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1 Inleiding 

1.1 Het project 

Het project bestaat uit de uitbreiding van een bestaande zandwinning in Neerijse, deelgemeente van Huldenberg. 
N.V. E. De Kock beschikt hier over 25 ha ontginningsgebied volgens het gewestplan, weliswaar gedeeltelijk 
versnipperd over het projectgebied. Ter hoogte van het projectgebied komt het hoogwaardig zand uit de Formatie 
van Brussel voor, onder een relatief beperkte Kwartaire afdekking, terwijl de watertafel zich op een aanzienlijke 
diepte bevindt. Deze situatie is uitermate geschikt om op een economisch verantwoorde manier aan zandwinning 
te doen. In een gedeelte van het projectgebied werd door de N.V. E. De Kock in het verleden reeds zand 
ontgonnen. 

 

1.2 Doelstelling van het project 

Het nieuwe project heeft als voornaamste doel te voorzien in de bestaande behoefte aan zand voor de bouwsector. 
Verder is het belangrijk te vermelden dat één van de basisdoelstellingen van het oppervlaktedelfstoffendecreet 
het zuinig ruimtegebruik is. Hiermee wordt bedoeld dat ontginningsgebieden optimaal benut moeten worden en 
dat ontginning binnen bestaande ontginningsgebieden mogelijk moet zijn om aldus te voorkomen dat andere en 
nieuwe gebieden worden aangesneden. Een verderzetting van de ontginning heeft tevens het voordeel dat de 
uitgraving van het zand vanuit de bestaande (aanleunende) groeve kan gebeuren zodat de activiteiten al 
geluidsgebufferd zijn voor de omwonenden. In het geval een nieuwe ontginning moet opgestart worden, dient deze 
vanop maaiveldniveau te starten en zich verder in te graven met als gevolg meer potentiële overlast voor de 
omwonenden. 

 

1.3 Administratieve voorgeschiedenis 

N.V. E. De Kock is een familiebedrijf met een 90-tal werknemers dat sinds zijn oprichting begin de jaren ’60 actief 
is als zandontginningsbedrijf in de regio Huldenberg-Overijse. Het bedrijf functioneert eveneens als 
aannemingsbedrijf in grondwerken en wegeniswerken, waardoor de zandontginning een belangrijke hoeksteen 
vormt voor het bedrijf. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de administratieve voorgeschiedenis van het 
projectgebied. 

1970 

1971 

Binnen het projectgebied worden enkele tijdelijke vergunningen toegekend voor uitbating van de 
zandgroeve. 

1977 Het gebied wordt op het gewestplan ingetekend als ontginningsgebied. 

1980 
Sinds begin jaren ’80 koopt N.V. De Kock gronden aan binnen het ontginningsgebied Kerkeveld. Het 
volledige gebied heeft een oppervlakte van 40 ha waarvan ongeveer 25 ha in eigendom is van firma 
N.V. De Kock. 

1980 Bouw- en exploitatievergunning worden verkregen (met opvulplicht) voor de huidige groeve. 

1998 
Wijziging van de gewestplanbestemming in ‘Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen’ in functie van het L.I.J.N. project (drinkwaterwinning en –opslag) van de VMW. 

01/1998 
N.V. De Kock vraagt een milieuvergunning aan voor verdere ontginning in Kerkeveld. Deze werd 
gewijzigd op basis van niet-verenigbaarheid van de nieuwe gewestplanbestemming. 

1998 N.V. De Kock dient een annulatieberoep in tegen gewestplanherziening van 1998. 
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2002 
Vergunningsaanvragen van VMW voor het L.I.J.N.-project worden in eerste aanleg en in beroep 
geweigerd. 

Vergunning wordt verleend voor het opvullen van de huidige groeven met niet-verontreinigde 
grond. 

10/04/2003 

Vergunning wordt later opgeheven wegens strijdigheid met planologische bestemming. 

20/07/2005 Wijziging van gewestplanbestemming wordt vernietigd voor de percelen in eigendom van N.V. De 
Kock. 

12/2005 Nieuwe vergunning wordt aangevraagd voor opvulling van de groeve. 

2006 Vergunning wordt verkregen. 

 

1.4 Toetsing aan de MER-plicht 

M.e.r.-plichtige activiteiten zijn in principe die activiteiten die aanleiding geven tot het toepassen van de 
verplichte milieueffectrapportage. 

Het uitgangspunt bij het vaststellen van de m.e.r.-plichtige activiteiten is de ernst van de mogelijke gevolgen voor 
het milieu. Dit betekent niet dat die gevolgen ook zullen optreden: het is juist de bedoeling van de 
milieueffectrapportage die gevolgen te voorkomen. 

De MER-plicht van dit project werd getoetst aan het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de 
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage van 10 december 2004. Volgens bijlage I van 
dit besluit dient voor de ontginning van zand een milieueffectrapport te worden opgesteld. Bijlage I, categorie 23 
van het uitvoeringsbesluit stelt immers dat:  

“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” 

behoren tot de projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 1 van het decreet worden onderworpen aan een 
project-MER. 
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2 Projectbeschrijving 

2.1 Algemene projectinformatie 

 

Figuur 1 Situering van het projectgebied (Basisscenario) 

Als projectgebied worden de percelen in eigendom van N.V. De Kock beschouwd die tijdens het project ontgonnen 
worden, opgevuld worden of gebruikt zullen worden als opslagplaats. In het westelijk deel van dit gebied bevindt 
zich de huidige groeve. Deze is uitgeput en wordt momenteel opgevuld met niet verontreinigde grond afkomstig 
van graafwerken in de omgeving.  

In dit MER wordt eveneens een alternatief scenario onderzocht. Dit scenario omvat ook de 2 ingesloten percelen op 
Figuur 1. Deze percelen zijn momenteel niet in eigendom van N.V. De Kock en hebben als gevolg van de 
gewestplanwijzigingen en de vernietiging van deze gewestplanwijziging (zie §1.3) dus ook niet de juiste 
bestemming als Ontginningsgebied. Via de planprocedure voor het Bijzonder Delfstoffenplan kunnen deze percelen 
de bestemming Ontginningsgebied krijgen en kunnen ze mogelijk in de toekomst door N.V. D Kock verworven 
worden. Het alternatief scenario wordt weergegeven in Figuur 2.  
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Figuur 2  Alternatief scenario 

 

De uitbating van de nieuwe groeve kan opgedeeld worden in verschillende deelingrepen: 
� Verwijderen vegetatie; 
� Afgraven + stockeren deklaag; 
� De eigenlijke zandwinning tot op 1m boven het natuurlijke grondwaterpeil; 
� Zeven van het zand; 
� Een deel van het zand wordt aangerijkt met cement; 
� Het zand en het zandcement wordt met vrachtwagens getransporteerd; 
� Opvullen van de groeve met niet-verontreinigde natuurlijke grondoverschotten. 
� Realisatie van nabestemming. 
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2.2 Fasering van de werken 

 

Figuur 3  Situering van de verschillende fasen 

De ontginning van de groeve wordt voorzien in 3 fasen zoals weergegeven in Figuur 3. 

� Fase I: zuidoostelijke wand van huidige groeve afgraven in zuidoostelijke richting; 

� Fase II: noordoostelijke wand van nieuwe groeve afgraven in noordoostelijke richting; 

� Fase III: verder ontginnen in noordelijke richting. 

De opvulling van de groeve met niet-verontreinigde grond zal in dezelfde fasen gebeuren. Hierbij wordt 
vooropgesteld dat 5 jaar na de laatste opgravingen het volledige gebied zal opgevuld zijn. 

