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1. Inleiding 
 
Dit milieueffectrapport wordt opgesteld met het oog op de vergunningsaanvraag voor de 
uitbreiding van de zandwinning ‘Kerkeveld’. Het projectgebied is gelegen in de gemeente 
Huldenberg (ten westen van de dorpskern van Neerijse en ten noorden van Loonbeek). 
 
Zoals in het kennisgevingsdossier wordt beschreven, werd in juni 1998 in functie van het 
L.I.J.N.-project van de VMW de gewestplanbestemming ontginningsgebied gewijzigd in 
“gebied voor openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen”. Deze gewestplanwijziging 
werd door de Raad van Staten vernietigd, in zoverre het de percelen in eigendom betreft van. 
De Kock N.V. De oorspronkelijk gewestplanbestemming ‘Ontginningsgebied’ werd voor 
deze percelen opnieuw van kracht (ca. 25 ha). Als gevolg van deze juridische uitspraak is het 
huidige ontginningsgebied versnipperd en onregelmatig van vorm. 
 
Overeenkomstig de huidige inzichten is deze activiteit onderworpen aan de MER-plicht 
volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling 
van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, namelijk volgens 
bijlage I, categorie 23, met name: “Steengroeven en dagbouwmijnen, met inbegrip van 
ontginningen van oppervlaktedelfstoffen of grind,  met een terreinoppervlakte van meer dan 
10 hectare, of turfwinning met een terreinoppervlakte van meer dan 150 hectare.” 
 
Initiatiefnemer is De Kock N.V., Walravensbosstraat 20, 3090 Overijse . 
 
Voor deze activiteiten is een zowel een stedenbouwkundige vergunning als een 
milieuvergunning nodig.  
 
De dienst Mer van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid heeft het 
kennisgevingsdossier volledig verklaard op 22 oktober 2007. Het kennisgevingsdossier lag ter 
inzage in de gemeente Huldenberg van 5 november tot 5 december 2007. Parallel heeft de 
dienst Mer de adviezen bij de betrokken administraties en openbare besturen ingewonnen. 
 
Deze richtlijnen stelt de dienst Mer op, met het oog op de inhoudsafbakening van het op te 
stellen MER, na een overlegvergadering met alle betrokken partijen op 20 december 2007 in 
Leuven. Zij verwerkt de ontvangen inspraakreacties en adviezen in deze richtlijnen.  
 
Tijdens het opstellen van het MER dient gebruik gemaakt te worden van de 
disciplinespecifieke delen van het Richtlijnenboek m.e.r.. 
 
 
2. Vorm en presentatie 
 
Met betrekking tot de vorm en presentatie vraagt de dienst Mer: 
- recent kaartmateriaal te gebruiken voorzien van een duidelijke bronvermelding, 

schaalaanduiding, noordpijl en legende; 
- een verklarende woordenlijst, lijsten met figuren en tabellen, afkortingenlijst en 

literatuurlijst bij het rapport op te nemen, in deze literatuurlijst steeds volledige referenties 
te vermelden;  

- bij de voorgestelde erkende MER-deskundigen ook de einddatum van hun erkenning te 
vermelden; 

- achtergrondinformatie in de bijlagen op te nemen; 
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- het MER te controleren op tikfouten, spellingsfouten en grammaticale fouten; 
- een realistische timing voor de te doorlopen vergunningsprocedure voor te stellen. 
 
 
3. Doelstelling, verantwoording en besluitvorming 
art.4.3.7.§ 1,1°, a en b 
 
De doelstelling bestaat erin de effecten van de uitbreiding van de zandontginning ‘Kerkeveld’ 
aan te tonen op het omliggende milieu.  
 
Het MER dient de behoefte aan zand door de ontginning van de projectsite Kerkeveld goed te 
onderbouwen. Het MER zal tevens de rol en de noodzaak van dit project binnen de bestaande 
en toekomstige oppervlaktedelfstoffenplannen in Vlaanderen toelichten. Tevens zal het 
rapport aangeven op basis van welke argumenten (milieu- en andere) deze locatie werd 
gekozen.  
 
De verantwoording in de kennisgeving verwijst naar het zuinig ruimtegebruik als een van de 
basisdoelstellingen van het oppervlaktedelfstoffendecreet. Hiermee wordt o.a. het optimaal 
benutten van ontginningsgebieden bedoeld. Deze projectverantwoording is echter niet ten 
volle verenigbaar met dit project aangezien volgens de huidige bestemming1 van het gebied 
niet uitgegaan kan worden van een optimale ontginning van het gebied. 
Tevens verwijst de kennisgeving naar het voordeel dat bij een verderzetting van een 
ontginning niet van op maaiveld dient gestart te worden en er bijgevolg minder potentiële 
overlast is voor de omwonenden. Ook deze stelling lijkt niet volledig terecht te zijn wegens de 
grillige vorm van het te ontginnen gebied met geïsoleerd liggende percelen. 
 
Alle benodigde vergunningen moeten worden aangegeven, incl. een korte beschrijving van de 
vergunningsprocedure en van de inspraakmogelijkheden. De rol van het MER in dit 
vergunningsproces moet duidelijk aangegeven worden. 
 
Het MER is niet alleen een hulp bij de besluitvorming maar volgens art. 4.1.7. van het decreet 
moeten ook de conclusies "doorwerken in de besluitvorming". Het MER zal bij de 
formulering van mogelijke alternatieven, milderende of compenserende maatregelen hiermee 
rekening houden. 
 
 
4. Voorgenomen project en alternatieven 
art.4.3.7.§ 1,1°,c, d en e 
 
De kennisgeving beschrijft in deel 4 het voorgenomen project. 
 
