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Beknopte projectbeschrijving
Het project waarvoor een MER wordt opgemaakt omvat de aanleg van een ecovallei onder de E314 in Maasmechelen. De ecovallei is het sluitstuk van de
ontsnippering van de E314 binnen het ‘Nationaal Park Hoge Kempen’ en betreft een alternatief concept voor de nog niet gerealiseerde
ontsnipperingsmaatregel opgenomen in het protocol tussen minister van Leefmilieu en Landbouw en minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
met name de bouw van het tweede ecoduct ter hoogte van km 8,4. In de zoekzone voor de ecovallei ligt het omliggende gebied tot 25 m lager dan de E314
vanwege de al doorgevoerde zand- en grindwinning. Ten zuiden van de E314 ligt de al afgewerkte groeve Opgrimbie en ten noorden van de E314 is de actieve
witzandgroeve Berg. Door de afgraving van een zone tussen beide groeven zal grind en bouwzand vrijkomen. De autosnelweg zal op een viaduct worden
geplaatst en een vrije onderdoorgang of ‘vallei’ zal het noordelijk en zuidelijk deel van het Nationaal Park Hoge Kempen met elkaar verbinden.

1.2

MER-plicht
De Vlaamse Regering bepaalt, via het BVR van 10 december 2004 (B.S. 17/02/2005), welke categorieën van projecten moeten worden onderworpen aan een
milieueffectrapportage.
De categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2 §1 van het decreet aan de project-m.e.r. worden onderworpen en waarvoor een project-MER
moet worden opgesteld geven niet onmiddellijk een eenduidig antwoord op de vraag of voorliggend project MER-plichtig is. Het infrastructuurwerk op zich,
met name een viaduct over een lengte van maximaal 250 m waarover een bestaande autosnelweg met vier rijstroken zal worden geleid, valt niet onder één
van de categorieën voor project-MERplicht. Het betreft echter een wijziging van een in bijlage opgenomen project (Rubriek 26 & Rubriek 9). De grindwinning
die gekoppeld is aan de realisatie van de ecovallei zal, volgens nu reeds gekende alternatieven, worden uitgevoerd over een oppervlakte van meer dan 10 ha
(bij benadering een oppervlakte van 28 ha voor het alternatief met maximaal ruimtebeslag). Dit houdt in dat voorliggend project, omwille van de afgeleide
grindwinning, onder rubriek 23 van de project-MERplicht valt. De hierboven vernoemde oppervlaktes worden in het MER verder gespecifieerd.

1.3

•

Rubriek 23: 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.

•

Rubriek 26: Wijziging of uitbreiding van in deze bijlage opgenomen projecten, wanneer die wijziging of uitbreiding aanleiding geeft tot de
overschrijding van de in deze bijlage genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan, meer bepaald van toepassing voor:
o Rubriek 9: Aanleg van autosnelwegen en autowegen , met inbegrip van de hoofdwegen.

Algemene inlichtingen
Initiatiefnemer van het MER of de aanbestedende overheid is het Vlaams Gewest vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering.
De administratieve entiteit belast met de opvolging van deze opdracht :
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Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen
Dienst Natuurtechnische Milieubouw
Graaf de Ferrarisgebouw – lokaal 3P24
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Tel : 02 / 553 80 97
Fax : 02 / 553 80 55
Contactpersonen : Luc Janssens en Katja Claus

Opdrachthouder van het MER is ARCADIS BELGIUM
ARCADIS Belgium nv
City Link, Posthofbrug 12
B-2600 Berchem
T +32 3 360 83 00
F +32 3 360 83 01

Contactpersoon bij ARCADIS BELGIUM voor deze opdracht is Natalie Bakx.
Natalie Bakx
ARCADIS BELGIUM – vestiging Hasselt
Eurostraat 1 bus 1
B-3500 Hasselt
Tel : 011 / 294 834
Fax : 011 / 288 801
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Volgend team van deskundigen staat in voor de uitwerking van het MER :

Natalie Bakx, erkend deskundige Bodem en Water, belast met :
•

De coördinatie van het MER met in het bijzonder de interrelaties tussen de disciplines;

•

Procesbegeleiding, met in het bijzonder het procesmatig overleg (in projectgroep en stuurgroep) en het procedureel overleg
(richtlijnenvergadering en ontwerptekstbespreking);

•

De algemene hoofdstukken (globale analyse, synthese effecten, niet-technische samenvatting,…);

•

De discipline bodem;

•

De discipline water.

Ann Van Wauwe, erkend deskundige Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie, belast met :
•

De discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie;

•

De discipline Mens.

Jorg Lambrechts, erkend deskundige Flora en Fauna, belast met :
•

De discipline Flora en Fauna.

Bart Aubroeck, expert ecohydrologie, belast met :
•

Medewerking disciplines Water en Fauna & Flora, in het bijzonder ecohydrologische aspecten.

Guy Putzeys, erkend deskundige Geluid en trillingen, belast met :
•

De discipline Geluid en trillingen.
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Lijst van erkende MER-deskundigen die instaan voor de uitwerking van het MER
Naam MER-deskundige

Discipline

Referentienummer
erkenningsbesluit

erkend tot

Natalie Bakx

Bodem
Water

MB/MER/EDA/512-V2
MB/MER/EDA/512-V2

08/01/2013
08/01/2013

Ann Van Wauwe

Landschap

MB/MER/EDA/659/C

08/02/2016

Jorg Lambrechts

Fauna & Flora

AMN/MER/EDA563/VDC/bvb/02.118

25.02.2012

Guy Putzeys

Geluid en Trillingen

MB/MER/EDA/393-V3

28.07.2013

Handtekening

Twee interne deskundigen van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen, Dienst NTMB
zullen de opmaak van het projectMER van nabij volgen en begeleiden:
Luc Janssens
Katja Claus
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen
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Dienst Natuurtechnische Milieubouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

1.4

Procedure en doelstelling project-MER
De initiatiefnemer van een MER-plichtig project brengt de administratie op de hoogte van de voornemens tot opstelling van een project-MER door middel van
een kennisgeving. Binnen de 20 dagen na ontvangst van de kennisgeving oordeelt de administratie over de volledigheid ervan. Dit is de kennisgevingsfase.
Na de volledigverklaring van de kennisgeving volgt de richtlijnenfase. Binnen een termijn van 10 dagen na de volledigverklaring van de kennisgeving door de
administratie, moet de initiatiefnemer minstens een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving bezorgen aan:
•

De overheid die een beslissing zal nemen over de vergunningsaanvraag;

•

Het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente(n);

•

De door de Vlaamse Regering aangewezen administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen;

•

In voorkomend geval de ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (of bij ontstentenis van deze organen de
vakbondsafvaardiging) en milieucoördinator van de initiatiefnemer.

Binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst leggen de betrokken gemeenten het afschrift van de kennisgeving ter inzage van het publiek. De ter
inzagelegging en de doelstelling ervan wordt op passende wijze aangekondigd. De administratie wordt op de hoogte gebracht van de aanvangs- en
afsluitingsdatum van deze terinzagelegging.
Zowel het publiek als de administraties hebben 30 dagen de tijd om eventuele opmerkingen over het project-MER aan de administratie (dienst Mer) te
bezorgen. Particulieren kunnen hun opmerkingen al dan niet via het inspraakformulier bezorgen aan:
Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportage
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel.: 02 553.80.79
Fax: 02 553.80.75
Elektronische post: mer@vlaanderen.be
Meer informatie over de inspraakmogelijkheden is terug te vinden in bijlage 1 en op www.mervlaanderen.be onder de rubriek ‘de burger’.
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De administratie neemt uiterlijk 60 dagen na de volledigverklaring van de kennisgeving een beslissing over de aanstelling van de opstellers van het MER en de
inhoud en inhoudelijke aanpak van het MER (richtlijnen). Uiterlijk 70 dagen na de volledigverklaring van de kennisgeving bezorgt de dienst MER de richtlijnen
aan de initiatiefnemer.
Daarop wordt het MER opgesteld door erkende MER-deskundigen o.l.v. een erkende MER-coördinator (uitvoeringsfase).

De administratie toetst het MER aan de richtlijnen en vereiste gegevens
en komt tot een beslissing uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het
rapport. Het resultaat van de toetsing leidt tot een goed- of afkeuring
van het MER.
Het goedgekeurde MER, het MER-verslag (opgesteld door de
administratie) en eventuele bijzondere richtlijnen liggen vanaf de
betekening van de beslissing ter inzage bij de administratie. De Vlaamse
Regering kan nadere regels vaststellen voor het gebruik van het MER bij
de verdere besluitvorming.
In bijgaand schema is beknopt de MER-procedure schematisch
voorgesteld. De groene lijnen in dit schema geven, gerelateerd aan de
volledigverklaring van de kennisgeving, de wettelijk vastliggende
termijnen weer. Na 90 dagen is het mer-proces niet voorbij, maar is de
timing niet meer wettelijk vastgelegd (uitz. periode voor goedkeuring
van het definitieve MER) en afhankelijk van het effectenonderzoek.

Figuur 1-1 : Schematische voorstelling MER-procedure

10383 | ProjectMER
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Het MER bestudeert de effecten van de aanleg van een ecovallei onder de E314 in Maasmechelen. Waar noodzakelijk worden milderende of compenserende
maatregelen (eventueel onder de vorm van projectwijzigingen) voorgesteld. De conclusies van het MER dienen door te werken in de besluitvorming. Het MER
houdt bij de bespreking van de effecten, het voorstellen van alternatieven en milderende maatregelen dan ook rekening met de doorwerking in de
besluitvorming.

1.5

Begeleiding m.e.r. door stuurgroep
Voorliggend project-MER werd begeleid door een stuurgroep bestaande uit ambtenaren en experten met specifieke kennis en/of ervaring over/met het
projectgebied. De taak van deze stuurgroep was meervoudig :

1.6

•

21 mei 2010 : inbreng/conceptvorming/meedenken over de diepgang met betrekking tot voorstellen methodieken voor effectbespreking;

•

24 mei 2011 : inbreng/conceptvorming/meedenken over de parameters die bepalend zijn voor marges waarbinnen planontwerp kan wijzigen,
de verderop genoemde duurzaamheidsprincipes voorgesteld in deel 4 duurzaamheidstoets en inbreng/conceptvorming/meedenken in de stap
van opbouw planontwerp nadat de duurzaamheidsprincipes gekend zijn. Resultaat was het meest duurzame ontwerp;

•

26 januari 2012 : inbreng/conceptvorming/meedenken in de stap van evaluatie van het planontwerp opgenomen in deel 5 effectbeoordeling.
Op basis van de geformuleerde richtlijnen, het voorstel van randvoorwaarden en parameters door deskundigen en hierop gebaseerde ‘meest
duurzame ontwerp’ wordt de effectbeoordeling uitgewerkt. De stuurgroep geeft feedback en doet voorstellen van aanpassing.

Gewestgrensoverschrijdende effecten
Het projectgebied bevindt zich op 7 km van de Nederlandse grens en op 17 km van de grens met Wallonië. Derhalve zijn geen gewestgrensoverschrijdende
effecten te verwachten.

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

18/268

2

2

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

[ Deel 1 - Inleiding ]

VOORGENOMEN PROJECT

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

[ Deel 2 – Voorgenomen project ]

2.1

19/268

Voortraject
1999

Ontsnippering E314

studie in opdracht van AMINAL afdeling Natuur Limburg (thans Agentschap voor Natuur en

2000

Protocol tussen Min. Leefmilieu en Min. Mobiliteit
‘Opstellen ontsnipperingsvoorstellen voor E314
traject afrit Genk (32) – afrit Maasmechelen (33)
• ecoduct 1
• ecoduct 2
• aanpassen bruggen
• ecotunnels
• ontsnipperingsmaatregelen gewestwegen

2001

Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen
Gebiedsvisie

De verschillende stappen die voorafgaand aan het

2006

Officiële opening Nationaal Park Hoge Kempen

2009

Haalbaarheidsonderzoek ‘Ecovallei’

voorgenomen plan zijn genomen, worden eerst
schematisch weergegeven en vervolgens in de
paragrafen 2.1.2 tot 2.1.7 besproken.
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Ontsnippering E314

1999

Ontsnippering E314
studie in opdracht van AMINAL afdeling Natuur Limburg (thans Agentschap voor Natuur en Bos)

In 1999 werd een studie uitgevoerd om, mits het doorvoeren van een aantal technische
maatregelen, de versnipperende werking van de E314 te verminderen.

2000

traject afrit Genk (32) – afrit Maasmechelen (33)
• ecoduct 1
• ecoduct 2
• aanpassen bruggen
• ecotunnels
• ontsnipperingsmaatregelen gewestwegen

Wij citeren uit de nabeschouwing bij deze studie :
In het eerste deel van het rapport wordt een ecologisch onderbouwde argumentatie uitgewerkt
om de noodzaak van de ontsnippering in het onderzoeksgebied te schetsen. Een eerste luik van de
argumentatie bestaat uit een toelichting van de versnipperingsproblematiek aan de hand van een
bespreking van de gevolgen op zowel de fauna als de mens. In het kader van deze studie wordt de
nadruk gelegd op de versnippering door autowegen. Een mogelijke oplossing voor de
versnippering door wegen ligt in de combinatie van de aanleg van ecorasters en faunapassages,
waarbij het ecoraster verhindert dat de dieren de snelweg oversteken en faunapassages
mogelijkheden scheppen voor een ongehinderde beweging van de dieren over de snelweg.

Protocol tussen Min. Leefmilieu en Min. Mobiliteit
‘Opstellen ontsnipperingsvoorstellen voor E314

2001

Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen
Gebiedsvisie

2006

Officiële opening Nationaal Park Hoge Kempen

2009

Haalbaarheidsonderzoek ‘Ecovallei’

Overleg tussen
gewestelijke, lokale
overheden en Reg.
Landschap
Alternatief concept
voor ecoduct 2 :
ECOVALLEI
tussen
groeve Berg &
groeve Opgrimbie

Een tweede luik van de argumentatie omvat een bespreking van het belang van het onderzoeksgebied (het ruime gebied ten noorden en ten zuiden van de
E314 tussen Genk en Maasmechelen met een totale oppervlakte van ongeveer 9.000 ha) aan de hand van een analyse van de bestaande landschapsstructuur.
Het belang van de groene noord-zuid as in het noorden van de provincie Limburg werd benadrukt. Tenslotte worden de verschillende knelpunten in de regio op
een rijtje gezet (de toekomstige bestemming van het militaire domein en het dienstverleningsgebied, de uitbreiding van de zandgroeve en de verstoring door
actieve recreatie), die een rol kunnen spelen in het geheel van de versnipperingsproblematiek.
In een derde luik van de argumentatie wordt de verspreiding van enkele relevante diersoorten in het onderzoeksgebied besproken. Dit gebeurt op basis van
verschillende gegevensbronnen. Als relevante diersoorten in het onderzoeksgebied werden reeën en dassen gekozen. Reeën zijn vooral op hun zicht
aangewezen, terwijl dassen andere zintuiglijke vermogens (vooral geur) aanspreken. Dit maakt dat reeën over grotere constructies moeten worden geleid,
terwijl tunnels voor dassen volstaan. De keuze is gemaakt omdat het indicatorsoorten zijn. Maatregelen voor deze soorten dienen ook voor andere diersoorten
(ree : andere vluchtdieren, zoals haas en das : andere roofdieren). Uit de gegevens blijkt dat reeën algemeen voorkomen in Limburg. Hun dichtheid wordt
geschat op 10 dieren per 100 ha. In het onderzoeksgebied zijn er tot nog toe slechts een beperkt aantal sporen aangetroffen die erop wijzen dat dassen
voorkomen. Nochtans zijn er verschillende redenen (oude waarnemingsgegevens, huidige verspreiding in Zuid-Limburg en Nederlands-Limburg) om aan te
nemen dat de das wel degelijk aanwezig was en nog steeds is in het gebied. In dit kader moet ook de aanleg van fauna-uitstapplaatsen langs het Albertkanaal
gezien worden, waardoor dassen deze barrière kunnen nemen.
Een vierde luik behandelt de migratiemogelijkheden en de knelpunten in het onderzoeksgebied voor de relevante diersoorten. Daaruit blijkt dat de uitbreiding
van de bestaande woonkernen door lintbebouwing en het toegenomen verkeer langs de secundaire wegen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van de
verschillende diersoorten.

In een tweede deel van het rapport werden de voorwaarden inzake functionaliteit beschreven waaraan faunapassages moeten voldoen om optimaal te
functioneren. Een uitgebreide literatuurstudie leverde voldoende elementen op om deze randvoorwaarden, zowel voor reeën als voor dassen, te bepalen. Voor
10383 | ProjectMER
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reeën zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor een faunapassage de afmetingen (optimale breedte van 50 m), de ligging (in overgangsgebied tussen open
en gesloten gebied) en het vermijden van het gebruik van de faunapassage door mensen. Indien aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, is de
faunapassage ook werkzaam voor dassen. De belangrijkste randvoorwaarden voor dassentunnels zijn de volgende : een diameter tussen 40 en 80 cm, de
buizen zijn niet watervoerend en een “inloop” naar de tunnel moet aangebracht worden. Functionele dassentunnels worden eveneens gebruikt door andere
kleine zoogdieren zoals vossen en marterachtigen.

Op basis van deze randvoorwaarden werd langs het traject een aantal plaatsen afgebakend die in aanmerking komen om er een faunapassage te construeren.
Hierbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van bestaande bruggen en tunnels. Aanvullend werden voorstellen gedaan voor de
constructie van nieuwe faunapassages. Via een systeem van planmatig ontwerpen werd in overleg met de stuurgroep gekozen voor een
ontsnipperingsscenario waarin de volgende bouwstenen aan bod komen : de bestaande brug 23 (km 13,6), de bestaande brug 24 (km 10), twee nieuwe
faunapassages t.h.v. de Mechelse Heide (km 9,5) en de spookafrit (km 8,4), de bestaande buizen (km 9,1 en 8,6), de bestaande onderdoorgang 25 (km 6,9) en
de nieuwe dassentunnels (verspreid langs het traject).

In een derde deel werden de verschillende bouwstenen uitgewerkt, waarbij elke bouwsteen is opgesplitst in de volgende deelwerken : grondwerken,
ruwbouwwerken, technische afwerking, natuurtechnische afwerking en landschappelijke inkleding. Voor de verschillende deelwerken werd tevens een
kostenraming gemaakt.
De opvallendste maatregel in dit ontsnipperingsplan is de constructie van twee nieuwe faunapassages over de E314 ter hoogte van de Mechelse Heide en de
spookafrit. Deze constructies hebben een diabolovorm waardoor ze centraal een breedte hebben van 50 m en aan de landhoofden een breedte van 65 m. Op
de bruggen wordt een substraatlaag van 50 cm dikte voorzien waardoor er zich een streekeigen vegetatie kan ontwikkelen. De invloed van het verkeer op de
E314 wordt afgeschermd door een geluidsscherm, dat tevens fungeert als lichtscherm.
Een andere maatregel is het omvormen van de bestaande bruggen 23 (N730) en 24 (toeristische weg) tot faunapassages, waarbij het uitgangspunt is dat deze
wegen voor het verkeer worden afgesloten. Op die manier wordt het onderzoeksgebied in sterke mate in oost-westelijke richting ontsnipperd.
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2.1.3

Protocol tussen Minister Leefmilieu
ontsnipperingsvoorstellen voor E314’

en

Minister
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Mobiliteit

‘Opstellen

1999

Ontsnippering E314
studie in opdracht van AMINAL afdeling Natuur Limburg (thans Agentschap voor Natuur en Bos)

2000

Over de precieze planning, werkverdeling en financiering van de ontsnipperingsmaatregelen
voor de E314 werd er in 2000 een protocol ondertekend door de toenmalige Vlaamse minister
van Leefmilieu en Landbouw (mevrouw Vera Dua) en de toenmalige minister vice-president van
de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie (de heer
Steve Stevaert): “Opstellen van ontsnipperingsvoorstellen voor de E314: traject afrit Genk (32) afrit Maasmechelen (33)”.

Protocol tussen Min. Leefmilieu en Min. Mobiliteit
‘Opstellen ontsnipperingsvoorstellen voor E314
traject afrit Genk (32) – afrit Maasmechelen (33)
• ecoduct 1
• ecoduct 2
• aanpassen bruggen
• ecotunnels
• ontsnipperingsmaatregelen gewestwegen

2001

Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen
Gebiedsvisie

2006

Officiële opening Nationaal Park Hoge Kempen

2009

Haalbaarheidsonderzoek ‘Ecovallei’

Overleg tussen
gewestelijke, lokale
overheden en Reg.
Landschap
Alternatief concept
voor ecoduct 2 :
ECOVALLEI
tussen
groeve Berg &
groeve Opgrimbie

In dat protocol zijn er een aantal ontsnipperingsprojecten duidelijk omschreven. Beide
ondertekenaars gaven aan de toenmalig betrokken administraties van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap (de administratie Wegen en Verkeer en de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer) met name de opdracht om samen
op korte termijn de volgende initiatieven uit deze studie uit te voeren:
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•

Bouwen van ecoduct 1 ter hoogte van km 8,4;

•

Bouwen van ecoduct 2 ter hoogte van km 9,5;

•

Ombouwen van brug 23 tot ecoduct met behoud van het fietspad, na afsluiting van de N 730 tussen de N 75 en de bebouwde kom van
Wiemesmeer;

•

Aanpassen van brug 24 na afsluiting van de gemeentelijke toeristische weg door de Mechelse Heide (weg naar Heiwijk; tussen de Steenweg
naar As (N763) en de Weg naar Zutendaal);

•

Omvormen van brug 25 tot ecotunnel na omlegging van het bestaande fietspad dat de snelweg kruist ter hoogte van de Kikmolen Vijver;

•

Persen van kleine ecotunnels en herinrichting van bestaande kleine tunnels onder de E314;

•

De administratie Wegen en Verkeer om op langere termijn werk te maken van de ontsnippering van de andere gewestwegen binnen de
uitbouw van het voorziene “Nationaal Park Hoge Kempen”;

•

De administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer om op langere termijn te werken aan de ecologische opwaardering van het gebied
binnen de uitbouw van het voorziene “Nationaal Park Hoge Kempen”.
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Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen

1999

Ontsnippering E314
studie in opdracht van AMINAL afdeling Natuur Limburg (thans Agentschap voor Natuur en Bos)

Het Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) is in 2001 opgemaakt in opdracht van de
Vlaamse Regering, in nauw overleg met de betrokken gemeenten en de provincie. Op 19 juli
2002 (punt 123) nam de Vlaamse Regering ‘akte’ van dit plan en besliste ze het nodige te doen
om tot realisatie over te gaan.
Het Masterplan voor het Nationaal Park Hoge Kempen is tot stand gekomen dankzij de
samenwerking tussen het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, de Afdeling
Natuur en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.
Belangrijke doelstelling van dit masterplan is het komen tot één groot aaneengesloten
natuurgebied, waarbij alle terreinen publieke eigendom zijn of worden.

2000

Protocol tussen Min. Leefmilieu en Min. Mobiliteit
‘Opstellen ontsnipperingsvoorstellen voor E314
traject afrit Genk (32) – afrit Maasmechelen (33)
• ecoduct 1
• ecoduct 2
• aanpassen bruggen
• ecotunnels
• ontsnipperingsmaatregelen gewestwegen

2001

Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen
Gebiedsvisie

2006

Officiële opening Nationaal Park Hoge Kempen

2009

Haalbaarheidsonderzoek ‘Ecovallei’

Overleg tussen
gewestelijke, lokale
overheden en Reg.
Landschap
Alternatief concept
voor ecoduct 2 :
ECOVALLEI
tussen
groeve Berg &
groeve Opgrimbie

Met het NPHK wordt zeer concreet ingespeeld op de doelstellingen van het Decreet betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, in het bijzonder de creatie van grote eenheden natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Er wordt ook een
concrete Vlaamse invulling gegeven aan het Europese netwerk van natuurgebieden NATURA 2000, zoals dit op vraag van de Europese Unie en in uitvoering
van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn uitgebouwd moet worden.

In het Masterplan komen volgende elementen (voor dit project relevante zijn vet gedrukt) aan bod :
Afbakening, inrichting en beheer


Een perimeter voor het NPHK;



Een reeks uitstapscenario’s voor de enclaves;



Een voorstel van inpassing in het VEN;



De krachtlijnen voor de natuurrichtplannen;



De koppeling met ruimtelijke uitvoeringsplannen;



De natuurdoelen;



De mogelijkheden voor natuurinrichting;



De krachtlijnen voor recreatief medegebruik.



De mogelijkheden voor ecologische ontsnippering;

Natuurgericht toerisme, voorlichting en educatie :


Bevordering van het natuurgericht toerisme, rekening houdend met de ecologische draagkracht van de regio;



Formuleren en ontwikkelen van creatieve en vernieuwende initiatieven voor voorlichting, educatie en draagkrachtverbreding;



Een permanente communicatie voor een breed publiek in de regio.
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Taakverdeling en financiering :


Aankoop en beheer van natuur en bos;



Mogelijkheden voor publiek private samenwerking;



Begroting, timing en financiering;



De rol van de verschillende partners binnen het proces (taakverdeling).

Ontsnipperingsvoorstellen die in het kader van het Masterplan naar voor zijn geschoven zijn talrijk. De bouw van een ecoduct ter hoogte van kilometer 9,5 is
er één van. We geven het volledige overzicht van voorgestelde ontsnipperingsmaatregelen en duiden de voor dit project relevante maatregelen aan :
E314 : ecoducten en ecotunnels


Bouw van een ecoduct ter hoogte van kilometer 8,4 : relevantie betreft het aantonen van de complementariteit van dit ecoduct met de ecovallei (nr
4 op onderstaande figuur);



Bouw van een ecoduct ter hoogte van kilometer 9,5 : relevantie betreft de vervanging van dit ecoduct door een ecovallei na intens overleg tussen
gewestelijke overheden, lokale overheden en Regionaal Landschap (nr 3 op onderstaande figuur);



Ombouwen van brug 23 (As-Wiemesmeer) tot ecoduct, met fietspad (nr 1 op onderstaande figuur);



Aanpassen van brug 24 tot ecoduct, met fietspad (nr 2 op onderstaande figuur);



Aanpassen van brug 25 tot ecotunnel, met aanpassing doorgang van bestaand fietspad (nr 5 op onderstaande figuur);



Persen van kleine ecotunnels en herinrichting van bestaande tunnels onder de E314.

Figuur 2-1
Ontsnipperingsvoorstellen Materplan Nationaal Park Hoge Kempen
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Gewestwegen


Omvormen van het traject van de N730 (As-Wiemesmeer) door het Nationaal Park Hoge Kempen tot fietspad, met voetgangers- en
ruitersverbinding, en als bijkomende randvoorwaarden : weghalen zwaar verkeer op N744; een gepaste ontsluiting van Genk-Oost en Genk-Zuid en
bijkomende toegangsweg naar het militair domein in Zutendaal;



Onderzoek naar maatregelen om verkeersslachtoffers bij fauna te verminderen op het traject van de N75 (Genk-Dilsen) dat het Nationaal Park Hoge
Kempen doorsnijdt;



Onderzoek naar maatregelen om verkeersslachtoffers bij fauna te verminderen op het traject van de N763 (As-Maasmechelen) dat het Nationaal
Park Hoge Kempen doorsnijdt.

Gemeentewegen


Versmalling tot fietspad en afsluiting voor autoverkeer van de Weg naar Heiwijk (zogenaamde toeristische weg) tussen de Steenweg naar As (N763)
en de Weg naar Zutendaal (in relatie met inrichting nieuwe laad- en loskaai SCR Sibelco nv);



Onderzoek naar afsluiting voor doorgaand verkeer en de mogelijke afbraak, met behoud van een fietspad, van de weg tussen Rekem en Zutendaal,
na definitieve sluiting van het Asielcentrum Rode Kruis en het Kinderdorp Molenberg;



Onderzoek naar maatregelen om verkeersslachtoffers bij fauna te verminderen en verkeer op deze verbinding te ontraden op de weg van Opgrimbie
naar Heiwijk.