De gegevens met betrekking tot de verschillende fasen worden samengevat in Tabel 1. 

 
Tabel 1  Cijfers met betrekking tot de verschillende fasen. 

Fase Duur ontginning Volume Basisscenario (m³) Volume Alternatief scenario (m³) 

I 5 tot 6 jaar 966.000 1.096.000 

II 4 tot 5 jaar 805.000 805.000 
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III 4 tot 5 jaar 805.000 975.000 

 

3 Met welke juridische en beleidsmatige randvoorwaarden moet rekening 
gehouden worden? 

 
In Tabel 2 worden de belangrijkste juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgesomd. 
 
Tabel 2  Belangrijkste juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Randvoorwaarde 

Juridische situering 

Decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen 

Gewestplan 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Provinciaal en gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan  

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en 
ontheffing van het verbod op ontbossing 

Beschermde planten- en diersoorten 

Besluit van de Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai 

Beleidsmatige situering 

Ontwerp-bekkenbeheerplan en ontwerp-deelbekkenbeheerplan 

Gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk milieubeleidsplan  

Gemeentelijk natuurontwikkelings-plan (GNOP) Huldenberg 

Gemeentelijk mobiliteitsplan Huldenberg 

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen 

Landinrichting 

Natuurinrichting 

 

4 Welke zijn de belangrijkste effecten? 

Dit hoofdstuk geeft per milieudiscipline eerst een toelichting van de huidige situatie en vervolgens een overzicht 
van de belangrijkste milieueffecten. Eventueel wordt de referentiesituatie beschreven. Dit is de situatie waarmee 
de milieueffecten bij uitvoering van het project worden vergeleken. Tevens worden voorstellen geformuleerd om 
negatieve milieueffecten te milderen of te voorkomen. Een overzicht van de belangrijkste positieve en negatieve 
effecten en van de voorgestelde milderende maatregelen wordt gegeven.  
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4.1 Bodem 

4.1.1 Huidige toestand 

De ondergrond ter hoogte van het studiegebied is opgebouwd uit een dunne laag leem (1-6m) op een dik pakket 
Brusseliaan zand (45m). Onder dit zand bevindt zich de ondoorlatende klei van Ieper. Het zand van Brussel is een 
hoogwaardig zand dat vooral toepassingen kent in de bouwsector. Het zand wordt ondermeer gebruikt als 
bouwzand, betonzand en metselzand. Het kalkrijke zand wordt eerder aangewend voor kalkmortel en 
plafonneerwerk. 

De bodems die worden aangetroffen in het studiegebied zijn droge leembodems (52.6%), droge zandleembodems 
(7.1%) en een complex van zandige tot lemige gronden (40.3%). Het bodemgebruik bestaat voornamelijk uit 
akkerland. 

De potentiële erosiegevoeligheidskaart geeft aan dat het projectgebied erg erosiegevoelig is.  

 

4.1.2 Milieueffecten van het project 

In Tabel 3 wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste effecten met betrekking tot de bodem. 

Tabel 3  Effecten op Bodem 

Effectgroep Korte beschrijving Relevantie 

Wijziging diepere 
ondergrond 

Verlies van geologische structuur: er wordt 
2,576 miljoen m³ ontgonnen, 2,876 miljoen m³ 
indien wordt gekozen voor het alternatief 
scenario. 

Het effect is inherent gekoppeld aan 
ontginning van delfstoffen. 

Profielverstoring Het bodemprofiel is het resultaat van een zeer 
lang ontwikkelingsproces. Deze gaat verloren 
wanneer de toplagen worden afgeschraapt en 
herstapeld. 

In het projectgebied komen voornamelijk 
gronden voor zonder profielontwikkeling. 
Het betreft geen type van bodemprofiel 
met een hoge zeldzaamheidswaarde 

Structuurwijziging Zelfs als de toplaag apart wordt afgegraven en 
heraangebracht, zullen de fysisch-chemische 
kenmerken van de bodem verstoord zijn. 

Oppassen voor bodemverdichting bij 
werfinrichting, opslag van materiaal en 
berijden van de bodem. 

Erosie Volgens de bodemerosiegevoeligheidskaart is de 
erosiegevoeligheid van het projectgebied als 
gevolg van de sterke hellingen, zeer groot. 

De hoeveelheid afstromend water zal niet 
sterk toenemen. Ten gevolge van het 
verwijderen van de deklaag wijzigt de 
ondergrond immers van leem naar zand, 
waardoor toch voldoende water zal 
infiltreren. Bovendien kan het water dat 
terechtkomt in de ontginningsput enkel 
infiltreren. 

Aangezien de oppervlakkige laag na het 
ontginnen wordt heraangelegd, zal de 
erosie niet toenemen. 

Wijziging 
bodemgebruik 

De geschiktheid van de grond voor landbouw na 
opvulling van de ontginningsput hangt af van de 
kwaliteit van de opvullingsgrond. 

Eventuele stenen in de opvulgrond en 
verdichting van de bodem kunnen zorgen 
voor een slechte doorwortelbaarheid van 
de bodem. 

Impact op 
bodemkwaliteit 

Calamiteiten kunnen aanleiding geven tot 
bodemverontreiniging. 

Er moet zekerheid zijn dat de opvulgrond 
niet verontreinigd is. Calamiteiten met 
brandstof moeten vermeden worden.  
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4.2 Water 

4.2.1 Grondwater 

4.2.1.1 Huidige toestand 

Door de geologische structuur is de ondergrond in de Dijlevallei erg geschikt voor grondwaterwinning. Ook in de 
omgeving van het projectgebied bevinden zich verschillende grondwaterwinningen, zowel van de VMW als van 
bedrijven en particulieren. De belangrijkste watervoerende lagen zijn de zanden van Brussel, het Krijt en 
Kwartaire afzettingen. In het projectgebied zelf wordt er geen water ontgonnen. Het gebied doet echter wel 
dienst als infiltratiegebied om de grondwaterlagen te voeden. 

De grondwaterkwetsbaarheidskaarten tonen dat het grondwater ter hoogte van het projectgebied slechts matig 
kwetsbaar is dankzij een lemige afdekking en een dikke onverzadigde zone die de watervoerende laag beschermen. 

4.2.1.2 Milieueffecten van het project 

In Tabel 4 wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste effecten met betrekking tot het grondwater. 

Tabel 4  Effecten op het grondwater 

Effectgroep Korte beschrijving Relevantie 

Wijziging hydro-
geologische opbouw 

De formatie van Brussel is een belangrijke 
watervoerende laag in de streek. 

Enkel het zand boven de grondwatertafel 
zal ontgonnen worden. 

Na het ontginnen van het zand wordt de 
put opgevuld met leem, die een minder 
goede doorlatendheid heeft.  

Wijziging grond-
waterkwetsbaarheid 

Het grondwater wordt beschermd door de 
bovenliggende lagen. 

Het verwijderen van de deklaag en het 
ontginnen van het zand leidt tot het 
verhogen van de kwetsbaarheid van het 
grondwater. Wanneer de groeve wordt 
opgevuld, zal de kwetsbaarheid weer 
dalen. 

Grondwaterkwaliteit Calamiteiten kunnen aanleiding geven tot 
verontreiniging.  

 

Het verwijderen van de tertiaire zanden en 
het opvullen met andere gronden kan de 
kalkaanrijking van het grondwater lokaal 
verminderen.  

Er moet zekerheid zijn dat de opvulgrond 
niet verontreinigd is. Calamiteiten met 
brandstof moeten vermeden worden.  

