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Huldenberg, 28 november 2007

Aan: Het college van burgemeester en schepenen van Huldenberg

Betreft: Opmerkingen bij kennisgeving MER voor de zandwinning ’Kerkeveld’ in Neerijse

Geachte burgemeester, geachte schepenen,
 
In  het  kader  van  het  openbaar  onderzoek  dat  momenteel  loopt  rond  het 
kennisgevingsdossier  inzake  een  project-MER  voor  een  zandwinning  te  Huldenberg-
Neerijse 'Kerkeveld' wens ik volgende opmerkingen te maken:

1. Wat betreft het aspect verkeer wordt het te onderzoeken gebied afgebakend door 
volgende wegen: E40, N253, E411, RO, N3. Voor de N253 wordt dit als volgt 
geformuleerd (p.55): "De N253 is door de provincie Vlaams-Brabant geselecteerd 
als secundaire III (...), hetgeen betekent dat hij voor het (vracht)autoverkeer 
een verbindende functie heeft tussen kernen van het landelijk gebied en voor dit  
gebied  een  ontsluitingsfunctie  heeft  naar  het  hogere  wegennet,  ...".
Dat lees ik als: eens het verkeer op de N253 zit, zit het op de weg waar het mag 
zitten, en moet het verkeersprobleem niet verder onderzocht worden. Op p. 88 
staat voor de te onderzoeken conflicten ZV-LV dan ook enkel de aansluiting met 
de  N253  vermeld.                            
Iedereen die vertrouwd is met de N253 in Huldenberg en Bertem weet dat deze 
weg  totaal  ongeschikt  is  om  veel  zwaar  verkeer  te  verwerken.  Volgens  de 
plannen die momenteel ter tafel liggen zal hij ook na heraanleg een bochtig en 
lokaal karakter bewaren. Er dient dan ook zeer duidelijk gesteld te worden dat de 
verkeersproblematiek  op  het  hele  traject  langs  de  N253  dient  onderzocht  te 
worden. 

2. De heraanleg van de N253 zal wellicht een lange periode in beslag nemen. Het 
MER dient dan ook te onderzoeken hoe het verkeer dan zal worden omgeleid en 
wat hiervan de gevolgen zijn. 

3. Voor de fiets zou er enkel worden gekeken naar de ligging van de voor Neerijse 
relevante voorzieningen en de bereikbaarheid  van de omliggende woonkernen 
(p.86).  De  overlast  voor  fietsers  reikt  echter  veel  verder,  en  moet  dan 
ook onderzocht  worden op alle openbare wegen die fietsers mogen gebruiken, 
met bijzondere aandacht voor de wegen die deel uitmaken van het provinciaal 
en/of gemeentelijk fietsnetwerk, zoals de Bredeweg. 

4. De verkeersoverlast gaat worden gemeten in personenauto-equivalenten, maar 
volgens  wat  er  op  p.88  staat  zou  een  vrachtwagen  hierbij  niet  voor  2 
personenauto's tellen: "... maar aangezien de afmetingen van de vrachtwagens 
van  De  Kock  exact  bekend  is,  kan  de  equivalent  t.o.v.  een  gemiddelde  
personenauto  exact  worden  bepaald."  Bij  deze  formulering  zijn  heel  wat 
bedenkingen te maken: 

1. Het is zeker niet gebruikelijk om een vrachtwagen anders te beoordelen 
dan  als  2  personenauto-equivalenten.  Maar  als  men  dan  toch  een 
berekening  wil  doen,  wil  ik  opmerken  dat  er  hiervoor  verschillende 
formules  bestaan,  zoals  een berekening die  op bergachtige wegen een 
hoger  gewicht  toekent  aan  een  vrachtwagen.  De  formule  die  men 
desgevallend wenst te gebruiken dient dan ook zeer precies te worden 
vermeld.
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2. Wat een gemiddelde personenauto is, is niet duidelijk. Is dit een gewogen 
gemiddelde,  rekening  houdend  met  het  aantal  kilometers?  Is  dit 
gebaseerd op het aantal ingeschreven voertuigen of het aantal verkochte 
voertuigen?

5. De verkeersintensiteit  zou worden beoordeeld op basis van telgegevens in de 
periode van 7 - 20 maart 2006 (p.86). Waarom men precies deze periode neemt, 
en welke bron men gebruikt staat er niet bij, maar ik vind het alvast vreemd dat 
het  bedrijf  dat  zelf  verantwoordelijk  is  voor  een  groot  deel  van  de 
verkeersoverlast zelf mag bepalen welke telgegevens er gebruikt worden. Ook 
andere telgegevens moeten in aanmerking worden genomen. 

6. Het  meest  congestiegevoelige  stuk  van  de  N253  is  het  gedeelte tussen  het 
noordelijke deel  van de Korbeekse Kerstraat  en de Blokkenstraat  in Korbeek-
Dijle.  De  verkeersintensiteit  alhier  dient dan  ook zeker in  rekening  te  worden 
gebracht, bij voorkeur door middel van een nieuwe verkeerstelling. 

7. De  telling  volgens  personenauto-equivalenten  is  bedoeld  om  de 
verkeerscapaciteit  te  berekenen.  Maar  het  grootste  probleem  inzake 
verkeersoverlast zal niet de capaciteit zijn, maar wel de verkeersleefbaarheid- en 
veiligheid. Vooral het vrachtwagenverkeer dient hierbij geëvalueerd te worden: 
de N253 is met zijn smal en bochtig profiel, met de dichte bebouwing en het 
ontbreken van voetpaden en fietspaden immers totaal  ongeschikt  voor  zwaar 
verkeer.  Volgens  de  synthesenota  van  het  gemeentelijk  mobiliteitsplan 
Huldenberg  bestaat  circa  5%  van  het  aantal  voertuigen  op  de  N253  in 
Huldenberg uit vrachtwagens. Een toename van het vrachtverkeer met slechts 
enkele procenten van het aantal voertuigen zal dan ook als zeer zwaar worden 
ervaren,  hoewel  dit  niet  zal  blijken uit  de beoordeling  volgens  personenauto-
equivalenten.

8. Er is sprake van andere projecten in Huldenberg met grote gevolgen voor de 
verkeersoverlast: de zand-en leemontginning aan de Nijvelsebaan, het opvullen 
van een andere oude zandgroeve in de Ganzemanstraat, de heraanleg van de 
N253 .... Een inschatting van het cumulatieve effect is dan ook nodig.

In de hoop dat u met deze opmerkingen ernstig rekening wil houden en het nodige wil 
doen voor opname in het milieueffectenrapport, groet ik u.

Hoogachtend

Bart De Lepeleire
Namens de Fietsersbond Druivenstreek
Langerodestraat 28
3040 Neerijse
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