Vanuit de inspraak bleek dat er onduidelijkheid bestond over de te onderzoeken 
alternatieven2. Zoals verduidelijkt door de initiatiefnemer op het Richtlijnenoverleg zal er een 
minimumalternatief en een maximumalternatief onderzocht worden. Het minimumalternatief 
bevat enkel de percelen die eigendom zijn van De Kock – uitgezonderd enkele geïsoleerd 
liggende percelen – en dus de bestemming ‘Ontginningsgebied’ hebben.  

                                                           
1 Omwille van de juridische voorgeschiedenis is een zekere planologische versnippering ontstaan waardoor het 
ontginningsgebied een onregelmatige vorm heeft en versnipperd is.  
2 Kennisgeving p. 42-43: minimale en maximale scenario 
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De initiatiefnemer verkiest tevens om een maximumalternatief te onderzoeken. Dit alternatief 
bevat de volledige zone “gebied voor openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen” zoals 
afgebakend op het gewestplan van 1998. De betrokken percelen bij het maximumalternatief 
hebben bijgevolg deels de bestemming “ontginningsgebied” en deels “gebied voor openbare 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen”. Voor de ontginning van percelen gelegen in de laatst 
genoemde bestemming zal een bestemmingswijziging nodig zijn. Het effectenonderzoek van 
deze percelen kan in dit mer-proces niet de waarde hebben van een alternatievenonderzoek 
waarbij na vergunningverlening deze percelen geëxploiteerd kunnen worden, omdat deze 
percelen niet de juiste bestemming hebben als ontginningsgebied en dus niet vergund kunnen 
worden voor ontginning. Om ontginning van deze percelen te kunnen vergunnen is namelijk 
een RUP-procedure vereist om de gewenste bestemming te bekomen en dienen de 
milieugevolgen van ontginning van dit gebied onderzocht te worden op plan-MER niveau 
(o.a. in kader van de procedure van het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan ‘Zand in 
Vlaams-Brabant’) voorafgaand aan de RUP procedure. Vermits deze milieueffectrapportage 
de project-MER procedure doorloopt kunnen deze percelen niet als ‘volwaardig alternatief’ 
mee opgenomen worden. Het maximumalternatief dient als ontwikkelingsscenario besproken 
te worden.  
In het voorstel Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan ‘Zand in Vlaams-Brabant’3 wordt het 
oorspronkelijk ontginningsgebied opgenomen met een bijkomende uitbreiding in 
noordwestelijke richting. De dienst Mer raadt daarom aan om dit ruimtelijk groter alternatief 
ook mee te nemen als een ontwikkelingsscenario.  
 
De economische behoefte dient voldoende gemotiveerd te worden. De firma De Kock ontgint 
ongeveer 100.00 ton op jaarbasis. De verschillende ontginningslocaties van de firma dienen in 
beeld gebracht te worden. Eventuele uitbreidingsmogelijkheden, zowel naar oppervlakte als 
naar diepte, dienen besproken te worden. 
 
Uitvoeringsalternatieven waarbij een additionele winning van het resterende zand onder de 
grondwatertafel wordt beoogd zullen niet verder onderzocht worden in het MER gezien de 
kwetsbaarheid van het grondwater. 
 
Vanuit de inspraak werden tevens andere transportmodi voorgesteld (o.a. transport van zand 
via een pijpleiding of een transportband). Het MER zal de haalbaarheid van deze 
uitvoeringsalternatieven evalueren. 
 
Het MER zal de verschillende mogelijke stappen in de realisatie van het project procesmatig 
beschrijven en dit in een helder stroomschema weergeven. Dit stroomschema zal leiden naar 
een duidelijk ingreep-effectschema waarin alle relevante effectgroepen worden opgenomen 
die in het MER zullen behandeld worden. Calamiteiten ten gevolge van de ligging van het 
project die kunnen optreden tijdens de uitvoering van de werken worden hierin opgenomen en 
indien significant ook verder bij de effectbespreking behandeld.  
 
In het MER zal eveneens opgave worden gedaan van mogelijke sites die noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvan de locaties nog niet zijn gekend (bv. voor 
het plaatsen van de werfkeet, …). Dit is noodzakelijk t.b.v. het inschatten van 
locatiegebonden effecten (vb. tijdelijk biotoopverlies) in bijvoorbeeld kwetsbare gebieden. 
 

                                                           
3Zie §5. Juridische en beleidsmatige context  
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Volgende relevante projectonderdelen dienen bijkomend te worden aangepast, 
opgevolgd, verduidelijkt of aangevuld: 
- De haalbaarheid van de ontginning van de geïsoleerde percelen dient onderzocht te 

worden. 
- De effecten op aangrenzende percelen dienen beschreven te worden. Informatie met 

betrekking tot bufferzones, taluds, … zal weergegeven worden. 
- Er dient aangegeven te worden hoelang nog ontgonnen zal worden in de huidige groeve.  
- Grenzend aan het projectgebied is nog een andere groeve gelegen. De voorgeschiedenis 

van het studiegebied (in het bijzonder vroegere ontginningen/opvullingen) dient volledig 
in beeld gebracht te worden en cartografisch weergegeven te worden. 

- De huidige situatie dient duidelijk beschreven te worden. De activiteiten die momenteel 
plaatsvinden in de groeve bestaan voornamelijk uit opvullen met niet-verontreinigde 
grond en een (beperkte) ontginning voor eigen gebruik. In hoeverre de huidige wijze van 
ontginnen te vergelijken zal zijn met de toekomstige ontginning (oa naar aantal 
transporten, transportroute, dagen dat er activiteiten zijn in de groeve, uren waarop 
gewerkt wordt,…) zal beschreven worden. 