Het effect op de grondwaterkwaliteit in de 
vallei is gering. 

4.2.2 Oppervlaktewater 

4.2.2.1 Huidige toestand 

Het studiegebied behoort tot het Dijle-Zenne bekken, meer bepaald tot het deelbekken Laan-IJse. Het 
studiegebied is in het zuidoosten begrensd door de IJse (onbevaarbare waterloop van 1° categorie) en in het 
westen en zuidwesten door de Langegracht (onbevaarbare waterloop van 2° categorie). 

Uit de overstromingskaarten blijkt dat de IJse ter hoogte van het centrum van Neerijse recent overstroomd is en 
dat zowel de IJse als de Langegracht overstroombaar zijn vanuit de waterloop. Het projectgebied wordt omringd 
door zones die overstroombaar zijn door afspoelend exces hemelwater. 

Wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn er in de omgeving meetpunten zowel van de VMM als van 
het gemeentelijk grondwatermeetnet. Uit deze metingen kan besloten worden dat het oppervlaktewater van de 
Langegracht van een slechte kwaliteit is. De resultaten van de IJse zijn echter wel gunstig. 
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4.2.2.2 Milieueffecten van het project 

In Tabel 5 wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste effecten met betrekking tot het 
oppervlaktewater. 

Tabel 5  Effecten op het oppervlaktewater 

Effectgroep Korte beschrijving Relevantie 

Wijziging 
afvoergedrag 
oppervlaktewater 

Alle neerslag die niet verdampt of infiltreert, 
zal oppervlakkig afstromen. Dit is vooral van 
belang met betrekking tot bodemgebruik en 
erosie. 

De hoeveelheid afstromend water zal niet 
sterk toenemen. Ten gevolge van het 
verwijderen van de deklaag wijzigt de 
ondergrond immers van leem naar zand, 
waardoor toch voldoende water zal 
infiltreren. Bovendien kan het water dat 
terechtkomt in de ontginningsput enkel 
infiltreren. 

Aangezien de oppervlakkige laag na het 
ontginnen wordt heraangelegd, zal de 
oppervlakkige afstroming niet toenemen. 

Oppervlaktewater-
kwaliteit 

Calamiteiten kunnen aanleiding geven tot 
verontreiniging. 

Er moet zekerheid zijn dat de opvulgrond 
niet verontreinigd is. Calamiteiten met 
brandstof moeten vermeden worden. 

 

4.3 Mens – verkeer 

4.3.1 Huidige toestand 

De belangrijkste afzetgebieden voor zand en bouwmaterialen zijn Leuven en de agglomeratie Brussel. Alle 
bestemmingen en herkomsten zijn vanuit de huidige en ook vanuit de toekomstige groeve slechts bereikbaar via de 
N253 die Huldenberg met het hogere wegennet verbindt. Met een wegbreedte van 6 - 7 meter, bochtig tracé en 
steile hellingen is de N253 niet goed uitgerust als ontsluitingsweg voor de gemeente. Komt daar nog bij dat de weg 
tussen A3/E40 en A4/E411 maar liefst vijf kernen doorkruist 

Het ontgonnen zand en het zandcement wordt met vrachtwagens naar de afnemers getransporteerd. Het totaal 
aantal vrachtwagenbewegingen per dag bedraagt 95, waarvan 42% richting Leuven rijdt en 58% richting Overijse. 

Het openbaar vervoer in Neerijse bestaat uit de streekbuslijnen 344 en 395 van De Lijn. Lijn 344 loopt van Brussel 
naar Hamme-Mille en heeft in de spitsuren een halfuurfrequentie, daarbuiten een uurcadans. Bus 395 loopt van 
Leuven naar Hoeilaart en heeft de hele dag door een halfuurdienst. 

4.3.2 Milieueffecten van het project 

In Tabel 6 wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste effecten met betrekking tot de discipline Mens – 
verkeer. 

Tabel 6  Effecten op Mens - verkeer 

Effectgroep Korte beschrijving Relevantie 

Wijziging 
verkeersintensiteit 

Naargelang de wegfunctie heeft een weg een 
bepaalde capaciteit. Op basis hiervan kan de 
verzadigingsgraad van de weg bepaald 
worden. 

Het vrachtverkeer van en naar de groeve 
zal geen significant negatieve invloed 
hebben op de verkeersintensiteit in 
relatie tot de verzadigingsgraad van de 
weg. 
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Wijziging 
verkeersveiligheid 

Het voorkomen van conflicten tussen de 
verschillende weggebruikers. 

Er is een lichte toename van het aantal 
potentiële conflictsituaties. 

Wijziging 
verkeersleefbaarheid 

Toe- of afname van de oversteekbaarheid. De wachttijd om over te steken in het 
centrum zal slechts beperkt toenemen. 

Doorstroming 
openbaar vervoer 

Wat is de invloed van het project op de 
reistijden van het openbaar vervoer? 

Er is geen significante wijziging ter 
verwachten in de doorstroming van het 
openbaar vervoer. 

4.4 Fauna & flora 

4.4.1 Huidige toestand 

Het studiegebied bevindt zich op het plateau van Duisburg. Dit plateau wordt gekenmerkt door zijn gaaf karakter 
en is faunistisch en floristisch erg waardevol. 

Uit de biologische waarderingskaart (Figuur 4) blijkt dat het studiegebied voornamelijk bestaat uit biologisch 
minder waardevol gebied. De meest waardevolle zones zijn: de buurtweg centraal (met lokaal kenmerken van een 
holle weg) in het projectgebied en enkele oude groeves. 

 

Figuur 4  Biologische waarderingskaart 
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Volgens de flora-databank komen ter hoogte van het studiegebied een 400-tal planten voor waarvan er 4 worden 
aangeduid als ‘zeldzaam’ (Rankende duivenkervel, Damastbloem, Stijve naaldvaren en Betonie) en een tiental als 
‘achteruitgaand’. 

Wat fauna betreft komen er in de ruime omgeving van het projectgebied enkele opmerkelijke soorten 
waargenomen. De meest opmerkelijke soorten en hun rode lijst status worden samengevat in Tabel 7. 

Tabel 7  Fauna in de ruimte omgeving van het projectgebied 

Klasse Soort Rode lijst status 

Zoogdieren Europese bever Uitgestorven in Vlaanderen 

 Hamster Ernstig bedreigd 

Ongewervelden Basterdzandloopkever Achteruitgaand 

Amfibieën en reptielen Vroedmeesterpad Bedreigd 

 Levendbarende hagedis Zeldzaam 

 

Volgens de waarnemingen komen deze soorten, uitgezonderd de Hamster, voor in het studiegebied maar niet in 
het projectgebied. De populatie hamsters situeert zich momenteel ongeveer 400 m ten noorden van het 

studiegebied. 

4.4.2 Milieueffecten van het project 

In Tabel 8 wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste effecten met betrekking tot de discipline Fauna 
& flora. 

Tabel 8  Effecten op Fauna & flora 

Effectgroep Korte beschrijving Relevantie 

Eco- en biotoopverlies/ 
winst/wijziging 

Ten gevolge van het ruimtebeslag zullen 
bepaalde ecotopen/biotopen (tijdelijk) 
verdwijnen. 

Alle vegetatie ter hoogte van het 
projectgebied zal tijdelijk verdwijnen. 

Indirect biotoopverlies Sommige ingrepen kunnen de 
omstandigheden zodanig wijzigen dat het 
kan beschouwd worden als (indirect) 
biotoopverlies. 

Vb: Verdroging of vernatting van een 
gebied kan een invloed hebben op de 
aanwezige fauna en flora. 

