variant 1. Echter in realiteit is de impact van variant 2 beperkter: gezien 

deze gesitueerd is tussen bestaande bebouwing, en deze bebouwing een geluidsbufferende 

werking ten opzichte van de SBZ heeft. Daarom is deze impact verwaarloosbaar in het licht 

van de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Bij de noordoostelijke omleidingsweg is de toename enkel relevant voor de contouren van 45 tot 

50 dB(A) met referentieperiode 2008. Tegenover de toekomstige gemodelleerde situatie 2020 is 

er amper wijziging. Daarom is deze variant verwaarloosbaar in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen..  

 

Lichtverstoring wordt beperkt door het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen en 

milderende maatregelen. Impact op habitatkwaliteit voor o.m. vleermuizen wordt daarom niet 

significant geacht (verwaarloosbaar in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen).  

 

 
2.2.2.4 Wijziging hydrologie 

 

Verschillende zones in de directe omgeving van de tracévoorstellen van de zuidoostelijke 

omleidingsweg zijn verdroginggevoelig. Vanuit de discipline water blijkt dat, mits een 

doordachte planning en dimensionering van de langsgrachten en mits de wegkoffer te verhogen 

in de Jekervallei zodat geen bemaling nodig is, geen verdrogende effecten zullen ontstaan. 

Daarom is deze impact verwaarloosbaar in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen. 

 

 

                                                                 
9
 De overige waargenomen soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn doortrekkers 
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2.2.2.5 Emissies door verkeer 

 

Zoals hoger vermeld, blijkt uit de discipline lucht van het plan-MER dat de noordoostelijke 

omleidingsweg en de zuidoostelijke omleidingsweg variant 2 (noordelijke variant) een 

verwaarloosbare bijdrage hebben tot het luchtklimaat voor stikstofdioxide in de omgeving van 

de Jeker. De zuidoostelijke omleidingsweg variant 1 (zuidelijke variant) heeft een zeer 

belangrijke negatieve bijdrage ter hoogte van de Jeker. Ook de cumulatieve ontwikkeling van 

de zuidoostelijke variant 1 met de noordoostelijke omleidingsweg heeft een zeer belangrijke 

negatieve bijdrage, terwijl dat dit bij de variant 2 verwaarloosbaar blijft.  

 

Voor onder meer de habitats 6430 en 6510 die in de onmiddellijke nabijheid van de 

zuidoostelijke omleidingsweg variant 1 voorkomen, zijn verzuring en vermesting een probleem 

(Bron: S-IHD, ontwerprapport, dd. 13 maart 2012). Een belangrijke bijkomende belasting door 

stikstofoxide is voor deze habitats dan ook moeilijk verenigbaar met de ontwerp-S-IHD die voor 

habitat 6510 stelt ‘Dit betekent goed ontwikkelde graslanden… gebufferd tegen externe 

invloeden’ en met de gewestelijke IHDs die voor beide habitats het ‘oplossen van … eutrofiëring 

en/of verzuring’ voorop stellen.  

 

 
2.2.3 Effectbeoordeling ten aanzien van VEN en natuurreservaat 

De effecten van de zuidoostelijke omleidingsweg ten aanzien van het VEN-gebied ‘De Kevie en 

Kleinmeers’ en het natuurreservaat De Kevie zijn analoog als bij het Habitatrichtlijngebied 

‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’, gezien de sterke overlap tussen deze gebieden.  

 

De noordoostelijke omleidingsweg situeert zich op ongeveer 370 m van het VEN-gebied ‘De 

Bovenloop Demer en Winterbeek’, ervan gescheiden door een open landbouwgebied en klein 

gehucht. Het tracé van de omleidingsweg is er voorzien op een bestaande weg. Ecotoopinname 

van het VEN-gebied is er niet relevant. Uit de disciplines water en bodem blijkt dat er geen 

effecten op vlak van wijziging van de hydrologie of verontreiniging voor het VEN-gebied relevant 

zijn.  