Beheer van natuur, bos en bermen


Creatie van een bosstructuur met open corridors en open plekken;



Uitvoeren voorstellen bermbeheer E314 om migratie van invertebraten mogelijk te maken : relevantie betreft de interactie van deze maatregel
met de ecovallei vermits de bermen van de E314 zullen aansluiten op de valleiflanken;



Creatie van doorwaadbare plaatsen in grote plassen bij herstructurering zandgroeven.
1999

2.1.5

Officiële opening Nationaal Park Hoge Kempen
Op 23 maart 2006 werd het Nationaal Park Hoge Kempen officieel
geopend door Europees Commissaris voor Leefmilieu Stavros Dimas in
aanwezigheid van alle betrokken Burgemeesters, de Gouverneur, leden
van de Bestendige Deputatie en de Vlaamse Regering en leden van het
Europees en het Vlaams Parlement.
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Ontsnippering E314
studie in opdracht van AMINAL afdeling Natuur Limburg (thans Agentschap voor Natuur en Bos)

2000

Protocol tussen Min. Leefmilieu en Min. Mobiliteit
‘Opstellen ontsnipperingsvoorstellen voor E314
traject afrit Genk (32) – afrit Maasmechelen (33)
• ecoduct 1
• ecoduct 2
• aanpassen bruggen
• ecotunnels
• ontsnipperingsmaatregelen gewestwegen

2001

Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen
Gebiedsvisie

2006

Officiële opening Nationaal Park Hoge Kempen

2009

Haalbaarheidsonderzoek ‘Ecovallei’

Overleg tussen
gewestelijke, lokale
overheden en Reg.
Landschap
Alternatief concept
voor ecoduct 2 :
ECOVALLEI
tussen
groeve Berg &
groeve Opgrimbie
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Totstandkoming van het alternatief concept voor ecoduct : ‘ecovallei’
Na intensief overleg met een aantal direct betrokkenen (gewestelijke en lokale overheden en het Regionaal Landschap), kreeg een denkoefening naar een
alternatief concept van een “ecovallei Maasmechelen ontsnippering E314-Mechelse Heide” (in de plaats van het tweede ecoduct ter hoogte van km 9,5) meer
vorm.
Ter hoogte van km 9 ligt het omgevende terrein, vanwege de al doorgevoerde zand- en grindwinning, tot 25 m lager dan de E314. In casu is ten zuiden de al
afgewerkte groeve Opgrimbie gelegen (eigendom van de gemeente Maasmechelen, voormalige concessie van de SCR Sibelco nv, beheerd door het
Agentschap voor Natuur en Bos) en ten noorden de actieve witzandgroeve Berg (eigendom van de gemeente Maasmechelen, concessie van de SCR Sibelco nv,
ontginning vergund tot 2018).
De kortste afstand tussen de snelweg en de noordelijk gelegen groeve bedraagt ongeveer 100 m, ten opzichte van de zuidelijk gelegen voormalige groeve is
de kortste afstand 400 m. Bovendien bevindt zich hier van nature een “droogdal”, zodat de snelweg plaatselijk over een verhoogde berm loopt. Bij de aanleg
van de snelweg werd de vallei immers ter hoogte van de snelweg aangevuld.
Door het afgraven van de volledige zone tussen
beiden groeven, wat gepaard gaat met de winning
van waardevol grind en bouwzand, en waarbij de
snelweg E314 op een viaduct zou worden
geplaatst, kan een vrije onderdoorgang gecreëerd
worden van circa 200 m. De aldus gecreëerde
“vallei” zal dan – landschappelijk, ecologisch,
hydrologisch én recreatief – beide delen van het
Nationaal Park Hoge Kempen verbinden. Door het
commercieel inzetten van het vrijgekomen grind
en bouwzand komen middelen vrij die mede de
aanleg
van
de
brugstructuur
financieel
ondersteunen.

Figuur 2-2
Visualisatie alternatief concept ecovallei
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Haalbaarheidsonderzoek ‘ecovallei’

1999

Ontsnippering E314
studie in opdracht van AMINAL afdeling Natuur Limburg (thans Agentschap voor Natuur en Bos)

Op 8 december 2008 is een overeenkomst “Voorbereidende studies ecovallei Maasmechelen”
afgesloten tussen SCR Sibelco nv en het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement
Leefmilieu, Natuur en Energie. Alle partijen meenden dat voor het project ‘ecovallei’ verder
voorbereidend onderzoek vereist was om een beslissing voor te leggen aan de Vlaamse minister
bevoegd voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

2000

Protocol tussen Min. Leefmilieu en Min. Mobiliteit
‘Opstellen ontsnipperingsvoorstellen voor E314
traject afrit Genk (32) – afrit Maasmechelen (33)
• ecoduct 1
• ecoduct 2
• aanpassen bruggen
• ecotunnels
• ontsnipperingsmaatregelen gewestwegen

2001

Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen
Gebiedsvisie

Dat voorbereidend onderzoek omvat conform de hierboven vermelde overeenkomst volgende
onderdelen :
•

Een gedetailleerd schetsontwerp (annex toelichtingsnota, visualisatie, kostenraming);

•

Een volumeraming van de vrijkomende delfstoffen bij de realisatie van de ecovallei;

•

Een voorstel van de financiële inbreng van SCR Sibelco nv;

•

Een analyse van de stedenbouwkundige vergunbaarheid;

•

Een analyse van de relatie van het project tot het sectoraal delfstoffenbeleid.

2006

Officiële opening Nationaal Park Hoge Kempen

2009

Haalbaarheidsonderzoek ‘Ecovallei’

Overleg tussen
gewestelijke, lokale
overheden en Reg.
Landschap
Alternatief concept
voor ecoduct 2 :
ECOVALLEI
tussen
groeve Berg &
groeve Opgrimbie

Dit voorbereidend onderzoek door SCR Sibelco nv, het Agentschap voor Natuur en Bos en de dienst NTMB van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie
werd in november 2009 afgerond. In onderstaande paragrafen worden eerst de verschillende varianten voor het viaduct met hun inschatting van kostprijs
besproken en vervolgens de twee voorgestelde ruimtelijke concepten voor de aanleg van de ecovallei met hun respectievelijke volumeraming van
vrijkomende delfstoffen.
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2.1.7.1

Vooronderzoek varianten voor viaduct

2.1.7.1.1

Uitgangspunten

[ Deel 2 – voorgenomen project ]

Bij de bepaling van mogelijke varianten voor de viaduct is vertrokken van volgende uitgangspunten :
•

Geometerie;

•

Geotechnische data;

•

Ruimtelijke impact en architectuur;

•

Uitvoering en fasering van de werken.

Geometrie
De geometrie van de viaduct wordt als volgt in rekening gebracht :
•

Overspanning: hiervoor zijn twee varianten bestudeerd : 150 m en 250 m; Op basis van beide werd vervolgens een gecombineerde derde variant
onderzocht met een overspanning van 180 m (zie 2.1.7.1.2);

•

Dwarsprofiel: Per rijrichting wordt de onderstaande geometrie voor de brug voorzien. Uiteindelijk vormen dit twee losstaande bruggen. Per brug
worden er 2 rijstroken met pechstrook voorzien. Aan beide kanten van de brug is het mogelijk voor de gebruikers om achter de veiligheidsstootband
te staan. De totale breedte van 1 brug wordt op 15 m aangehouden.
De totale verkeerscapaciteit van de E314 is dan 2x2 met voor elke richting een pechstrook.;

•

Vrije hoogte: De vrije hoogte is maximaal 25 m. Voor de overspanning van 150 m met talud van 1/2,4 tot het maaiveld levert dit het volgende: talud
van 60 m lengte – de genoemde vrije hoogte van 25 m over 30 m lengte – talud van 60 m lengte. Voor een overspanning van 250 m met talud van
1/4 tot het maaiveld geeft dit een ander lengteprofiel en andere vallei: talud van 100 m lengte – de genoemde vrije hoogte van 25 m over 50 m
lengte – talud van 100 m lengte;

•

Bochtstralen en alignement: Het betreft hier een recht viaduct over de vallei waardoor geen bochtstralen zijn toegepast. In horizontale richting
bestaat de alignement uit een verkanting van 2,5 % ten behoeve van de afwatering van het hemelwater.

Geotechnische data
Op basis van boringen, sonderingen en grondonderzoeken werd de ondergrond ter hoogte van de zoekzone voor de ecovallei in kaart gebracht. In het MER
zal bij de discipline bodem een beschrijving worden opgenomen van de ondergrond. Globaal kan aangegeven worden dat de bovenste ca.12 meter bestaat uit
fijn grind. Hieronder wordt een laag van ca.4 m fijn zand aangetroffen met bijmenging grind. De lagen daaronder bestaan nog hoofdzakelijk uit zand met als
bijmenging kwarts, klei of veen.
Het grondwaterpeil ter hoogte van de zoekzone zal in het MER bij de discipline water worden besproken. In de haalbaarheidsstudie is uitgegaan van een
waterpeil van ca.61 m TAW.
10383 | ProjectMER
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Ruimtelijke impact en architectuur
De ecovallei en de viaduct zullen ruimtelijk ingepast worden in hun omgeving. De architectuur van de viaduct zal hierbij van groot belang zijn. Toch wordt in
eerste instantie gestreefd naar een zo economisch mogelijke constructiehoogte. Omwille van de grote vrije hoogte is het aantal pijlers een belangrijk
aandachtspunt. De voorkeur gaat uit naar minder pijlers (omwille van ruimtelijke impact en hoge kostprijs van pijlers), waardoor de constructiehoogte van het
brugdek zal toenemen.

Uitvoering en fasering van de werken
Tijdens de uitvoering van de werken voor de ecovallei moeten beide rijrichtingen met twee rijstroken open blijven. De weg zal niet afgesloten mogen worden.
Deze tijdelijke situatie van wegen moet goed bekeken worden om doorstroming te garanderen. (zie ook par 2.5.1)
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2.1.7.1.2
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Afweging varianten
Met betrekking tot de bovenbouw van de viaduct zijn meerdere varianten bekeken. Ook zijn verschillende funderingstechnieken bekeken. Op basis van
veiligheidsaspecten, stabiliteit, technische haalbaarheid en raming van de kostprijs werd gezocht naar de optimale combinatie tussen het aantal pijlers en de
overspanning. Hieronder worden de haalbare viaductvarianten weergegeven die onderwerp zijn van het MER.

Variant 1 heeft een bruglengte van 150 m met 5 overspanningen. Het brugdek is een gewapende betonnen koker. De constructiehoogte van dit dek is 1500
mm. De pijlers zijn gerealiseerd als boorpalen met een grote diameter. Per ondersteuning zijn er 3 palen gerealiseerd met een diameter van 1200 mm. In
onderstaande figuur zijn de geometrische kenmerken samengevat. Variant 1 betreft de goedkopere variant.

Figuur 2-3
Brugstructuur ecovallei volgens variant 1
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Variant 2 heeft een bruglengte van 250 m en bestaat ook uit 5 velden. Het brugdek bestaat uit voorgespannen beton met een constructiehoogte van 2000
mm. Het dek wordt ondersteund door 2 rechthoekige pijlers welke vervaardigd zijn met diepwanden. In onderstaande figuur zijn de geometrische kenmerken
samengevat. Variant 2 betreft de duurdere variant.

Figuur 2-4
Brugstructuur ecovallei volgens variant 2
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Variant 3: Na afweging van voor- en nadelen van beide varianten werd door de technisch deskundigen een gecombineerde oplossing voorgesteld. Deze
voorgestelde variant heeft een bruglengte van 180 m en 2 ondersteuningen. De kostprijs van deze gecombineerde variant ligt tussen de kostprijs van variant 1
en variant 2 in. In onderstaande figuur zijn de geometrische kenmerken samengevat.

Figuur 2-5
Brugstructuur ecovallei volgens variant 3
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Volumeraming vrijgekomen delfstoffen
Voor 2 scenario’s voor de realisatie van de ecovallei werd in de haalbaarheidsstudie het volume vrijgekomen delfstoffen (grind en bouwzand dat boven het
niveau 62 m TAW voorkomt) en het volume grondverzet (te verplaatsen afdekgronden en niet bruikbare sprietlaag die voor herstructurering worden
hergebruikt) gekubeerd. Beide scenario’s verschillen in ruimtebeslag en te realiseren herstructureringsreliëfs. Deze twee scenario’s vormen 2 mogelijke
locatiealternatieven voor de realisatie van de ecovallei (zie ook paragraaf 2.6.1), die in het project-MER bestudeerd zullen worden.
In onderstaande figuren zijn voor de twee scenario’s de situaties “maximale ontginning” en “asymmetrische herstructurering” weergegeven.
Scenario 1
Het gekubeerde volume grind en bouwzand bedraagt 5,6 mio ton.
Het grondverzet wordt begroot op 1,05 mio m³ afdekgronden en 250.000 m³ spriet.
Ontginning

Asymmetrische herstructurering

Figuur 2-6
Situatie ‘Ontginning’ en ‘asymmetrische herstructurering’ – scenario 1
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Scenario 2
Het gekubeerde volume grind en bouwzand bedraagt 7,2 mio ton.
Het grondverzet wordt begroot op 1,3 mio m³ afdekgronden en 350.000 m³ spriet.
Ontginning

Asymmetrische herstructurering

Figuur 2-7
Situatie ‘Ontginning’ en ‘asymmetrische herstructurering’ – scenario 2
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Ruimtelijke situering
Kaart 2-1 – Ruimtelijke situering project ‘ecovallei’ ten aanzien van de topografische kaart
Kaart 2-2 – Ruimtelijke situering project ‘ecovallei’ ten aanzien van de luchtfoto

De zoekzone voor de ecovallei is gelegen op grondgebied van de gemeente Maasmechelen in de provincie Limburg en bevindt zich ter hoogte van km 9 op de
E314. Deze zoekzone ligt binnen de perimeter van het Nationaal Park Hoge Kempen en is aangeduid als vogel- en als habitatrichtlijngebied ‘Mechelse Heide
en Vallei van de Ziepbeek’.
Het Nationaal Park Hoge Kempen, is als grootste groene gebied van Vlaanderen, gesitueerd op het Kempens plateau. Hydrografisch behoort het gebied
(inclusief de zoekzone voor de ecovallei) tot het Maasbekken.
Vanwege de al doorgevoerde zand- en grindwinning, ligt het omliggende gebied tot
25 m lager dan de E314. Ten zuiden van de E314 is de al afgewerkte groeve
Opgrimbie gelegen (eigendom van de gemeente Maasmechelen, voormalige
concessie van de SCR Sibelco nv, beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos).
Ten noorden van de E314 is de actieve witzandgroeve Berg gelegen (eigendom van
de gemeente Maasmechelen, concessie van de SCR Sibelco nv, ontginning vergund
tot 2018).

Figuur 2-8
Ruimtelijke situering zoekzone ecovallei
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2.3

Juridische en beleidsmatige aspecten

2.3.1

Beleidsmatige uitgangspunten in relatie tot het project1

2.3.1.1

Milieubeleid

2.3.1.1.1

Protocol tussen de heer Steve Stevaert (minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) en
mevrouw Vera Dua (Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) in verband met de realisatie van de voorstellen uit de studie “Opstellen van
ontsnipperingsvoorstellen voor de E314: traject afrit Genk (32) - afrit Maasmechelen (33)”
Beide ondertekenaars gaven in 2000 de toenmalige betrokken administraties van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (de administratie Wegen en
Verkeer en de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer) de opdracht om samen op korte termijn de volgende initiatieven uit de studie
“Opstellen van ontsnipperingsvoorstellen voor de E314: traject afrit Genk (32) - afrit Maasmechelen (33)' uit te voeren:

2.3.1.1.2

•

Bouwen van ecoduct 1 ter hoogte van km 9,5;

•

Bouwen van ecoduct 2 ter hoogte van km 8,4;

•

Ombouwen van brug 23 tot ecoduct met behoud van het fietspad, na afsluiting van de N 730 tussen de N 75 en de bebouwde kom van Wiemesmeer;

•

Aanpassen van brug 24 na afsluiting van de gemeentelijke toeristische weg door de Mechelse Heide (weg naar Heiwijk; tussen de Steenweg naar As
(N763) en de Weg naar Zutendaal);

•

Omvormen van brug 25 tot ecotunnel na omlegging van het bestaande fietspad dat de snelweg kruist ter hoogte van de Kikmolen Vijver;

•

Persen van kleine ecotunnels en herinrichting van bestaande kleine tunnels onder de E314;

•

De administratie Wegen en Verkeer om op langere termijn werk te maken van de ontsnippering van de andere gewestwegen binnen de uitbouw van
het voorziene ‘Nationaal Park Hoge Kempen’;

•

De administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer om op langere termijn te werken aan de ecologische opwaardering van het gebied binnen
de uitbouw van het voorziene ‘Nationaal Park Hoge Kempen’.

Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen
Het Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) is in 2001 opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering, in nauw overleg met de betrokken
gemeenten en de provincie. Dat masterplan definieert o.a. een aantal “Ontsnipperingsvoorstellen” voor de verkeerswegen die het Nationaal Park
doorkruisen. Op 19 juli 2002 (punt 123) nam de Vlaamse Regering ‘akte’ van dit plan en besliste ze het nodige te doen om tot realisatie over te gaan.

1
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Met de ombouw van het viaduct van de Asserweg (brug 23) tot ecoveloduct, brug 24 tot veloduct, brug 25 tot Ecovelotunnel en de bouw van het ecoduct
Kikbeek, werd reeds een belangrijk deel van dit programma gerealiseerd. Enkel het beleidsvoornemen voor het tweede ecoduct (km 9.5), nu vervangen door
het alternatief concept ‘ecovallei’, wacht nog op realisatie.

2.3.1.1.3

Milieubeleidsplan 2003-2007 en verlengd tot 2010 (3 en 3+)
In het vorige Milieubeleidsplan is versnippering één van de thema's waarvoor aandacht werd gevraagd. Een belangrijke plaats wordt hier toegekend aan
NTMB. De continuering van de werkzaamheden van de dienst NTMB is één van de concrete maatregelen die wordt voorgesteld. De verdere integratie binnen
de reguliere werking van de instanties die bevoegd zijn voor het wegen-, spoorwegen- en waterwegenbeheer is noodzakelijk. Hierbij wordt de nadruk gelegd
op (proef)projecten en doelmatigheidsanalyses.

Bovendien is project 18 'Prioriteiten ontsnippering' opgenomen binnen dit Milieubeleidsplan. De bedoeling van dergelijke projecten is het bewaren van een
duidelijke link met de uitvoeringsplannen. Deze projecten zijn ruimer en minder gedetailleerd uitgewerkt dan de acties uit het Milieubeleidsplan 2003-2007.
Toch maakt een meer selectieve aanpak met een beperkter aantal projecten de gewenste uitvoeringen meer uitvoerbaar en aanstuurbaar. Daarom dienen ze
als hefboom voor verandering, richten ze zich op het realiseren van belangrijke heroriëntaties, dienen ze als blikvangers, gaan ze in op prioritaire knelpunten,
zijn ze veelal organisatie- en/of beleidsoverschrijdend en gericht op een belangrijke verandering die door het overschrijdend karakter anders onrealiseerbaar
zouden zijn en beschouwen ze een tijdshorizon tot 2009. Daarom is het doel van dit project het bepalen van prioriteiten en het aanpakken van niet of moeilijk
omkeerbare versnipperingsprocessen. De ontsnippering van de E314 ter hoogte van De Mechelse Heide is hiervan een voorbeeld geweest. De uitvoering van
verschillende delen is daarom ook steeds aan bod gekomen in de verschillende Milieujaarprogramma’s.

2.3.1.1.4

Milieubeleidsplan 2011-2015
Het Milieubeleidsplan bepaalt de hoofdlijnen van het milieubeleid dat door het Vlaamse Gewest, en ook door de provincies en gemeenten in
aangelegenheden van gewestelijk belang, dient te worden gevoerd. Om de 5 jaar bereidt de Vlaamse overheid een milieubeleidsplan voor, dat aangeeft welke
maatregelen de overheid zal nemen om milieuproblemen te verhelpen. Het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015 is de opvolger van het Vlaamse
Milieubeleidplan 2003-2007, dat werd geactualiseerd en verlengd tot 2010. Het is gebaseerd op de strategische keuzes van de Vlaamse Regering die aantrad
in 2009.
Relevante milieuthema’s uit het Milieubeleidsplan 2011-2015 is ‘biodiversiteit’.
In het kader van de Natuurtechnische Milieubouw (NTMB) wordt de Prioriteitenatlas ontsnippering geactualiseerd. Hieruit moet een meetinstrument voor
ontsnippering volgen en een langetermijnplanning voor aanpak van knelpunten. Er wordt een meerjarenprogramma voor geïntegreerde NTMB-projecten
opgemaakt. Er wordt tevens bekeken hoe luchtkwaliteit op analoge wijze kan geïntegreerd worden vanaf de conceptfase van wegenprojecten.
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Met de opmaak en de uitvoering van soortenbeschermingsplannen en -programma's en het nemen van soortenbeschermingsmaatregelen wil men de
achteruitgang van de Vlaamse biodiversiteit stoppen, de gunstige staat van instandhouding van levensvatbare populaties van soorten verzekeren en het
herstel van (de populaties van) bedreigde soorten bevorderen.
Op basis van de kwetsbaarheid van habitats en soorten voor klimaatverandering worden specifeke maatregelen getroffen om de instandhouding van de
biodiversiteit (oa. via ontsnippering en verhoging van de connectiviteit) en goed functionerende ecosysteemdiensten te waarborgen.

2.3.1.1.5

Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009
In de beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009 wordt binnen een operationele doelstelling bij de algemene strategische doelstellingen uitgewerkt rond
“Integratie van milieuoverwegingen in het beleid inzake openbare werken (OD 2)”. Hierbij wordt aangegeven dat het multifunctionele karakter van onze
wegen en waterwegen in de voorbije jaren sterk is gegroeid. Al te vaak werden in het verleden de gevolgen van een eenzijdige benadering niet correct
ingeschat. Zo werd het landschap al te veel versnipperd en op heden zorgen overstromingen nog steeds voor aanzienlijke en tevens oncontroleerbare schade.
Dit zal verder geconcretiseerd worden in bijvoorbeeld de ecologische inpassing van transportinfrastructuur (via duurzame inrichting en beheer). Bij de
totstandkoming van transportinfrastructuur dient binnen het maatschappelijk draagvlak een evenwicht gezocht voor de verschillende functies door
mitigerende maatregelen. Hierbij staat een multifunctionele benadering van de weg centraal.

2.3.1.1.6

Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014
De basisdoelstelling van het Vlaams leefmilieu- en natuurbeleid is het streven naar een hoog beschermingsniveau voor de huidige en toekomstige generaties.
Dit gebeurt via de bescherming van mens en milieu, de duurzame aanwending van de grondstoffen en de natuur, het behoud en de bevordering van
biologische en landschappelijke diversiteit en de zorg voor het klimaat. Centraal in de beleidsnota staan de beleidsinitiatieven m.b.t. het leefmilieu– en
natuurbeleid in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2009-2014.
Vlaanderen kent een zeer uitgebreide transportinfrastructuur. De densiteit van wegen en spoorwegen behoort tot de hoogste van Europa. Verkeer en vervoer
blijven een belangrijke veroorzaker van milieuschade als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen, het gebruik van energie en de veroorzaakte
milieuhinder. De ambitie om van Vlaanderen een logistiek centrum binnen Europa te maken houdt zonder bijkomende milderende maatregelen en verdere
technologische evolutie een belangrijke milieu-impact in. Beleidsdomeinoverschrijdend dient er daarom ingezet te worden op een mobiliteitsbeleid met
aandacht voor het milieu.
Langs wegen en waterlopen worden geïntegreerde NTMB-projecten uitgevoerd op basis van een meerjarenprogramma. De effecten van infrastructuurwerken
op natuur en milieu dienen maximaal te worden gemilderd. Hiervoor wordt onder meer het instrument van Natuurtechnische Milieubouw (NTMB)
gehanteerd in het kader van een meerjarenprogramma ontsnippering

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

[ Deel 2 – Voorgenomen project ]

2.3.1.1.7

39/268

Beleidsbrief Leefmilieu en Natuur 2009
In de beleidsbrief Leefmilieu en Natuur 2009 staat binnen het hoofdstuk over “Beleid voor ontsnippering (14)” de ontsnippering van de E314 expliciet
vermeld. Er wordt letterlijk aangegeven dat “binnen het ontsnipperingsproject E314 wordt gezocht naar mogelijkheden om dit te vervolledigen met het
uitwerken van een ecovallei”.

2.3.1.1.8

Beleidsbrief Leefmilieu en Natuur 2010-2011
De uitgevoerde ontsnipperingsstudies voor de waterwegen en verschillende snel- en gewestwegen geven een opsomming van en prioritering aan actuele
ontsnipperingsknelpunten langs Vlaamse (water-)weginfrastructuren.
In 2011 ging de uitwerking van een meerjarenprogramma ontsnippering van start. Daarbij werd, naar gelang prioriteit en opportuniteit voor uitvoering, een
lopende rangschikking gemaakt van geïntegreerde NTMB-projecten voor de komende jaren. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de
infrastructuurpartners, de lokale besturen en de beleidsvelden ruimtelijke ordening en recreatie.

2.3.1.1.9

Beleidsbrief Leefmilieu en Natuur 2011-2012
In de beleidsbrief Leefmilieu en Natuur 2011-2012 wordt vermeld dat naast de bestaande ontsnipperingsstudies, gestart werd met de herwerking van de
prioriteitenatlas Ontsnippering. Daarin zal ook aandacht zijn voor de ontsnippering van waterlopen. Alle gegevens zullen in 2012 gebruikt worden om een
NTMB-meerjarenprogramma ‘Ontsnippering’ uit te werken. Uiteraard maken de lopende en geplande ontsnipperingsprojecten langs zoals de ecovallei deel
van uit.

2.3.1.2

Beleid Openbare Werken

2.3.1.2.1

Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen en Mobiliteitsplan Vlaanderen - beleidsvoornemens
In het Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen (september 2001) is een volledig hoofdstuk aan milieu- en natuurkwaliteit gewijd. Dit hoofdstuk beoogt om,
ondanks een eventuele verdere toename van de mobiliteit, de milieu- en natuurschade die veroorzaakt wordt tot op een aanvaardbaar niveau terug te
dringen zoals dit omschreven is in de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken van toenmalig bevoegde Vlaams minister.
Uiteraard is het beperken en/of het opheffen van de veroorzaakte versnippering een belangrijk aspect in het Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen. Daarom
zijn doelstellingen ingebouwd voor directe ontsnippering (bijvoorbeeld biotoopverlies, verkeersslachtoffers) en voor indirecte ontsnippering (bijvoorbeeld
licht- en geluidshinder, verontreiniging door dooizouten). Om die doelstellingen waar te maken zijn in totaal 6 benaderingswijzen voorgesteld:
•

Inventariseren van knelpuntzones op bestaande infrastructuur (gebiedsgerichte aanpak);

•

Aanduiden van knelpuntzones op bestaande infrastructuur (soortgerichte aanpak);

•

Voorzien van een basisontsnippering;
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•

Inspelen op de geplande projecten van de administratie Wegen en Verkeer, de administratie Waterwegen en Zeewezen en de NMBS;

•

Deelnemen aan ad hoc projecten van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, de Vlaamse Landmaatschappij, gemeenten,
provincies en natuurverenigingen;

•

Opstellen van basisteksten voor infrastructuurelementen (bestekken).

In dit Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen zit in hoofdstuk 7 “Milieu- en Natuurkwaliteit” onder doelstelling 5 “De schade aan milieu en natuur terugdringen,
zelfs al neemt de mobiliteit verder toe” het Nationaal Park Hoge Kempen als concreet gebiedsgericht ontsnipperingsproject voor de provincie Limburg vervat.
Het Mobiliteitsplan Vlaanderen “Beleidsvoornemens” is principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 oktober 2003. Binnen doelstelling 5 'Het
terugdringen van schade aan natuur en milieu' is het tegengaan van de versnippering van de natuur één van de nagestreefde beleidseffecten. Hierbij wordt
de noodzaak benadrukt van een beleid dat restrictief optreedt ten aanzien van de aanleg van nieuwe infrastructuur en dat bij heraanleg en
onderhoudswerkzaamheden de impact van infrastructuur op de omgeving mildert. Binnen in hoofdstuk 9 “Financiering van het Vlaams mobiliteitsbeleid” zit
in het maatregelenpakket 2 'Doelmatig infrastructuurbeleid voor het wegverkeer' project 30 met als titel 'Landschappelijke inpassing verkeersinfrastructuur'.
In dat project wordt voorgesteld een aantal concrete ontsnipperingsprojecten vanuit alle betrokken beleidsdomeinen (mobiliteit, leefmilieu en natuur en
ruimtelijke ordening) samen uit te werken. Daarbij wordt gedacht aan het verder uitvoeren van een werkzame en waardevolle ontsnippering binnen een
aantal waardevolle gebieden met verspreide natuurwaarden zoals het Nationale Park Hoge Kempen. In het financieringshoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan
op de concrete uitvoering van deze maatregel. Hiervoor is project 30 'Landschappelijk inpassing infrastructuur' uitgewerkt in het maatregelenpakket 2
'Efficiënt en effectief infrastructuurbeleid'. In totaal is in de periode 2003-2007 in totaal 77.000.000 euro voorzien (nadien in de periode 2008-2012
84.000.000 euro) voor de hierboven vernoemde subacties. Per subactie zijn zeer specifieke uitvoerings- en beheersprojecten opgesomd.