Bodemverstoring en verstoring van de 
waterhuishouding zullen leiden tot indirect 
biotoopverlies. 

Vb. Aangezien de groeves worden opgevuld 
met een minder doorlatend materiaal dan 
het oorspronkelijke zand, kan er een 
vernatting optreden van de oppervlakkige 
laag. 

Versnippering en 
barrièrewerking 

Ruimtebeslag, werken,  extreem 
geluid,… zorgen voor het doorbreken van 
het leefgebied van soorten in 
verschillende kleinere eenheden die 
worden gescheiden door ongeschikte 
gebieden. 

Door het verwijderen van de opgaande 
groenelementen, verdwijnt de 
verbindingsfunctie tussen de verschillende 
leefgebieden van organismen. 

Rustverstoring Visuele verstoring en extreem geluid ten 
gevolge van de werken kan zorgen voor 
verstoring van de aanwezige fauna. 

De werken ter hoogte van het 
projectgebied zullen vooral de aanwezige 
avifauna verstoren. 
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4.5 Landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie 

4.5.1 Huidige toestand 

Het projectgebied is volledig gelegen op het plateau van Duisburg (ten westen van de IJse). Dit plateau wordt 
gekenmerkt door een open landschap. Geïsoleerde bossen, taluds met struwelen en holle wegen verhogen de 
landschappelijke waarde. Het is weinig doorsneden met wegen en de meeste wegen zijn onverhard.  

Op basis van de landschapsatlas kunnen volgende waardevolle landschapselementen teruggevonden worden in het 
studiegebied: 

� Lijnrelicten: De IJse; Tracé buurtspoorweg Tervuren – Sint Joris Weert 

� Relictzones: Plateau van Duisburg; Vallei van Laan, Interfluvium van Laan en IJse, IJse en de Dijle 
stroomopwaarts Leuven 

� Ankerplaats: Plateau van Duisburg 

Enkel de ankerplaats Plateau van Duisburg bevindt zich ook binnen het projectgebied. 

Binnen het projectgebied komen geen beschermde monumenten voor. Evenmin bevinden er zich gekende 
archeologische vindplaatsen. 

Binnen het projectgebied waar de uitbreiding van ontginning voorzien wordt, vormt de buurtweg (met lokaal 
kenmerken van een holle weg), kleine hoogstamboomgaarden, een beperkt aantal percelen met aanplanten van 
canadapopulier en enkele groenschermen de voornaamste perceptieve kenmerken. 

4.5.2 Milieueffecten van het project 

In Tabel 9 wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste effecten met betrekking tot de discipline 
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 

Tabel 9  Effecten op Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Effectgroep Korte beschrijving Relevantie 

Structuur- en 
relatiewijzigingen 

Omvat alle ingrepen die zorgen voor een 
verstoring van het landschap. 

Als gevolg van de ontginning zal het reliëf 
sterk wijzigen. Bovendien zal de buurtweg 
verdwijnen. 

Verlies erfgoedwaarde Aantasting van het aanwezige 
archeologisch patrimonium / 
landschappelijk erfgoed. 

 

Het studiegebied is potentieel 
archeologisch interessant en bevindt zich 
ter hoogte van de ankerplaats ‘Plateau van 
Duisburg’. Het open karakter en de 
vergezichten in de ankerplaats worden in 
beperkte mate beïnvloed. De 
cultuurhistorische waarde van de buurtweg 
gaat verloren.   

Wijziging perceptieve 
kenmerken 

Verstoring van de landschapbeleving Alle landschapselementen ter hoogte van 
het projectgebied zullen tijdelijk 
verdwijnen. Via de boscompensatieplicht 
wordt de opgaande vegetatie hersteld.  

 

4.6 Geluid & trillingen 

In Kerkeveld te Huldenberg wordt als milieubelastende activiteit het ontginnen van zand voorzien. Voor de 
zandwinning wordt de methode van de droge ontginning toegepast. De bedrijvigheden in de zandgroeve (ontginnen 
met graafmachines en zuiveren via zeefinstallatie) en de afvoer van de grondstof ( met vrachtwagens) zorgen voor 
een extra geluidsbelasting in de omgeving van het project. 
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Het studiegebied voor de discipline geluid en trillingen wordt daarmee in de eerste plaats bepaald door het 
projectgebied (de zandgroeve, de tijdelijke stockageplaats voor de niet-bruikbare afdeklaag én de ontsluitingsweg 
voor het transport over de weg (van de zandgroeve tot aan de E40)) en de omliggende zone. De omliggende zone 
bepaalt de reikwijdte van het studiegebied en strekt zich minstens uit tot de omliggende woonzone tot de 
zandgroeve en de eventuele woonzones langs de ontsluitingsweg. 

In de discipline geluid werd de impact op het omgevingsgeluid en mogelijke geluidshinder voor omwonenden 
onderzocht omtrent de bedrijvigheden van N.V. De Kock : 

• Industriële activiteiten op de site 

• Transport over de weg  

De ontginning van grondstoffen wordt als een hinderlijke activiteit beschouwd, opgenomen als een hinderlijke 
inrichting onder Vlarem I – rubriek 18.1 “Groeven en graverijen, uitgravingen van de industriële winning van steen, 
zand, grind, klei, e.d. met een totale, voor winning bestemde oppervlakte: 1° kleiner dan 1 ha  (klasse 2) of 2° van 
1 ha en meer (klasse 1)”. Voor de bedrijvigheden binnen de perceelsgrenzen wordt er nagegaan of de algemene 
milieuvoorwaarden van Vlarem II m.b.t. de beheersing van de geluidshinder kunnen worden gerespecteerd, zoals 
vermeld onder hoofdstuk 4.5 – afdeling 4.5.3 “Voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van de 1e en 2e klasse en voor 
veranderingen van bestaande inrichtingen van de 1e en 2e klasse”. 

Voor het transport op de ontsluitingswegen wordt nagegaan of de criteria voor verkeersgeluid (Ontwerp KB dd. 
10/7/91 opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu dat grens- en richtwaarden beschrijft 
voor wegverkeerslawaai) kunnen worden gerespecteerd. 

 

4.6.1 Huidige toestand 

4.6.1.1 Omgevingsgeluid 

Bevinding voor het huidig geluidsklimaat 

Het omgevingsgeluid aan de woningen rondom de zandgroeve wordt in belangrijke mate bepaald door het 
wegverkeerslawaai op de Langestraat, Loonbeekstraat en Dorpstraat. Het vrachtwagentransport gerelateerd aan 
de activiteiten van N.V. De Kock heeft hier een niet verwaarloosbare invloed op het wegverkeerslawaai. In geen 
enkel van de meetpunten zijn de machines (wiellader) dewelke gebruikt worden in de zandgroeve voor het 
opvullen hoorbaar. Deze laatste hebben in de huidige exploitatiefase geen invloed op het omgevingsgeluid. 

Toetsing van de meetwaarde voor het achtergrondgeluid met de milieukwaliteitsnorm van Vlarem II 

De milieukwaliteitsnormen Vlarem II werden opgesteld als basis voor de duurzame ontwikkeling en de bescherming 
van een gezond leefmilieu met betrekking tot geluid in open lucht. De hinderbeleving is daarbij afhankelijk van de 
periode van de dag en de bestemming van het gebied waarin bewoonde gebouwen zijn gelokaliseerd. De 
meetwaarden geven aan in welke mate de huidige leefkwaliteit beter of slechter is dan deze die overeenkomt met 
de milieukwaliteitsnormen. Met behulp van de meetwaarden wordt voor het geluidsklimaat rondom de zandgroeve 
tot volgende besluitvorming gekomen:  

• In de huidige toestand (2008) is het gemiddeld achtergrondgeluidsniveau in het omgevingsgeluid 

(weergegeven door beoordelingsparameter LA95 in de statistische analyse van de meetresultaten) t.a.v. 

woningen rondom de huidige zandgroeve steeds lager dan de milieukwaliteitsnorm. De onderschrijdingen 

komen zowel voor tijdens de dag-, avond- als nachtperiode.  