- Indien er opslag van gevaarlijke stoffen of brandstof wordt voorzien dient dit beschreven 
te worden. 

- De gebruikte machines zullen niet allemaal tegelijk werken. Op welke tijdstippen, de duur 
en de aard van deze machines dient verduidelijkt te worden. 

- De huidige en de in de toekomst voorziene transporten en transportroutes zullen 
beschreven worden een aangeduid worden op kaart. 

- Er werd recent nog een MER4 in het gebied opgesteld dat geraadpleegd kan worden bij 
het opstellen van dit MER.  

- In het projectgebied is een holle weg gelegen; wat is het statuut en de functie van deze 
weg? Wordt deze weg behouden? Wat gebeurt er met het gedeelte dat afgegraven wordt 
(doorgang landbouw, plaatselijke verkeer,…)?  

- Het ingreep-effectschema dient aangevuld te worden met de deelingrepen aanvoer van 
cement en afvoer van zandcement. Deze bewegingen dienen meegenomen te worden bij 
de berekening van het aantal transportbewegingen. De projectbeschrijving dient tevens te 
verduidelijken wat er met de afgezeefde stenen zal gebeuren.  

 
 
5. Juridische en beleidsmatige context  
art.4.3.7.§ 1,f 
 
De kennisgeving heeft opgave gedaan van het juridische/beleidsmatige kader dat voor het 
project in dit MER van belang is. Het MER zal zorgvuldig nagaan waar de projectrelevantie 
zich situeert en in het bijzonder ook aangeven of de voorwaarde onderzoekssturend kan zijn 
dan wel procedurebepalingen bevat of de combinatie van beide. De juridische en 
beleidsmatige randvoorwaarden met een duidelijke ruimtelijke component worden duidelijk 
cartografisch gepresenteerd. Het is van belang om ook tijdens het opstellen van het MER de 
stand van zaken hiervan op te volgen. 
 
Het voorstel van het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan ‘Zand in Vlaams-Brabant’ 
(oppervlakte +/- 54 ha) houdt in dat het ontginningsgebied (gewestplan dd 28 december 1972 
– kaartblad 32/1-32/5) zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt met een bijkomende uitbreiding 
in noordwestelijke richting (opp: 23,2 ha). Dit voorstel heeft echter nog geen enkel 

                                                           
4 Project-MER0082 ‘Leem- en Zandwinning Huldenberg’ – goedgekeurd op 17-10-2007 
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ruimtelijke statuut zolang het niet bekrachtigd is door een ruimtelijke uitvoeringsplan op 
gewestelijke niveau. De stand van zaken dient opgevolgd te worden. 
 
Het MER zal aangeven of door uitvoering van het project de gewestplanbestemming “gebied 
voor openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen” van de omliggende percelen 
gehypothekeerd wordt. De stand van zaken van het L.I.J.N.-project zal nagegaan worden. 
 
Aanvullend op het kennisgevingsdossier kan hierbij nog aangegeven worden dat: 
- de kennisgeving het gewijzigde gewestplan van 1998, dat nog steeds van toepassing is 

voor percelen die géén eigendom zijn van de bovengenoemde initiatiefnemer, bevat. Voor 
de volledigheid dient vermeld te worden dat bij de gewestplanwijziging in 1998 niet het 
volledige ontginningsgebied werd omgezet naar zone voor openbare nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen maar dat ook een (klein) deel werd gewijzigd naar 
landbouwgebied. 

- er dient nagegaan te worden of het landinrichtingsproject “Plateau van Moorsel” en het 
natuurinrichtingsgebied “De Dijlevallei” niet gehypothekeerd worden door het project; 

- het lopende afbakeningsproces voor de agrarische en natuurlijke structuur voor de 
buitenregio “Zenne-Dijle-Pajottenland” zich momenteel in de verkenningsfase bevindt. 
Het gebied wordt er aangeduid als behorend tot het samenhangend landbouwgebied ter 
hoogte van het plateau van Duisburg-Korbeekveld. Het vrijwaren van dit gebied voor de 
land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte staat 
hierbij voorop, evenals het vrijwaren en versterken van het aanwezige waardevolle 
landschap ter hoogte van het plateau. Tevens wordt een mogelijke natuurverbinding 
aangeduid van Weeberg-Tersaertbos naar Zoet Water. Ook deze aspecten vragen een 
verdere afweging. 

 
 
6. Bestaande toestand en milieueffecten 
 
� De referentiesituatie, bestaande toestand en ontwikkelingsscenario’s 

art.4.3.7.§ 1,1°, g 
 
De bestaande toestand is een toestand waarin reeds activiteiten plaatsvinden in de groeve. Als 
referentiesituatie dient het gebied met zijn omgeving zoals het er momenteel uitziet te worden 
beschreven. Per discipline wordt aangegeven welke de huidige milieuwaarden en 
milieukwaliteiten zijn.  
 
Voor relevante disciplines (ten minste de disciplines mens-verkeer, geluid en trillingen, 
lucht,…) zal het MER tevens de effecten beschrijven t.o.v. een tweede referentiesituatie. Deze 
situatie zal een toestand in de toekomst beschrijven waarin de huidige ontginning is 
afgewerkt. Door gebruik te maken van een dubbel referentiekader voor deze disciplines zal 
het MER de cumulatieve effecten met de bestaande activiteiten in beeld brengen. Beide 
referentiesituaties zullen duidelijk gedefinieerd worden. 
 