2.3.1.2.2

Beleidsnota Openbare Werken 2004-2009
In de beleidsnota Openbare Werken 2004-2009 wordt binnen hoofdstuk 4 “Openbare Werken: de multifunctionele benadering” een uiteenzetting gegeven
over “De weg multifunctioneel benaderd (punt 4.2)”. Als strategische doelstelling wordt daarin vermeld ”De ecologische inpassing van
transportinfrastructuur”. Een belangrijk streefdoel daarbij is onder andere het verminderen van de versnippering van de natuur door het ecologisch beter
inpassen en onderhouden van transportinfrastructuur. Als operationele doelstelling is hieruit afgeleid “ Transportinfrastructuur duurzaam inrichten en
onderhouden”. Daarbij gaat het over het verder zetten van de toepassing van NTMB bij infrastructuurprojecten in de vorm van ontsnipperingsprojecten. Dat
zal geïntegreerd gebeuren aan de hand van een reeds uitgewerkte ontsnipperingsstrategie. Op basis daarvan zullen de komende jaren in samenspraak met
alle betrokkenen gebiedsgerichte of infrastructuurgerichte projecten worden uitgewerkt. De ontsnippering van de E314 ter hoogte van het Nationaal Park De
Hoge Kempen is er daar één van.

2.3.1.2.3

Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014
In de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014 zijn een aantal strategische en operationele doelstellingen uitgewerkt. Binnen hoofdstuk 1 “Een
kwalitatieve dienstverlening voor vlot en veilig verkeer op het transportnet” staat de strategische doelstelling “Beperking van de impact van de vervoerssector
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op mens en milieu” vermeld. Bij duurzaam transport wil men een goede balans bereiken tussen economie en ecologie. Daarbij wordt aangegeven dat bij de
aanleg van nieuwe wegen aandacht wordt besteed aan principes van NTMB en de nodige ontsnipperingsmaatregelen.

2.3.1.3

Ruimtelijk beleid

2.3.1.3.1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
In het door de Vlaamse Regering op 23 september 1997 goedgekeurde Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt het tegengaan van versnippering van het
buitengebied aangegeven als één van de doelstellingen voor dat buitengebied. Dat moet gebeuren om het buitengebied te vrijwaren voor de
structuurbepalende functies. Alleen op die manier kan de verbrokkeling van haar volledige structuur door bebouwing en infrastructuren worden
tegengegaan. Hierbij worden een aantal concrete kwaliteitsobjectieven vooropgesteld. Uiteraard kan voor de daadwerkelijke uitvoering en realisaties van
dergelijke doelstellingen gebruik moeten gemaakt worden van ontsnipperingsmaatregelen in brede zin en van NTMB-projecten in het bijzonder.
Een geïntegreerde benadering (met aandacht voor de ruimtelijke, economische, milieu-, mobiliteits- en socio-culturele aspecten) wordt trouwens in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zelf aangegeven als één van de noodzakelijke voorwaarden met een algemene draagwijdte om de inhoudelijke opties
van het plan effectief operationeel te maken.
Eén van de principes bij de aanleg en inrichting van hoofdwegen is relevant binnen de ontwikkelingsperspectieven opgenomen in de gewenste ruimtelijke
structuur van het RSV : Langsheen de hoofdweg wordt een bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid opgelegd. Er wordt buiten de stedelijke
gebieden en kernen in het buitengebied een bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid opgelegd van 100 m (van langsgracht of berm), waarbij deze
breedte zo strikt mogelijk moet worden nageleefd. Deze erfdienstbaarheid wordt opgelegd vanuit de optie van een duurzame mobiliteit om twee
doelstellingen te realiseren:
1. Het bundelen van infrastructuur teneinde een efficiënt ruimtegebruik te creëren; te verhinderen dat nieuwe lijninfrastructuur de onbebouwde ruimte
verder versnippert en te verhinderen dat het fysisch systeem en het ruimtelijk en ecologisch functioneren van nog grote aaneengesloten gebieden door
bijkomende dynamiek van nieuwe infrastructuur verder wordt aangetast.
2. Het optimaal inrichten van de bestaande weg teneinde de bereikbaarheid en/of leefbaarheid te garanderen door o.a. aanpassingen en eventueel
uitbreidingen van de weg.
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Provinciaal structuurplan Limburg
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd op 12 februari 2003 door de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, goedgekeurd. Dit
besluit werd op 26 februari 2003 vermeld in het Belgisch Staatsblad.
Bij de ontwikkeling van de gewenste provinciale ruimtelijke natuurlijke structuur ligt de provinciale taak in het studiegebied in de eerste plaats in het
verbinden van de natuur doorheen gebieden waar andere functies structuurbepalend zijn. Het provinciaal beleid richt zich voornamelijk op
natuurverbindingsgebieden. De volgende bindende bepaling uit het structuurplan van de provincie Limburg zijn van belang in de omgeving van de zoekzone
2
voor de ecovallei :
• Selectie van de natte natuurverbinding aan de Kikbeek tussen Daalbroek
en de Maas (nr. 52).

2.3.1.3.3

Gemeentelijk structuurplan Maasmechelen
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Maasmechelen werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 2 september 2008, goedgekeurd
door de deputatie van de provincie Limburg bij besluit van 15 januari 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 februari 2009.
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Maasmechelen worden drie samenhangende deelruimten onderscheiden: het Kempisch Plateau als onderdeel
van het Nationaal Park Hoge Kempen, de centrale verstedelijkte band en de Maasvallei. Het studiegebied van het MER voor de ecovallei ligt binnen de
deelruimte Kempisch Plateau.
Voor de deelruimte Kempisch Plateau word twee concepten naar voor geschoven : het tegengaan van versnippering en het uitbouwen van poorten naar het
Nationaal Park Hoge Kempen. Hiervoor verwijst het gemeentelijk structuurplan naar de visie van het masterplan Nationaal Park Hoge Kempen.
Wat betreft het beleid m.b.t. natuurverbindingen sluit de gemeente zich aan bij het provinciaal beleid.

2.3.1.3.4

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Limburgse Kempen en Maasland
De zoekzone voor de ecovallei is gelegen binnen de deelruimte ‘Hoge Kempen’. De bos- en heidecomplexen met aansluitende waardevolle beekvalleien van
de Hoge Kempen behoren tot de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Vlaanderen. Dat aaneengesloten karakter moet worden behouden en
versterkt door verdere versnippering tegen te gaan, intensieve functies binnen deze gebieden af te bouwen en waardevolle bos- en natuurgebieden in te

2

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg, bindend gedeelte, p. 264-272
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bedden binnen samenhangende gehelen. Onderlinge natuurverbindingen en unieke hydrologische relaties worden behouden, hersteld en ontwikkeld.
Toerisme is een belangrijke nevenfunctie die binnen het ecologische en landschappelijke kader verder kan worden ontwikkeld.
Nationaal Park Hoge Kempen en aangrenzende bos- en natuurcomplexen dienen verder ontwikkeld te worden als groot, aaneengesloten natuur- en
landschapscomplex. Specifiek voor de enclaves met intensief landgebruik (ontginningen, industrieterreinen, crosscircuits, intensieve landbouw) wordt op
lange termijn gestreefd naar een uitdoving van deze functies en herstel van natuurlijke biotopen.
De bermen van de E314 zijn van belang voor de migratie van planten en dieren. In het agrarische gebied is de aaneenschakeling van kleine
landschapselementen en het bouwvrije karakter van belang als natuurverbinding tussen de grotere bos- en natuurcomplexen. Het ruimtelijk beleid is gericht
op het behoud van de hoofdfunctie waarin deze verbindende elementen zijn gelegen, maar vrijwaart voldoende ruimte voor het realiseren van een
landschappelijke en ecologische basiskwaliteit die de verbindende functie mee ondersteunt.
De diverse zand- en grindgroeven, die zijn gelegen binnen structuurbepalende natuur- en boscomplexen, worden na ontginning ingericht met het oog op
nabestemming natuur met open waterpartijen, natuur, heide en moeraszones.

2.3.1.3.5

Regeerakkoord 2009-2014
Het Regeerakkoord van 9 juli 2009 ‘Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving’ formuleert
de krachtlijnen m.b.t. het bos- en natuurbeleid. We citeren de voor voorliggend project relevante passage.

Het instandhoudingsbeleid moet leiden tot een toename van het aantal habitats en soorten van Europees belang die zich in een goede staat van
instandhouding bevinden, van het aantal beschermde gebieden waarin de milieukwaliteit verbeterd is, en van het aantal gebieden/habitats met een betere
onderlinge verbinding.

2.3.1.3.6

Sneltramlijn 2 ‘Hasselt-Maasmechelen’, project binnen het Spartacusplan : 3 tracés voor tramlijn waarvan één aan noordzijde E314
De Lijn wenst een sneltramverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen te realiseren. Om die sneltramverbinding te realiseren dient op een deel van het
tracé de ruimtelijke bestemming nog gewijzigd te worden, wat zal gebeuren in een gewestelijk RUP. Een plan-MER zal opgesteld worden om dit gewestelijk
RUP mede te onderbouwen. In dat plan-MER worden de milieueffecten van de tracéalternatieven ten opzichte van elkaar afgewogen.
Het kennisgevingsdossier ligt ter inzage van 19 december 2011 tot en met 31 januari 2012.
Eén van de tracéalternatieven is de aanleg van een sneltramverbinding parallel met de autosnelweg E314, aan de noordzijde ervan. In de kennisgeving van
het plan-MER wordt deze noordelijke ligging als volgt verantwoord :
•

De sneltramlijn dient de E314 sowieso te kruisen. De voorkeur wordt gegeven om deze kruising ter hoogte van het op- en afrittencomplex te Genk
door te voeren, aangezien dit kruispunt sowieso heringericht wordt en dus de sneltramlijn hierin geïntegreerd kan worden.
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•

Een ligging van de sneltramlijn ten zuiden van de E314 wordt niet opportuun geacht door de geplande ontwikkelingen en de aanwezigheid van
woningen ten zuiden van de E314.

•

Door de beheerder van het Nationaal Park werd tijdens bilaterale overlegmomenten de voorkeur gegeven voor een gebundelde ligging ten noorden
van de E314.

In onderstaande kaart zijn de tracéalternatieven tussen knooppunt Genk-Oost en het mijnterrein in Maasmechelen gesitueerd.

Figuur 2-9
Ruimtelijke situering zoekzone ecovallei

Vermits over het tracé geen beslissing zal vallen tijdens de procedure van voorliggend project-MER beschouwen we het tracéalternatief langs de E314 als een
ontwikkelingsscenario waarmee we in de effectbeoordeling (met het oog op cumulatieve effecten) geen rekening kunnen houden omwille van de
onzekerheden over deze beleidsontwikkeling. Het is m.a.w. geen beslist beleid. In het planMER van De Lijn zal met het ontwikkelingsscenario ‘ecovallei’ wel
rekening moeten gehouden worden.
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2.3.2

Juridische randvoorwaarden

2.3.2.1

Gewestplan, gewestplanwijziging, ruimtelijk uitvoeringsplan
Kaart 2-3 – Gewestplan

Het gewestplan waarbinnen de zoekzone gelegen is, is het gewestplan nr 20 Limburgs Maasland (K.B. 01.09.1980).
De zoekzone voor de ecovallei is gesitueerd in natuurgebied.
Volgens artikel 13 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen zijn de groengebieden algemeen bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.
De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze
gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.
Een ontsnipperingsproject met als enig doel natuurontwikkeling is in principe verenigbaar met de bestemming natuurgebied (cfr bijlage 2 brief dd 15 juni
2010 van Ruimtelijke Planning betreffende ‘MER ecovallei Maasmechelen – relatie met opmaak gewestelijk RUP’).
De ecovallei zal de twee zandgroeves aan weerszijden van de E314 met elkaar verbinden. Het zuidelijke deel van de groeve Berg is ‘uitbreidingsgebied voor
ontginning’ met nabestemming groengebied terwijl de rest van de groeve Berg bestemd is als ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied. De groeve
Opgrimbie is bestemd als ontginningsgebied met nabestemming
groengebied.

Via volgende gewestplanwijzigingen is de situatie ter hoogte van
groeve Berg (nummers verwijzen naar onderstaande figuur)
gewijzigd :
•

1) Gewestplanwijziging : grindwinningsgebieden (BVR
13.07.2001);

•

2) Gewestplanwijziging : infrastructuur (BVR 10.07.1991);

•

3) Gewestplanwijziging : Mechelse Heide, Onder de Berg,
Prinsenpark (BVR 18.05.1994).

Figuur 2-10
Overzicht gewestplanwijzigingen
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De Vlaamse Regering heeft op 1 juni 2007 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstrook tussen zandgroeves Berg en Mechelse Heide Zuid' in
Maasmechelen definitief vastgesteld.
Het betreft een zandtransportleiding om het zand-watermengsel uit de groeve Berg naar de nieuw aan te leggen zandveredelingsfabriek MHZ te brengen en
een lozingsleiding (water) van de nieuwe fabriek naar het bestaande aantakkingspunt bij de groeve Berg.
De leidingstrook omvat een zone met een breedte van ongeveer 20 meter waarbinnen verschillende leidingen (inclusief de nodige kabels en installaties)
kunnen gelegd worden. Het betreft ondergrondse leidingen (diepte: 120cm).
Het tracé van de zandwaterleiding volgt, vanaf de groeve Berg, een bosweg. Vervolgens wordt in hoofdzaak de weg naar Heiwijk en de weg naar As (N736)
gevolgd, tot ongeveer aan het VMW gebouw, waar de leiding afbuigt naar de groeve.
De lozingsleiding loopt parallel aan de zandwaterleiding vanaf de nieuw aan te leggen fabriek MHZ tot aan de kruising met de weg naar Heiwijk, waarna
vervolgens de weg naar As tot aan de huidige parking van de Mechelse Heide (de Salamander) wordt gevolgd.

Project ecovallei

Figuur 2-11
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstrook
tussen zandgroeves Berg en Mechelse Heide Zuid'

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

[ Deel 2 – Voorgenomen project ]

2.3.2.2

47/268

Grinddecreet
Met het ‘grinddecreet’ bedoelen we het Grinddecreet van 14 juli 1993 met inbegrip van alle wijzigingen.
De realisatie van de ecovallei impliceert het afgraven van een zone gelegen tussen de groeve Berg (ten noorden van de E314) en de groeve Opgrimbie (ten
zuiden van de E314) en gaat m.a.w. gepaard met de winning van grind (en bouwzand).
Het grind dat vrij komt bij de realisatie van het project valt onder artikel 2, 16° van het grinddecreet ‘grindwinning bij infrastructuurprojecten: de bedoelde of
onbedoelde grindwinning die optreedt bij werken aan of het aanleggen van infrastructuur van openbaar nut die zelf niet de exploitatie van grind tot doel
hebben’.
Artikel 14bis van dit nieuwe grinddecreet is relevant voor voorliggend project. We citeren :

2.3.2.3

•

Voor de door de Vlaamse Regering aangewezen werken aan of aanleg van infrastructuur van openbaar nut, kan de Vlaamse Regering de winning van
grind toestaan op de percelen waarop de infrastructuurwerken worden uitgevoerd;

•

De grindwinning moet beperkt blijven tot de ontgraving die noodzakelijk is voor de volledige realisatie op de percelen van het aangewezen
infrastructuurwerk, met inbegrip van de berging van de ontgraven gronden;

•

De toestemming wordt verleend aan de houder van de stedenbouwkundige vergunning.

Oppervlaktedelfstoffendecreet
Omdat bij de realisatie van de ecovallei ook bouwzand zal vrijkomen, bespreken we eveneens het oppervlaktedelfstoffendecreet. Het Decreet betreffende de
oppervlaktedelfstoffen dateert van 4 april 2003 en het Besluit van de Vlaamse Regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet
dateert van 26 maart 2004.
Het decreet bepaalt enerzijds de opmaak van oppervlaktedelfstoffenplannen en anderzijds specifieke voorwaarden bij de ontginning van
oppervlaktedelfstoffen.
Vermits voorliggend project geen ontginning van delfstoffen binnen een daartoe bestemd ontginningsgebied betreft, zijn de specifieke voorwaarden hier niet
van toepassing en is de zoekzone voor de ecovallei ook geen voorwerp van een oppervlaktedelfstoffenplan.

2.3.2.4

Vergunningsaspecten
Voor de realisatie van het project is een stedenbouwkundige vergunning vereist.
Het decreet Ruimtelijke Ordening geeft aan voor welke ingrepen een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Het betreft oa:
•

Bouwwerken en inrichtingen plaatsen/verbouwen/afbreken;

•

Vellen van hoogstammige bomen/ontbossing;
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•

Reliëfwijzigingen;

•

Gebruik van een grond voor : het opslaan van allerhande materialen, parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens.

Het goedgekeurde MER moet samen met de beslissing van de Dienst MER (over de goedkeuring van het MER) bij de aanvraag voor de stedenbouwkundige
vergunning worden gevoegd.

Voor de grindwinning die optreedt bij de infrastructuurwerken (en valt onder artikel 14bis van het grinddecreet) is een milieuvergunning vereist. Volgende
rubrieken van Vlarem II zijn (mogelijk) van toepassing :

2.3.2.5

•

Ontginning : Vlarem II rubriek 18 : groeven en graverijen, uitgravingen voor de industriële winning van steen, zand, grind, klei, e.d. met een totale,
voor winning bestemde (resterende) oppervlakte. Vermits het hier een ontginning van meer dan 1 ha betreft, zal vergunning worden aangevraagd
voor een klasse 1 inrichting;

•

Aanvullende rubriek die eventueel relevant kan zijn :
- Inzet werfmachines : 15.1 : al dan niet overdekte ruimte waarin gestald worden : 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan
personenwagens  klasse 3;
Deze rubriek is van toepassing als het materieel ter plaatse blijft. Een overdekte ruimte wordt in voorliggend project niet voorzien.

Speciale beschermingszones natuur
Kaart 2-4 – Beschermingszones natuur

De zoekzone voor de ecovallei is gelegen in het vogelrichtlijngebied ‘Mechelse Heide en Vallei van de Ziepbeek’. De totale oppervlakte is 2344 ha. De
soorten die opgenomen zijn in Bijlage I van de Vogelrichtlijn (en die aanleiding moeten geven tot alle nodige maatregelen om de leefgebieden van deze
soorten in stand te houden en te herstellen) en die als broedvogel in deze speciale beschermingszone voorkomen zijn : Nachtzwaluw, Wespendief,
Blauwborst, Boomleeuwerik en Zwarte specht.
Aan weerszijden van de E314 is ter hoogte van de zoekzone het habitatrichtlijngebied ‘Mechelse Heide en Vallei van de Ziepbeek’ gesitueerd. De Bijlage 1
van de Habitatrichtlijn lijst de beschermde habitattypes op. De Bijlage 2 is een soortenbijlage, met de soorten die op Europees niveau bescherming nodig
hebben.
Binnen de perimeter van het Nationaal Park Hoge Kempen zijn oligotrofe (voedselarme) wateren, Noordatlantische vochtige heide met gewone dophei, droge
heide, heischrale graslanden, overgangs- en trilveen, slenken in veengronden en oude zuurminnende bossen met zomereik op zandgronden de aanwezige
habitattypes uit bijlage I van de Habitatrichtlijn.
Beekprik, Bittervoorn en Gevlekte witsnuitlibel zijn soorten uit bijlage II die (kunnen) voorkomen binnen de perimeter van het Nationaal Park Hoge Kempen.
Vliegend hert is een soort van bijlage II die bekend is van de Mechelse Heide (NPHK).
10383 | ProjectMER
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Gladde slang, Rugstreeppad, Heikikker en Poelkikker zijn soorten van bijlage IV waarvan grote populaties bekend zijn binnen het NPHK.
Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis, Ruige en Gewone dwergvleermuis en Gewone / Grijze grootoorvleermuis zijn
soorten van bijlage IV die voorkomen in het NPHK, zonder dat de precieze populatiegroottes bekend zijn.

2.3.2.6

Vlaams Ecologisch Netwerk
Kaart 2-4 – Beschermingszones natuur

Aan weerszijden van de E314 is ter hoogte van de zoekzone voor de ecovallei de Grote Eenheid Natuur ‘Hoge Kempen’ gelegen. Een GEN omvat terreinen met
een grote natuurwaarde. De aanduiding van GEN en GENO (grote eenheden natuur in ontwikkeling) kadert in de creatie van een Vlaams Ecologisch Netwerk
in uitvoering van het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk milieu (21 oktober 1997, B.S. 10 januari 1998).

2.3.2.7

Vlaams Natuurreservaat “Hoge Kempen”
Kaart 2-4 – Beschermingszones natuur

Bij ministerieel besluit van 17 december 2007 werden de Vlaamse natuurreservaten V002 'Mechelse Heide' (aangewezen bij koninklijk besluit van 27 april
1967 en uitgebreid bij koninklijk besluit van 20 augustus 1979), V003 'Vallei van de Ziepbeek' (aangewezen bij koninklijk besluit van 17 april 1970 en
uitgebreid bij koninklijk besluit van 20 augustus 1979 en bij ministerieel besluit van 18 juli 1990), V007 'Neerharerheide' (aangewezen bij koninklijk besluit van
1 juni 1976) en V012 'Ven onder de Berg' (aangewezen bij koninklijk besluit van 20 augustus 1979), samengevoegd tot het Vlaamse natuurreservaat V-002
'Hoge Kempen'. Bij ministerieel besluit van 17 december 2007 en overeenkomstig de artikels 32, 33, 34 en 35 van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, werd het Vlaamse natuurreservaat V-002 'Hoge Kempen', gelegen te Lanaken en Maasmechelen
(Limburg), uitgebreid, zodat de totale aangewezen oppervlakte van het natuurreservaat 'Hoge Kempen' nu ruim 1.236 ha bedraagt.
In onderstaande figuur is ingezoomd op het projectgebied van de ecovallei en zijn de grenzen van het natuurreservaat duidelijker af te leiden.
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Figuur 2-12
natuurreservaat “Hoge Kempen”
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Natuurrichtplan Hoge Kempen
Voor de speciale beschermingszones én de gebieden die deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en alle groene gewestplanbestemmingen
(d.i. groengebied, parkgebied, buffergebied en bosgebied) werd een natuurrichtplan opgemaakt met daarin een aanduiding van de natuurdoelen die men er
nastreeft, de maatregelen die men hiervoor zal nemen en de ingezette instrumenten.
Op 12 november 2008 keurde Vlaams minister H. Crevits het natuurrichtplan definitief goed. Dit werd op 12 januari 2009 in het Belgische Staatsblad
gepubliceerd.
Het deelgebied 5 ‘Mechelse Heide, Ven onder de Berg en Kikbeekvallei’ zullen we bespreken omdat dit de zoekzone ecovallei bevat.
Het deelgebied 5 is grotendeels gelegen in SBZ-H, SBZ-V en VEN en vervult een belangrijke rol in het behoud en de ontwikkeling van :
•

Droog bos (habitat 9190);

•

Droog bos in complex met droge (halfopen) heide;

•

Open, droge heide in complex met halfopen heide en voedselarm tot matig voedselarm grasland (habitat 4030, 6230);

•

Natte heide in complex met vennen, vijvers en moerassen;

•

Open tot halfopen voedselarme akkers.

Op landschapsniveau wordt gestreefd naar een gevoelige kwaliteitsverhoging van de heidegebieden zodat ze samen met de militaire domeinen een netwerk
van geschikte habitat vormen voor topsoorten als Grauwe kiekendief en Klapekster.
Doelstelling is :
•

Een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de droge heide en heischraal grasland en een verbetering van de connectiviteit tussen de aanwezige
grote heideterreinen, voor alle doelsoorten van zowel droge als natte heide. Heischraal grasland is in Vlaanderen een extreem zeldzaam habitat.
Naast de instandhouding van de huidige geschikte stukken, aan de Kikbeekbron en langsheen de toeristische weg die het deelgebied doorsnijdt,
moet de oppervlakte gevoelig uitgebreid worden door aangepast beheer op actueel gedegradeerde stukken en stukken die potentie hebben om naar
dit habitattype te ontwikkelen;

•

Een uitbreiding van de natte heide en moerassen rondom de groeves en het opheffen van de isolatie van het Ven onder de Berg, zodat een
aaneenschakeling wordt bekomen van de natte terreinen, niet enkel binnen dit deelgebied maar ook over het hele toepassingsgebied
(Vennencomplex Dilsen – Stokkem – LBU groeve – Breedven – Groeve Berg - Ven onder de Berg – Kikbeekbron – Koninklijk domein – Ziepbeekvallei
etc.);

•

Een gevoelige uitbreiding van halfopen bos met aandacht voor de ontwikkeling van open heideplekken en brede bosdreven aan de rand van de grote
heideterreinen die ingebed liggen in ecologisch beheerde eiken-berkenbossen. Er wordt een gunstige instandhouding van alle aanwezige

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

52/268

[ Deel 2 – voorgenomen project ]

habitattypes beoogd en een gevoelige uitbreiding of terugkeer van soorten als Grauwe kiekendief, Klapekster, Grauwe klauwier, Nachtzwaluw,
Roerdomp, Watersnip, Gevlekte glanslibel, Speerwaterjuffer, Veldparelmoervlinder, Kommavlinder enz.

2.3.2.9

Landschapszorg
Kaart 3-6 – Landschapsatlas

De zoekzone voor de ecovallei is gelegen binnen de zeer uitgestrekte ankerplaats ‘Van Mechelse Heide tot vallei van de Ziepbeek’. In de omgeving van de
zoekzone zijn de Ziepbeek, de steilrand van het Kempens plateau en de strook Lieben aangeduid als lijnrelicten en de Kikmolen als puntrelict. De punt- en
lijnrelicten, relictzones en de ankerplaats zelf zijn aangeduid op Kaart 3-. Bespreking van de landschappelijke waarden van het gebied komen aan bod in de
discipline landschap van het MER.
Beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten of monumenten evenals bouwkundig erfgoed komen in de omgeving van de zoekzone voor de ecovallei
niet voor.
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Binnen de zoekzone van het projectgebied zijn geen archeologische sites aangemeld binnen de
inventaris van het CAI. Ten westen van de voormalige groeve Opgrimbie vermeldt het CAI volgende
vondsten:
•

Inventarisnummer 50086 - Naam: Opgrinmbie
Steentijd – Paleolithicum
Roerende archeologica niet nader gespecifieerd

•

Inventarisnummer 50056 - Naam: Onder de Berg
Steentijd – Mesolithicum
Roerende Archeologica (RA)

•

•

o

RA: Vondstenconcentratie: ovaalvormige concentratie (ca. 4 m diameter) met 2
centra. Er werden meer dan 15.000 silexartefacten en 2 polijststenen ingezameld.

o

RA: Kleine concentratie Silex

o

Bewoningssporen: Concentratie houtskool (vermoedelijk sporen van een haard)

Ecovallei

Inventarisnummer 50057 - Naam: Duivelsberg
Steentijd – Neolithicum
Roerende Archeologica (RA)
o

RA: Losse vondst: gepolijste bijl

o

RA: Losse vondst: merkwaardige schijfvormige klopper, concentratie houtskool
(vermoedelijk sporen van een haard)

o

RA: Losse vondst: nuclei in silex en in kwartsiet van Wommersom, silextablet,
silexlemmers, Zonhovenspits (B-spits), microburijn, dwarse pijlpunt en pijlpunt met
steel en vleugeltjes

Inventarisnummer 55183 - Naam: Kikmolen
Middeleeuwen – Late Middeleeuwen (ME)
Roerende Archeologica (RA)
o

o

ME: 1479-1481: bouw molen
1632: waarschijnlijk verwoest tijdens belegering Maastricht
midden 17de eeuw: weer opgebouwd
1858: vernieuwd
Nu: badplaats
RA: Losse vondst: twee grote bijlen uit Silex
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Figuur 2-13
Overzicht voorkomen Archeologische sites
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Waterbeheer
Kaart 2-5 – Watertoets

Het decreet integraal waterbeheer van 18 juli 2003 heeft tot doel een goede toestand van grond- en oppervlaktewater te bereiken, zowel op kwalitatief als
kwantitatief vlak. De bepalingen zijn algemeen van toepassing. Als instrument dat de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen mede moet mogelijk
maken, voorziet het decreet de watertoets.

Overstromingsgevoeligheid
De overstromingsgevoeligheid van een gebied is af te leiden van de watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden. De kaart bevat de effectief
overstromingsgevoelige gebieden (gebaseerd op recent overstroomde gebieden, gemodelleerde overstromingsgebieden langs onbevaarbare waterlopen en
gemodelleerde overstromingsgebieden langs bevaarbare waterlopen) en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (gebaseerd op de van nature
overstroombare gebieden, de potentiële overstromingsgebieden en de mijnverzakkingsgebieden).
Ter hoogte van de zoekzone voor de ecovallei zijn geen overstromingsgevoelige zones gelegen. Vermits de ecovallei de ecohydrologische verbinding
impliceert tussen de groeve Berg en de groeve Opgrimbie en de groeve Opgrimbie bovendien via een overloopdam in verbinding staat met de Kikbeek, is ook
de overstromingsgevoeligheid van stroomafwaarts gelegen gebieden relevant. In de omgeving van de verkeerswisselaar op de E314 (kruising met de
Gewestweg N78) zijn in de Kikbeekvallei wel overwegend ‘mogelijk overstromingsgevoelige zones’ aangeduid. Een zeer beperkte zone is effectief
overstromingsgevoelig. De Kikmolenvijver is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelige zone.
De realisatie van de ecovallei zal ook effect veroorzaken in de stroomafwaarts gelegen gebieden. Deze effecten zullen in het MER aan bod komen in de
discipline water.