• Algemeen wordt besloten dat in de omliggende omgeving tot de zandgroeve er een voldoeninggevend 

akoestisch achtergrondgeluidsniveau heerst. 

4.6.1.2 Wegverkeersgeluid 

De beschrijving van het wegverkeersgeluid beperkt zich tot de wegen waarop een relevante intensiteitswijziging 
(impact) wordt verwacht als gevolg van het transport van N.V. De Kock .  

M.a.w. de ontsluitingswegen van N.V. De Kock richting noorden via de Dorpstraat en het zuiden via de 
Loonbeekstraat. In de studie werd de bijdrage van het wegverkeersgeluid van het bedrijf N.V. De Kock ten aanzien 
van de huidige toestand wegverkeersgeluid onderzocht. 
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In de huidige toestand, zonder transport van het bedrijf N.V. De Kock , wordt de richtwaarde (RW-dagperiode) voor 
een voldoeninggevend akoestisch leefmilieu als gevolg van wegverkeersgeluid in een woongebied binnen de 
bebouwde kom (Ontwerp KB 19911) reeds overschreden met 6 à 7 dB(A) langs de ontsluitingswegen (Dorpstraat en 
Loonbeekstraat), de maximale waarde voor ernstige geluidshinder als gevolg van wegverkeersgeluid wordt niet 
overschreden.   

In de huidige situatie wordt de berekende geluidsbelasting (A-gewogen equivalent continu geluidsdrukperiode 
gedurende de werkingsperiode overdag [8u-16u]- LAeq,dag_DeKock) vanwege het wegverkeer met 1 tot 2 dB(A) 
verhoogd t.g.v. het transport met vrachtwagens gerelateerd aan N.V. De Kock. De verhoging van de 
geluidsbelasting zal er niet voor zorgen dat de maximale waarde (MW-dagperiode) voor ernstige geluidshinder als 
gevolg van wegverkeersgeluid wordt overschreden. Het verkeerseffect door het transport N.V. De Kock wordt voor 
de bewoners als een gering negatief effect beschouwd.  

 

4.6.1.3 Trillingshinder 

Voor de evaluatie van de te verwachten trillingshinder door vrachtverkeer tijdens de exploitatiefase van de 
bestaande en toekomstige toestand wordt er gebruik gemaakt van de meetresultaten uit de specifieke 
trillingsmetingen bij vrachtwagenpassages (vrachtwagens N.V. De Kock ) op specifieke plaatsen (typerende 
afstanden van rijwoningen tot de as van de weg). In-situ metingen hebben het voordeel dat tevens de effecten van 
de huidige infrastructurele toestand (type wegdek, de staat van de weg en de afstand van de woning(en) tot de 
weg) in de meetwaarde zijn opgenomen. 

De trillingsmetingen werden uitgevoerd langs de bestaande ontsluitingswegen van N.V. De Kock. 

Door kennis van het gemiddelde en maximale trillingsniveau van de vrachtwagenpassages van N.V. De Kock in 
combinatie met de huidige intensiteit aan vrachtwagenpassages N.V. De Kock in de totale intensiteit aan 
vrachtverkeer, kan voor de blootstellingsperiode (dagperiode) de gemiddelde trillingsbelasting (dagdosis) worden 
bepaald voor een ‘standaard’ woning in functie van de afstand tot de as van de weg. 

Door toetsing van de gemiddelde trillingsbelasting met het criterium voor trillingshinder (DIN 4150 Deel II (uitgave 
juni 1999)) werd de hinderafstand gedefinieerd waarbinnen personen blootgesteld aan trillingen (betreffende 
gebouwen) hinder kunnen ondervinden.  

De hinderafstand voor trillingen neemt in 2006 met 4.5 meter toe (van 4m zonder bijdrage N.V. De Kock  naar 8.5m 
met bijdrage N.V. De Kock )  door het aandeel van de activiteit van N.V. De Kock  in het zwaar verkeer.  

De gemiddelde trillingsbelasting (het effectieve trillingsniveau) neemt in 2006 met 28% toe (van 0.07 zonder 
bijdrage N.V. De Kock  naar 0.09 met bijdrage N.V. De Kock ) door de activiteit van N.V. De Kock  voor een 
woningafstand op 4m. Voor andere woningafstanden kunnen de waarden worden afgelezen op onderstaande 
grafiek. De grafiek toont de te verwachten gemiddelde trillingsbelasting (het effectieve trillingsniveau - KBFtr 
waarden) over de dagperiode in functie van de afstand tot de weg, met en zonder de bijdrage aan vrachtverkeer 
van N.V. De Kock .   

                                                           
1 Ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van grenswaarden voor lawaai van binnenshuis en buitenshuis en van geluidsisolatie-
eisen voor woningen (opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu) 
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Figuur 5  Gemiddelde trillingsbelasting huidige toestand 

 

4.6.2 Milieueffecten van het project 

4.6.2.1 Specifiek geluid van de inrichting (zandgroeve) N.V. De Kock  

De bedrijvigheden in de zandgroeve (ontginnen & opvullen met graafmachines, zuiveren via zeefinstallatie, 
gedeelte mengen met cement met menginstallatie) en de afvoer van de grondstof (met vrachtwagens) zorgen voor 
een extra geluidsbelasting in de omgeving van het project. 

M.a.w. tijdens de zandwinning, kan de huidige geluidsimmissie in de omgeving wijzigen. De geluidsimpact van de 
belangrijkste inzetbare machines en het transport van en naar de site werd onderzocht ten aanzien van bewoonde 
gebouwen. De ontginning gebeurt gefaseerd met onmiddellijke opvulling met grond per fase. Tijdens een fase 
worden er activiteiten verricht op maximum 5 ha, waarvan er 2 ha in ontginning zijn en 3 ha in opvulling. De fasen 
met de meeste geluidsimpact werden onderzocht. De geluidsimpact wordt bepaald aan de hand van een 
berekeningsmodel (geluidsoverdrachtsmodel) dat rekening houdt met het uitvoeringsscenario en de inzetbare 
geluidsbronnen, zoals graafkranen, dumpers of vrachtwagens voor het transport van zand uit de site, vrachtwagens 
voor aanvoer van grond voor opvulling, zeefinstallatie en menginstallatie voor aanmaak van zandcement. 

Tijdens het opvullen en ontginnen van de zandgroeve zal nabij verschillende woningen in de onmiddellijke 
omgeving tot het projectgebied geluidshinder veroorzaakt worden. De vooropgestelde toepasbare richtwaarde van 
45 dB(A)2 zal bij verschillende woningen gelegen aan de Loonbeekstraat en Langestraat overschreden worden. 
Daarnaast kan ook het bestaande omgevingsgeluid negatief beïnvloed worden. Dit alles is echter sterk afhankelijk 
van de positie van de verschillende werktuigen. Zo zal afhankelijk van de voortgangsfase van de opvulling en 
zandontginning er al dan niet geluidshinder optreden. Om de geluidsbelasting nabij deze woningen terug te 
dringen, wordt voorgesteld dat waar de werkzaamheden voor het opvullen dicht bij woningen plaatsvinden en de 
machines niet voldoende afgeschermd staan opgesteld er lokaal telkens een grondbuffer wordt aangelegd. Dit is 
zeker het geval voor de woning gelegen aan de Loonbeekstraat nr 6 en de hier aangrenzende woningen. Op deze 
manier kan de geluidshinder bij de woningen sterk gereduceerd worden en zal de vooropgestelde toepasbare 
richtwaarde van 45 dB(A) benaderd/onderschreden worden. Het effect na mildering is als verwaarloosbaar tot 
gering te beschouwen. 