Relevante ontwikkelingsscenario’s dienen te worden uitgewerkt. Naast het voorgenomen 
project is het ook nodig informatie en kennis te vergaren over activiteiten, projecten of 
plannen die vergund en/of gepland zijn en redelijkerwijze in de onmiddellijke toekomst 
worden uitgevoerd in de nabije omgeving en die samen met het voorgenomen project een 
cumulatief effect kunnen teweegbrengen. Te denken valt aan de heraanleg van de N253. 
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Onderdeel 4 van deze richtlijnen bevat tevens meer info over specifieke 
ontwikkelingsscenario’s. 
 
De autonome ontwikkeling van het studiegebied, zijnde de evolutie van het studiegebied 
zonder enige beïnvloeding van buitenaf, zal ook in beschouwing genomen worden. Het al dan 
niet realiseren van het project staat daar los van. Indien er tijdens het opstellen van het MER 
andere ontwikkelingsscenario’s naar voor zouden komen dienen deze toegevoegd te worden 
aan het afwegingskader.  
 
 
� Milieueffecten, geplande toestand en milderende maatregelen 
art.4.3.7.§ 1,2°, a, b, c 

 
De volledig verklaarde kennisgeving geeft een beschrijving per discipline van de wijze 
waarop de effecten zullen onderzocht en beoordeeld worden en geeft aan dat in functie van 
het effectonderzoek milderende maatregelen zullen worden voorgesteld (ook op een geschikte 
kaartschaal) en uitgewerkt. Het studiegebied binnen de verschillende disciplines zal 
voldoende ruim genomen worden t.b.v. de effectbeschrijving. De grenzen worden 
cartografisch gepresenteerd. Het afbakeningsproces is een iteratief proces dat bij de redactie 
van het eindrapport dient afgerond te zijn. Per discipline dient gestreefd te worden naar een 
duidelijk significantiekader. Hierbij dient aangegeven te worden wanneer een effect als 
significant beschouwd wordt. Het gebruik van een expertenbeoordeling dient waar mogelijk 
beperkt te worden. 
 
Het ingreep-effectschema zal in het MER, waar noodzakelijk verder uitgebreid worden met de 
diverse effectgroepen die beschreven zullen worden bij de effectbeschrijving in het MER. Een 
dergelijk ingreep-effectschema heeft namelijk in een MER ook de functie om een “leidraad” 
te zijn voor de lectuur van de effectbeschrijving en –beoordeling. De tabel wordt dus in de 
loop van het onderzoek iteratief aangepast en zal in het MER voor het hoofdstuk waarin de 
beschrijving gebeurt behandeld worden. 
 
Inzake de al dan niet negatieve invloed op de omgeving dient de cumulatie van al de 
aanwezige en vergunde ontginningen in de omgeving in beeld gebracht te worden. Er zal 
aangegeven worden welke elementen cumulatief onderzocht worden.  
 
Het projectgebied is gelegen op 2500 m van het Waalse gewest. In de kennisgeving wordt 
gesteld dat er geen grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn. Uit de bespreking van 
iedere discipline (in het bijzonder voor de discipline mens-verkeer) moet duidelijk blijken dat 
er geen grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.  
 
Het richtlijnenboek m.e.r deel 2 geeft verdere aanbevelingen met betrekking tot het gebruik 
van begrippen en de invulling ervan. Tijden het opstellen van het MER dient men ook gebruik 
te maken van (de recentste versies) van de disciplinespecifieke delen van de 
Richtlijnenboeken. 
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� De Dienst Mer vraagt om bij de beschrijving van de bestaande toestand en 
milieueffecten, als aanvulling op de volledigverklaarde kennisgeving, voldoende 
aandacht te besteden aan het volgende: 

 
Met betrekking tot de discipline Bodem: 
- De huidige bodemkwaliteit binnen het studiegebied zal beschreven worden. Volgens de 

gegevens van de OVAM bevinden zich op de percelen 281 b, 281 c en 368 activiteiten of 
inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken (rubriek 2.3.6.a: stortplaatsen 
van categorie 3). Hiervoor werd er bij de OVAM reeds een oriënterend bodemonderzoek 
ingediend getiteld: “Oriënterend bodemonderzoek L.I.J.N-project te Neerijse –Huldenberg 
– VMW” opgemaakt door Technum Flanders Engineering nv op 21 juni 2001. Hieruit 
bleek dat er verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarde werden 
vastgesteld zonder dat hierbij een niveau wordt overschreden waarbij er ernstige nadelige 
effecten kunnen optreden voor de mens of het milieu. Conform het 
bodemsaneringsdecreet moet niet tot bodemsanering worden overgegaan. De kadastrale 
percelen werden niet opgenomen in het register van verontreinigde gronden. 

- Op de percelen 347 L en 347 M werden een aantal peilbuizen geplaatst die gebruikt 
werden om stroomafwaarts een periodieke controle van de grondwaterkwaliteit te kunnen 
doen en om alzo de impact van het stort op de grondwaterkwaliteit te kunnen bepalen. Het 
oriënterende bodemonderzoek d.d. 21.06.2001 voldoet voor deze kadastrale percelen niet 
aan de door OVAM opgelegde voorschriften zoals voorzien in het kader van het 
bodemsaneringsdecreet. 

- Met betrekking tot de voorziene opvulling van de zandwinning, met niet-verontreinigde 
natuurlijke grondoverschotten van bouwwerven en infrastructuurwerken, moeten 
voldoende maatregelen en controles voorzien worden teneinde nieuwe bodem- en 
grondwaterverontreinigingen te voorkomen. Ook moet rekening gehouden worden met de 
periodieke onderzoeksplicht. 

- In het licht van de voorgenomen bestemming (wijziging) dient nagegaan in hoeverre reeds 
vastgestelde bodemverontreiniging het dossier kan beïnvloeden. 