Infiltratiegevoeligheid
De kaart met infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk
hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. De zoekzone voor de ecovallei is infiltratiegevoelig.

Grondwaterstromingsgevoeligheid
In het studiegebied is de grondwatertafel zeer diep gelegen. De zoekzone voor de ecovallei is weinig gevoelig voor grondwaterstroming.
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2.4

Verantwoording: ’Concept ecovallei’ als toegevoegde waarde vanuit verschillende invalshoeken

2.4.1

Ecologische en landschappelijke ontsnippering op macroschaal
De E314 vormt een voor landdieren onoverbrugbare barrière. De oost-west-oriëntatie van deze snelweg verergert dit knelpunt, omdat de meeste migraties
van dieren bij opschuivende klimaatszones vooral volgens een noord-zuidrichting verlopen. De noord-zuid georiënteerde steilrand van het Kempens Plateau
in combinatie met de Maasvallei vormt één van de laatste migratie-corridors in Vlaanderen. Op Vlaams niveau vervult deze zone een sleutelrol in het globale
Europees Natura 2000-netwerk.

Een ontsnipperende maatregel van deze omvang heeft dan ook een belangrijke ecologische impact op
de doeltreffendheid van het Natura 2000-netwerk.

Het landschap aan weerszijden van de voorgestelde vallei is een ‘nieuw’ landschap ontstaan door
zandontginningen. De groeves worden met grote zorg landschappelijk en ecologisch vorm gegeven
hetgeen, bijvoorbeeld, voor de zuidelijk gelegen groeve Opgrimbie leidde tot het bekomen van de
prestigieuze Europese Natuurprijs “Anders Wall” door SCR Sibelco nv in 2003 (zie artikel Lambrechts &
Hendig, 2004).
De zichten over beide nieuwe plassenlandschappen lopen vandaag dood op de opgehoogde snelweg
waardoor landschappelijke verbinding onder de snelweg tot een sterke landschappelijke beleving zal
leiden vanuit beide groevelandschappen.

Omgekeerd laat het project ‘ecovallei’ toe vanaf de snelweg zichten te creëren vanaf het te bouwen
viaduct, in beide richtingen onder optimale kijkhoek komende vanaf het westen, en daardoor het
Nationaal Park Hoge Kempen, net voor de afdaling van de steilrand naar de Maasvallei, beleefbaar te
maken voor de automobilist.
Figuur 2-14
Concept ecovallei – ontsnippering op macroschaal
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Natte verbinding als bijkomende en complementaire aanvulling op ecoduct KIKBEEK
Het ecoduct Kikbeek is aangelegd in de periode najaar 2004 – februari 2006 en functioneert sinds 2006 (T0). De
werking van dit ecoduct is grondig onderzocht in 2007 (T1) (Lambrechts et al., 2008) en in 2009 (T3) (Lambrechts et
al., 2011).
Het ecoduct KIKBEEK blijkt zeer goed te functioneren voor de meeste voorop gestelde doelsoorten, evenals voor
tal van andere soorten:
•

Grote zoogdieren: frequent gebruik door Everzwijn en Ree;

•

Middelgrote zoogdieren: frequent gebruik door Vos, Haas en marterachtigen;

•

Kleine zoogdieren: geregeld gebruik door Bosmuizen en ‘woelmuizen’;

•

Vleermuizen: onder andere voor bepaalde lichtschuwe en/of versnipperingsgevoelige soorten als
Watervleermuis, Franjestaart en grootoorvleermuizen is passage vastgesteld; dit zijn doelsoorten voor
ontsnippering;

•

Reptielen: in 2009 is een juveniele Gladde slang (bijlage IV) centraal op het ecoduct aangetroffen
(doelsoort);

•

Amfibieën: mede door de aanleg van een grote waterplas op het ecoduct, functioneert het zeer goed voor
amfibieën; grote aantallen van de bijzondere doelsoorten Rugstreeppad (bijlage IV) en Vinpootsalamander
(Rode lijst) zijn genoteerd evenals lage(re) aantallen Heikikker (bijlage IV), Bruine kikker, ‘Groene kikker’,
Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander;

•

Ongewervelden: tal van kenmerkende soorten van droge heide (zowel versnipperingsgevoelige soorten
als Heidesabelsprinkhaan, Veldkrekel, Mijnspin en de loopkever Poecilus lepidus als meer mobiele soorten
als Blauwvleugelsprinkhaan en Snortikker), natte heide (Negertje), venoevers (Zanddoorntje) en
bos(rand)en (Struiksprinkhaan, de loopkevers Abax ater en Carabus problematicus).

Figuur 2-15
Ecoduct Kikbeek ten aanzien van Locatie ecovallei
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Een belangrijke vraag is: welke versnipperingsgevoelige doelsoorten zijn (nog) niet aangetroffen op het ecoduct Kikbeek ?
•

Reptielen: Levendbarende hagedis (hoogste aantallen worden in droge en natte heide gevonden) en Hazelworm (bosrandsoort; zeldzaam in NPHK);

•

Ongewervelden: bepaalde soorten van oude, ‘gerijpte’ droge heide (Zadelsprinkhaan) en bosranden (Boskrekel);

•

Ongewervelden: bepaalde kensoorten van natte heide: dit betreft met name de Goudrandloopkever (Carabus nitens) en de Moerasloopkever
(Carabus clatratus); Carabus nitens is erg versnipperingsgevoelig wegens ongevleugeld (Turin, 2000).

Welke meerwaarde kan de ecovallei bieden ten opzichte van een tweede ecoduct ?
1.

De ecovallei betreft een brede verbinding. Dit biedt enerzijds meer kansen om verschillende ecotopen – met de daaraan gekoppelde fauna- duurzaam
naast elkaar te laten voortbestaan (eerst door inrichting, nadien via beheer). Met andere woorden, zowel voor soorten van droge heide als natte heide
(en in beperkte mate ook open water) zullen geschikte migratieroutes langs elkaar bestaan. Daarnaast neemt met de breedte van het
ontsnipperingsobject (in casu ecovallei) ook de kans dat een bepaald dier dit object gebruikt, toe. Tenminste, dit geldt voor alle soorten die niet geleid
worden door het raster.
Twee voorbeelden die dit eerste punt illustreren:

2.

•

De Rugstreeppad was in 2009 minder talrijk op het ecoduct Kikbeek dan in 2007, omdat het typische pioniermilieu alweer sterk was
verminderd. Voor andere soorten, zoals Groene kikker, is de biotoop dan weer geschikter geworden. Op een ecoduct –dat een beperkte
breedte heeft- moet men keuzes maken via het beheer in verband met welke ecotopen men laat ontwikkelen en in stand houdt. Dit heeft op
zijn beurt gevolgen voor welke soorten zullen / kunnen passeren. In een brede ecovallei zijn –bij goede inrichting- veel meer verschillende
ecotopen naast elkaar aanwezig, bijvoorbeeld geschikte voortplantingsplassen voor Rugstreeppad enerzijds (pionierplassen) en voor Heikikker
anderzijds (‘gerijpte plassen’ met veenmosontwikkeling);

•

De Levendbarende hagedis is tijdens de 2 onderzoeksjaren niet aangetroffen op het ecoduct, hoewel vrij talrijk in de omliggende
heidegebieden. De kans bestaat dat deze soort het ecoduct (nog) niet heeft kunnen bereiken.

De focus in de ecovallei situeert zich in de natte sfeer. Voor de minst mobiele soorten van natte heide (zoals Goudrandloopkever - Carabus nitens) lijken
de kansen beperkter om ontsnippering te realiseren via een ecoduct (nog niet aangetroffen op ecoduct Kikbeek), maar wel hoog in de ecovallei. In dat
opzicht is de ecovallei dus complementair aan het huidig ecoduct Kikbeek. Er zijn wel een aantal belangrijke randvoorwaarden opdat de ecovallei goed
kan functioneren. Deze worden hieronder toegelicht.
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3.

[ Deel 2 – voorgenomen project ]

Een vallei fungeert sterk als geleidend element voor alle soorten die enige vochtbehoefte hebben. In dat opzicht kan aangenomen worden dat de
aantallen migrerende dieren veel hoger zullen zijn dan op het ecoduct, waar deze geleiding
veel minder evident is. De ecovallei als geheel draagt bij tot het verbinden van
verschillende gebieden waar natte heide voorkomt, wat uitdrukkelijk tot doel gesteld is in
het Natuurrichtplan voor Hoge Kempen. De ecovallei als geheel kan op die manier een
corridor voor kritische natte-heidesoorten als Heideblauwtje worden.

Tot slot, de directe natuurontwikkeling in de vallei (vochtminnende schrale natuur ) is een
meerwaarde op zich, gelet op de waarde en zeldzaamheid van dit type natuur binnen het
Nationaal Park Hoge Kempen.

Figuur 2-16
Concept ecovallei – complementaire verbinding in de natte sfeer
met rechts het aanwezige ecoduct en links de complementaire verbinding ‘ecovallei’

Waarom is er überhaupt nog een extra ontsnipperingsobject nodig tussen het ecoduct Kikbeek en de brug 24 (Weg naar Heiwijck) ?
De Leidraad Faunavoorzieningen geeft indicatief de maximum afstanden aan die tussen 2 passages mag liggen, voor verschillende diersoorten:
•

Ree, Boommarter: >1 km

•

Das en overige marterachtigen, Eekhoorn, Haas, ‘vleermuizen’: 100-1000 m

•

Egel:, amfibieën, Gladde slang, Levendbarende hagedis, insecten van droge habitats, insecten van natte habitats <100m

De afstand tussen het ecoduct Kikbeek en de brug 24 (Weg naar Heiwijck) is ca. 1750 m. Het is duidelijk dat voor bijna alle soorten, en in elk geval voor alle
doelsoorten voor ontsnippering (cfr. Passende beoordeling Ecoduct Kikbeek) een extra faunapassage nodig wordt geacht.

Belangrijke randvoorwaarden (uitgewerkt in deel 4 Duurzaamheidstoets):
1.
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In het zuidelijk deel van groeve Berg moet voldoende aandacht gaan naar aanleg van geleidelijke oevers en ontwikkeling van natte heide, opdat de
soorten die via de ecovallei noordwaarts migreren niet in een ecologische val terecht komen (‘sink’).
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De grote diepe waterplassen die er momenteel domineren zijn immers ernstige barrières voor veel soorten. Langs weerszijden van de diepe plas in
groeve Berg moeten voldoende gradiënten van nat naar droog aanwezig zijn in voldoende oppervlakte.

2.

De ecovallei heeft als doel een belangrijke noord-zuid gerichte ontsnippering teweeg te brengen. Men dient zich er van bewust te zijn dat de ecovallei op
zich een barrière kan zijn voor terrestrische fauna in oost-westelijke oriëntatie, indien de verbinding tussen beide diepe waterplassen (in groeve Berg en
Kikbeekbron) via permanent (diep) water zou gerealiseerd worden. Het is dus een essentiële randvoorwaarde dat de waterloop van de ecovallei bestaat
uit zeer ondiepe zones, die al dan niet periodiek droogvallen. Bovendien is het noodzakelijk om bij de vormgeving van de flanken van de ecovallei
rekening te houden met migrerende fauna in oost-west richting. Zo wordt de huidige populatie Gladde slang bij de aanleg van de ecovallei in twee
deelpopulaties gescheiden. Pas als de vegetatie in de ecovallei weer voldoende hersteld is en als er geen fysische barrières zijn (zoals diep water of te
steile hellingen !), zullen deze 2 deelpopulaties weer 1 geheel vormen.

Heeft een ecoduct nog bijkomende nadelen (naast de genoemde meerwaarde van een ecovallei) ?
Gezien bij aanleg van een tweede ecoduct – in tegenstelling van ecoduct Kikbeek- geen gebruik zal / zou kunnen gemaakt worden van natuurlijk reliëf (vlak
terrein), zal er heel wat grond dienen aangevoerd te worden om kunstmatige, geleidelijke hellingen te realiseren. Het aanvoeren van externe gronden houdt
steeds een risico in naar het ontwikkelen van streekeigen vegetatie.
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2.4.3

[ Deel 2 – voorgenomen project ]

Ecovallei als oplossing voor waterbeheer(sing)
Zand- en grindgroeves hebben steeds een impact op de hydrologie van de ruime
omgeving. Via verschillende MER-rapportages en ecohydrologische studies door - en
vergunningen verleend aan SCR Sibelco nv werd deze impact omgebogen in een positieve
impact via een actief waterpeilbeheer. Dit waterpeilbeheer beoogt :
•

Enerzijds een constant waterpeil in de verschillende geherstructureerde groeves
opdat een optimale natte natuurontwikkeling kan plaatsvinden langs de
groeveranden;

•

Anderzijds een zo hoog als mogelijk waterpeil zodat vernatting plaatsvindt ter
hoogte van waardevolle natuurgebieden als de vallei van de Ziepbeek.
Figuur 2-17
Concept ecovallei als oplossing voor waterbeheersing

Met het oog op dit actief waterpeilbeheer werd reeds een overloopdam geconstrueerd
tussen de (zuidelijk van snelweg gelegen) groeve Opgrimbie en de Kikbeek waardoor het
peil van de groeve Opgrimbie actief kan worden beheerd.
Zowel in de huidige situatie door ontginning als in postexploitatie (beëindigen van
ontginning) moet water worden afgevoerd om een belangrijke peilstijging, waardoor de
inmiddels ontwikkelde natte natuur in de groeve Berg zou verzuipen, te vermijden. Met
ditzelfde doel is echter een voortdurende waterafvoer door afpomping vereist van het
noordelijk gelegen groevensysteem (groeve Berg, …), eveneens naar de Kikbeek. Dergelijke
voortdurende afpomping is weinig duurzaam, doch kan via voorliggend project ‘ecovallei’
vervangen worden door een natuurlijke waterafvloei vanaf het noorden (groeve Berg), via
de ecovallei zelf, naar het zuiden (groeve Opgrimbie). Binnen de ecovallei kan daartoe een
kleine meanderende beek worden uitgegraven waardoor beide groeven ecohydrologisch
met elkaar verbonden worden.

Waterloop

Figuur 2-18
Overloopdam met stuw in de Kikbeekvallei

Bovendien kan hierdoor de waterafvoer vanuit het volledige groevesysteem via de dam op de Kikbeek worden gestuurd wat de wateroverlastproblematiek
door deze beek ter hoogte van de kern van Maasmechelen sterk ten goede zal komen. Immers : als de waterafvoer zou worden geregeld zoals momenteel
10383 | ProjectMER
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gebeurt (langs het tracé van de bestaande lozingsleiding vanaf de fabriek Berg naar de baangracht langs de E314 die verder leidt naar de Kikbeek) stroomt het
water rechtstreeks naar de Kikbeek en is in geval van overstromingsrisico geen sturing mogelijk.

Ecovallei als lange termijnoplossing voor duurzame waterbeheersing ( obv. ‘Geohydrologische studie plaspeilen groeven Berg en MHZ’ van 2008, opgenomen in bijlage)

Huidige situatie: Verwerkingsfabriek te Groeve Berg

Toekomstige situatie: Verwerkingsfabriek te Groeve Mechelse Heide Zuid

Eindsituatie: postexploitatie

Fabriek te MHZ

WP 75,5 taw

WP 75,5 taw

Verpomping van 350.00 m³/jaar naar Berg Noord

Fabriek te Berg

Verpomping 500.00 m³/jaar
naar groeve MHZ ifv installatie waterpeil op 70,5 taw
880.000 m³/jaar
naar baangracht E314

WP 61,9 taw

WP 61,9 taw

Gravitaire afvoer van 452.00 m³/jaar
Naar groeve Opgrimbie (102.000 m³ + 350.000 m³)

Stroomafwaarts: overstromingsproblematiek

Gravitaire afvoer naar Kikbeek

Gravitaire afvoer van 678.000 m³/jaar
in functie van behoud waterpeil 61,9 m taw

Gravitaire afvoer naar Kikbeek

In de huidige situatie bevindt de verwerkingsfabriek, gerelateerd aan de ontginning, zich in de groeve Berg. Het waterpeil in de groeve Berg is voor groeve Berg Zuid 60 tot 60,3 m TAW en voor groeve Berg
Noord 59 tot 59,2 m TAW. Met het oog op natuurontwikkeling op al geherstructureerde delen dient zo snel mogelijk het gewenste eindpeil te worden ingesteld. Dit gewenste waterpeil voor groeve Berg is
61,9 m TAW (voor verantwoording van dit peil : zie paragraaf 5.3.2.3). Bij dit waterpeil zal groeve Berg een watersurplus kennen en zal het teveel aan water worden weggepompt naar groeve Mechelse Heide
Zuid (om daar het gewenste waterpeil te realiseren). Het waterpeil van 61,9 m TAW voor groeve Berg zal wordeningesteld zodra de inrichtingswerken aan de ingangszone van de inmiddels ontmantelde
verwerkingsfabriek Berg zijn voltooid). Via de nieuwe fabriek MHZ verdwijnt er verder 350.000 m³ water per jaar omwille van lozingsvereisten. Dit volume wordt verpompt naar het lozingspunt van de
voormalige fabriek Berg. Dit totaalvolume (880.000 m³ per jaar) wordt momenteel verpompt via een leiding naar de baangracht van de E314. Het betreft een open infiltratiegracht. Ten gevolge van deze
continue verpomping is deze gracht constant nat. De bijkomende infiltrerende werking van deze natte gracht wordt hierdoor miniem bij hevige regenbuien. In dergelijke situaties functioneert de gracht dan ook
voornamelijk als afvoergracht wat verderop langs de Kikbeek richting Maasmechelen ter hoogte van de Gewestweg kan leiden tot overstromingsoverlast.
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In de nabije toekomst zal het gewenste waterpeil van 61,9 m TAW in groeve Berg worden ingesteld. Bij ontginning in de groeve MHZ wordt een grondwaterverlaging voorspeld (cfr MER van 2005 voor groeve
MHZ). Op het ogenblik dat delen van de groeve worden geherstructureerd, dient in deze groeve een waterpeil van 70,5 m TAW te worden gehandhaafd in relatie tot de gewenste natuurontwikkeling. Om dit te
handhaven moet 500.000 m³ water per jaar worden verpompt van de groeve Berg naar de groeve MHZ. Opdat in de groeve Berg het waterpeil van 61,9 m TAW kan worden gehandhaafd, is nog een surplus van
102.000 m³ per jaar af te voeren. Verder wordt nu 350.000 m³ per jaar verpompt via een leiding langs de Steenweg naar As naar de groeve Berg. Door aanleg van de ecovallei kan het teveel aan water (452.000
m³ per jaar) gravitair worden afgevoerd naar de plas ter hoogte van Opgrimbie. Deze staat vervolgens via een stuw (gravitaire afvoer) in verbinding met de Kikbeek. Door aanleg van de ecovallei tijdens
exploitatie wordt nu vermeden dat water constant in de baangracht van de E314 wordt verpompt.
In post exploitatie (wanneer er geen ontginning meer plaatsgrijpt) worden dezelfde waterpeilen aangehouden (MHZ: 70,5 m TAW – Berg Zuid: 61,9 m TAW). Het grondwatermodel geeft een teveel van 678.000
m³ water in de groeve Berg Zuid dat dient te worden afgevoerd. Door de aanleg van een afwateringsgracht onder de E314 (ingebed in de geplande ecovallei) kan het water via deze weg gravitair worden
afgevoerd en moet niet steeds gepompt worden (duurzaamheidsaspect). Ook in deze fase komt het water dan niet meer terecht in de baangracht van de E314.

2.4.4

Recreatieve verbinding
Kaart 3-8 – Functioneel bodemgebruik / Recreatieve routes

De aanwezigheid en de onoverbrugbaarheid van de E314 verkleinen drastisch het aantal vrijheidsgraden die nodig zijn om tot een optimale recreatieve
zonering in het Nationaal Park Hoge Kempen te komen.
Om redenen van ecologische effectiviteit is actief recreatief medegebruik van het ecoduct Kikbeek niet wenselijk. Onderzoek wijst immers uit dat een
gecombineerd gebruik (migrerende dieren en passerende recreanten) over een dergelijke beperkte breedte (60 m) ongunstig is voor de ecologische
meerwaarde voor verstoringsgevoelige en kritische soorten.
Door de beoogde aanzienlijke breedte biedt de voorgestelde ecovallei wel mogelijkheden voor recreatief medegebruik, hoewel dit allicht beperkt zal blijven
tot zachte recreatievormen.
Niet alleen kan hiermee een ‘recreatieve maasverkleining’ bekomen worden en een verbinding van noordelijk en zuidelijk gelegen recreatieve netwerken,
maar ook de zoneringsmogelijkheden ten voordele van natuur vergroten.
Tot slot vergroot het project de recreatieve belevingsmogelijkheden van de aantrekkelijke voormalige groevelandschappen in hoge mate.
Het is daarbij evenwel belangrijk dat alle gekende technieken aangewend worden om de geluids- en lichtoverlast van het autoverkeer op de E314 zoveel
mogelijk terug te dringen.
Kaart 3.8 geeft de recreatieve routes in de omgeving van het projectgebied weer.
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Projectkenmerken
Aan de uitvoering van dit project zijn volgende activiteiten verbonden:
1.

Aanleg van de brugstructuur;

2.

Aanleg van de ecovallei.

Hieronder worden deze deelstappen nader toegelicht.

2.5.1

Aanleg van de brugstructuur: Bouw van de viaduct met minimale hinder
Een veel toegepaste methode om bruggen te realiseren is het starten met het vervaardigen van kolommen, waarna het brugdek wordt geplaatst. Dit zou
betekenen dat eerst de vallei afgegraven moet worden, waarna pijlers en brugdek vervaardigd kunnen worden. Gezien de vrije hoogte van 25 m wordt het
inpassen van de omleidingswegen moeilijk inpasbaar.

1

Het voorstel uit de technische haalbaarheidsstudie is om, met het oog op minimale verkeershinder, een top-down aanpak te gebruiken waardoor geen
tijdelijke wegenis vereist is tijdens aanleg. :
•

Fase 1: Vanaf het maaiveld worden de pijlers in de ondergrond vervaardigd voor één rijrichting. Het verkeer voor beide rijrichtingen wordt naar de
andere zijde van de weg geleid. Eventueel is deze rijbaan te verbreden;

•

Fase 2: Vervolgens wordt op de pijlers het brugdek vervaardigd. Dit zal eenvoudig kunnen gebeuren, omdat vanaf maaiveld gewerkt kan worden. Het
verkeer blijft aan de andere zijde van de weg rijden;

•

Fase 3 + 4: Het verkeer voor beide rijrichtingen wordt over de nieuwe brug geleid, welke momenteel nog steeds niet is ondergraven. Vervolgens
kunnen op dezelfde wijze de pijlers worden vervaardigd en het brugdek worden gerealiseerd;

•

Fase 5: Het verkeer kan over beide brugdekken rijden.

Figuur 2-19 illustreert de werkwijze waarbij vanaf het maaiveld pijlers in de
ondergrond worden vervaardigd.

Figuur 2-19
Aanleg van de brugstructuur vanaf het maaiveld
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2.5.2

Aanleg van de ecovallei

2.5.2.1

Eindniveau ecovallei

[ Deel 2 – voorgenomen project ]

De ecovallei zal (via o.a. de aanleg van een meanderende beek) een ecohydrologische verbinding vormen tussen de twee zandontginningsplassen aan
weerszijden van de autosnelweg : groeve Berg en groeve Opgrimbie. Op die manier zal de natuurlijke waterafvloei vanaf het noorden mogelijk worden met
het oog op het peilbeheer van de plas Berg (in plaats van de afpomping naar de Kikbeek die momenteel wordt toegepast). De ‘Geohydrologische studie
plaspeilen groeven Berg en MHZ’ van 2008 bestudeert via modelleringen welke plaspeilen gehandhaafd kunnen worden in groeve Berg en in groeve Mechelse
Heide Zuid en welke watervolumes hiermee gepaard gaan. Belangrijk uitgangspunt in de studie is de milieuvergunningsvoorwaarde voor groeve Berg die luidt
dat zo snel als mogelijk moet gestreefd worden naar een definitief en vast peil omwille van het toelaten van een definitieve natuurontwikkeling op
geherstructureerde groevedelen (die niet zou teniet gedaan worden bij een latere peilstijging).

De modelleringen toonden aan dat voor groeve Mechelse Heide Zuid het plaspeil 70,5 m TAW gehandhaafd kan worden en voor groeve Berg 61,9 m TAW,
telkens vanaf de fase dat de eerste belangrijke herstructureringen op vlak van natte natuur worden gerealiseerd (dit laatste werd als aandachtspunt
geformuleerd door de toenmalige Afdeling Natuur). Tijdens de exploitatie zijn de watervolumes die uit groeve Berg moeten worden weggepompt erg beperkt
(tot 102.000 m³per jaar). Hierbij komt het lozingswater dat door de fabriek ter hoogte van Mechelse Heide Zuid wordt geloosd en ingeval van de aanleg van
de ecovallei via een pijpleiding in de groeve Berg terecht komt (350.000 m³ per jaar). De maximale totale hoeveelheid water die tijdens de exploitatie van
groeves Berg en Mechelse Heide Zuid jaarlijks moet afgevoerd worden in de groeve Berg bedraagt alzo 452.000 m³. Na de exploitatie dient 678.000 m³per
jaar te worden afgevoerd vanuit groeve Berg om een belangrijke peilstijging, waardoor de inmiddels ontwikkelde natte natuur in de groeve Berg onder water
zou staan, te vermijden.
Deze waterafvoer kan gebeuren via de ecovallei tussen groeve Berg en groeve Opgrimbie en verder via de overloopdam naar de Kikbeek. De afvoer kan
bovendien gravitair gebeuren vermits het geplande plaspeil in de groeve Berg Zuid 61,9 m TAW bedraagt en de groeve Opgrimbie opgestuwd is tot 61 m TAW.

Het gewenst eindniveau het laagste punt van de ecovallei zal zich dan ook situeren tussen 61 m en 61,9 m TAW.

Een eerste inschatting van de dimensies van de waterloop die binnen de ecovallei zal worden gegraven, op basis van het jaarlijkse afvoerdebiet, het verval en
een aantal scenario’s voor de lengte van de waterloop (afhankelijk van het gekozen locatiealternatief en de graad van meandering) geeft aan dat het een
waterloop met zeer kleine afmetingen betreft. De diepte van de beek zal ca.0,6 m bedragen, de bodembreedte 0,25 tot 0,35 m en de bovenbreedte 1 tot 1,15
m.
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Afgraving van de ecovallei
De aanleg van de ecovallei impliceert de uitgraving van een valleistructuur vanaf maaiveld (89 m – 90 m taw). Het diepste punt van de vallei situeert zich
tussen 61 m en 61,9 m TAW. De overgang tussen het diepste punt en het maaiveld gebeurt via geleidelijke taluds. De optimale randvoorwaarden ondermeer
vanuit de discipline fauna en flora zijn hierbij sturend. Deze randvoorwaarden vormen het resultaat van het milieuonderzoek in het MER.

Met betrekking tot de geologische opbouw kunnen volgende lagen worden onderscheiden (cfr MER Zandontginning Mechelse Heide door SCR Sibelco nv,
1998):
m TAW

Laag

90 – 89,7

Teelaarde

89,7 – 87,5

Afdek op grind: zand en klei (weinig grind)

87,5 – 76

Grind

76 – 61

Tussenzandlaag

61 – 60

Ligniet (Sprietlaag)

60 – 53 tot
45

Industriezand

Algemeen kunnen volgende deelactiviteiten worden onderscheiden bij de afgraving en vormgeving van de valleistructuur:

Verwijdering en stockage teelaarde en dekgronden
Het verwijderen van de teelaarde en de dekgronden met een totale dikte van 2,5 tot 3 m, gebeurt met hydraulische graafmachines. Teelaarde en dekgronden
worden elk selectief afgegraven. Voor het intern transport van de teelaarde en dekgronden worden dumpers ingezet. De teelaarde en dekgronden worden
aangewend voor de vormgeving van de vallei. Opdat onderliggende lagen kunnen worden uitgegraven worden deze lagen in depot ter hoogte van het
projectgebied gestockeerd.

Ontgrinding / Uitgraving bouwzand
Zoals eerder aangegeven betreft dit project een infrastructuurproject waarbij bouwzand en grind vrijkomt.
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3

De ontgrinding zal worden uitgevoerd met behulp van hydraulische graafmachines en/of wielladers. Het betreft een pakket tout-venant van 8 tot 12 m.
Binnen dit pakket komen echter vaak stoorlagen voor die geen of zeer weinig grind bevatten. Deze stoorlagen worden eveneens meteen aangewend in de
vormgeving van de afgewerkte delen van de vallei.
De onderliggende zandlaag wordt eveneens afgegraven door hydraulische graafmachines en wielladers. Dit pakket heeft een dikte van ongeveer 15 m.
De hellingen die bij de ontginning worden aangehouden, zullen worden gedefinieerd vanuit randvoorwaarden die worden opgelegd vanuit de discipline fauna
en flora. Deze randvoorwaarden worden bepaald vanuit:
•

Specifieke (habitat)vereisten van de doelsoorten die voordeel hebben bij de aanleg van de ecovallei;

•

Randvoorwaarden in functie van vegetatiedoeltypes na aanleg van de ecovallei.