                                                           
2 Vlarem II richtwaarde tijdens de dagperiode voor nieuwe inrichtingen van klasse 1 t.a.v. woningen in gebieden op minder dan 
500 m van een industriegebied 
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Figuur 6  Situering van de aan te leggen grondbuffer in functie van de voortgangsfase van de ontginning en 
 opvulling. 

4.6.2.2 Specifiek geluid van het ontsluitingsverkeer (vrachtwagens) N.V. De Kock  

De effecten van het bedrijfsgerelateerd verkeersgeluid ten aanzien van bewoonde woningen langsheen de 
ontsluitingswegen werd onderzocht. Voor de woningen langsheen de Langestraat zal voornamelijk het 
vrachtverkeer voor aan- en afvoer van zand een aanzienlijke geluidsbelasting teweegbrengen (situatie 2018). De 
berekende geluidsbelasting vanwege het vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van zand zal voor de N253 
Loonbeekstraat 1 dB(A) lager liggen dan de berekende LAeq,dag geluidbelasting voor het wegverkeer niet 
gerelateerd aan de werkzaamheden in de zandgroeve (= autonome toestand 2018). Voor de Dorpstraat zal de 
LAeq,dag geluidsbelasting vanwege het vrachtverkeer voor de zandgroeve 4 dB(A) lager liggen dan de LAeq,dag 
geluidsbelasting van het wegverkeer niet gerelateerd aan de activiteiten van N.V. De Kock. Het 
vrachtwagentransport voor de aan- en afvoer van zand zal het omgevingsgeluid ( dat hier in hoofdzaak bepaald 
wordt door het wegverkeerslawaai) aan de woningen (voorgevels) t.h.v. de Loonbeekstraat en Dorpstraat verhogen 
met 1,5 tot 3 dB(A).  

In de toekomstige toestand, zonder transport van het bedrijf N.V. De Kock , wordt de richtwaarde (RW-dagperiode) 
voor een voldoeninggevend akoestisch leefmilieu als gevolg van wegverkeersgeluid in een woongebied binnen de 
bebouwde kom (Ontwerp KB 1991) reeds overschreden met 7 à 8 dB(A) langs de ontsluitingswegen (Dorpstraat en 
Loonbeekstraat), een stijging van ca. 1 dB(A) t.o.v. de toestand 2006.  

De maximale waarde voor ernstige geluidshinder als gevolg van wegverkeersgeluid, zonder transport van N.V. De 
Kock , wordt niet overschreden.  

In de toekomstige situatie wordt de berekende geluidsbelasting (A-gewogen equivalent continu geluidsdrukperiode 
gedurende de werkingsperiode overdag [8u-16u]- LAeq,dag_DeKock) vanwege het wegverkeer verhoogd (+1,5 tot 
+3 dB(A)) tot een geluidsbelasting waarbij de maximale waarde voor ernstige geluidshinder als gevolg van 
wegverkeersgeluid wordt bereikt. Het verkeerseffect door het transport van de N.V. De Kock  wordt voor de 
bewoners als een gering tot matig negatief effect beschouwd. De effectwijziging t.o.v. de toestand 2006 is als 
verwaarloosbaar tot gering te beschouwen. 

Grondbuffer 4.5m hoogte 
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4.6.2.3 Trilllingshinder 

Voor de evaluatie van de te verwachten trillingshinder tijdens de exploitatiefase van de toekomstige toestand 
wordt eenzelfde voorspellingsmethode gebruikt als voor de beschrijving van de te verwachten trillingshinder 
tijdens de exploitatiefase van de bestaande toestand. Er wordt aldus eveneens gebruik gemaakt van de lokale 
meetgegevens uitgevoerd langs de ontsluitingswegen van N.V. De Kock . 

Voor de exploitatiefase van de toekomstige toestand kan men door combinatie van de meetgegevens en het 
herzien van de intensiteiten, een betrouwbare voorspelling maken van de te verwachten trillingsbelasting (en al 
dan niet trillingshinder) op verschillende afstanden uit de as van de weg. 

Door toetsing met het criterium voor trillingshinder werden de gewijzigde waarden bepaald voor de 
beoordelingsparameters: hinderafstand en aantal structuren binnen de hindercontour. 

Om de effecten van de inrichting N.V. De Kock  te beoordelen werd steeds een vergelijking opgemaakt van de 
trillingsbelasting met en zonder de bijdrage van de inrichting. De autonome toestand 2018 (belastingstoestand 
zonder N.V. De Kock ) is de referentietoestand om de significantie van het trillingseffect van het project te 
beschrijven. 

De hinderafstand voor trillingen neemt in 2018 met 5 meter toe (van 5m zonder bijdrage N.V. De Kock  naar 10m 
met bijdrage N.V. De Kock )  door het aandeel van de activiteit van N.V. De Kock  in het zwaar verkeer.  

De gemiddelde trillingsbelasting (het effectieve trillingsniveau) neemt in 2006 met 25% toe (van 0.076 zonder 
bijdrage N.V. De Kock  naar 0.095 met bijdrage N.V. De Kock ) door de activiteit van N.V. De Kock  voor een 
woningafstand op 4m. Voor andere woningafstanden kunnen de waarden worden afgelezen op onderstaande 
grafiek. De grafiek toont de te verwachten gemiddelde trillingsbelasting (het effectieve trillingsniveau - KBFtr 
waarden) over de dagperiode in functie van de afstand tot de weg, met en zonder de bijdrage aan vrachtverkeer 
van N.V. De Kock .   
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Figuur 7  Gemiddelde trillingsbelasting 2018 

Het aantal structuren dat als gehinderd wordt beschouwd in 2018 bedraagt 94 in autonome ontwikkeling en wordt 
verhoogd met 34 tot 128 met de activiteiten van N.V. De Kock . De bijkomende structuren liggen nogal verspreid 
over het tracé van de ontsluitingswegen. 

Van het aantal gehinderde gebouwen wordt 73,4% bepaald door de autonome verkeerstoestand (verkeer zonder 
transport van N.V. De Kock ) en 26,6% door het transport van N.V. De Kock . De gehinderden worden aldus 
voornamelijk bepaald door het autonome verkeer, waardoor het effect van het transport N.V. De Kock  als gering 
tot matig significant te beschouwen is. 
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4.7 Lucht  

4.7.1 Huidige toestand 

Ten aanzien van de huidige gemiddelde concentraties in de omgevingslucht kunnen volgende conclusies 
geformuleerd worden: 

� Optreden van periodieke overschrijdingen voor ozon (zoals overigens in geheel Vlaanderen) 

� Periodieke overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde inzake fijn stof . Op basis van gegevens 
afgeleid uit VMM jaarverslagen kan aangenomen worden dat globaal gezien voldaan wordt aan de 
doelstelling van maximaal 35 overschrijdingen per kalenderjaar.  