- Indien er calamiteiten optreden die impact kunnen hebben op de bodem, dienen zo snel 
mogelijk de nodige acties ondernomen te worden om de verontreiniging weg te nemen. 
De nodige controlestalen dienen genomen te worden. 

- Indien gronden worden overgedragen, dienen de bepalingen van het 
bodemsaneringsdecreet te worden gevolgd. 

- De nodige aandacht dient te worden geschonken aan de regels van het grondverzet. 
- Aangezien het gewestplan als nabestemming voor een gedeelte landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied aanduidt is de kwalitatieve analyse van de bodemgeschiktheid vóór en na 
de ontginning primordiaal. Bij het nagaan van de toekomstige bodemgeschiktheid, dient 
voldoende aandacht besteed te worden aan de verschillende functies die een bodem kan 
vervullen bij de productie van voedsel en andere biomassa. 

- De waarde van het profiel dient nagekeken te worden door een toetsing van de bodem aan 
de criteria voor de identificatie van de waardevolle bodems in Vlaanderen (zie 
'Geactualiseerd m.e.r.-richtlijnenboek Discipline Bodem' ). 

- Bij de bespreking van de bodemerosie (kennisgeving p 57 en 58); voor, tijdens en na de 
opvulling is naast de hellingsgraad, de textuur van het opvullingsmateriaal en de 
landbouwexploitatie de belangrijkste parameter de structuur van de bodem. De 
concentratie van het organisch stofgehalte van de aangevoerde teelaarde bij het aanleggen 
van de nieuwe bouwvoorlaag dient vergeleken te worden met de huidige situatie.  

- In het MER wordt er vanuit gegaan dat de realisatie van de nabestemming tamelijk vlug 
zal volgen op de realisatie van de zandwinning. Hierbij is het herstel van de bodem sterk 
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afhankelijk van de tijdspanne en de manier van afwerken van de opvulling. De regeneratie 
van de nieuwe bodem, voornamelijk de profielopbouw en de waterhuishouding dienen 
nauwkeurig geëvalueerd te worden.  

- Een realistische invulling van de tijdsschaal van de ontginning en van de opvulling van de 
bovenste laag (2m) is primordiaal. Het MER zal de randvoorwaarden en goede praktijken 
bij een kwaliteitsvolle opvulling, vooral van de bovenste twee meter beschrijven. 

- Er dient aangegeven te worden met welke bodemsoort opgevuld dient te worden voor de 
gewenste nabestemming; 

- Er dient aangegeven te worden hoe de gestockeerde grond bewaard zal worden. Aandacht 
moet gaan naar het voorkomen van verstuiving en erosie. 

- Doorheen het gebied loopt een holle weg: er zal aangegeven worden in welke mate het 
herstel van deze holle weg mogelijk zal zijn na wijziging van het profiel en de 
ondergrond. 

- Het MER zal de relevante informatie uit de studie ‘Nieuwe Bodems’ van de KULeuven 
overnemen (studie gekend bij de Dienst Natuurlijke Rijkdommen). 

 
Met betrekking tot de discipline Water: 
- De huidige grondwaterkwaliteit in het studiegebied zal beschreven worden. Alsook de 

ligging van waterwegen en stilstaande oppervlaktewateren in de nabijheid van het 
projectgebied zal weergegeven worden op een kaart en besproken worden. 

- Het MER zal de effecten die ontstaan na het wegnemen van de afdekkende leemlaag en de 
uitvoering van de zandwinning, alsook deze die ontstaan door de opvulling achteraf en de 
invulling van de voorziene nabestemming (grondwaterkwantiteit, grondwaterkwaliteit en 
kwetsbaarheid) beschrijven. 

- Wijzigingen in het grondwaterstromingen dienen onderzocht te worden. 
- Risico’s voor grondwaterverontreiniging tijdens de uitvoering van de 

ontginningswerkzaamheden bv. lekken of calamiteiten dienen beschreven te worden. 
- Invloeden op (vergunde) grondwaterwinningen, drinkwatervoorzieningen en 

waterwinningsgebieden in de omgeving dienen onderzocht te worden. 
- In de kennisgeving en op het Richtlijnenoverleg werd gesteld dat er geen bemaling zal 

uitgevoerd worden. De uitbating is voorzien tot 1 meter boven het natuurlijke 
grondwaterpeil. De diepte van de grondwatertafel dient beschreven te worden aan de hand 
van recente gegevens. Hieruit dient dan de ontginningsdiepte en –duur ingeschat te 
worden. 

 
Met betrekking tot de discipline Geluid en trillingen: 
- Het specifiek geluid van de voorziene ontginning én de transportactiviteiten (met o.a 

klepperende laadbakken, optrekkende motoren, remgeluiden,..) moet worden begroot en 
geëvalueerd. Eveneens dient rekening gehouden te worden met extra geluidsoverlast als 
gevolg van randactiviteiten zoals zandzeven, aanmaak bouwmaterialen, aanbreng cement 
enzovoort. 

- Trillingshinder (van o.a. vrachtwagens) dient geëvalueerd te worden. Hierbij speelt het 
wegdek, de staat van de weg en de afstand van de woningen tot de weg een rol5. 

- De gebruikte berekeningmodellen dienen aangegeven te worden. 
- Via contourberekeningen dient aangetoond te worden in welke zone er hinder kan 

verwacht worden. 
 