Aanleg meanderende beekstructuur
Op het laagste niveau van de valleistructuur wordt
een meanderende beek aangelegd. Dit gebeurt
met een graafmachine.

Concept Ecovallei

Maaiveld: 90 m taw

Transporten ten gevolge van de aanleg
Interne transporten van teelaarde en deklagen
gebeuren met behulp van dumpers naar tijdelijke
stockageplaatsen via tijdelijke werfpistes. Het
bouwzand en de tout-venant worden niet ter
plaatse verwerkt. Deze worden met vrachtwagens
afgevoerd naar de dichtstbijzijnde verwerkingsinstallatie (in groeve Mechelse Heide Zuid). Het
milieuonderzoek van het MER zal aangeven welke
transportroute hiervoor het meest aangewezen is.
Tevens wordt een beeld gegeven van de volumes
die vrijkomen alsook van de gegenereerde
transporten.
Figuur 2-20
Conceptschets aanleg ecovallei

3
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Maaiveld: 90 m taw

Niveau waterloop: 61,9 - 61 m taw

Legende
Teelaarde

Tout-venant (grind)

Industriezand

Deklagen

Tussenzand (bouwzand)

Ligniet

Tout-venant = onbewerkte delfstof die wordt ontgonnen in grind- en zandontginningen. Hier betreft het grindig pakket tussen afdeklaag en bouwzandlaag.
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Uitgraving onder de brugstructuur
Met de grootste zorg worden de teelaarde, deklaag, tout-venant bouwzand
afgegraven. Dit gebeurt eveneens met graafmachines. Daarbij wordt zeer omzichtig te
werk gegaan ter hoogte van de brugpijlers. De aan te houden taluds onder de brug
worden in functie van stabiliteit strikt gerespecteerd. In Figuur 2-21 is weergegeven
hoe vervolgens in verschillende stappen de grondstoffen onder de bruggen kunnen
worden afgegraven. Stap 0 komt m.a.w. overeen met de hierboven beschreven fase 5
(nl het gerealiseerde brugdek).

0

1

De voorgestelde werkwijze werd voornamelijk in de jaren ’70 veelvuldig toegepast.

2

3

4

Figuur 2-21
Stappenplan afgraven grondstoffen onder de aangelegde viaduct
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2.5.3

[ Deel 2 – voorgenomen project ]

Kenmerken grindwinning en winning bouwzand
Het grinddecreet legt een aantal randvoorwaarden op aan de grindwinning die louter tot doel heeft de ecovallei te realiseren en daarmee valt onder artikel 2,
16° van het grinddecreet ‘grindwinning bij infrastructuurprojecten: de bedoelde of onbedoelde grindwinning die optreedt bij werken aan of het aanleggen
van infrastructuur van openbaar nut die zelf niet de exploitatie van grind tot doel hebben’. De randvoorwaarden volgend uit het grinddecreet zijn :
•

De winning van grind is enkel toegestaan op de percelen waarop de infrastructuurwerken worden uitgevoerd;

•

De grindwinning moet beperkt blijven tot de ontgraving die noodzakelijk is voor de volledige realisatie op de percelen van het aangewezen
infrastructuurwerk, met inbegrip van de berging van de ontgraven gronden.

De verwerking van grind zal gebeuren buiten de projectzone. Vanuit duurzaamheidsprincipes wordt het grind afgevoerd naar grindverwerkers die het dichtst
bij de projectzone gelegen zijn.
Vermits de realisatie van het viaduct en de ecovallei in een beperkte tijdsspanne zal gebeuren, zal ook de grindwinning in de tijd gelimiteerd zijn. Dit
impliceert een hoog ontginningsritme.
Om de transportstromen van grind naar de verwerkingsfabrieken en de hieruit volgende milieuhinder te beperken, zal het aangewezen zijn om grind tijdelijk
te stockeren.
Het project-MER zal m.b.t. de grindwinning randvoorwaarden formuleren die de milieuhinder zullen beperken :

2.5.4

•

Geschikte locaties voor stockage van teelaarde, deklagen en indien nodig voor grind en bouwzand afbakenen;

•

Randvoorwaarden opleggen met betrekking tot de gewenste afvoerroute voor grind en bouwzand;

•

Randvoorwaarden opleggen aan het afvoerritme van grind naar de verwerkingsinstallaties;

•

Geschikte transportroutes tussen projectzone en potentiële grindverwerkers.

Herstructurering
De niet-bruikbare lagen (dekgronden en sprietlaag) kunnen gebruikt worden bij de herstructurering, namelijk voor de vormgeving van de ecovallei en de
inrichting van de taluds.

2.5.5

Grootte-orde van termijn waarbinnen het project wordt uitgevoerd
De aanleg van de brugstructuur zal vanaf de start tot eindfase een grootte-orde van 1 tot 2 jaren in beslag nemen. De streeftermijn voor de aanleg van de
ecovallei wordt, rekening houdend met de huidige ontginningsritmes in de nabij gelegen groeves, geschat op 5 jaren. Als grenswaarde wordt een maximale
termijn van 10 jaren vooropgesteld.
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2.6

Alternatieven

2.6.1

Te bestuderen locatiealternatieven voor de ecovallei
Het haalbaarheidsonderzoek ‘ecovallei’ onderzocht twee scenario’s voor de afgraving met het oog op de realisatie van de ecovallei. Beide scenario’s zijn
gelegen binnen de zoekzone voor realisatie van de ecovallei en kunnen in termen van het milieueffectonderzoek beschouwd worden als locatiealternatieven.
Beide scenario’s gaan uit van de afgraving van de westelijke zone binnen de zoekzone maar verschillen van
elkaar qua ruimtebeslag en de te realiseren herstructureringsreliëfs.
In het project-MER zullen beide scenario’s (uitgebreid beschreven in paragraaf 2.1.7.2) als volwaardige
locatiealternatieven worden bestudeerd. Het betreft :
•

Locatiealternatief 1 met een gekubeerd volume grind en bouwzand van 5,6 mio ton en een
grondverzet bestaande uit 1,05 mio m³ afdekgronden en 250.000 m³ spriet (cfr figuur 2-6);

•

Locatiealternatief 2 met een gekubeerd volume grind en bouwzand van 7,2 mio ton en een
grondverzet bestaande uit 1,3 mio m³ afdekgronden en 350.000 m³ spriet (cfr figuur 2-7).

Het project-MER zal bovendien een locatiealternatief 3 bestuderen dat de kortste afstand tussen de 2
groeves overbrugt en op die manier een minimaal ruimtebeslag impliceert. Tegenover dit minimaal
ruimtebeslag staat een beperkt vrijkomend volume grind en bouwzand.
Figuur 2-22
Scenario 3: kortste afstand tussen beide groeves

In het MER zal de milieuhaalbaarheid van de 3 locatiealternatieven worden bestudeerd.

2.6.2

Te bestuderen varianten voor de viaduct
Het haalbaarheidsonderzoek ‘ecovallei’ onderzocht meerdere varianten voor de te realiseren viaduct. Op basis van veiligheidsaspecten, stabiliteit, technische
haalbaarheid en raming van de kostprijs werd gezocht naar de optimale combinatie tussen het aantal pijlers en de overspanning.
Volgende varianten werden afgewogen :
•

Variant 1 met een overspanning van 150 m, bestaande uit een gewapende koker, met 4 ondersteuningen, boorpalen van 120 cm diameter, 3
boorpalen per ondersteuning, wat het totaal aantal pijlers brengt op 24;

•

Variant 2 met een overspanning van 250 m, bestaande uit een koker in voorgespannen beton, met 4 ondersteuningen, diepwanden van 3x1,5m, met
2 diepwanden per ondersteuning, wat het totaal aantal pijlers brengt op 16.

In het haalbaarheidsonderzoek ‘ecovallei’ werd rekening houdend met geometrische kenmerken, geotechnische data, ruimtelijke impact en architectuur en
tenslotte uitvoering en fasering van de werken, een technisch meest haalbare variant voor de viaduct gekozen. De meest optimale combinatie tussen het
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aantal pijlers en de overspanning betrof een viaduct met een overspanning van 180 m, bestaande uit een koker in voorgespannen beton, op 2 plaatsen
ondersteuningen bestaande uit 3 boorpalen per ondersteuning en boorpalen met een diameter van 150 cm. In totaal worden 12 pijlers voorzien. We noemen
deze gecombineerde variant verder variant 3.
Bij voorbaat werden varianten zonder pijlers maar met een constructie boven het brugdek (zogenoemde boogbruggen) niet beschouwd omdat ze enerzijds
veel duurder zijn (en de haalbaarheid van het concept ecovallei in belangrijke mate wordt bepaald door de financierbaarheid ervan) en anderzijds omwille van
de
de aanzienlijke visuele impact van een dergelijke constructie boven maaiveldniveau (gemiddelde hoogte bedraagt 1/7 van de brugoverspanning) op de
landschappelijk zeer waardevolle omgeving.
Het project-MER zal de milieuhaalbaarheid van de 3 varianten voor de viaduct bestuderen.

2.6.3

Te bestuderen inrichtingsalternatieven voor de ecovallei
Het enige inrichtingsalternatief, namelijk een ecoduct in plaats van een ecovallei, is bij voorbaat uitgesloten. De verantwoording van deze uitsluiting kwam
reeds aan bod in paragrafen 2.4.2, 2.4.3 en 2.4.4.
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3

3

BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE
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3.1

Discipline bodem

3.1.1

Geologische en geomorfologische situering

[ Deel 3 – beschrijving
referentiesituatie]

De geologische opbouw van de ondergrond in de ruime omgeving van de zoekzone voor de ecovallei is sterk variërend, zowel wegens de aanwezigheid van
breuken als door de aard van het afzettingsmateriaal. De voor deze studie relevante geologische formaties behoren tot het Kwartair.
De aard en de dikte van de Kwartaire afzettingen zijn in hoge mate geïnduceerd door tectonische activiteit (opheffing van het Brabant-Ardennen-Eifel Massief
en subsidentie van de Roerdalslenk) èn klimaatveranderingen, meer bepaald het voorkomen van de ijstijden vanaf het begin van het Kwartair (Pleistoceen).
Tijdens de ijstijden vond een intensieve hellingserosie en correlatieve sedimentatie in de rivierdalen plaats waardoor de rivierafzettingen uit deze periode,
waaronder ook de Maasafzettingen, dik en wijd verspreid zijn. Deze periode kenmerkt zich voor de Maasvallei door het periodiek afzetten en eroderen van
stenig of zandig materiaal, oorspronkelijk door de Maas en de Rijn samen, later door de Maas alleen. De Maas sneed hierbij herhaaldelijk in, in haar eigen
puinkegel wat het ontstaan heeft gegeven aan verschillende terrassen. Deze fluviatiele erosie werd daarbij geïntensifieerd door een sterk breukgebonden
subsidentie van de Roerdalslenk.
Onder de kwartaire grind- en zandlagen komen zand- en kleilagen van Tertiaire ouderdom voor die naar het noorden hellen.
De zoekzone voor de ecovallei is gesitueerd op de rand van het Kempens Plateau. Het Kempens Plateau of het hoogterras van de Maas is gevormd tijdens het
vroeg Pleistoceen; het is in feite niets anders dan de goed bewaarde westelijke helft van een grote puinkegel die gedurende de Elster ijstijd door de Maas
werd afgezet. In deze zand en grindhoudende fluviatiele afzettingen, die tot 20 m dik kunnen zijn, komen soms dikke leemlenzen voor. De basis van deze
rivierafzetting is zeer onregelmatig. Het hoofdterras is van de lagere terrassen gescheiden door een steilrand. In het studiegebied is deze rand noord-zuid
gericht.
Het hoogterras, dat ongeveer één vijfde van Limburg beslaat, is bedekt met droge zandgronden met eventuele grindbijmenging uit het kwartair.

Het reliëf is overwegend vlak tot golvend; zacht afhellend van 104 m in Lanaken in het zuiden naar 50 m in het noorden in Lommel. Ten westen van de
zoekzone blijft het reliëf op constante hoogte (90 m). Ten oosten ligt de steilrand. Hier komen over korte afstand soms niveauverschillen voor van 20 m en
meer. Ten behoeve van de zand- en grindwinning werd de steilrand op verschillende plaatsen, zoals te Waterloos-Maaseik, in Maasmechelen "Onder de Berg"
en aan de Kikmolen vergraven en ontstonden natte groeven, waaronder de bestaande zandgroeven van Berg en Opgrimbie.
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3.1.2

Bodemkundige bespreking
Kaart 3-1 – Bodemkaart

Het typische bodemprofiel dat we op het Kempens plateau aantreffen is de podsol, een bodem die van nature voedselarm is en met een lage pH. Dit profiel is
karakteristiek voor bodems die lange tijd met heide en naaldbomen begroeid zijn geweest. Door de neerslag worden de mineralen langzamerhand uit de
bovenste bodemlaag gespoeld. De afgestorven plantendelen verteren moeilijk en vormen een zure, soms venige ruwe humuslaag. Deze humuszuren spoelen
met het regenwater naar beneden en verbinden zich met de bodemmineralen tot oplosbare complexe verbindingen. Op enige diepte slaan ze neer, kitten de
zandkorrels aaneen en vormen na een tijd een harde laag.
De bodems gelegen binnen de zoekzone voor de ecovallei worden getypeerd als ‘droge zandbodems’ en beperkt ook ‘vochtige zandbodems’. De
bodemprofielen die we binnen de zoekzone aantreffen zijn :
•

Zbf1t : droge zandgronden gronden weinig duidelijke humus of/en ijzer B horizont, met dunne A-horizont (< 40 cm dik) en met grindbijmenging;

•

Zbg1t : droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont, met dunne A-horizont (< 40 cm dik) en met grindbijmenging;

•

Zcg1t : matig droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont, met dunne A-horizont (< 40 cm dik) en met grindbijmenging.

In bijlage zijn 5 beschrijvingen van grondboringen die in 2009 zijn uitgevoerd in het projectgebied weergegeven.
De bovenste laag is zandig, is maximaal 8 m dik. Ten noorden van de snelweg blijkt deze laag niet voor te komen.
Hieronder bevindt zich de grindlaag die 7 tot 12,5 m dik is.
De laag bouwzand onder de grindlaag en boven de grondwatertafel is 9 tot 13 m dik.
Enkel in de boring gelegen ten zuiden van de snelweg aan de oostzijde van het projectgebied, werd een bruinkoollaag aangetroffen van bijna 4 m dik.
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3.2

Discipline water

3.2.1

Hydrografische situering

[ Deel 3 – beschrijving
referentiesituatie]

Kaart 3-2 – Reliëf en Hydrografie

Het rivierennet van het Kempisch plateau behoort tot twee grote bekkens : het Schelde- en het Maasbekken. De grens tussen de 2 bekkens loopt ongeveer
ter hoogte van de gemeentegrens As-Zutendaal met Maasmechelen-Lanaken. De zoekzone voor de ecovallei behoort tot het Maasbekken. De beken in het
Kempisch plateau die behoren tot het Maasbekken, hebben meestal een dieper en smaller dal uitgeschuurd. De beken worden gevoed door het diffuus
uitvloeiend grondwater. Bij de overgang van het Kempisch plateau naar de alluviale vlakte wordt de beekvallei breder, de dalwanden verdwijnen en het verval
wordt veel kleiner.
Belangrijke waterloop in de omgeving van de zoekzone voor de ecovallei is de Kikbeek. Deze waterloop ontvangt momenteel het water uit de ontginningsplas
Opgrimbie. Om het waterpeil in deze ontginningsplas constant te houden loopt het water via een overloopdam naar de Kikbeek.

3.2.2

Waterkwaliteit

3.2.2.1

Methodiek
De aanwezigheid van aquatische macro-invertebraten in relatie tot de waterkwaliteit wordt geevalueerd door gebruik te maken van de Belgische Biotische
Index (BBI). Deze methode steunt op het principe dat bij toenemende verontreiniging een vermindering van het aantal soorten optreedt, waarbij de meest
verontreinigingsgevoelige soorten het eerst verdwijnen. In Tabel 1 wordt een indeling van de biotische indices in kwaliteitsbeoordelingsklassen weergegeven.
Tabel 1: Indeling van de biotische indices in kwaliteitsbeoordelingsklassen
Klasse

biotische index

beoordeling

I

9 – 10

weinig tot niet verontreinigd

II

7–8

weinig verontreinigd

III

5–6

verontreinigd; kritische toestand

IV

3–4

zwaar verontreinigd

V

1–2

zeer zwaar verontreinigd

De index die in het kader van dit MER gebruikt wordt voor de fysico-chemische waterkwaliteit is de basis-PRATI-index (bPI). Deze index combineert de
volgende parameters welke determinerend zijn voor de zuurstofhuishouding van een waterloop :
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•

% verzadiging aan O2;

•

Het biochemisch zuurstofverbruik (BOD205);

•

Het gehalte aan ammoniakale stikstof (NH3).
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Aan de hand van de transformatieformules ontwikkeld door PRATI worden de gemeten waarden per parameter omgezet tot een vergelijkbare kwaliteitsindex
(Tabel 2). De basis-PRATI-index (bPI) is het gemiddelde van de PRATI-index voor de drie bovenvernoemde parameters. Op basis van deze index komt men tot
de kwaliteitsbeoordelingsklassen weergegeven in Tabel 3.
Tabel 2 : Kwaliteitsbeoordeling per parameter volgens de PRATI-index.
Klasse

O2-verzadiging

COD

BOD

NH3

(%)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

1

88 – 112

≤ 10

≤ 1,5

< 0,1

2

75 – 125

> 10 - 20

> 1,5 - 3,0

> 1,0 - 0,3

3

50 – 150

> 20 - 40

> 3,0 - 6,0

> 0,3 - 0,9

4

20 – 200

> 40 - 80

> 6,0 - 12,0

> 0,9 - 2,7

5

≤ 20 - > 200

> 80

> 12,0

> 2,7

Tabel 3 : Kwaliteitsbeoordeling volgens de basis-PRATI-index (bPI).
Klasse

BPI

kwaliteitsomschrijving

1

0,1 – 1

niet verontreinigd

2

>1–2

aanvaardbaar

3

>2–4

matig verontreinigd

4

>4–8

verontreinigd

5

> 8 – 16

zwaar verontreinigd

6

> 16

zeer zwaar verontreinigd

Voor de structuurkenmerken van niet-tijgebonden waterlopen zijn de volgende parameters van belang (Bervoets & Schneiders, 1990) :
•

Het meanderend patroon : meandering is één van de meest fundamentele kenmerken van de rivier en is belangrijk omdat het een differentiatie van
de stroomsnelheid doet ontstaan en een daaruit voortvloeiende ecologische diversiteit;

•

Het pool-riffle-patroon (of stroomkuilenpatroon) : in een natuurlijke rivier zal men tussen de pools (diep) en riffles (ondiep) steeds dezelfde relatieve
afstand aantreffen, namelijk tussen 5 en 7 rivierbreedtes. De afwisseling van diepten en ondiepten, gecombineerd met de ermee verbonden
afwisseling tussen modderig en grof bodemmateriaal is van belang voor de meeste waterorganismen;

•

Holle oevers : naargelang de soort organismen hebben holle oevers hun betekenis als schuilplaats die bescherming biedt tegen stroming en
predatoren. De aanwezigheid van holle oevers is samen met de aanwezigheid van voedsel één van de bepalende factoren voor de aan- of
afwezigheid van bepaalde soorten.
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3.2.2.2

[ Deel 3 – beschrijving
referentiesituatie]

Bespreking waterkwaliteit Kikbeek
Kaart 3-3 – Situering VMM-meetpunten

Tot voor kort loosde SCR Sibelco nv in de Kikbeek vanuit de fabriek Berg. Nu de fabriek Berg ontmanteld is en de nieuwe verwerkingsfabriek MHZ
operationeel is, gebeurt de lozing vanuit de nieuwe fabriek MHZ via de lozingsleiding langs de Smeetslaan naar het aantakpunt (ter hoogte van vroegere
fabriek Berg) op de bestaande lozingsleiding. Deze lozingsleiding loopt naar de baangracht langs de E314 die uitmondt in de Kikbeek.

De structuurkwaliteit van de Kikbeek is afgeleid van het ‘Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het
Vlaamse Gewest’ voor het Maas- en Netebekken. De structuurkwaliteit voor de Kikbeek is matig tot zwak.

De VMM-meetpunten op de Kikbeek zijn in onderstaande tabel opgenomen en gesitueerd op Kaart 3-3.
Tabel 4 : VMM-meetpunten op de Kikbeek
VMMmeetpunt

Waterloop

Gemeente

Omschrijving ligging

X-coördinaat
(Lambert)

Y-coördinaat
(Lambert)

139700

KIKBEEK

MAASMECHELEN

FC – zijweg Dr Haubenlaan (Maasweg); Bio – 100m

244766

184401

MAASMECHELEN

Maasmechelen, Vaartstraat, opw kanaal, thv hangar, opw
brug
244002

184031

183252

139800
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KIKBEEK

139802

KIKBEEK

MAASMECHELEN

Maasmechelen, thv oprit autostrade, neem weg
"Maasmechelen Leisure Valley", afw brugje (FC) opw brugje
(BBI)
244086

139805

KIKBEEK

MAASMECHELEN

Maasmechelen, Gewestweg (N78) thv zijweg Breitwaterstr,
afw weg
243095

182849

139810

KIKBEEK

MAASMECHELEN

Opgrimbie, weg naar
zandgroeve en camping

183338

Zutendaal,

rechts

zijweg

naar
240026

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

77/268

De meetresultaten voor de periode 1993-2009 voor de biotische index en de prati-index op de Kikbeek zijn in onderstaande tabellen weergegeven.
Tabel 5 : Biotische index sinds 1993 voor meetpunten op de Kikbeek

VMM-MEETPUNT

93

94

95

96

97

98

99

00

01

139700

2

2

2

2

2

2

2

2

2

139800

2

5

3

2

5

4

4

02

03

04

05

06

2

5

4

5

4

3

3

4

139802

07

08
7

2

139805

5

4

139810

7

7

09

5
4
8

De BI-meetresultaten voor de Kikbeek wijzen op een matige tot slechte waterkwaliteit in de middenloop van de Kikbeek. Ter hoogte van het studiegebied, dus
in het meest stroomopwaartse meetpunt (139810) heeft de Kikbeek een goede biologische waterkwaliteit. Opvallend is de recente verbetering van de
waterkwaliteit in het meest stroomafwaartse meetpunt (139700) en ook in het meetpunt ter hoogte van de verkeerswisselaar op de E314 (139802).

Tabel 6 : Prati-index sinds 1993 voor meetpunten op de Kikbeek
VMM-MEETPUNT

93

94

95

96

97

98

99

00

01

139700

5.0

4.7

4.3

5.4

5.4

4.5

4.8

3.8

4.8

139800

2.8

2.4

3.7

4.6

5.0

4.4

4.6

4.0

4.3

02
4.6

03

04

05

06

07

08

3.4

3.5

3.8

4.2

3.8

3.0

4.0

4.8

5.7

4.5

6.9

5.9

5.0

4.6

5.0

5.2

4.3

3.5

0.9

0.7

0.6

139802
139805

2.9

139810

0.7

09

2.5

De resultaten voor de Prati-index wijzen op een niet verontreinigde Kikbeek ter hoogte van het studiegebied. De Kikbeek is verontreinigd in haar middenloop
en matig verontreinigd in het meest stroomafwaartse meetpunt.

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

78/268

3.2.2.3

[ Deel 3 – beschrijving
referentiesituatie]

Gegevens waterkwaliteit ontginningsplassen
In groeve Berg worden regelmatig staalnames gedaan. In onderstaande tabel zijn de meetresultaten voor 2011 weergegeven. Het betreffen
waterkwaliteitsgegevens voor een plas tijdens ontginning. Voor zwevende stoffen, COD en Fe worden de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater
overschreden (in het rood weergegeven). De hoge waarde voor zwevende stof is kenmerkend voor een plas tijdens ontginning. Het hoge ijzergehalte wijst op
de grondwaterrelatie van het groevewater. COD staat voor de hoeveelheid oxideerbaar materiaal aanwezig in de plas en maakt geen onderscheid tussen
biologisch actieve organische stoffen en biologisch inactieve organische stoffen. Een hoge waarde is kenmerkend voor stilstaand water.

Zwevende Stoffen Zwevende_Stoffen
Bezinkbare
Bezinkbare_st_10
Stoffen
Bezinkbare_st_15

ECOVALLEI

2011/02
302.0

2011/04
308.0

2011/05
330.0

2011/06
510.0

2011/07
596.0

2011/08
314.0

2011/09
278.0

2011/10
224.0

2011/12
22.4

mg/l

0.3

0.2

0.3

0.4

0.0

0.2

0.0

0.3

0.2

0.3

ml/l

0.5

0.4

0.3

0.4

0.0

0.4

0.0

0.3

0.2

0.3

ml/l

Bezinkbare_st_20

0.5

0.4

0.5

0.5

0.0

0.4

0.0

0.3

0.3

0.4

ml/l

Bezinkbare_st_30

0.5

0.6

0.5

0.5

0.0

0.6

0.0

0.4

0.3

0.4

ml/l

Bezinkbare_st_60

0.6

0.8

0.6

0.6

0.0

0.6

0.0

0.5

0.3

0.4

ml/l

0.7

0.8

0.7

0.6

0.0

0.6

0.0

0.5

0.4

0.4

ml/l

0.3

0.2

0.3

0.2

0.0

0.2

0.0

0.3

0.2

0.3

ml/l

Geleidbaarheid

Bezinkbare_Stoffen
Bezinkbare_stoffen_
5
Geleidbaarheid

261

288

246

285

264

268

288

152

192

122

µS/cm

pH

PH

7.60

7.50

7.60

7.60

7.20

7.40

7.40

7.60

7.80

8.00

212.00

188.00

266.00

251.00

256.00

222.00

198.00

175.00

160.00

140.00

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

50

53

50

50

55

58

60

63

60

55

COD

COD

BOD_5_20

BOD_5_20

Sulfaten

Sulfaat

Chloriden

Chloride

52

56

54

54

60

53

56

60

60

40

mg/l

Fosfor totaal

P_Totaal

0.076

0.059

0.135

0.149

0.066

0.112

0.083

0.102

0.092

0.099

mg/l

P_Totaal

0.076

0.059

0.135

0.149

0.066

0.112

0.083

0.102

0.092

0.099

mg/l

N_Kjeldahl

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

mg/l

N_NO2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

mg/l

N_NO3

1.40

1.30

1.40

1.20

1.50

1.40

1.10

1.20

1.40

1.40

mg/l

N_Totaal

1.40

1.30

1.40

1.20

1.50

1.40

1.10

1.20

1.40

1.40

mg/l

Stikstof totaal
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2011/01
328.0

mg O2/l
mg O2/l
mg/l

Fe
Fe
Zware metalen in As
oplossing
Cd

2.61

2.44

3.41

3.22

1.35

0.98

1.15

3.50

2.25

3.58

mg/l

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

mg/l

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

mg/l

Cr

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.006

0.008

0.014

mg/l

Cu

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

mg/l

Ni

0.016

0.008

0.009

0.010

0.011

0.015

0.011

0.000

0.000

0.009

mg/l

Pb

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

mg/l

Zn

0.009

0.006

0.004

0.007

0.006

0.014

0.014

0.009

0.010

0.011

mg/l
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3.2.3

Hydrologische situering
De basis van het watervoerend pakket wordt gevormd door de Formatie van Boom. De top van deze kleiafzetting helt vrij steil af in noordelijke richting. Boven
deze klei bevindt zich een freatisch watervoerend pakket dat in noordelijke richting in dikte toeneemt. Dit pakket bestaat uit de zandige Tertiaire formaties
(waarvan de zanden van de Formatie van Bolderberg de belangrijkste zijn) die één watervoerend geheel vormen met het bovenliggende Pleistocene
grindpakket. Belangrijk is het grote verschil in doorlatendheid tussen deze grinden en de onderliggende zanden.
De zoekzone voor de ecovallei is gesitueerd op de rand van het Kempens Plateau. Nabij de rand van het Kempens Plateau bevindt het freatisch waterpeil zich
op grote diepte zodat de Pleistocene grindafzettingen er volledig ontwaterd zijn. In de omgeving van de zoekzone voor de ecovallei bevindt het grondwater
zich op ca.30 m onder maaiveld, in de Formatie van Bolderberg.