� Aan de jaargemiddelde grenswaarde inzake fijn stof wordt ook voldaan, behoudens in de onmiddellijke 
omgeving van de N253. De overschrijding die hier berekend wordt, wordt wel in belangrijke mate 
veroorzaakt door de achtergrondconcentratie 

� Algemeen wordt aangenomen dat een groot deel van het fijn stof te wijten is aan 
“aanvoer/achtergrondconcentratie” en slechts in beperkte mate van plaatselijke bronnen.  

� Er zijn geen meetwaarden noch kwantitatieve gegevens beschikbaar om een toetsing uit te voeren aan de 
doelstellingen inzake stofdepositie. Er mag evenwel aangenomen worden dat buiten de rechtstreekse 
invloedssfeer rondom de groeve aan de grenswaarde voldaan zal worden 

� De NO2 concentraties wisselen sterk naargelang het jaar, maar zijn lager dan de huidige en de toekomstige 
uurgemiddelde en jaargemiddelde grenswaarde;  

� Ook voor de andere parameters zoals CO, SO2, … worden evenmin overschrijdingen verwacht. 

 

4.7.2 Toekomstige luchtkwaliteit zonder realisatie van het project 

In vergelijking met de huidige situatie wordt voor de toekomst, zonder realisatie van het project, verwacht dat: 

� De te verwachten concentraties zullen afnemen, en dit vnl. omwille van de verwachte daling van de 
achtergrondconcentraties, en in mindere mate omwille van verlaagde impact van de wegverkeersemissies. 

� Aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen voldaan wordt in het projectgebied, ook m.b.t. de daggemiddelde 
doelstelling fijn stof waarvoor bij de actuele situatie nog overschrijdingen berekend worden in de 
onmiddellijke buurt van de N253. 

� Bij verder zetten van de actuele bedrijfsvoering, worden gelijkaardige emissies en stofdeposities verwacht 
zoals bij de actuele situatie. In 2018 zal deze groeve reeds volledig opgevuld zijn. 

 

4.7.3 Toekomstige luchtkwaliteit met realisatie van het project 

Op basis van de verschillen tussen exploitatiefase en referentiesituatie wordt de impact van het project 
beoordeeld. 

Door het inzetten van werfmachines ontstaan uiteraard ook uitlaatgassen. Gezien het beperkt aantal van deze 
machines, en de locatie waar ze gebruikt worden (geen woonkernen in onmiddellijke omgeving van de plaats waar 
de machines ingezet worden) kan men stellen dat de impact ervan t.h.v. de omliggende bewoning verwaarloosbaar 
zal zijn. 

Ten aanzien van het vrachtwagenverkeer op de Langestraat wordt met het CAR model geen kwantitatieve impact 
aangetoond kon worden (impact < 1 µg/m³) zowel ten aanzien van NO2 als voor fijn stof. 

Gezien bij deze berekening van de impact van het werfverkeer geen rekening gehouden wordt met opwaaiing van 
stof veroorzaakt door dit vrachtwagentransport, en gezien dit naargelang de omstandigheden (type weg, 
weersomstandigheden…) toch aanzienlijk kan zijn, wordt een licht negatieve impact verwacht.  

Door de combinatie met de impact van de activiteiten t.h.v. de groeve en de hiermee gepaarde gaande 
stofemissies en stofdepositie, welke evenwel niet nauwkeurig te berekenen zijn, wordt globaal gezien een licht 
negatieve impact verwacht.  
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Door de voorziene activiteiten wordt vnl. een impact verwacht van neervallend stof.  

De mate waarin dit zou kunnen voorkomen kan evenwel niet éénduidig kwantitatief ingeschat worden, maar kan 
enkel door metingen effectief vastgesteld te worden.  

Het is echter wel de achtergrond luchtkwaliteit en de bijdrage van het aanwezige verkeer die bepalend zijn voor 
de uiteindelijke luchtkwaliteit nabij de woningen. Hierbij zijn periodieke overschrijdingen van de daggemiddelde 
grenswaarde voor fijn stof niet uit te sluiten (net zomin als op alle plaatsen in Vlaanderen). Er worden op jaarbasis 
door Europese wetgeving evenwel 35 overschrijdingen toegelaten. 

Er wordt evenwel verwacht dat aan alle luchtkwaliteitsdoelstellingen voldaan wordt, inclusief de doelstelling 
m.b.t. het toegelaten aantal dagen met overschrijding van de daggemiddelde grenswaarde voor fijn stof. 

Ten aanzien van de uitvoeringsvariant waarbij de actueel nog niet in eigendom zijnde percelen mee uitgebaat 
zullen worden wordt nauwelijks een onderscheidende impact verwacht. 

Het ontwikkelingsscenario waarbij een groter  gebied ontgonnen wordt en waarbij ook dichter tegen bestaande 
woningen ontgonnen zou worden, kan als licht negatief beoordeeld worden in vergelijking met het voorziene 
project omwille van enerzijds de langere exploitatieduur en anderzijds het feit dat gedurende een specifieke 
periode dichter bij de bewoning ontgonnen wordt met een beperkte toename van de impact tot gevolg, zonder dat 
hierbij evenwel verwacht wordt dat overschrijdingen van doelstellingen zullen optreden. 

 

4.8 Mens – ruimtelijke aspecten 

4.8.1 Huidige toestand 

In de omgeving van het projectgebied bevinden zich enkele stiltebehoevende inrichtingen, waaronder een 
basisschool, een rusthuis en een bibliotheek. 

Het studiegebied kent een grote belevingswaarde en attractiviteit voor recreanten. Het Dijleland is een belangrijk 
wandel- en fietsgebied. 

Het projectgebied wordt momenteel hoofdzakelijk benut voor landbouwdoeleinden (akker- en weiland). Na de 
opvulling van de groeve wordt het gebied opnieuw ter beschikking gesteld van landbouwactiviteiten, conform de 
nabestemming. 

4.8.2 Milieueffecten van het project 

In Tabel 10 wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste effecten met betrekking tot de discipline Mens – 
ruimtelijke aspecten. 

Tabel 10  Effecten op Mens – ruimtelijke aspecten 

Effectgroep Korte beschrijving Relevantie 

Impact op de 
leefbaarheid 

De beïnvloeding van het project op de 
aanwezige recreatie- en groenvoorzieningen. 

Ten gevolge van de werken ter hoogte van 
het projectgebied zullen omwonenden 
visuele verstoring, geluidshinder, 
trillingshinder en luchtvervuiling 
ondervinden. Het project zal ook een 
impact hebben op de zone die als 
nabestemming ‘Woonuitbreidingsgebied’ 
heeft.  

Beïnvloeding functie 
werken 

Verlies aan capaciteit binnen de bedrijven, 
verlies van landbouwgrond. 

Het projectgebied bestaat voor ca. 80% uit 
landbouwgebied. Dit bodemgebruik zal 
gedurende 20 jaar, op delen van het 
projectgebied, verdwijnen. 

Wijziging recreatie Verlies van voorzieningen of oppervlakte 
voorbehouden voor recreatieve doeleinden. 

De recreatieve functies zullen niet 
verdwijnen ten gevolge van het project, 
maar ze zullen wel rustverstoring 
ondervinden. 
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5 Milderende maatregelen 

5.1 Bodem 

� Gelaagd afgraven: Door het gescheiden afgraven van de teellaag en de minerale ondergrond wordt de 
opeenvolging van bodemlagen min of meer bewaard. In geval van terreinherstel dienen deze lagen dan ook in 
dezelfde volgorde opnieuw aangebracht te worden. 

� Om landbouw mogelijk te maken na uitvoering van het project wordt o.a. met volgende maatregelen rekening 
gehouden: 

• Concentratie van mogelijk verontreinigende stoffen mag niet hoger zijn dan 80% van de bodemsaneringsnorm. 