 
                                                           
5 Uit de inspraakreacties blijkt dat in de bestaande situatie reeds (geluid- en/of trillings)hinder ondervonden 
wordt in de gemeente Huldenberg. Het MER zal dit aspect grondig onderzoeken. 
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Met betrekking tot de discipline Lucht: 
- Daar voor dit project verkeersemissies bepalend zijn voor de plaatselijke luchtkwaliteit, 

dient tevens voldoende aandacht besteed te worden PM2,5. 
- In de studie ‘Onderzoek en inventarisatie van diffuse bronnen van fijn stof en de daarop 

aanwezige micro-polluenten’ worden maatregelen vermeld die ook hier van toepassing 
zijn. Zo vb. wordt vermeld voor ontginningsactiviteiten: Schermen op en rond delen van 
de be- en verwerkingsinstallaties die veel stof produceren (zoals zandzeven,…) kunnen de 
verspreiding van stof verminderen. Deze maatregel is van toepassing bij lokale stofhinder 
rond een ontginning waar er nog een verdere bewerking van de delfstof gebeurt. 

- Tevens worden relevante maatregelen vermeld in Vlarem; deze dienen voldaan te zijn. 
- Er dient voldoende en gefundeerd geargumenteerd te worden dat de emissies bij de 

effectieve werken een grote range vertonen (graag verwijzen naar referenties, literatuur).. 
- Voor de beoordeling van de effecten kan het aangepaste significantiekader, zoals 

voorgesteld door de deskundige tijdens de richtlijnenvergadering, gebruikt worden. Dit 
significantiekader is:  

0% geen aantoonbare impact (impact kan ten hoogste gelijk zijn aan 2,4%) met score 0 
 
Er moet een onderzoek gebeuren naar milderende maatregelen bij 80% opvulling 
van de norm 
 

2,5% beperkte bijdrage (impact kan ten hoogste gelijk zijn aan 4,9%) score -1 
 
Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend maar indien de 
onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen 
dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende maatregelen. 
 

5,0 % relevante bijdrage (impact kan ten hoogste gelijk zijn aan 7,4 %) met score -2 
 
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, 
eventueel te koppelen aan langere termijn. 
 

Vanaf 7,5% belangrijke bijdrage met score -3 
 
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen waarbij 
aangegeven wordt hoe deze bij de uitvoering van het project zullen ingepast worden. 
Indien deze milderende maatregelen het project onuitvoerbaar maakt, zal er een 
alternatief moeten uitgewerkt worden.  
 

 
Met betrekking tot de discipline Fauna en flora: 
- Bijkomende inventarisaties in het studiegebied zijn noodzakelijk indien de beschikbare 

informatie ontoereikend, verouderd of achterhaald zou zijn. Indien zou blijken dat een 
voorjaarsopname noodzakelijk zou zijn om de waarde van het gebied correct in te 
schatten, zal deze opname ook in deze geschikte periode uitgevoerd worden.  

- Kwetsbare gebieden zoals Habitat-, Vogelrichtlijn- en VEN-gebieden in de omgeving 
moeten besproken worden.  

- Biotoopwinsten of –verliezen, tijdelijk of permanent, direct of indirect, worden uitgedrukt 
in een lengte- en/of oppervlaktemaat (“groene boekhouding”). Voor de directe gevolgen 
wordt van de nodige werkzone uitgegaan, voor de indirecte wordt uitgegaan van de 
reikwijdte van het directe effect van de relevante abiotische parameter. Indien 
noodzakelijk zal de milderende en/of compenserende maatregelen duidelijk in beeld 
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worden gebracht (wat, waar en hoeveel) en zullen de effecten van deze maatregelen op de 
andere disciplines tevens behandeld worden; 

- Het plateau van Duisberg met zijn typische leembodem is het kerngebied van de hamster, 
een soort waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bijzondere beheersmaatregelen financiert 
op dit plateau. Het MER zal de effecten op deze soort beschrijven. 

- Er dient tevens voldoende aandacht te gaan naar das, vroedmeesterpad en 
zandloopkevers6. De effecten van het te verwachten vrachtverkeer op de zandwegen op de 
twee laatst genoemde soorten zal onderzocht worden.  

- De potenties voor Oeverzwaluw zullen onderzocht worden binnen een voldoende groot 
geografisch geheel. 

- Het ingreep-effectschema dient aangevuld te worden: ook het verwijderen van de deklaag 
kan beschouwd worden als biotoopverlies voor fauna en flora (en in het bijzonder voor 
hamster). 

- Het al dan niet gunstig effect van de ontginning op bepaalde soorten in de groeve zal voor 
een groot deel afhangen van de aanwezigheid van waterpartij(en). Hiermee zal rekening 
gehouden worden bij de inrichting van de ontginning en/of bij het voorstellen van 
milderende maatregelen. 

 
Met betrekking tot de discipline Landschap bouwkundig erfgoed en archeologie: 
- Positieve en negatieve landschapselementen op meso- en/of microschaal dienen in kaart 

gebracht te worden. Ook niet-beschermd waardevol cultureel erfgoed binnen het 
studiegebied wordt opgenomen in de beschrijving7. 

- Het MER zal de archeologische potentie van het gebied beschrijven, effecten hierop 
onderzoeken en eventueel maatregelen voorstellen 

- Volgens de Landschapsatlas is het projectgebied gelegen in de ankerplaats A20059 Het 
Plateau van Duisburg. Gezien de hoge quotering van het landschap dient in het MER 
uitvoerig aandacht besteed te worden aan alle aspecten van het landschapsherstel na de 
ontginning en opvulling van de groeve. Het is belangrijk te kiezen voor alternatieven 
waarbij zoveel mogelijk elementen behouden worden zodat deze niet dienen hersteld te 
worden: dit geldt ondermeer voor de holle weg die aansluit op de Langestraat. Deze weg 
is reeds onderbroken en omgeleid ter hoogte van de huidige ontginning. Kenmerkend voor 
de ankerplaats zijn de perceelsstructuren. Daaraan dient aandacht besteed te worden bij 
het herstel van het landschap. Hoogstamboomgaarden zijn eveneens kenmerkende 
elementen. 