3.2.4

Bespreking huidige situatie voor hydrologische systeem van de zandwinningsplassen
De ecovallei zal gesitueerd zijn in de zone tussen de zandgroeve Berg (momenteel in ontginning) en de inmiddels geherstructureerde zandgroeve Opgrimbie.
Het zand dat in groeve Berg wordt ontgonnen wordt momenteel verwerkt in de verwerkingsfabriek Berg nabij de groeve. De groeve Berg bestaat uit 2
plassen, Berg Noord en Berg Zuid, die op verschillende waterpeilen worden ontgonnen.
De huidige waterpeilen in de 2 plassen van groeve Berg zijn af te leiden uit recente meetgegevens. In Berg Noord is het waterpeil ca.59 m TAW. In Berg Zuid
is het waterpeil ca.60,2 m TAW. Een echte periodiciteit (met vaste periode en amplitude) in het groevepeil is er niet. In theorie is er een zomer- en
wintereffect mogelijk : hogere grondwaterstand in de lente geeft betere groevevoeding, terwijl lagere grondwaterstand na de zomer omgekeerd effect kan
hebben.
In de groeve Berg is momenteel een wateroverschot dat via de fabriek Berg wordt afgevoerd naar de Kikbeek. Dit gebeurt door het pompen van dat overschot
naar de fabriek en vervolgens via de bestaande lozingsleiding vanaf de fabriek Berg naar de baangracht langs de E314 die verder leidt naar de Kikbeek.
Men kan zich de vraag stellen waarom in de huidige situatie, rekening houdend met een wateroverschot in groeve Berg, dit wateroverschot niet wordt
aangewend om het toekomstige en definitieve plaspeil voor groeve Berg Zuid van 61,9 m TAW nu al te realiseren. De reden hiervoor is de positie van het
huidige boosterstation. Het bestaande boosterstation dat de zandzuiger verbindt met de fabriek Berg bevindt zich op een niveau lager dan 61,9 m TAW zodat
eerst het boosterstation vervangen dient te worden vooraleer het definitieve plaspeil ingesteld kan worden.
Het plaspeil in de groeve Opgrimbie is momenteel 61 m TAW, gerealiseerd via opstuwing. De stuw of overloopdam tussen de groeve Opgrimbie en de Kikbeek
werd geconstrueerd om het peil van de groeve Opgrimbie actief te kunnen beheren. Het is dit peil in de groeve Opgrimbie dat in belangrijke mate de
ecohydrologische effecten ter hoogte van zowel Kikbeekvallei als Ziepbeekvallei beïnvloedt. Met dit (actief beheerde) peil van 61 m TAW zijn de ecologische
effecten positief (verhoogde grondwatervoeding van Kikbeekvallei en significante vernatting van de bovenlopen van de Ziepbeekvallei).
In groeve Opgrimbie zijn geen peilschommelingen mogelijk door het systeem met overloopdam, dat het vaste peil van 61 m TAW garandeert. Ook hier is een
peilverandering enkel mogelijk als ten gevolge van een algemene daling van het freatische peil een verminderde voeding vanuit de omgeving optreedt.

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

80/268

[ Deel 3 – beschrijving
referentiesituatie]

3.2.5

Bespreking ontwikkelingsscenario voor hydrologische systeem van de zandwinningsplassen

3.2.5.1

Bespreking hydrologische systeem bij exploitatie groeve Mechelse Heide Zuid
De groeve LBU of Mechelse Heide Zuid is gelegen ten noordwesten van de groeve Berg en is de voormalige grindgroeve die weldra (volgens de huidige
inzichten : aanvang in 2013) door SCR Sibelco nv zal worden uitgediept in functie van natte zandwinning. Voor de aanvang van deze ontginning moest de
verwerkingsfabriek Berg verplaatst worden naar groeve Mechelse Heide Zuid. De nieuwe fabriek MHZ is inmiddels (sinds 2011) actief en de fabriek Berg is
ondertussen ontmanteld. Dit betekent dat, zolang in groeve Berg zandontginning plaatsvindt, er een transportwaterstroom (hydraulisch verpompen van
zand-watermengsel via een aan te leggen zandtransportleiding tussen Berg en Mechelse Heide Zuid) noodzakelijk is naar de nieuwe zandverwerkingsfabriek.

In de periode dat zand wordt ontgonnen in de twee groeves tegelijkertijd zijn de verwachte ecohydrologische effecten beperkt.

Als de groeve Berg is uitgeput en de transportwaterstroom naar de fabriek MHZ wegvalt, zullen peildalingen optreden in de groeve MHZ. Deze peildalingen
zijn ecologisch ongewenst. Het MER “Exploitatie te Maasmechelen door SCR Sibelco nv” van 2005 opgemaakt voor de groeve MHZ zocht naar maatregelen
om deze peildalingen te milderen. Het MER stelde daarop voor om de zandtransportleiding te behouden na uitputting van groeve Berg en hierlangs
suppletiewater van Berg naar MHZ te pompen zolang de groeve MHZ in exploitatie is. In de groeve Berg is immers ten allen tijde overtollig water beschikbaar.

3.2.5.2

Bespreking hydrologische systeem na exploitatie groeve Mechelse Heide Zuid
In de geohydrologische studie (in opdracht van SCR Sibelco nv) van 2008 (opgenomen als bijlage bij dit MER) naar de mogelijk te realiseren plaspeilen in
groeve Berg en groeve MHZ werd de hydrologische haalbaarheid van een ecovallei nagegaan, als duurzame oplossing voor waterbeheer na exploitatie van de
groeves.

De onderzoeksvraag die in deze geohydrologische studie wordt beantwoord, is dubbel :
1.

Het doorrekenen van de vereiste aan te voeren watervolumes voor het fixeren van een vast peil van 70,5 m TAW, in casu het gemodelleerde postexploitatiepeil, in de groeve MHZ vanaf het ogenblik dat de eerste belangrijke oppervlakten natte natuur worden opgeleverd;

2.

Het berekenen van het zo snel als mogelijk in te stellen, hoogst mogelijke, definitieve waterpeil voor Berg Zuid dat kan worden aangehouden tijdens
exploitatie rekening houdend met de beschikbare volumes ‘overtollig water’.

Voor elke situatie wordt de overtollige hoeveelheid water in Berg (N en Z samen) gemodelleerd. Dit volume is voornamelijk belangrijk in de postexploitatiefase (dus na ontginning van groeve Mechelse Heide Zuid) als de lozing vanaf de fabriek MHZ stopt en dus ook de verpomping van suppletiewater
vanaf Berg naar MHZ stopt.
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De overtollige watervolumes in groeve Berg in de situaties tijdens exploitatie zijn erg beperkt (minder dan 102.000 m³per jaar + 350.000m³ per jaar van de
fabriek te MHZ) en kunnen worden afgevoerd naar de Kikbeek.

Na de exploitatie van groeve MHZ dient ca.678.000 m³per jaar te worden afgevoerd om het definitieve peil in groeve Berg van 61,9 m TAW te handhaven en
een peilstijging te vermijden.
Voor de afvoer van deze 678.000 m³per jaar (of vanuit groeve Berg naar de Kikbeek) stelde de geohydrologische studie volgende 2 manieren voor :
•

Pompen van overtollige water uit de groeve Berg naar de fabriek Berg en verder via gravitaire afvoer langsheen het tracé van de bestaande
lozingsleiding vanaf de fabriek Berg naar de baangracht langs de E314 die verder leidt naar de Kikbeek. Om duurzaamheidsredenen werd in dat geval
afvoer in open gracht voorgesteld;

•

Onder de E314 door naar de groeve Opgrimbie en verder via de overloopdam naar de Kikbeek. Deze afvoer kan dus gravitair gebeuren aangezien het
geplande plaspeil in de groeve Berg Z 61,9 m TAW bedraagt terwijl de groeve Opgrimbie opgestuwd is tot 61 m TAW en de afstand tussen beide
groeven slechts enkele honderden meter bedraagt.

Deze laatste mogelijkheid die werd geschetst in de geohydrologische studie van 2008 heeft mede aanleiding gegeven tot het concept ecovallei die deze
gravitaire afvoer mogelijk maakt (zie ook deel 2.4).
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3.3

[ Deel 3 – beschrijving
referentiesituatie]

Discipline flora en fauna
Kaart 3-4 – Biologische waarderingskaart

Kaart 3-5 –Geactualiseerde Biologische waarderingskaart

De biologische waarderingskaart voor de omgeving (kaart 3-4) van de te realiseren ecovallei toont de aanwezigheid van volgende ecotopen :
•

Ao: oligotrofe waterpartij;

•

Ap: diepe waterpartij;

•

Cg : droge struikheidevegetatie;

•

Cgb : droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag;

•

Cm : (gedegradeerde) heide met dominantie van Pijpestrootje;

•

Cmb : door Pijpestrootje gedomineerde heide met struik- of boomopslag;

•

Ce : vochtige tot natte dopheidevegetatie;

•

Ha: struisgrasland;

•

Kc: groeve;

•

Kd: dijk

•

Ktha: talud met struisgrasvegetatie (i.e. de snelwegberm)

•

Qb: eikenberkenbos

•

Sgu : gaspeldoornstruweel;

•

Sgb: bremstruweel met boomopslag;

•

N : loofhoutaanplant;

•

Gml : gemengd loofhout;

•

Gmn : gemengd naaldhout;

•

Pp : aanplant van grove den.

Het projectgebied voor de ecovallei werd in mei 2011 geïnventariseerd wat resulteerde in een geactualiseerde ecotopenkaart (kaart 3-5).
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Droge heide (Cg) is in het projectgebied het dominante ecotoop qua oppervlakte. Al de andere ecotopen nemen slechts een beperkte oppervlakte in.
Droge heide is qua botanische diversiteit doorgaans laag (met andere woorden, er groeien een eerder beperkt aantal plantensoorten) maar is voor fauna een
zeer rijk ecosysteem. Voor meerdere diergroepen (reptielen, mieren, spinnen) geldt dat droge heide het meest soortenrijke ecotoop is. Met andere woorden,
in geen enkel ander ecotoop (in Vlaanderen) vindt men een hogere biodiversiteit voor die diergroepen. Daarnaast geldt voor de meeste andere diergroepen
(vogels, amfibieën, dagvlinders, sprinkhanen, loopkevers, …) de aanwezigheid van een aanzienlijk aantal zeer kenmerkende en zeer zeldzame soorten
gekoppeld aan droge heidevegetatie.

Volgende kenmerkende soorten zijn bekend van de droge heide in het studiegebied (Kikbeekbron) maar zijn niet allemaal in het projectgebied ecovallei
aangetroffen (de zone met voornamelijk droge heide die zou verdwijnen). Het overzicht is gebaseerd op eigen inventarisaties en literatuur:
•

Broedvogels: Nachtzwaluw (VRL-soort), Boomleeuwerik (VRL-soort), Boompieper (Rode lijst bedreigd), Geelgors (Rode lijst bedreigd),
Roodborsttapuit; belangrijk jachtgebied voor Wespendief (VRL-soort);

•

Wintergasten (vogels): jaarlijks Blauwe kiekendief (VRL-soort), Houtsnip,…;

•

Doortrekkende vogels: jaarlijks Draaihals enen niet jaarlijks pleisterende Kraanvogels (VRL-soort) en Grauwe kiekendief (VRL-soort); ;

•

Zoogdieren: Ree (talrijk in studiegebied, in hoge dichte heide met weinig verstoring);

•

Reptielen: Levendbarende hagedis en Gladde slang (HRL bijlage IV) (Engelen, 2006);

•

Amfibieën: droge heide is de zomerverblijfplaats van Heikikker en Rugstreeppad (HRL bijlage IV);

•

Libellen: droge heide is een belangrijk jachtgebied voor alle soorten libellen die zich aan vennen (=soortenrijkste ecotoop voor libellen in Vlaanderen)
voortplanten; vooral Rode-lijstsoorten als Beekoeverlibel, Tengere pantserjuffer en Bruine winterjuffer zijn door ons in aanzienlijke aantallen in
droge heide waargenomen (zie ook Lambrechts & De Knijf, 2006);

•

Dagvlinders: Kommavlinder, Kleine parelmoervlinder, Heivlinder, Heideblauwtje, Groentje en Bont dikkopje zijn alle 6 Rode-lijstsoorten waarvan
populaties bekend zijn van het studiegebied. De 3 eerstgenoemde soorten zijn typisch voor droge, zandige plekken binnen droge heide, de 3 overige
soorten verkiezen vochtige tot natte heide maar komen ook in droge heide voor;

•

Sprinkhanen: Blauwvleugelsprinkhaan, Heidesabelsprinkhaan, Veldkrekel, Zadelsprinkhaan, Wekkertje, Snortikker, Negertje en Gouden sprinkhaan
zijn Rode-lijstsoorten waarvan populaties bekend zijn van het studiegebied. De eerste 6 soorten zijn kenmerkend voor droge heide, de laatste 2
verkiezen vochtige heide maar worden evenzeer in droge heide aangetroffen. De meeste genoemde soorten vereisen een zekere aanwezigheid van
grassen (Pijpestro, bochtige smele, struisgrassen die van nature voorkomen in heide);

•

Lieveheersbeestjes: het Nationaal Park Hoge Kempen is één der hot spots in Vlaanderen voor de kenmerkende lieveheersbeestjes van droge heide.
In de Kikbeekbron zijn de bijzondere soorten Heidelieveheersbeestje (Chilocorus bipustulatus), Hiëroglyfenlieveheersbeestje (Coccinella
hieroglyphica) en Zwart lieveheersbeestje (Exochomus nigromaculatus) waargenomen;
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•

Mieren: tal van Rode-lijstsoorten zijn bekend van het gebied (zie Lambrechts & Vankerkhoven, 2006). Een belangrijke ‘soort’ is de ‘Rode bosmier’
(verzamelnaam voor meerdere sterk gelijkende soorten), die gebonden is aan oude heide en volgens Mabelis (1986) pas ca. 20 jaar na
(beheer)ingrepen terug koloniseert.

•

Spinnen: binnen deze faunagroep zijn er tientallen zeer goede indicatorsoorten voor het heide-ecosysteem; onderzoek door Lambrechts et al.
(2000a,b) en Lambrechts (2002) toonde de aanwezigheid van tientallen Rode-lijstsoorten aan, zowel in de droge heide in VNR Kikbeekbron als in
groeve Berg (noordelijk deel) als in de bermen van de E314 in het projectgebied. Er zijn kenmerkende soorten voor elk van de verschillende
successiestadia van heide maar er zijn vooral veel bijzondere soorten gebonden aan het pionierstadium van heide (gevonden op plagplaatsen en in
de groeves) evenals aan (stabiele oude) veenmosvegetaties. In de berm van de E314 is op dat moment zelfs een nieuwe spinnensoort voor België
ontdekt (zie ook Lambrechts et al. 2002). Momenteel loopt er onderzoek door Eugene Stassen op de voormalige akkers en aanpalende heide;

•

Loopkevers: in deze diergroep zijn er eveneens tientallen soorten zeer goed bruikbaar als indicatorsoorten voor het heide-ecosysteem; onderzoek
door Lambrechts et al. (2000a,b) toonde de aanwezigheid van meerdere Rode-lijstsoorten aan in de droge heide in VNR Kikbeekbron. Momenteel
loopt er onderzoek door Eugene Stassen op de voormalige akkers en aanpalende heide. Daaruit bleek dat de 2 onderzochte droge heide percelen
relatief arm waren aan bijzondere loopkevers vergeleken met de akkers die omgevormd zijn naar schrale graslanden of die als ecologische akker
beheerd worden. Bekende soorten van de droge heide zijn de Groene en Bronzen zandloopkevers (Cicindela campestris en C. hybrida). In 2010 is de
uitermate zeldzame Boszandloopkever (C. sylvatica) waargenomen op het ecoduct Kikbeek.

Belangrijk gegeven is dat binnen de verschillende diergroepen een belangrijk aandeel van de bijzondere soorten gebonden zijn aan pioniersituaties of
minstens aan de aanwezigheid van kaal zand. We vermelde Boomleeuwerik, Rugstreeppad, Heivlinder, Kommavlinder, Veldkrekel en blauwvleugelsprinkhaan
als voorbeelden.
Een beperkter aandeel aan Rode-lijstsoorten is kenmerkend voor oude heide.
De optimale situatie is de (kleinschalige) afwisseling tussen beide situaties inclusief tussen liggende successiestadia (vb. lage open heide).
Dit gegeven maakt dat (delen van) groeves die net verlaten zijn en waar de eerste fases van vegetatiesuccessie hun gang gaan, een zeer rijke fauna herbergen.

De beperkte met Pijpestro vergraste heide (Cm) is botanisch armer (door de vergrassing) dan goed ontwikkelde heide en wordt daarom vanuit botanisch
oogpunt slechts als matig waardevol ingeschat. Maar via fauna-onderzoek weten we dat een aanzienlijk aantal kenmerkende en zeldzame heidesoorten ook
of zelfs vooral hierin voorkomen (onder meer sprinkhanen, reptielen, Bont dikkopje,…), en dat het faunistisch als ‘waardevol’ kan bestempeld worden.

Een derde waardevol ecotoop is Eikenberkenbos (Qb). Het betreft hier een klein bosje met oude Wintereiken. Oud hakhout op zonnige plaatsen is zeer
interessant voor Vliegend hert, een Bijlage II soort die aangemeld is voor dit SBZ-gebied en bekend is van het noordelijk deel van de Mechelse Heide. Andere
bijzondere fauna met binding aan dit ecotoop zijn Boskrekel en Bruine eikenpage.
10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

85/268

In de voormalige ‘groeve Opgrimbie’, momenteel Vlaams natuurreservaat Kikbeekbron, komen tal van bijzondere vegetatietypes in de natte sfeer voor. Dit
gebied is in 2003 nauwkeurig gekarteerd door Ward Andriessen en deze gegevens zijn opgenomen in Lambrechts et al. (2004). We overlopen de voornaamste
vegetatietypes:
•

Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies (Lycopodio-Rhynchosporetum): in heel de oeverzone van de plas stond zeer veel Moeraswolfsklauw
(!!), Kleine en Ronde zonnedauw en Trekrus;

•

Oeverkruid-orde (Littorelletalia): Knolrus, Veelstengelige waterbies en Klein blaasjeskruid;

•

Vogelpootjes-associatie (Ornithopodo-Corynephoretum): Gewoon biggenkruid, Kleine leeuwentand, Zandblauwtje, Vogelpootje, Zandstruisgras,
Vroege haver, Zilverhaver en Dwergviltkruid;

•

Dophei-verbond (Ericion tetralices): Gewone dophei, Ronde zonnedauw, Veenknopjesmos, Trekrus en Moeraswolfsklauw;

•

Associatie van Struikhei en Stekelbrem (Genisto Anglicae-Callunetum): Struikhei, Grote wolfsklauw, Kruipbrem, Stekelbrem;

•

Enkele elementen van Nardetea (Klasse der heischrale graslanden): Pilzegge en Liggende vleugeltjesbloem.

Daarnaast zijn er nog tal van andere Rode-lijstsoorten gevonden die niet tot de genoemde types behoren, zoals Rosse vossenstaart, Naaldwaterbies,
Veenpluis, Bleekgele droogbloem en Gaspeldoorn.

In 2011 zijn in de Kikbeekbron, maar buiten het projectgebied ecovallei, volgende plantensoorten waargenomen die relevant zijn ifv streefbeelden.
•

Grondster, een kenmerkende pioniersoort van natte zandige of grindige oevers, is gevonden.

•

De aanwezigheid van Grote wolfsklauw en Liggende vleugeltjesbloem is bevestigd

Veldonderzoek door Jorg Lambrechts op 20 en 24 mei 2011 binnen het voorliggend project, toonde aan dat:
•

De oevers aan de noordwestrand van de grote waterplas, dus aansluitend bij het projectgebied, zijn als pioniervegetatie van natte heide te
beschouwen, en door ons als Ce gekarteerd bij update van de BWK. Er groeit zeer veel Moeraswolfsklauw en Ronde zonnedauw, aangevuld met lage
aantallen Dopheide en veenmossen. De Rode-lijstsprinkhaan Zanddoorntje is op de oever aangetroffen. Het is een kenmerkende soort van natte kale
(ven)oevers;

•

De hellingen in het noordwestelijk deel van de voormalige groeve, dus aansluitend bij het projectgebied, evolueren vooralsnog niet tot droge heide
(Cg) maar zijn begroeid met een vegetatie die als (matig ontwikkeld) struisgrasland (Ha-) is te beschouwen, met als meest bijzondere soorten veel
Dwergviltkruid. Plaatselijk is er wel Struikheide aanwezig;

•

De ondiepere oeverzones van het noordwestelijk deel van de grote waterplas herbergen veel Knolrus, een typische waterplant van zure
waterpartijen. Vandaar de BWK-kartering als Ao. Smaragdlibel is er talrijk.
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In de droge heide en op de flanken van de groeve, binnen de afbakening van het gebied dat in voorliggende scenario’s afgegraven zou worden, zijn volgende
broedvogels vastgesteld (med. Jan Gabriëls en Geert Beckers):
•

Boomleeuwerik: de combinatie van verbossing op de flanken van de voormalige groeve van de Kikbeek en veel naakte bodem maken deze zone zeer
geschikt. Ook op de overgang tussen het heidegebied en de akkers zitten verschillende Boomleeuweriken (om dezelfde redenen).

•

Nachtzwaluw, Roodborsttapuit en Geelgors broeden ook in deze zones en ruime omgeving.

Het is een zone (overgang heide, extensieve landbouw en schraalgraslanden) die ook uitermate geschikt lijkt voor Grauwe klauwier, een soort die hier in de
toekomst als broedvogel verwacht wordt.

Het Vlaams natuurreservaat Kikbeekbron is een erg belangrijk leefgebied van Gladde slang en Rugstreeppad. De Gladde slang wordt er in een deel van het
natuurreservaat reeds lange tijd opgevolgd door Peter Engelen (HYLA, de amfibieën en reptielenwerkgroep van Natuurpunt).
Peter Engelen onderzocht vooral het gebied ten oosten van het ecovallei-projectgebied. Onderstaande kaart situeert de waarnemingen in en in de directe
omgeving van de geplande ecovallei, waarbij:
•

Rode bol = waarneming Gladde slang.

•

Blauw = droge heide met boomopslag; dit is potentieel heel geschikt biotoop voor Gladde slang; er zijn geen waarnemingen bekend maar het gebied
is tevens niet onderzocht door Engelen;

•

Geel = hier zit vrij veel Rugstreeppad (= landbiotoop).

In het gebied waar de 8 rode bolen staan, gaat het in totaal over een 20-tal individuen Gladde slang.
De droge heide die in het bochtscenario verdwijnt, is een optimaal habitat voor Gladde slang maar is nooit gericht onderzocht. In gelijkaardige vegetaties
verder oostwaarts in het gebied, komt de soort voor.
Ten westen van deze zone is een zeer belangrijke ligplaats van Gladde slang bekend in de berm van de Weg naar Heiwijck vlakbij brug 24 over de E314.
Samenvattend kunnen we stellen dat het gebied Kikbeekbron, ttz alle heide (en vooral heide met boomslag) ten zuiden van de E314, van aan de parking
Duivelsberg en de camping in het oosten tot aan de Weg naar Heiwijck in het westen, optimaal leefgebied is voor Gladde slang. De populatie wordt op basis
van jarenlange individuele tellingen van dieren op meer dan 500 exemplaren geschat en is (één van) de belangrijkste van Vlaanderen.
Van een aanzienlijk deel van het gebied worden de aanwezigheid en de aantallen onderbouwd door waarnemingen, maar helaas niet voor de zones binnen
het projectgebied.
Absolute hotspots voor Gladde slang zijn:
•
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•

De boomheide / lichtrijk jong eikenberkenbos op de overgang van de snelwegberm naar de droge heide (Cgb);

Figuur 3-1
Voorkomen Gladde slang in natuurreservaat Kikbeekbron
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De Kikbeek zelf, tussen de stuw van de grote plas en de parking Duivelsberg, is op 20 mei 2011 onderzocht als referentiebeeld voor de mogelijke toekomstige
beek tussen groeve Berg en groeve Kikbeekbron.De hoge aantallen Beekoeverlibel (Rode Lijst Kwetsbaar) waren daarbij opvallend, maar veel opmerkelijker is
de waarneming van 1 mannetje Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) (zie http://waarnemingen.be/waarneming/view/54657417). Deze libellensoort is een
topindicator voor beken met zuiver water. De soort is blijkbaar nieuw voor het gebied(med. Geert De Knijf en Peter Engelen). Er zijn slechts 8 waarnemingen
van 4 verschillende locaties in Limburg bekend in www.waarnemingen.be. In Vlaanderen is de soort enkel plaatselijk in het bekken van de Kleine Nete talrijk.
Ze staat op de Vlaamse Rode lijst als ‘bedreigd’. Een andere topindicator van bronbeken, de Gewone bronlibel, is eveneens waargenomen die dag. Deze soort,
die eveneens ‘bedreigd’ is in Vlaanderen, is al lange tijd bekend van de Kikbeek.
Het is duidelijk dat deze kunstmatig gegraven waterloop een grote betekenis heeft voor zeldzame rheofiele (stroomminnende libellen). Indien een beek met
een vergelijkbaar debiet zou kunnen gerealiseerd worden in de ecovallei, zijn deze soorten ook daar te verwachten. De berekende debieten zijn echter zeer
klein zodat deze soorten niet te verwachten zijn.
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3.4

Discipline landschap
Kaart 3-6 – Landschapsatlas
Kaart 3-7 – Landschapscomposietkaart

3.4.1

Macroniveau

3.4.1.1

Traditioneel landschap
Het projectgebied bevindt zich in het traditioneel landschap ‘Limburgs heide- en bosgebied’. Dit landschap behoort tot de geografische streek ‘Kempens
Plateau’. De landschapsstructuur wordt gekenmerkt door een vlakke tot golvende topografie die versneden wordt door valleien, uitgestrekte compartimenten
van heide, bos, bewoning en industrie. De grote open ruimten in de heidegebieden worden begrensd door de topografie (duinen, valleien) of door de
vegetatie (bossen). In de beboste gebieden, de valleien en bebouwde zones zijn kleine tot middelmatige open ruimten aanwezig. De vergezichten worden
gestuurd door topografie (valleien, steilranden). Er zijn talrijke natuurwaarden met zowel een ecologische, geomorfologische als culturele betekenis (vennen,
plassen, beekdalen, heide, duinen) aanwezig. Deze kleine landschapselementen zijn echter zelden ruimtestructurerend.
Ten oosten van de steilrand van het Kempens plateau situeert zich het traditioneel landschap ‘Maasvlakte en het terrassenland’. De landschapsstructuur
wordt bepaald door gerichte en geterrasseerde topografie en de vallei met geassocieerde bebouwing en infrastructuur. De zichtbare open ruimten wisselen
sterk van omvang en aard (waterpartijen, beemden, akkerland,...) en worden meestal door vegetatie begrensd, soms ook door topografie en bebouwing. De
aanwezige kleine landschapselementen bestaan uit lineair groen en geomorfologische elementen die vaak geassocieerd zijn maar zelden herkenbaar.

3.4.1.2

Relictzone Mechelse Heide – Heiwick
De zoekzone voor de ecovallei is gelegen binnen de relictzone ‘Mechelse Heide - Heiwick’. We bespreken voor de relictzone de landschapswaarden op basis
van de informatie beschikbaar via de landschapsatlas.

Wetenschappelijke erfgoedwaarden:
Grootste aaneengesloten natuurgebied van Vlaanderen bestaande uit heide- en bosgebieden met unieke of uitzonderlijke natuurwaarden. Kern van het
landschapspark Hoge Kempen, grotendeels in beheer als natuurreservaat, bosreservaat, koninklijk domein, ...

Historische erfgoedwaarden:
Archeologische vondsten (Steentijd) langsheen de steilrand. Ten tijde van Ferraris was dit een aaneengesloten heidegebied, plaatselijk bosheide. De insnijding
door de Ziepbeek en Kikbeek is bijzonder fraai op de Ferrariskaart.
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Heiwijk, Pietersembos, Roelerheide: planmatige heidebebossingen eerste helft 19de eeuw, typisch gelegen aan de rand van de gemeente:
•

de rand van Maasmechelen met Zutendaal voor wat de bossen van Heiwijk betreft;

•

de rand van Lanaken met Maasmechelen voor wat Pietersembos betreft;

•

de rand van Lanaken met Zutendaal voor wat Roelerheide betreft.

Zeer grote heideoppervlakten: de droge Mechelse Heide met verschillende vennen, vochtige heide in de valleien van de Ziepbeek. Ook recentere bebossingen
in het gebied.

Esthetische erfgoedwaarden:
Groot aaneengesloten heidelandschap. Mooie zichten op en vanaf de steilrand.

3.4.2

Mesoniveau

3.4.2.1

Ankerplaats ‘Van Mechelse Heide tot vallei van de Ziepbeek’
De zoekzone voor de ecovallei is gelegen binnen de ankerplaats ‘Van Mechelse Heide tot vallei van de Ziepbeek’. We bespreken voor deze ankerplaats de
landschapswaarden op basis van de informatie beschikbaar via de landschapsatlas.

Wetenschappelijke waarde:
De overgangszone tussen het Kempens Plateau en de Maasvallei wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek. Het uitgesproken reliëf, talrijke
bodemeenheden en opeenvolgende gradiënten zijn de basis voor een gediversifieerd gebied. De omgeving, die belangrijke ontsluitingen bevat, is in
geologisch en geomorfologisch opzicht als het ware een logboek van de afzettingen in de ondergrond en van de kenmerkende reliëfeenheden. Intacte
kwelzones met bijhorende gaaf bewaarde toevloei- en inundatiegebieden maken het gebied bijzonder. In de valleien komen veenvlekken voor, in de vennen
zeldzaam hoogveen. Hier en daar staan de schaarse, autochtone restanten van wintereikenbosjes. Bovendien bezit het gebied een hoge ecologische waarde.