Bij de noordoostelijke omleidingsweg is de toename van verstoring enkel relevant voor de 

contouren van 45 tot 50 dB(A) met referentieperiode 2008. Tegenover de toekomstige 

gemodelleerde situatie 2020 is er amper wijziging. Daarom is deze variant matig negatief tot 

verwaarloosbaar (0/-).  

Het VEN-gebied wordt niet door de noordoostelijke omleidingsweg versnipperd. Er zijn tevens 

geen structuren die voor dit VEN-gebied van belang zijn als stapsteen of corridor, waar door 

deze omleidingsweg een impact op zou kunnen ontstaan.  

 

 
2.2.4 Effectbeoordeling rekening houdend met cumulatieve effecten van toekomstige 

ontwikkelingen (ontwikkelingsscenario) 

 

De realisatie van ca. 50 ha bijkomende bedrijvigheid kadert binnen de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied Tongeren. Daarbij worden een aantal zoeklocaties onderzocht die zich 

eveneens in of nabij De Kevie en de natuurverbinding vanuit de Kevie naar het noorden 

bevinden.  

Deze open-ruimtevinger, van belang voor De Kevie wordt gesitueerd in onderstaande figuur: 
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Figuur 2-1. Schematische situering van open-ruimtevinger als natuurverbinding vanuit De Kevie in noordelijke 

en noordoostelijke richting enerzijds en in zuidwestelijke richting anderzijds, met aanduiding plan en 

zoekzones bedrijvigheid 

 

Zoeklocatie 3 grenst aan de open-ruimtevinger die De Kevie verbindt met de noordelijker 

gelegen natuurwaarden en die aangeduid is als provinciale natuurverbinding. Zoeklocatie 6 

situeert zich binnen deze open-ruimtevinger en grenst aan De Kevie.  Zoeklocatie 5 situeert 

zich aan zuidwestelijke zijde aan de Kevie en situeert zich daar in een open-ruimteverbinding 

vanuit de Kevie in zuidwestelijke richting.  

Deze zoeklocaties brengen  verstoring en verdere versnippering/barrièrewerking van de 

kwetsbare gebieden (i.c. De Kevie) met zich mee. Ook impact op de hydrologie kan eventueel 

door de ontwikkeling van zoeklocatie 6 ontstaan.  

 

- Als zoeklocatie 6 ontwikkeld wordt, wordt de open ruimtevinger herleid tot een smalle 

zone tussen de zoeklocatie en het bedrijf op de hoek Maastrichtersteenweg-Viséweg. 

Deze smalle corridor zal sterk in habitatkwaliteit inboeten door het toenemende verkeer 

op de Maastrichtersteenweg en door randeffecten.  De natuurverbinding tussen komt 

dermate onder druk dat deze zonder begeleidende maatregelen amper aan  

habitatkwaliteit voldoet, en zijn functie als corridor vermoedelijk verliest. Verdere 

ecologische en ruimtelijke isolatie van De Kevie is moeilijk te verantwoorden.  

 

- Ontwikkeling van zoeklocatie 3, samen met de ontwikkeling van de omleidingsweg, 

vereist voldoende geluidsbufferende maatregelen ten aanzien van deze corridor.  

 

- Bij ontwikkeling van zoeklocatie 5 is het belangrijk dat hierbij voldoende adequate 

flankerende maatregelen genomen worden om de ecologisch-functionele relatie tussen 

De Kevie en de westelijke gebieden in stand te houden. Met andere woorden, de 

corridor tussen de Kevie, de vallei van de Ezelsbeek en de gebieden ten westen, moet 

ten allen tijde in stand gehouden worden en van een voldoende habitatkwaliteit zijn.  