- Erosie kan een belangrijke hinderpaal vormen bij het herstelproces. In dit verband dienen 
de specifieke nodige preventieve handelingen omschreven te worden.  

- Het MER zal niet enkel rekening houden met het herstel van het landschap na de 
ontginning maar ook met de landschapsbeleving tijdens de ontginning.  

 
Met betrekking tot de discipline Mens-verkeer: 
- Het MER zal het huidige wegennet in het studiegebied (verkeersveiligheid, holle wegen 

of niet, huidige verkeersbelasting, verkeerscapaciteit…) grondig evalueren. Er dient 
onderzocht te worden of de voorgestelde transportroute geschikt (zal) zijn voor zwaar 
verkeer. Plannen tot herinrichting van wegen in de omgeving dienen opgevraagd te 
worden (vb. ivm de N253) en de staat van de wegen moet vooraf opgenomen worden 
aangezien ze terug in hun oorspronkelijke toestand hersteld moeten worden. 

                                                           
6 Volgens een inspraakreactie komen 2 soorten zandloopkevers (Cincindela spp.) voor in het gebied. Basterd 
zandloopkever komt voor op de zandwegen in de omgeving, Vroedmeesterpad ook (en in de bermen). 
7 Vanuit de inspraak wordt ook aandacht gevraagd voor de impact op bouwkundig erfgoed langs de N253. 
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- Bij de bespreking van de verkeershinder tgv de ontginning dient tevens rekening 
gehouden te worden met de toekomstige plannen in verband met de aanleg van de 
heraangelegd van de N253. Tijdens deze werken zullen tevens omleidingen voorzien 
worden. Indien deze omleidingen langdurig gepland worden, dienen deze routes 
meegenomen te worden bij de effectbespreking.  

- Er dient een realistische inschatting te gebeuren van het aantal benodigde 
vrachtwagenbewegingen, hierbij ook rekening houdend met o.a. de randactiviteiten, 
opvulling, … . In welke mate zal het haalbaar zijn de transportbewegingen te beperken 
door de vrachtwagens afwisselend zand te laten afvoeren en niet-verontreinigde grond te 
laten aanvoeren - m.a.w. de vrachtwagens vol te laten aankomen en vol te laten 
vertrekken. De berekeningswijzen dienen aangegeven te worden. 

- De verkeershinder voor omwonenden, zwakke weggebruikers, recreatie, agrarische 
activiteiten tijdens uitvoering van ontginning, opvulling en nabestemming dient besproken 
te worden (aantal vrachtwagens en hun traject).  

- De hinder door wegdekbevuiling (stof- en slijkhinder) dient besproken te worden. 
 

Met betrekking tot de discipline Mens - ruimtelijke aspecten: 
- Het recreatieve aspect van het projectgebied dient beschreven te worden (o.a. wandel-, 

fiets-, mountainbike- en paardrijroutes, …). Het mogelijk verlies van 
recreatiemogelijkheden ten gevolge van het project dient in beschouwing genomen te 
worden. Zo moet de weerslag op de rust en op de verkeersveiligheid in rekening gebracht 
worden.  

- Het (tijdelijk en permanent) verlies aan landbouwgrond zal kwantitatief beschreven en 
beoordeeld worden. 

- Het MER zal de nodige aandacht schenken aan de realisatie van de nabestemming (deels 
landbouwgebied en deels woonuitbreidingsgebied). Voor landbouw is een goede 
bodemstructuur en kwaliteit vereist. Voor woonuitbreidingsgebied zijn zettingen 
ongewenst. Indien relevant dienen milderende maatregelen voorgesteld te worden 

- Gevolgen voor menselijke gezondheid dienen onderzocht te worden (onder meer 
stofhinder, geluidsoverlast, …). 

- De veiligheidsrisico’s dienen besproken te worden en dit ook in verband met o.a. 
slijkhinder, schade aan wegen, ... 

 
 
� Vergelijking van de alternatieven 

art.4.3.7.§ 1,2°, e 
 
De alternatieven zoals voorgesteld in het MER zullen op een objectieve manier worden 
afgewogen. De methodologie ter vergelijking van de verschillende alternatieven zal 
beschreven worden. 
 
Indien in de loop van het onderzoek er toch nog andere alternatieven zouden opduiken dient 
in het MER heel duidelijk de methodologie worden beschreven hoe deze alternatieven op 
basis van hun milieueffecten t.o.v. elkaar zullen worden afgewogen. 
 
Tevens zal in het rapport voor die deelingrepen waarvan de locaties nog niet gekend zijn (vb. 
inplanting werfkeet) binnen het studiegebied naar de voor het milieu meest ideale plek of 
plekken) gezocht worden om deze in te planten. 
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7. Leemten in de kennis 
art.4.3.7.§ 1,4° 
 
Het MER dient opgave te doen van de leemten in kennis die tijdens het uitvoeren van het 
onderzoek werden vastgesteld. Deze leemten kunnen opgedeeld worden naar aard van de 
leemte waarbij dan onderscheid dient gemaakt tussen leemten m.b.t. project, m.b.t. 
inventarisatie en aangaande methode en inzicht.  
 
Het MER zal eveneens aangeven hoe met deze leemten is omgegaan en hoe zij kunnen 
doorwerken naar de besluitvorming. 
 