Historische waarde:
De heide is van oudsher een gevarieerd cultuurlandschap, onderdeel van de toenmalige landbouweconomie en sinds de 19de eeuw in onbruik geraakt. Droge
en natte heidevelden zijn hier bewaard gebleven, afgewisseld met verspreide bomen, struiken en bosjes of begroeid met kreupelhout of struwelen. Op de
plateaurand komen nog wintereikenbosjes voor onder de vorm van hakhout, beperkte struwelen, houtwallen of afzonderlijke stoven. Het zijn de schaarse
restanten van een vroeger veel voorkomende bospraktijk. De oudste herbebossingen met naaldhout liggen in de uithoeken aan de gemeentegrenzen.
Kleinere, historisch stabiele bossen daarentegen liggen o.a. ook vrij dicht bij de historische kernen. In de valleien liggen verschillende vijvers, ooit in gebruik
voor de viskweek. Het historisch netwerk van waterbouwkundige werken (wallen, dijken, grachten, verschillende kunstmatige beek- en waterlopen aangelegd
10383 | ProjectMER
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voor visvijvers en spaarvijvers bij watermolens) is nog in grote mate aanwezig. Dammen, sluisjes en verbindingsslootjes maken de instelling van het waterpeil
mogelijk.

Esthetische waarde:
Het gebied bevat een unieke verscheidenheid in landschapsopbouw. Het gevarieerde reliëf met droge en vochtige dalen geeft de indruk van een heuvelend
landschap, waar soms stevig moet geklommen worden. Het landgebruik wisselt van open heide tot gesloten bos met overgangen van verspreide bomen en
struiken, bosjes, kreupelhout en struwelen. In het zuidelijke deel, gekend om zijn rust en stilte, slingert de Zijpbeek zich door manshoge gagelstruiken en natte
heidevelden. Noordelijk bloeit 's zomers de veel bezongen purperen heide onder een verschroeiende zon. De plateaurand biedt indrukwekkende panorama's
op de wijdse Maasvallei en de terrils van het mijngebied. Vijvers en vennen maken het geheel compleet.

Sociaal-culturele waarde:
De heide en bossen vormen een landschap dat erg in trek is voor zachte recreatie en talloze mogelijkheden biedt op educatief vlak. Verschillende fiets- en
wandelroutes zijn er uitgestippeld.

Ruimtelijk-structurerende waarde:
Langs de steile plateaurand, die bepalend is voor de configuratie van het landschap, zijn hier heel wat restanten van het traditionele Limburgs heide- en
bosgebied overgebleven.

3.4.2.2

Lijnrelict ‘Steilrand van het Kempens plateau’
De steilrand die de grens vormt tussen het Kempens plateau en het Middenterras wordt beschouwd als een geomorfologisch relict. Dit lijnrelict loopt
doorheen de zoekzone voor de ecovallei. Het betreft een sterk erosieve steilrand met plaatselijk reliëfsprongen tot 40 m die sterk versneden is door beken en
droogdalen.

3.4.2.3

Lijnrelict ‘Strook Lieben’
De Strook Lieben is een 200 m brede beboste strook aangelegd doorheen het heidegebied van de Mechelse Heide door de heer Lieben. Deze strook was
initieel bedoeld voor de aanleg van een kanaal tussen Maasmechelen en Genk.

3.4.2.4

Landschapscomposietkaart
Op de landschapscomposietkaart is enkel de ontginningsplas ten zuiden van de autosnelweg aangeduid. Dit wateroppervlak is een artificiële plas zonder
erfgoedwaarde. Ter hoogte van de noordelijke plas is nog historische heide ingekleurd. Deze is momenteel echter grotendeels verdwenen door de
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zandontginning. Het grootste restant van historische heide situeert zich ter hoogte van het projectgebied tussen de zuidelijke ontginningsplas en de E314. Ten
zuiden en ten oosten van dit heiderelict is een klein landschapselement aanwezig dat de grens vormt tussen de heide en de groeve of landbouwpercelen.
Naast heide wordt de omgeving gekenmerkt door de aanwezigheid van bos. Ter hoogte van het projectgebied is voornamelijk historisch bos (vanaf 1910) en
niet historisch bos aanwezig. In de ruimere omgeving komen ook historische bosfragmenten voor die dateren van de periode Ferraris of Vandermaelen.
Andere opvallende landschapskenmerken zijn het talud van het Kempens plateau en de autosnelweg. Deze lijnstructuren doorsnijden het landschap.

Beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten of monumenten even als bouwkundig erfgoed komen in de omgeving van de zoekzone voor de ecovallei
niet voor.

De ruime omgeving van het projectgebied is wel opgenomen op de Indicatieve Unesco-lijst voor erfgoed, erkenningsnummer 5623 onder de naam “Hoge
Kempen rural-industrial transition landscape”.

3.4.2.5

Beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten en monunmenten
Beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten of monumenten komen in de omgeving van de zoekzone voor de ecovallei niet voor.

3.4.2.6

Bouwkundig erfgoed
in de omgeving van projectgebied is geen bouwkundig erfgoed aanwezig.

3.4.2.7

Archeologie
Voor de bespreking hiervan wordt verwezen naar de paragraaf 2.3.2.9.

3.4.2.8

Historische evolutie
Ter hoogte van de zoekzone voor de ecovallei zijn op historische kaarten heide en bos aangeduid. Deze landschapselementen zijn typisch voor de Limburgse
Kempen. Op de Ferrariskaart is voornamelijk de beekvallei bebost. Op de kaarten van Depot De La Guerre en Militair Cartografisch Instituut is het bos in de
vallei echter verdwenen. Er komen wel blokvormige (aangeplante) bospercelen voor.
Tevens aangeduid op de historische kaarten is de Kikbeek en de Kikmolen langs een waterplas. De beek ontspringt op de rand van het Kempisch plateau en is
west – oost georiënteerd.
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De hoogtelijnen van de steilrand van het plateau zijn ook zichtbaar op het kaartmateriaal. Volgens de kaarten (Ferraris, Depot de la Guerre en Militair
Cartografisch Instituut) was de zoekzone in het verleden minder dicht bebost dan nu. In het open heide landschap moet het reliëfverschil duidelijk
waarneembaar geweest zijn.

Figuur 3-2: Ferrraris (1775)

3.4.3

Depot De La Guerre (1870-1900)

Militair Cartografisch Instituut (1900-1940)

Microniveau
Hieronder worden enkele beelden gegeven van het landschap ter hoogte van de projectzone. Het betreft een open heidelandschap dat via boomopslag
overgaat in een gesloten bebost landschap. Andere landschapsstructurerende elementen zijn de ontginningsplassen, beken en vennen. Ten oosten van de
zoekzone vormt het ecoduct Kikbeek de verbinding tussen het Nationaal Park Hoge Kempen ten noorden en ten zuiden van de E314.
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Figuur 3-3
Ruimtelijke
landschapskenmerken t.h.v.
het projectgebied
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Figuur 3-4 toont een luchtfoto van het projectgebied.

Figuur 3-4
Luchtfoto van het
projectgebied4

4

De foto werd genomen door Anneleen Mengels van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.
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3.4.3.1

[ Deel 3 – beschrijving
referentiesituatie]

Terreininventaris van oude hakhoutstoven
In mei 2011 werden in het projectgebied de oude hakhoutstoven van Wintereik geïnventariseerd. Ze worden op microniveau beschouwd als erfgoedwaarden
omdat oude bomen ons veel vertellen over de geschiedenis van een bepaalde plaats. Het zijn illustraties van oude gebruiken, historisch landgebruik of
bepaalde technieken. .Sinds de vroege middeleeuwen was het onderhouden van hakhoutstoven een manier om altijd over geriefhout te beschikken. Bomen
werden om de zoveel jaar laag bij de grond afgehakt waarbij de dunne, jonge uitlopers onder meer werden gebruikt om werktuigen en palen van te maken,
als brandstof in stenen ovens, om het vee op de wei te houden of als haag de zichtbaarheid te beperken. Door die voortdurende verjonging van goed
terugschietende soorten als de eik, els, hazelaar of wilg kunnen hakhoutstoven veel ouder zijn dan opgaande bomen.

Figuur 3-5
Geïnventariseerde hakhoutstoven
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3.4.3.2

Landschapsstructurerende elementen – Ruimtelijke landschapskenmerken
Hieronder worden de belangrijkste ruimtelijke landschapskenmerken aangegeven die het projectgebied typeren.

Landschapskenmerken uit het abiotisch natuurlandschap (Fysisch systeem)
•

•

Reliëf
o

Het Kempens plateau: Gevormd als een immense puinkegel van de Maas tijdens de ijstijd (Elsterien)

o

Steile hellingen: Oostelijke steilrand tussen Kempens plateau en de Maasvallei

Hydrografie
o

Kempense beken die ontspringen op het Kempens plateau (oa. Bosbeek, Kikbeek en Ziepbeek)

o

Artificiële plassen ten gevolge van de witzandontginning

Landschapskenmerken van biotische aard (cultuur- en natuurlandschap)
•

Kempense heide: Mechelse Heide binnen het Nationaal Park Hoge Kempen

•

Kempense naaldbossen: bosgebied binnen het nationaal Park Hoge Kempen

Landschapskenmerken uit de nederzettingsgeografie

3.4.3.3

•

Autosnelweg E314

•

Ecoduct Kikbeek

Landschapsimulatie
De artificiële plassen en de niveauverschillen ten gevolge van de zandontginning en de steilrand van het Kempens plateau zijn de landschapsstructurerende
elementen die op de 3D simulatie duidelijk zichtbaar zijn. Ook de overgang tussen het open heidelandschap, naar heide met boomopslag tot een gesloten
landschap met naaldbossen is kenmerkend voor het landschap.
Ter hoogte van de projectzone doorsnijdt de E314 het landschap. Vanaf de autosnelweg zijn er zichten op het Nationaal Park Hoge Kempen mogelijk. Hier
domineren vooral heide en bos. Het zicht op de ontginningsplassen is beperkt. Er zijn momenteel geen zichten mogelijk van de noordzijde van de snelweg
richting de zuidzijde of omgekeerd. De snelweg ligt ter hoogte van het projectgebied immers in ophoging ten opzichte van de omgeving.
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Figuur 3-6
3D simulatie van de
bestaande toestand
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3.5

Discipline Mens
Kaart 3-8 – Functioneel bodemgebruik / Recreatieve routes

In de omgeving van de zoekzone voor de ecovallei zijn de woon- en werkfunctie afwezig.
Binnen de discipline mens gaat aandacht naar de recreatieve functie en de verkeersfunctie. Voor beide functies is naast een beschrijving van de bestaande
situatie eveneens de visie voor het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK), vertaald in het Masterplan NPHK, relevant in het kader van voorliggend MER. Het
Masterplan geeft immers aan welke ontwikkelingsmogelijkheden (met name inzake natuurgericht toerisme) er wenselijk en mogelijk zijn en beoogt
bovendien de mildering van de impact van de wegeninfrastructuur die het NPHK doorsnijdt via ontsnipperende maatregelen.

3.5.1

Verkeer
De voor voorliggend project relevante wegen in de omgeving van de zoekzone voor de ecovallei zijn, naast de E314 die deel uitmaakt van het project, de
wegen die gebruikt zullen worden voor de afvoer van grind (en in beperkte mate bouwzand) dat vrijkomt bij realisatie van de ecovallei. De vermoedelijke
bestemming van dat grind (en bouwzand) is op dit moment nog onbekend.
De dichtstbijzijnde weg is de Weg naar Heiwijk (of toeristische weg) gelegen ten westen van de zoekzone. Voor deze weg was de visie van het Masterplan
Nationaal Park Hoge Kempen : “Versmalling tot fietspad en afsluiting voor autoverkeer van de Weg naar Heiwijk (zogenaamde toeristische weg) tussen de
Steenweg naar As (N763) en de Weg naar Zutendaal (in relatie met inrichting nieuwe laad- en loskaai SCR Sibelco nv)”. Inmiddels is deze
ontsnipperingsmaatregel gerealiseerd, maar de brug over de E314 is nog niet ecologisch ingericht.
De overige wegen zijn de Steenweg naar As (N763) ten noorden van de zoekzone en de Weg naar Zutendaal ten zuiden van de zoekzone.
Momenteel wordt het grind dat wordt gewonnen in de groeve Berg via de toegangsweg tot de groeve, de Weg naar Heiwijk en de Steenweg naar As
afgevoerd naar de LBU-groeve die gelegen is langs de Steenweg naar As.

3.5.2

Recreatie
Eén van de wandelroutes van het Nationaal Park Hoge Kempen is uitgestippeld in de nabijheid van de te realiseren ecovallei. Het betreft de wandelroute ten
zuiden van de E314 rondom de afgewerkte groeve Opgrimbie. De wandelroute die is uitgestippeld ten noorden van de E314 rondom de nog in exploitatie
zijnde groeve Berg ligt op zekere afstand van de te realiseren ecovallei en blijft ten noorden van de ‘strook Lieben’. In de toekomst, na afwerking van de
groeve Berg, kan gezocht worden naar uitstippeling van een nieuwe wandellus die doorloopt tot aan de E314 en die, na realisatie van de ecovallei een
doorsteek kan bewerkstelligen onder de E314.
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In het Nationaal Park Hoge Kempen worden de wandelaars electronisch geteld aan de 5 poorten van het Nationaal Park. Telresultaten van 2009 gaven
171.000 wandelaars voor de 5 poorten samen. Hiervan zijn 89.000 wandelaars geteld aan de poort ter hoogte van Mechelse Heide en Kikbeek. Dit is veruit
de drukst bezochte poort. Wandelen doet men het meest in de lente en in de herfst, maar dit is zeer afhankelijk van het weer. In 2009 waren mei en
september piekmaanden met meer dan 20.000 bezoekers per maand.

3.5.3

Geluid
Kaart 3-9 – Situering meetpunten geluid
Kaart 3-10 - LAeq,dag geluidscontouren voor huidige situatie

3.5.3.1

Op basis van immissiemetingen
Om de huidige geluidskwaliteit in en rondom het projectgebied te inventariseren werden 20 ambulante meetpunten gekozen. Er werd gemeten op
donderdag 29 september 2011 in de namiddag en op zondagnamiddag 9 oktober 2011. Op donderdag 29 september 2011 waaide de wind uit noordoostelijke
richting en op zondag 9 oktober 2011 uit zuidelijke richting. De metingen werden uitgevoerd met sonometer Larson Davis 824 (type I) op een meethoogte van
2 m boven het maaiveld. Op elke locatie werd ongeveer 10 minuten gemeten en voornamelijk ter bepaling van het LA95-niveau. Dit is de meetparameter die
het continue aanwezige geluid karakteriseert en waarmee de milieukwaliteitsnorm wordt gekarakteriseerd. Hoewel VLAREM II in deze MER geen relevante
betekenis heeft, geven we toch mee dat voor natuurgebied (landelijke gebieden) volgende milieukwaliteitsnormen gelden :
•

Dag : 40 dB(A);

•

Avond : 35 dB(A);

•

Nacht : 30 dB(A).

Op kaart 3-9 wordt de locatie van deze meetpunten aangeduid. Er bevinden zich 11 ambulante meetpunten (meetdatum 29/9/11) in het gebied ten zuiden
van de E314 en 9 ten noorden (meetdatum 9/10/11) van de E314.

De coördinaten van deze meetpunten samen met de meetresultaten voor enkel LAeq,T en LA95,T en een korte beschrijving worden in onderstaande tabel
weergegeven :
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Tabel 7 : meetresultaten ambulante meetpunten ten noorden en ten zuiden van E314

Meetpunt

Starttijd van meting
met
duurtijd T = 10min

Lambertcoordinaten

Meetresultaten

X

Y

LAeq,T

LA95,T

Beschrijving van het meetpunt

Z1

15u10

239927

183877

64

61,1

Is gelegen op +/- 50 m van de E314 – omdat de wind uit noordoostelijke
richting waaide was het wegverkeerslawaai duidelijk hoorbaar –
meetpunt ligt ook bijna op dezelfde hoogte dan de E314

Z2

15u25

239737

183522

51,3

47,3

Dit meetpunt is al op meer dan 500 m van de E314 gelegen, maar het
wegverkeer is bepalend voor het omgevingsgeluid

Z3

15u40

239288

183608

45,3

42,2

Is ongeveer even ver van de E314 afgelegen dan Z2 – maar vermits dit
meetpunt iets achter een heuvel is gelegen is er een zekere afscherming
van de E314

Z4

15u55

238898

184000

49,8

47,4

Dit meetpunt is gelegen op de zandweg die bijna parallel is gelegen met
E314 – het meetpunt ligt veel lager dan de E314 en tevens is het
wegverkeer door een natuurlijke berm enigszins afgeschermd.

Z5

16u10

238932

183839

45,5

43,4

Meetpunt is gelegen ter hoogte van de waterplas – wegverkeer is ook
hier nog bepalend voor het omgevingsgeluid

Z6

16u25

238746

184063

57,5

49,4

Gelijkaardig aan Z4 – maar minder afscherming

Z7

16u40

238903

184129

75,1

68,6

Op korte afstand tot de E314 – meetpunt ligt hoger dan de E314 – geen
enkele afscherming meer

Z8

16u55

238755

184148

73,6

64,6

Op korte afstand tot de E314 – meetpunt ligt hoger dan de E314 – geen
enkele afscherming meer

Z9

16u20

238598

184047

55,3

52,3

Op de rand van de ontginningsput
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Z10

16u40

238430

183948

55,3

53,0

Op de rand van de ontginningsput

Z11

17u00

238203

183782

52,1

49,1

Op de rand van de ontginningsput – Op zo’n 500 m van E314

N1

12u

239093

184554

54,7

52,1

Op zo’n 400 m ten noorden van de E314 – wegverkeerslawaai is
bepalend voor het omgevingsgeluid

N2

12u15

238766

184583

56,7

54,0

Op de rand van de ontginningsput

N3

12u35

238733

184315

60,4

56,2

Op de rand van de ontginningsput – duidelijk zicht op de E314 – afstand
tot E314 bedraagt 100 m

N4

12u55

238632

184264

65,7

59,9

Meetpunt op 50 m van E314 – auto’s duidelijk zichtbaar

N5

13u10

238591

184246

68,2

62,8

Meetpunt op 25 m – en is lager gelegen dan autosnelweg

N6

13u25

238457

184270

63,9

59,4

Meetpunt is enigszins wat afgeschermd zodat het geluidsniveau iets
lager ligt dan N5

N7

13u40

238183

184384

61

59,1

Meetpunt ligt op 100 m van E314

N8

13u55

238087

184512

58

55,3

Ligt een beetje op een plateau en de E314 is wat afgeschermd

N9

14u10

238160

184953

53,8

51,6

Meetpunt ligt op de rand van de ontginningsput en de afstand tot de
E314 bedraagt al meer dan 500 m

Op basis van de uitgevoerde metingen kunnen we al stellen dat het LA95,T voor de dagperiode tot op 500 tot 600 m van de E314 nog steeds boven de 45
dB(A) ligt, behalve voor Z3 (een immissiepunt dat afgeschermd is gelegen van de E314) en voor Z5 (een immissiepunt gelegen aan de noordkant van groeve
Opgrimbie). Het wegverkeerslawaai op de E314 bepaalt voor een groot stuk het omgevingsgeluid. De geluidscontour van 45 dB(A) bevindt zich op bijna 1000
m van de E314.
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3.5.3.2

Resultaten van de overdrachtberekening conform SRM II tegevolge van het wegverkeersgeluid op E314 – huidige situatie
Op basis van de verkeersgegevens op de E314 voor de desbetreffende immissiemeetdagen werd met behulp van de SRM II een overdrachtsberekening ter
bepaling van het wegverkeerslawaai van de E314 uitgevoerd. Deze verkeersgegevens werden door het ‘Verkeerscentrum Vlaanderen” aangeleverd. Er werd
rekening gehouden met de verdeling personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens, de gemiddelde snelheid, het wegdek (referentiewegdek) van de
E314, de hoogteligging van de weg, de geometrische eigenschappen van de omgeving (hoogtelijnen),…Het wegverkeersgeluid werd berekend op de 20
immissiepunten op een hoogte van 2 m waarvan de resultaten verder in het document terug te vinden zijn. Op een gelijkmatig raster van immissiepunten
werd eveneens gerekend ter bepaling van de geluidscontouren.
De geluidscontouren voor de huidige situatie zijn weergegeven op kaart 3-10. Deze kaart toont aan dat het omgevingsgeluid rondom de E314 al ernstig
verstoord is door het wegverkeersgeluid op de E314. De geluidscontour van 45 dB(A) bevindt zich op bijna 1000 m van de E314. Het wegverkeer bepaalt dus
het omgevingsgeluid tot op ca 1000 m van de snelweg.
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DUURZAAMHEIDSTOETS

:

MINIMALE
RANDVOORWAARDEN VOOR AANLEG EN ONTWERP VAN
DE ECOVALLEI
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Aanpak
Voor we overgaan tot de milieubeoordeling van de ecovallei, gaan we in dit hoofdstuk eerst per discipline na welke minimale vereisten moeten worden
geformuleerd voor het ontwerp van de nieuwe vallei opdat deze maximaal beantwoordt aan de vooropgestelde pedo- en geologische (oa. stabiliteit),
ecologische en hydrologische doelstellingen. Dit hoofdstuk heeft dan ook vooral tot doel te komen tot duurzame inrichtingsprincipes, welke absoluut
noodzakelijk zijn opdat de ecovallei optimaal kan functioneren vanuit alle disciplines. Deze inrichtingsvoorwaarden worden vervolgens gescreend ten aanzien
van ieder apart vooropgesteld valleiscenario op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid alsook op de milieueffecten. Het is pas als deze minimale
randvoorwaarden gekend zijn dat we de haalbare combinaties van dimensioneringsalternatieven en viaductvarianten kunnen afleiden.
Met het oog op de maximale invulling van de ecologische doelstellingen die worden vooropgesteld aan de ecovallei enerzijds en het respecteren van de zeer
uitzonderlijke ecologische kwetsbaarheid van de omgeving waarin deze ecovallei zal worden gerealiseerd anderzijds worden de voorgestelde scenario’s in dit
MER eerst gescreened naar duurzaamheid. Zoals reeds eerder aangegeven in dit MER worden drie valleiscenario’s op hun milieueffecten onderzocht. Twee
van deze valleiscenario’s werden overgenomen uit het in 2008 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek in 2008 was gericht op de
technische en financiële haalbaarheid. Dit hoofdstuk wil vanuit een thematische insteek duurzaamheidsaspecten aanreiken die minimaal moeten ingebouwd
in elk van de drie scenario’s opdat de uiteindelijke vallei voldoet aan de vooropgestelde ecologische doelstellingen en optimaal functioneert in relatie met de
onmiddellijke omgeving. De verschillende duurzaamheidsprincipes leiden tot een meest duurzaam ontwerp dat wordt toegepast op de 3 valleiscenario’s.
De milieueffecten van de scenario’s volgens het weerhouden meest duurzame ontwerp wordt vervolgens in deel 5 onderzocht.
De duurzaamheidstoets werd voorgesteld aan de begeleidende stuurgroep op 24 mei 2011. Tijdens deze vergadering verklaarden alle aanwezigen zich
akkoord met de gevolgde aanpak, werden aanpassingen of verduidelijkingen gevraagd (die in de tekst van deel 4 zijn doorgevoerd) en werden bijkomende
aandachtspunten geformuleerd die uitgewerkt zijn in deel 5 Effectbespreking.
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4.2

Discipline bodem en geologie

4.2.1

Scoping

[ Deel 4 – Duurzaamheidstoets ]

Binnen de discipline bodem is het stabiliteitsaspect bepalend voor de vormgeving van de ecovallei.
Het volume delfstoffen dat vrijkomt bij afgraving van de ecovallei bepaalt mee de financiële haalbaarheid van voorliggend project maar mag geen bepalende
factor zijn in de vormgeving van de ecovallei, evenmin later in de milieuhaalbaarheid van een dimensioneringsalternatief.
Een belangrijk duurzaamheidsprincipe is het streven naar een minimaal grondverzet met het oog op de beperking van hinderaspecten tijdens de aanlegfase.

4.2.2

Stabiliteit
De aanleg van de ecovallei tussen de groeve Berg en de groeve Opgrimbie betreft een droge ontgraving van grind en zand boven het grondwaterpeil. Om na
te gaan welke hellingen strict noodzakelijk zijn, kan het project, welke een infrastructuurproject betreft waarbij grondstoffen vrijkomen, best vergeleken
worden met ontginningsgerelateerde projecten. De VLAREM-voorschriften betreffende de hellingspercentages luiden bij ontginningsprojecten:
•

Een helling van 45° is alleen aanvaardbaar voor tijdelijke taluds;

•

Voor definitieve taluds is een flauwere helling aangewezen (34° tot 26,5° overeenstemmend met taluds van 4/8 tot 4/12)) om de afkalving t.g.v.
regen- en winderosie en vorst en dooi te beperken;

•

Definitieve taluds worden bij voorkeur binnen de 3 maanden ingezaaid of beplant.

Uit de stabiliteitsstudie ‘Onderzoek stabiliteitsrisico’s van inrichtingen waarvoor de dienst Natuurlijke Rijkdommen toezichtsbevoegdheid heeft, inzonderheid
voor wat betreft de ontginningen’ van Geolab bvba uit 2009 wordt de afvoer van neerslagwater als speciaal aandachtspunt voor droge ontginningen
toegelicht:
Afvoer van neerslagwater
Hierbij kan erosie optreden :
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•

Door water afkomstig van bovengelegen terreinen,
Vermits de bovengelegen terreinen een relatief vlak reliëf kennen en bovendien een zeer goede doorlatendheid hebben, is erosie ten gevolge van de
eerste oorzaak te verwaarlozen.

•

Door neerslagwater dat op taluds en bermen valt,
Erosie door neerslagwater dat op de taluds valt, zal een probleem vormen in de periode tussen enerzijds de afgraving en anderzijds de spontane
ontwikkeling van vegetaties. Als de bodem nog onbedekt is, is de kans op erosie door afstromend neerslagwater reëel. Het risico op erosie is
beduidend lager wanneer de afgraving meteen gebeurt volgens flauwere taluds in het eindreliëf (bvb. 4/8 of 4/12 of 4/16, afhankelijk van de
randvoorwaarden gesteld in andere milieudisciplines). In dat geval worden geen steilere hellingen afgegraven en dient nadien geen reconstructie te
gebeuren met de resterende niet-commercialiseerbare gronden.
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Door water dat op de bodem van een afgegraven zone wordt verzameld.
Vermits het doel van de afgraving in voorliggend project de realisatie van een ecovallei is, is de laatste erosievorm niet relevant.

De afgraving van de ecovallei volgens het definitieve flauwe eindreliëf zorgt voor een stabiel eindreliëf dat kan worden bekomen met geologisch stabiele
lagen, zonder dat hiervoor vergraven niet-commercialiseerbare gronden moeten worden aangewend en verplaatst.
Verder dient te worden aangegeven dat net erosie, indien ze voldoende plaatselijk voorkomt, het ontstaan kan geven aan interessante habitats. Verderop, bij
de discipline flora en fauna, wordt voorgesteld om daarom plaatselijk zeer steile, maar niet te hoge hellingen te voorzien.
In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn twee eindtaluds, namelijk van 4/8 en 4/16 geïllustreerd. Uit de figuur wordt het verschil duidelijk tussen een
maximale afgraving gevolgd door een herstructurering volgens het gewenste eindtalud en de afgraving volgens het definitieve flauwe eindtalud.