Daarenboven blijkt, zoals hoger beschreven, bij ontwikkeling van de zuidoostelijke 

omleidingsweg variant 1 (zuidelijke variant) samen met verdere ontwikkeling van het 

bedrijventerrein Overhaem-zuid (zoeklocatie 5) een dermate versterking van de 

geluidverstoring van de SBZ betekent, dat dit moeilijk te verantwoorden is.  
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De concrete uitwerking van deze milderende maatregelen en randvoorwaarden 

(geluidsbuffering, versterken corridorfunctie) moeten op projectniveau meegenomen worden. In 

dit verband wordt ook verwezen naar de natuurverbindingen in uitvoering van het provinciaal 

structuurplan. Het is aangewezen om binnen de lopende RUP-planningsprocessen deze 

natuurverbindingen en corridorzones voldoende aandacht te geven.  

 

Verder komen er een aantal geplande ontwikkelingen voor in de Jekervallei die betrekking 

hebben op de verdere ontwikkeling van natuurwaarden en inrichting van open ruimte en/of 

natuurverbindingen. Het gaat om herstelmaatregelen van de Jeker, het gaat om de 

Instandhoudingsdoelstellingen, het gaat om de doelstellingen zoals beschreven in het 

beheerplan voor het gebied en het gaat om de verbetering van de waterkwaliteit van de Jeker. 

De effectbeoordeling van deze tracéalternatieven wegen door de verdere ontwikkeling van 

natuurwaarden en inrichting van open ruimte en/of natuurverbindingen zwaarder door. Dit 

impliceert dat het traject van de omleidingsweg de ecologische ontwikkeling en herstel niet mag 

hypothekeren. De situering van het plan dient dan ook afgestemd te zijn op de toekomstige 

versterkte natuurwaarden. Dit pleit er nog sterker voor om bij de zuidoostelijke omleidingsweg 

een variant te kiezen die geen impact heeft op de Jeker, of op de vallei. Concreet betekent dit 

een voorkeur voor projectvariant 2.  

 

 
2.3 Conclusie 

 

De zuidoostelijke omleidingsweg variant 1 ligt nabij tot in het SBZ-H ‘Jekervallei en bovenloop 

van de Demervallei’, het VEN ‘De Kevie en Kleinmeers’ en het natuurreservaat ‘De Kevie’. De 

effecten variëren naargelang de ligging van de tracévariant. De inname van SBZ-H, van 

habitats en van VEN door de zuidoostelijke omleidingsweg is erg beperkt. Echter, ten aanzien 

van het habitattype 6510 waar de IHD’s uitbreiding van dit habitat vooropstellen, betekent deze 

inname een negatieve impact. Om deze impact te vermijden, is uitbreiding of herstel van dit 

habitat in de nabije omgeving nodig.  

 

Een beperkte oppervlakte SBZ en VEN wordt door het wegtracé afgesneden. Bij de noordelijke 

variant is dit verwaarloosbaar. De impact door de zuidelijke variant is belangrijker, hoewel nog 

steeds beperkt. Ontsnipperende maatregelen zijn nodig.  

De meest doorslaggevende impact ontstaat echter door geluidverstoring. Vooral bij de variant 1 

van de zuidoostelijke omleidingsweg ontstaan effecten. Ook bij variant 2 blijkt uit de 

beschikbare geluidscontouren een impact, die echter genuanceerd dient te worden gezien de 

bufferende impact van de bebouwing rondom dit tracé. Om verdrogende effecten te vermijden, 

dienen voorzorgsmaatregelen en milderende maatregelen geïmplementeerd te worden.  

 

Gezien voor het zuidelijke tracéalternatief van de zuidoostelijke omleidingsweg de 

verstoringsimpact relevant is, wordt voor dit tracé besloten tot een negatieve impact op de 

betreffende SBZ, VEN en natuurreservaten. Verder wordt ook vastgesteld dat de ontwikkeling 

van het zuidelijke bedrijventerrein bijdraagt tot een negatief verstoringklimaat.  