 
8. Monitoring en evaluatie 
art.4.3.7.§ 1,2°, d 
 
In het MER zal per discipline aangegeven worden welke opvolgingsmaatregelen voor te 
stellen zijn, bijvoorbeeld vanuit de vergunningsreglementering of vanuit de leemte in de 
kennis. Het MER zal ook aangeven welke maatregelen er dienen genomen te worden indien 
monitoringresultaten uitwijzen dat er toch nog negatieve te milderen effecten optreden. (bijv. 
uitspraken onder de vorm van: als …[waargenomen effect] dan … [te nemen maatregel]). 
Omdat monitoring ook een gevolg kan zijn van een “Leemte in de kennis” is het uiteraard 
logisch om het hoofdstuk m.b.t. de postevaluatie/monitoring na het hoofdstuk m.b.t. de 
leemten in kennis in het MER in te lassen. 
 
 
9. Integratie en eindsynthese 
art.4.3.7.§ 1,2°, e 
 
In een afzonderlijk deel zal het rapport een disciplineoverschrijdende, leesbare samenvatting 
geven over de verwachte gevolgen voor het milieu en hoe en in welke mate de voorgestelde 
maatregelen deze kunnen milderen. Tevens zal men in deze synthese aangeven of het project 
een voor het milieu haalbaar project is en welke maatregelen minimaal nodig zijn om het 
project haalbaar te maken indien dit niet het geval zou zijn. 
 
Er dient aangegeven te worden of er grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn. 
 
Ook de ‘elementen en informatie ten behoeve van het uitvoeren van de watertoets’ uit het 
Decreet Integraal Waterbeleid en de passende beoordeling uit het Natuurdecreet, dienen in 
een hoofdstuk te worden samengevat. 
 
 
10. Tewerkstelling, investering en gebruikte materialen 
art.4.3.7.§ 5,3° 
 
In dit hoofdstuk geeft het rapport aan welke de verwachte tewerkstellings- en 
investeringseffecten zijn van de voorgenomen activiteit. Tevens zal worden aangegeven 
welke materialen (aard en hoeveelheid) er voor dit project gebruikt zullen worden, indien dit 
nog niet beschreven werd bij de projectbeschrijving. 
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11. Niet-technische samenvatting 
art.4.3.7.§ 1,5° 
 
De niet-technische samenvatting vormt een afzonderlijk leesbaar deel van het rapport dat de 
essentie van de overige delen beknopt en correct weergeeft. De tekst moet zodanig 
geschreven zijn dat hij begrijpelijk is voor een gemiddelde lezer. Figuren, kaarten of 
tekeningen dienen ter ondersteuning van de tekst in deze samenvatting te zijn opgenomen.  
 
Deze niet-technische samenvatting wordt bij het indienen van de definitieve versie tevens in 
digitale vorm aangeleverd.  
 
 
12. Team van deskundigen 
 
Het team van erkende deskundigen zoals het in de volledigverklaarde kennisgeving wordt 
voorgesteld, wordt door de Dienst Mer goedgekeurd. Het definitieve rapport zal de 
handtekening bevatten van alle deskundigen en de initiatiefnemer. 
 
Tenslotte wordt aanbevolen tijdens het opstellen van het rapport contact te houden met de 
Dienst Mer en met de overige instanties, in het bijzonder in functie van de verwerking in het 
MER van hun adviezen. 
 
 
 
Brussel, 31 januari 2008 
 
 
 
Het afdelingshoofd, 
 
 
 
 
ir. Koen DE SMET 
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Bijlage 
 
Inspraakreacties:  
 
- 16 individuele reacties 
- 235 reacties in een gezamenlijke indiening 
 
 
Lijst van reacties administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen die opmerkingen 
hadden op de kennisgeving en/of aanwezig waren op de vergadering, en die een ontwerptekst 
van het MER zullen ontvangen: 
 
- OVAM (Natalie Hoffmann) 
- LNE, Afdeling Lucht,Hinder,Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat (Inge 

Overmeer) 
- LNE, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, Buitendienst 

Natuurlijke Rijkdommen Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen (Jean-Paul Liefferinge, 
Guido Eggermont) 

- LNE, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen (Johan 
Desmet) 

- Agentschap R-O Vlaanderen, R-O Vlaams- Brabant, Onroerend Erfgoed (André Cresens) 
- RWO, Afdeling Ruimtelijke planning, (Sara Geens) 
- VMM – buitendienst Leuven (Marc Gielen) 
- Provincie Vlaams-Brabant (An De Wit, Anita Van Nerm) 
- Gemeente Huldenberg (Marc Verheyden, Christiaan Serrus) (+ advies van de gemeentelijke 

milieuadviesraad MAR-Huldenberg) 
- Gemeente Bertem (Marleen Jonné) 
 
 
Lijst van de administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen die hebben laten weten geen 
opmerkingen te hebben op de inhoudsafbakening en methodologie of die zich verontschuldigd 
hebben voor de vergadering. Deze instanties zullen een ontwerptekst van het MER ontvangen: 
 
- ANB, buitendienst Vlaams-Brabant (Jochem Bonte) 
- VMM , Afdeling Water (Petra Snellings) 
 
 
Lijst van aangeschreven administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen die niet 
reageerden op het kennisgevingdossier en die geen ontwerptekst van het MER zullen ontvangen 
(tenzij aangegeven): 
 
- LNE, Afdeling Lucht,Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Hinder en Risicobeheer 

(zal wel een exemplaar ontvangen) 
- LNE, Afdeling Milieuvergunningen  
- Agentschap R-O Vlaanderen, R-O Vlaams-Brabant, Ruimtelijke Ordening 
- Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Vlaams-Brabant 
- VMM (Erembodegem) 
- De gouverneur van de provincie Vlaams Brabant 