• Overcompactie vermijden. 

• Oorspronkelijke topografie herstellen. 

• Dikte van de het kwaliteitsvol heraan te leggen bodemprofiel is minstens 2 m dik. 

• Indien teelaarde wordt aangevoerd: deze mag niet teveel stenen bevatten (< 5%) en heeft best dezelfde 
bodemtextuur als de oorspronkelijke teelaarde. 

• Indien nodig kan de bodemstructuur verbeterd worden door bekalken en inbrengen van organische stof. 

• De eerste jaren na aanvulling wordt best gewerkt met meerjarige of intensief wortelende planten. 

� Plaatsing van een dammetje om afvloeiwater en afstromende deeltjes tegen te houden. 

� De terug te plaatsen deklaag moet vrij zijn van stenen 

� Tijdens het ontginnen is het van belang dat calamiteiten tijdens het vullen of aftappen van brandstof of olie ter 
hoogte van tanks of voertuigen vermeden worden. Voorraden van brandstoffen stockeren en het rollend 
materiaal parkeren op een overdekte betonverharding aan de ingang van de groeve. De vulpunten van alle 
voertuigen voorzien van een lekbak voor opvang van gemorste brandstof. 

5.2 Water 

� Vermijden van calamiteiten (Zie 5.1) 

� Het is van groot belang dat de oorspronkelijke deklaag wordt teruggeplaatst en dat deze niet onnodig verdicht 
wordt. Dit zal namelijk de infiltratie beperken en de afstroming doen toenemen. 

5.3 Mens – verkeer 

� De basisontsluiting waarbij het vrachtverkeer aan- en afrijdt via de Langestraat wordt aanbevolen. Het effect 
van de alternatieve ontsluiting vanuit het oogpunt van geluidshinder, wordt voor de woningen gelegen in de 
Ganzemansstraat nl. als sterk negatief beschouwd. 

5.4 Fauna & flora 

� Er wordt een afsluiting rond de groeve geplaatst die de aanwezige fauna uit het projectgebied houdt. 
� Na het heropvullen van de groeve zal een nestwand behouden blijven ten behoeve van de Oeverzwaluw. Dit is 
noodzakelijk voor het behoud van de kolonie Oeverzwaluwen in de streek. 

� Na heraanvulling dient de natuurlijke bodem heraangebracht te worden, om zoveel mogelijk de oorspronkelijke 
vegetatie terug te verkrijgen en landbouwexploitatie mogelijk te maken. 

� Heraanplanting van houtkanten. 
� Naar afwerking toe wordt rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van de hamster. Hamsters komen 
voor in open, agrarisch landschappen en hebben een voorkeur voor graanakkers. 
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5.5 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

� Herstel van de buurtweg in het projectgebied. Herstel van een holle weg is echter onmogelijk. 

� Archeologisch vooronderzoek door middel van proefsleuven. 

� Aanbrengen van groenschermen/groene bufferstrook rondom de groeve om de visuele verstoring te beperken. 

� Heraanplantingen in het kader van de boscompensatieplicht 

5.6 Geluid en trillingen 

� Geluidsafschermende buffer aan de zijde van de Langestraat minstens in de projectfase waarbij werkzaamheden 
zich bevinden in de nabijheid van de woningen aan de Langestraat. 

5.7 Lucht  

Door het nemen van een aantal milderende maatregelen, zoals verharden van werfwegen waardoor reiniging 
mogelijk wordt, reiniging wegen en werfwegen, natspuiten van wegen en werfwegen bij droog en winderig weer, 
bevochtigen van grond bij grondwerken, beperken van de snelheid van werfverkeer en algemeen toepassen van 
goed vakmanschap, kan de uitstoot en impact van voornamelijk opwaaiend stof beperkt worden. 

5.8 Mens – ruimtelijke aspecten 

� Aanbrengen van groenschermen/groene bufferstrook rondom de groeve om de visuele verstoring te beperken. 

� Archeologisch vooronderzoek gebeurt fasegewijs. 

 

6 Conclusie 

Zandontginning ter hoogte van het projectgebied is zonder meer economisch verantwoord. Een ontginning gaat 
echter gepaard met verschillende effecten die hinder kunnen veroorzaken. Zelfs indien er milderende maatregelen 
worden getroffen, zal deze activiteit in de omgeving merkbaar aanwezig zijn. In Tabel 11 wordt een overzicht 
gegeven van alle effecten na mildering. 

De belangrijkste effecten tijdens de exploitatie zijn: 

� De verstoring van de diepere ondergrond kan niet gemilderd worden. 

� Het verlies van de holle weg in het projectgebied. De cultuurhistorische waarde van deze weg zal niet kunnen 
gecompenseerd worden. 

� Om het verlies aan archeologisch erfgoed te milderen wordt een archeologisch vooronderzoek voorgesteld. 

� De werken zullen zorgen voor visuele verstoring in de omgeving.  

� De ecotopen ter hoogte van het projectgebied zullen tijdelijk verdwijnen. 

� De werken ter hoogte van het projectgebied en het vrachtverkeer voor aan- en afvoer van zand zal 
bijkomende geluidshinder teweegbrengen. 

� Ten gevolge van het vrachtverkeer is trillingshinder te verwachten. 

� Na realisatie van de heraanleg van de N253 kan wordt ook hier wordt de basisontsluitingsroute aanbevolen. 
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Tabel 11  Overzicht van resterende milieueffecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline Milieueffecten 
Beoordeling 
resterende 

milieueffecten 

Wijziging van de diepere ondergrond -2 

Profielverstoring -1 

Vernietiging van de bodemstructuur 0/-1 

Wijziging van de erosiegevoeligheid 0/-1 

Wijziging bodemgebruik -1 

Bodem 

Beïnvloeding van bodemkwaliteit 0/-1 

Wijziging hydrogeologische kenmerken 0/-1 Grondwater 

Wijziging grondwaterkwetsbaarheid 0/-1 

 Wijziging grondwaterkwaliteit lokaal 
infiltrerend water 

-2 

Wijziging afvoergedrag oppervlaktewater 0 Oppervlaktewater 

Wijziging oppervlakte- en grondwaterkwaliteit 
door calamiteiten 

0/-1 

Wijzigingen in de verkeersintensiteit 
0 

Wijziging verkeersveiligheid -1 

Wijziging verkeersleefbaarheid 
0 

Mens-verkeer 

Doorstroming openbaar vervoer 
0 

Eco- en biotoopverlies of biotoopwijziging 
Eco- en biotoopwinst 

0/-1 

Indirect biotoopverlies 0/-1 

Versnippering en barrièrewerking -1 

Fauna & flora 

Rustverstoring -1 

Verdwijnen en verstoring van geomorfologische 
elementen en eenheden 

-2 

Effecten van landschapsecologische verstoring -1 

Effectgroep verlies erfgoedwaarde. -2 

Landschap, 
bouwkundig erfgoed 
en archeologie 

Wijziging perceptieve kenmerken. -2 

Geluidshinder t.g.v. ontginning en opvulling -1 

Geluidshinder t.g.v. transport per vrachtwagen 
op ontsluitingswegen 

-1/-2 

Geluid en trillingen 

Trillingshinder -1/-2 

Emissie en impact uitlaatgassen machines en bij 
aan- en afvoer 

0/-1 Lucht 

Stofemissie -1 

Verstoring leefbaarheid -1/-2 

Beïnvloeding functie werken -2 

Mens-ruimtelijke 
aspecten 

Verstoring recreatiefunctie -1 

Beoordeling milieueffecten 

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