 

Voor de noordoostelijke omleidingsweg wordt vanuit de passende beoordeling besloten tot 

een nuleffect ten aanzien van de instandhoudingdoelstellingen. Ook de verscherpte 

natuurtoets toont aan dat geen significante effecten ontstaan. Deze conclusie werd echter 

bekomen rekening houdend met een aantal milderende maatregelen die in het project 

opgenomen moeten worden.  

 

Cumulatieve effecten van de zuidoostelijke en noordoostelijke omleidingsweg zijn 

verwaarloosbaar. Wel van belang zijn cumulatieve effecten bij realisatie van bijkomende 

bedrijvigheid in het kader van de afbakening van het stedelijk gebied Tongeren.  

 

Ontwikkeling van de zoeklocatie 6 (N79 zuid) samen met de omleidingsweg, leidt ertoe dat de 

natuurverbinding tussen De Kevie en noordelijkere gebieden dermate onder druk staat, dat 
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deze zonder begeleidende maatregelen amper aan  habitatkwaliteit voldoet, en zijn functie als 

corridor vermoedelijk verliest.  

 

Ontwikkeling van zoeklocatie 3 (Uitbreiding Tongeren-oost: noordzijde N79) samen met de 

ontwikkeling van de omleidingsweg, vereist voldoende geluidsbufferende maatregelen ten 

aanzien van deze corridor. 

 

Bij ontwikkeling van zoeklocatie 5 samen met de realisatie van de omleidingsweg, is het 

belangrijk dat de corridor in de vallei van de Ezelsbeek in stand gehouden wordt en hierbij 

voldoende ontsnipperende en bufferende maatregelen ten aanzien van deze corridor genomen 

worden.  

De ontwikkeling van de zuidoostelijke omleidingsweg variant 1 (zuidelijke variant) samen met 

verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Overhaem-zuid betekent een dermate versterking 

van de geluidverstoring van de SBZ, dat dit moeilijk te verantwoorden is.  
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STAP 2.   Onderzoek naar alternatieve 

oplossingen 

1 Samenvatting van de onderzochte 

alternatieve oplossingen 

Niet van toepassing 

In voorliggend project worden twee alternatieven van de zuidoostelijke omleidingsweg 

beoordeeld: een zuidelijke en meer noordelijke situering. Voor beschrijving en 

beoordeling van deze alternatieven: zie hoger.  

 

 

 

2 Redenen waarom de bevoegde 

nationale autoriteit beoordeeld heeft 

dat de alternatieve mogelijkheden 

geen oplossing bieden 

Niet van toepassing 

 

 

 

3 Beoordeling alternatieven 

Aangezien er geen significante effecten vastgesteld worden bij de noordelijke 

omleidingsweg en de noordelijke variant van de zuidelijke omleidingsweg, is geen 

onderzoek van dwingende redenen van openbaar belang van toepassing. 
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STAP 3.  Dwingende redenen van openbaar 

belang 

Aangezien er geen significante effecten vastgesteld worden bij de noordelijke omleidingsweg en 

de noordelijke variant van de zuidelijke omleidingsweg, is geen onderzoek van dwingende 

redenen van openbaar belang van toepassing. 
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STAP 4.  Compenserende maatregelen 

Aangezien er geen significante effecten vastgesteld worden bij de noordelijke omleidingsweg en 

de noordelijke variant van de zuidelijke omleidingsweg, zijn geen compenserende maatregelen 

van toepassing. 
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4 DWINGENDE REDENEN VAN OPENBAAR 

BELANG 

 

Aangezien er geen significante effecten vastgesteld worden bij de noordelijke omleidingsweg en 

de noordelijke variant van de zuidelijke omleidingsweg, is geen onderzoek van dwingende 

redenen van openbaar belang van toepassing. 
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5 COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Aangezien er geen significante effecten vastgesteld worden bij de noordelijke omleidingsweg en 

de noordelijke variant van de zuidelijke omleidingsweg, dienen geen compenserende 

maatregelen genomen te worden. 

 

 

 

 