4.2.3

Beperking grondverzet
Als het definitieve eindreliëf onmiddellijk wordt gerealiseerd is het noodzakelijke grondverzet beperkt. Het is evident dat dit zorgt voor minder
transportbewegingen, minder milieuhinder (verkeershinder, geluidshinder),… afgeleide effecten die binnen de discipline mens aan bod komen.
Ook omwille van een laag erosierisico wordt gekozen voor de afgraving van de ecovallei volgens het definitieve flauwe eindreliëf.
De niet-commercialiseerbare dekgronden die vrijkomen, zijn in dat geval niet nodig bij de realisatie van de valleiflanken. Deze volumes kunnen voor het
grootste deel worden ingezet om de aansluiting te garanderen van de ecovallei met de groeve Berg. In het zuidelijke deel van groeve Berg is immers in functie
van een optimale ontsnippering en bevordering van de noordwaartse migratie de aanleg van geleidelijke oevers noodzakelijk.
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Vooropgestelde duurzaamheidsprincipes binnen de discipline bodem en geologie
De voorkeur gaat uit naar een afgraving cfr het definitieve flauwe eindreliëf omwille van volgende redenen :
•

Om de stabiliteit van de taluds tijdens de ontginning te garanderen worden hellingen van 4/8 voorgesteld of eventueel flauwer (4/12 of 4/16)
indien dit vanuit andere disciplines vereist is;

•

Omdat het definitieve eindreliëf onmiddellijk wordt gerealiseerd is het noodzakelijke grondverzet beperkt. Dit afgravingsscenario is duurzamer
omdat het zorgt voor minder transportbewegingen, minder milieuhinder (verkeershinder, geluidshinder),… afgeleide effecten die binnen de
discipline mens aan bod komen;

•

Het volume niet-commercialiseerbare dekgronden kan voor het grootste deel worden ingezet voor de vanuit ecologische vereisten noodzakelijke
aanpassing van het herstructureringsplan voor groeve Berg, met name het geleidelijker maken van de oeverzones in het zuiden van de groeve. Dit
is nodig met het oog op de aansluiting van de ecovallei op de groeve Berg;

•

Deze voorgestelde werkwijze met een flauw eindreliëf garandeert bovendien een beperking van het risico op erosie tijdens de aanlegfase als de
flanken van de ecovallei nog onbegroeid zijn.
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4.3

Discipline water

4.3.1

Scoping

[ Deel 4 – Duurzaamheidstoets ]

De aanleg van een ecovallei als natte verbinding tussen 2 grote waterplassen garandeert de gravitaire afvoer van het teveel aan water in groeve Berg naar
groeve Opgrimbie zodat het verpompen van water niet meer nodig zal zijn. Het principe van gravitaire afvoer past binnen de duurzaamheidsprincipes die
binnen de discipline water dienen gerespecteerd te worden. Omdat in de groeve Opgrimbie de waterafvoer naar de Kikbeek gebeurt via een overloop is deze
afvoer controleerbaar, wat de wateroverlastproblematiek door de Kikbeek ter hoogte van Maasmechelen ten goede komt. Ook deze gecontroleerde afvoer
en mogelijkheid tot buffering in groeve Opgrimbie is een uitgangsprincipe dat past binnen het duurzaamheidsidee.
De toekomstige waterpeilen van beide plassen bepalen het verval, één van de bepalende factoren in de dimensionering van de waterloop die zal ontstaan
door ze zelf haar weg te laten zoeken of waarvan de loop zal worden ontworpen en aangelegd. Beide opties worden geëvalueerd in deel 5 Effectbeoordeling.
We dimensioneren deze waterloop om een beeld te hebben van de afmetingen ervan. Als randvoorwaarde is in de projectverantwoording immers gesteld
dat de beek ondiep moet zijn om geen barrière te vormen voor migrerende fauna in oost-west richting.

4.3.2

Toekomstige verval waterloop
Het verval van de ecovallei wordt bepaald door de waterpeilen in de groeve Berg en de groeve Opgrimbie. Het geplande plaspeil in de groeve Berg bedraagt
61,9 m TAW (vóór de afbraak van de fabriek in Berg kon dit peil nog niet worden ingesteld) en het peil in de groeve Opgrimbie is opgestuwd tot 61 m TAW
(door afdamming en overloop kan dit waterpeil constant worden gehouden). Deze plaspeilen worden verantwoord in paragraaf 5.3.2.3.
De dimensies van de toekomstige waterloop worden bepaald door :
•

Jaarlijks afvoerdebiet : 678.000 m³per jaar (constant afvoerdebiet van vijver bij beëindigde ontginningsactiviteiten in de groeve Mechelse Heide Zuid)
(zie ook 5.3.2.3);

•

Verval : de waterloop stroomt van groeve Berg naar groeve Opgrimbie (zie verder);

•

De lengte van de waterloop is afhankelijk van het locatiealternatief voor de ecovallei en varieert van ca.500 m tot ca.1 km, voor een nietmeanderende beek.

De periodiciteit van de plaspeilen van groeve Berg en groeve Opgrimbie is zeer beperkt :
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•

De afdamming en overloop in groeve Opgrimbie garanderen een constant peil in de groeve Opgrimbie. Het systeem zoals dit nu al voorzien is, laat
geen peilschommelingen toe. De enige natuurlijke verandering van het peil die mogelijk is, is een peildaling door een verminderde voeding uit de
omgeving ten gevolge van een algemene daling van het freatische grondwaterpeil rondom de waterplas;

•

Ook in groeve Berg is er geen echte periodiciteit (met vaste periode en amplitude). Er kan wel een zomer- en winterpeil zijn. De hogere
grondwaterstand na de winter geeft een betere groevevoeding terwijl de lagere grondwaterstand na de zomer het omgekeerde effect heeft. Maar
uit de meetgegevens blijkt dat deze schommeling voor groeve Berg verwaarloosbaar is.
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Dimensionering waterloop
Aannames
Dimensies worden bepaald voor volgende vier scenario’s:
•

Scenario 1: Niet meanderende beek: 500m lang;

•

Scenario 2: Niet meanderende beek: 1000 m lang;

•

Scenario 3: Meanderende beek: 1500m lang;

•

Scenario 4: Meanderende beek: 2000m lang.

Deze vier scenario’s geven een verschil in helling van het wateroppervlak en stroomsnelheid.
Het debiet in de beek wordt continu gevoed door de bovenliggende vijver (constant afvoer debiet, 678.000m³per jaar, ofwel 1858m³per jaar, ofwel
0,022m³/s). Dit is dus het veronderstelde basis debiet dat altijd door de beek zal stromen, maar dat eventueel kan worden aangepast rekening houdend met
de resultaten van monitoringcampagnes en de gewenste abiotische omstandigheden met het oog op de te ontwikkelen natuurwaarden.
In geval van regenval op de vijver, wordt dit gebufferd in de vijver (dmv een stuwconstructie) en vertraagd afgevoerd. Daarna wordt dit water via dezelfde
constructie bijkomend vertraagd geloosd op deze beek. Het maximum debiet dat door de beek moet worden afgevoerd wordt ingeschat op het dubbele van
het basisdebiet (0,043 m³/s).

Uitwerking
Aan de hand van de formule van Manning wordt in de vier scenario’s ingeschat welke dimensies nodig zijn om het minimale en het maximale debiet te
kunnen afvoeren.
De beek wordt aangenomen met taluds van 45°.
Debiet:

Q=v*A

Formule van Manning:

v = 1/n * (A/P)2/3 * S ½

Waarbij:
Q (m³/s): debiet

v (m/s): watersnelheid

A (m²): dwarssectie

n (geen eenheid): ruwheids coëfficiënt of Mannings coëfficiënt

P (m): de natte omtrek ( “wetted perimeter”)

S (m/m): de helling van het wateroppervlak
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Zones met begroeiing
In de zones waar begroeiing zal optreden in de beek, wordt uitgegaan van een Manning coëfficient van 0,044 (begroeide taluds en ruwe bodem).
Dit levert volgende dimensies op voor de waterloop in de vier scenario’s.

Tabel 8: Dimensies beek in begroeide situatie voor het afvoeren van het basisdebiet
Scenario

Lengte beek

bodembreedte

waterdiepte

bovenbreedte

Debiet

M

m

m

m

m³/s

1

500

0,2

0,3

0,8

0,028

2

1000

0,25

0,25

0,75

0,022

3

1500

0,3

0,3

0,9

0,029

4

2000

0,3

0,3

0,9

0,026

Tabel 9: Dimensie beek in begroeide situatie voor het afvoeren van het maximum debiet
Scenario
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Lengte beek

bodembreedte

waterdiepte

bovenbreedte

Debiet

M

m

m

m

m³/s

1

500

0,25

0,4

1,05

0,054

2

1000

0,3

0,35

1

0,043

3

1500

0,3

0,42

1,14

0,043

4

2000

0,35

0,4

1,15

0,045
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Zones zonder begroeiing (onder brug)
Zandige bodem, er wordt uitgegaan van een manning coëfficiënt van 0,022
Tabel 10: Dimensies beek in niet - begroeide situatie voor het afvoeren van het basisdebiet
Scenario

Lengte beek

bodembreedte

waterdiepte

bovenbreedte

Debiet

M

m

m

m

m³/s

1

500

0,15

0,25

0,65

0,029

2

1000

0,2

0,2

0,6

0,025

3

1500

0,2

0,25

0,7

0,026

4

2000

0,2

0,25

0,7

0,022

Tabel 11: Dimensie beek in niet - begroeide situatie voor het afvoeren van het maximum debiet
Scenario

Lengte beek

bodembreedte

waterdiepte

bovenbreedte

Debiet

M

m

m

m

m³/s

1

500

0,2

0,25

0,7

0,045

2

1000

0,22

0,3

0,82

0,045

3

1500

0,25

0,3

0,85

0,045

4

2000

0,25

0,35

0,95

0,046
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4.3.4
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Vooropgestelde duurzaamheidsprincipes binnen de discipline water
De realisatie van de ecovallei die de gravitaire afvoer van overtollig water van groeve Berg naar groeve Opgrimbie zal garanderen dat op zijn beurt een
gunstige invloed heeft op de wateroverlastproblematiek in Maasmechelen, past op zichzelf binnen de duurzaamheidsidee.
Een eerste inschatting van de dimensies van de waterloop die binnen de ecovallei zal worden gegraven (of zich spontaan zal ontwikkelen), op basis van het
jaarlijkse afvoerdebiet, het verval en een aantal scenario’s voor de lengte van de waterloop (afhankelijk van het gekozen locatiealternatief en de graad van
meandering) geeft aan dat het een waterloop met zeer kleine afmetingen betreft. De diepte van de beek zal 0,25 tot 0,42 m bedragen, de bodembreedte
0,2 tot 0,35 m en de bovenbreedte 0,75 tot 1,15 m.
Dit geldt voor een realistische situatie waarbij de oevers en taluds begroeid zijn. Daar waar er geen begroeiing voorkomt op de taluds (onder de
viaductstructuur omwille van gebrek aan licht) kunnen de breedtes eventueel nog minder zijn om dezelfde debieten te kunnen afvoeren.
De lengte van de waterloop is afhankelijk van het gekozen locatiealternatief en ook van de gekozen graad van meandering in geval van het graven van de
loop. Een hogere graad van meandering is gunstig met betrekking tot de bergingscapaciteit van de waterloop en geniet dan ook de voorkeur vanuit de
duurzaamheidstoets.
We herhalen hier nog eens een randvoorwaarde die al in de projectverantwoording is gesteld. Om de migratie van terrestrische fauna in oost-westelijke
richting niet te hypothekeren door de aanleg van de ecovallei is een ondiepe waterloop een absolute noodzaak. Een ondiepe waterloop, die al dan niet
periodiek droogvalt, is, gezien het zeer beperkte (en constante) jaarlijkse afvoerdebiet, realiseerbaar.
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4.4

Discipline flora en fauna

4.4.1

Scoping
Algemene ecologische principes
De ecovallei heeft als doel een belangrijke noord-zuid gerichte ontsnippering teweeg te brengen. Men dient zich er van bewust te zijn dat de ecovallei op zich
een barrière kan vormen:
•

Voor terrestrische fauna in hun migratie in oost-westelijke oriëntatie (parallel aan de snelweg). Het betreft hier uiteraard vooral de minder mobiele
soorten zoals Gladde slang, Heikikker, Rugstreeppad die hiervan de grootste hinder kunnen ondervinden;

•

Indien de natte vallei, gekenmerkt door ondiep water, vervolgens ter hoogte van de groeve Berg en Opgrimbie enkel verbinding maakt door
permanent diep water van de (voormalige) groeves zodat noord-zuid gerichte migratie verhinderd wordt.

Het is dus een essentiële randvoorwaarde dat de waterloop van de ecovallei bestaat uit zeer ondiepe zones, die al dan niet periodiek droogvallen. Ecologische
aansluiting met de groeveplassen moet voldoende verzekerd zijn. Bovendien dient bij de vormgeving van de flanken van de ecovallei voldoende aandacht te
worden besteed aan de vereisten van migrerende fauna in oost-westelijke richting.
Door de aanleg van de ecovallei wordt algemeen gestreefd naar hoog- en habitatwaardige natuur met pioniervegetaties afgewisseld met andere ecotopen
(droge en natte heide). De belangrijkste doelsoorten daarbij zijn Boomleeuwerik, Rugstreeppad, Heivlinder, Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel en diverse
zeldzame spinnen en loopkevers.
Voorgestelde profiel ecovallei - haalbaarheidsstudie

Barrière voor minder mobiele soorten ten gevolge van de steile helling

Steilere helling: moeilijk te beheren en derhalve verbossing
Figuur 4-1
Voorgestelde scenario’s hebben een steile westelijke overgang welke een barrière voor minder mobiele soorten kan veroorzaken
De oostelijke minder steile talud (4/12) kan moeilijk beheerd worden waardoor (monotone) verbossing van de talud zal optreden
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Ecologische randvoorwaarden herstructurering - Principes :
•

Aanleg van vlakke, vochtige zandige zones op de ‘bodem’ van de vallei;

•

Variatie in hellingsgraad en reliëf : op vlakkere delen hoger op de helling is variatie met reliëf gewenst, met voldoende variatie in de drie dimensies;

•

Aansluiting verzekeren van ecovallei met groeve Berg.

Bovenstaande aspecten worden onderbouwd op basis van concrete ervaringen met betrekking tot de herstructurering van natte zandwinningen voor natuur.
De ervaringen en opgedane kennis van de uitgevoerde herstructurering van de groeve Opgrimbie vormt hier de leidraad voor de inrichtingsprincipes voor
natuur.

Onderstaande figuur illustreert de aanleg van bovenstaande inrichtingsprincipes. Hierna worden bovenvermelde principes verder geconcretiseerd.

Figuur 4-2
Visualisatie van de inrichting via geleidelijke onregelmatige getrapte hellingen
Kansen voor heideontwikkeling, waterpartijen op verschillende niveaus
minst steile helling: 4/28
Grondoverschot ter beschikking voor inrichting van de ecologische aansluiting met de groeve Berg.
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Aanleg van vlakke vochtige zandige zones op de bodem van de vallei
Op de laagste delen van de vallei, aan de oever van het toekomstige beekje, zijn vlakke tot zacht glooiende zandige en vochtige stroken gewenst. Het is aan te
raden dat deze oeverstroken weinig verval kennen zodat brede ondiepe stroken ontstaan, een soort van moeraszone. In deze zone ontwikkelen zich natte
pioniervegetaties (bij voorkeur dwergbiezenverbond, want dit zeldzame type is gebonden aan natte voedselarme pioniersituaties; mogelijk treden ook
elementen van tandzaadverbond op dat eerder kenmerkend is voor wat rijkere situaties) en verlandingsvegetaties van zegges en Riet. Door de oeverzone
breed te maken en de oevers zo vlak mogelijk, zullen deze oevers ’s zomers droogvallen en ’s winters onder water staan. In combinatie met begrazingsbeheer
kunnen zo de beoogde pioniervegetaties deels behouden blijven.
Om een goede ontwikkeling van natte heide te realiseren, is het noodzakelijk dat men maaisel van natte heide uit de Vallei van de Ziepbeek aanbrengt. Men
dient reeds bij aanvang van voorliggend project experimenten te doen, bijvoorbeeld in de groeve Berg, met het aanbrengen van maaisel om de resultaten te
evalueren en desnoods de methodiek ervan bij te sturen.

4.4.3

Variatie in hellingsgraad en reliëf
De mogelijkheden van variatie in hellingsgraad worden bepaald door :
•

De wenselijkheid m.b.t. het ontstaan van een zo grootmogelijke variatie aan voor het heide-ecosysteem kenmerkende vegetaties;

•

De wenselijkheid m.b.t. de ontwikkeling van habitats voor de belangrijkste doelsoorten;

•

De migratievereisten van beoogde soorten die via de ecovallei (in noord-zuid-richting) zullen migreren;

•

De migratievereisten van de soorten die in oost-west richting migreren en waarvoor de ecovallei geen onoverbrugbare barrière mag worden.

Op vlakkere delen hoger op de helling is variatie met reliëf gewenst, met voldoende variatie in de drie dimensies.

Om voldoende variatie in vegetatie en habitats te garanderen stellen we getrapte hellingen voor waarbij steile delen afgewisseld worden met vlakke stukken.
Plaatselijk kunnen zeer steile, maar niet te hoge hellingen (maximale hoogte 1m) voorzien worden. Op deze hellingen mag erosie optreden, met het ontstaan
van geulen en onbegroeide plekken, die een ideaal habitat zijn voor zandbijen en mierenleeuw. De vlakkere en meer geleidelijke delen hebben bij voorkeur
veel microreliëf. De randvoorwaarde is hier wel dat het beheer (na inrichting) practisch (technisch) haalbaar moet blijven.
Vlakke depressies kan men plaatselijk goed aanrijden met machines en dus verdichten. Op die plaatsen zal water gaan stagneren. Men kan nog variëren door
plaatselijk een zandlaag aan te brengen op het grindige materiaal, zodat er zich planten van voedselarme bodem zullen vestigen. Op deze plekken met
stagnerend water is er, wanneer deze niet uitdrogen, potentie voor veenmosontwikkeling met bijhorende fauna (Koraaljuffer, Beekoeverlibel, Heikikker). Het
is aangewezen om dit na te bootsen bij herstructurering.
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Omdat de trapstructuur of geknikte hellingen voor bepaalde diersoorten voorkomend in het Nationaal Park Hoge Kempen, de migratie in oost-west oriëntatie
zal bemoeilijken, dienen deze geknikte hellingen die over een bepaalde breedte worden voorzien, af te wisselen met geleidelijke hellingen, die bij voorkeur
hellingspercentages aanhouden lager dan 1/2 (vereiste omwille van stabiliteit), bijvoorbeeld taluds van 1/3 tot 1/4.

4.4.4

Aansluiting verzekeren van ecovallei met groeve Berg

Milieuvergunning groeve Berg

De groeve Berg is (opnieuw) vergund door de Bestendige Deputatie Limburg op 9 februari 2006. De vergunning betreft het verder exploiteren van de bestaande kwartszandwinning en -verwerking,
als volgt :
•

De kwartszandwinning in de bestaande en reeds vergunde groeve BERG;

•

De kwartszandwinning in de nieuwe groeve LBU;

•

De exploitatie van de bestaande en reeds vergunde zandverwerkingsfabriek in de groeve BERG;

•

De exploitatie van de nieuw te bouwen zandverwerkingsfabriek in de groeve LBU ter vervanging van de bestaande zandverwerkingsfabriek;

•

De reconstructie van de groeve BERG;

•

De reconstructie van de groeve LBU volgens het natuurstreefbeeldplan overeengekomen met de verschillende betrokkenen.

•

Er is geen eindreliëfplan voor groeve Berg aan de vergunning toegevoegd;

•

Vergunningstermijn groeve Berg eindigt op 31 december 2018;

•

Maximale ontginningsdiepte van 25 m onder natuurlijke grondwatertafel;

•

Langs de beschermingsstroken (langs aanpalende percelen) moet een helling behouden blijven van 45° t.o.v. de horizontale boven de natuurlijke grondwatertafel

Te vermelden :

en van 14° t.o.v. de horizontale onder de natuurlijke grondwatertafel.

In het zuidelijk deel van groeve Berg moet voldoende aandacht gaan naar aanleg van geleidelijke oevers en ontwikkeling van natte heide, opdat de soorten
die via de ecovallei noordwaarts migreren niet in een ecologische val terecht komen (‘sink’).
De grote diepe waterplassen die er momenteel domineren zijn immers ernstige barrières voor veel soorten. Daar waar de diepe plas in groeve Berg aansluit
op de ecovallei moeten voldoende gradiënten van nat naar droog aanwezig zijn in voldoende oppervlakte.
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Hiertoe dient het herstructureringsplan voor het zuidelijk deel van groeve Berg herzien te worden. Binnen de groeve Berg is ervoor gekozen om beschikbaar
herstructureringsmateriaal maximaal in te zetten voor de noordelijke oeverzones (met zuidelijke oriëntatie). In de laatste versie van het herstructureringsplan
(werkplan dat voorwaardelijk werd goedgekeurd door AMI en ALBON d.d. 21/03/2008 met ontginningstaluds en trappen uitgaande van de nota van prof.
Maertens d.d. 08/10/2006, Vlarem II en de bijzondere voorwaarden van de geldige milieuvergunningen) zijn met het oog op de afgraving van de ecovallei
reeds volgende aanpassingen doorgevoerd :
•

Volledige afgraving van de veiligheidsstrook met helling 1/1 van 91 m TAW tot 73 m TAW;

•

Vervolgens een rijweg/berm van 5 m breed op niveau 73 m TAW;

•

Afgraving met helling 1/1 van het niveau 73 m TAW tot 62,5 m TAW;

•

Vervolgens een rijweg/berm van 5 m breed op niveau 62,5 m TAW;

•

Afgraving met helling 1/1 tot waterpeil (momenteel 60,3 m TAW maar langzaam stijgend tot het gewenst eindpeil van 61,9 m TAW;Onder het
waterpeil wordt een helling van 1/3 aangehouden tot niveau 50 m TAW;

•

Van niveau 50 m TAW tot 42,5 m TAW : helling van 1/4.

Om de aansluiting van de ecovallei met de groeve Berg te garanderen is de herprofilering van de zuidelijke oeverzones nodig. Hiervoor kan
herstructureringsmateriaal (niet-commercialiseerbare fractie die vrijkomt bij de afgraving van de ecovallei) worden ingezet. Door de discipline flora en fauna
wordt m.a.w. eveneens het principe van afgraving volgens het definitieve flauwe eindreliëf voorgesteld (zie aspect stabiliteit onder paragraaf 4.2.2).
Aan de stuurgroep werd tijdens een vergadering op 24 mei 2011 een voorstel gedaan m.b.t. de inzet van het niet-commercialiseerbaar materiaal in de
zuidoostelijke zone van groeve Berg. Deze piste werd verlaten en vervangen door het voorstel om het beschikbare materiaal maximaal in te zetten in de
zuidwestelijke zone van groeve Berg. Meerdere argumenten werden aangehaald :
•

Omdat dit een betere aansluiting garandeert bij de rustzone van de Mechelse Heide;

•

Omdat de recreant vanuit de oostelijke zone (die toegankelijk is) een mooi zicht heeft op het natuurlijke landschap aan de overzijde van de groeve
Berg;

•

Omdat in groeve Opgrimbie hetzelfde principe is gevolgd.

Dit duurzaamheidsprincipe wordt uitgewerkt in de effectbeoordeling voor discipline bodem, paragraaf 5.2.2.5.
tussen de
gebeurt er geen opvulling van de zuidwestelijke tip.

4.4.5

Beperken uitvoeringstermijn om verstoring tijdens aanleg te minimaliseren
Het project zal zorgen voor een verstoring in zones die nu reeds afgewerkt zijn (groeve Opgrimbie of Vlaams Natuurreservaat Kikbeekbron). Dit is enerzijds
slechts een tijdelijk gegeven maar dient anderzijds tot het strikte minimum qua duurtijd beperkt te worden.
Verstoring is vooral een knelpunt voor vogels en zoogdieren.
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We stellen een maximale duurtijd van 5 jaar voor de realisatie van het project (aanleg viaduct, afgraving en inrichting ecovallei) voorop als streeftermijn.

4.4.6

Vooropgestelde duurzaamheidsprincipes binnen de discipline flora en fauna
De ecologische vereisten naar vormgeving en aanleg van de ecovallei zijn gebaseerd op volgende 4 principes :
•

Aanleg van vlakke vochtige zandige stroken op de valleibodem (aan de oever van de toekomstige beek);

•

Variatie in hellingsgraad en reliëf : op de helling is veel variatie met reliëf gewenst, met voldoende variatie in de drie dimensies; op vlakkere delen is
plaatselijk aanleg van plasjes gewenst;

•

Aansluiting verzekeren van ecovallei met groeve Berg;

•

Beperken uitvoeringstermijn om verstoring tijdens aanleg te minimaliseren.

We herhalen hier nog eens een randvoorwaarde die al in de projectverantwoording is gesteld. Om de migratie van terrestrische fauna in oost-westelijke
richting niet te hypothekeren door de aanleg van de ecovallei is een ondiepe waterloop een absolute noodzaak.

Vanuit deze principes wordt een ontwerp voorgesteld waarbij :
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•

Brede zandige oeverstroken de basis van de ecovallei vormen op de plaatsen waar voldoende ruimte beschikbaar is;

•

De flanken ingenomen worden door geleidelijke hellingen met taluds van 1/2 tot 1/4 afgewisseld met geknikte of getrapte hellingen met brede
vlakke stukken en vergelijkbare gemiddelde hellingspercentages;

•

Gezocht wordt naar een geleidelijke overgang tussen ecovallei en waterplas Berg door herprofilering van de zuidelijke oeverzones van Berg tot
flauwe oevers en inrichting van een ondiep-waterzone (plas dras).
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4.5

Discipline landschap

4.5.1

Scoping
De vereisten voor de vormgeving van de ecovallei met betrekking tot landschappelijke inpassing sluiten zeer nauw aan bij de ecologische randvoorwaarden. In
landschap wordt verder ingegaan op de landschappelijke inpasbaarheid. Herkenbaarheid en contextwaarde van het landschap spelen hier een belangrijke rol.

4.5.2

Landschappelijke inpasbaarheid
Valleistructuur
Vanuit landschap zijn er twee mogelijke inrichtingsconcepten met betrekking tot de inrichting van de ecovallei:
•

Het concept accentueren: hierbij staat het creëren van contrasten centraal. Er wordt gefocust op bruuske overgangen waardoor de vallei een
spectaculaire belevingswaarde zou krijgen;

•

Het concept inpassen: hierbij wordt getracht om de vallei zoveel als mogelijk in het bestaande landschap in te passen. Hierbij wordt gefocust op de
inrichting van een valleistructuur die landschappelijk past in de omgeving.

Met betrekking tot de inrichting van de ecovallei wordt bewust gekozen voor het concept ‘inpassen’. Daarbij is het van belang dat de landschappelijke
elementen van de vallei een samenhang vormen met de onmiddellijke omgeving. De ecovallei ligt immers ingebed in het Nationaal Park Hoge Kempen, een
regio waar natuurontwikkeling centraal staat. De landschappelijke identiteit van het gebied, herkenbaar o.a. door de aanwezige arme vegetatietypes
(heidesystemen, eiken-berkenbos, schrale graslanden), wordt overwegend bepaald via de fysische uitgangssituatie (abiotiek). Opdat gelijkaardige vegetaties
in de ecovallei kunnen voorkomen, worden in het deel ‘fauna en flora’ bepaalde randvoorwaarden vooropgesteld. Deze worden dan ook vanuit de discipline
landschap onderstreept: De landschappelijke inpassing wordt bevorderd door het voorzien van geleidelijke hellingen. Anderzijds is de realisatie van een
gevarieerd en hoog gewaardeerd landschap mogelijk door variatie in hellingsgraad, het voorzien van vlakkere delen en steilere delen (via trapstructuur), door
variatie in substraat en door het voorzien van veel microreliëf in de vlakkere delen.

Brugstructuur
De brugstructuur van de autosnelweg betreft een kunstmatige infrastructuur binnen een overwegend natuurlijk ogend landschap, die vanuit de ecovallei
duidelijk zichtbaar zal zijn (in tegenstelling tot de autosnelweg in de huidige toestand omwille van de afschermende beplanting aan weerszijden). Het is van
belang dat deze structuur maximaal wordt ingepast in het landschap. De inpassing in het natuurlijk landschap zou ondermeer kunnen door afwerking of
inpakken van delen van de brugstructuur in natuurlijke materialen (bvb. hout). Verder zou de betonstructuur van de brug kunnen uitgevoerd worden in een
kleurbeton, waarbij de kleur van de omgeving (zand/grind) zou kunnen worden nagebootst. Op die manier zullen pijlers meer opgaan in het landschap.
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Figuur 4-3
Inrichting van de brugstructuur waarbij geluidspanelen aan de buitenzijde worden afgewerkt in hout.

Figuur 4-4
Visualisatie ‘werken met natuurlijke materialen’ gaande van inpakken tot het uitvoeren van delen met natuurlijke materialen
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Respecteren duurzaamheidsprincipes binnen de discipline landschap
Maximale landschappelijk inpassing van de valleistructuur via de aanleg van geleidelijke hellingen en het natuurlijk variëren met reliëfstructuren.
Een ander duurzaamheidsprincipe is de landschappelijke inpassing van de brugstructuur. Hierbij moet de belevingswaarde van de recreant in het
Nationaal Park Hoge Kempen primeren en niet die van de autobestuurder over de snelweg. Landschappelijke inpassing van de brugstructuur kan
gerealiseerd worden door te werken met natuurlijke materialen en de brugstructuur uit te voeren in een kleurbeton die de kleur van de bodem benadert.
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4.6

Discipline mens

4.6.1

Scoping

[ Deel 4 – Duurzaamheidstoets ]

Binnen de discipline mens bepalen het recreatief medegebruik en de hinderaspecten tijdens de aanlegfase mogelijke randvoorwaarden naar het ontwerp van
de ecovallei.

4.6.2

Recreatief medegebruik
Recreatief medegebruik is geen doelstelling op zich van het project. Enkel passieve recreatievormen kunnen eventueel toegelaten worden maar het al dan
niet voorzien van een wandelpad is niet bepalend voor de vormgeving van de vallei.

4.6.3

Hinderaspecten tijdens aanleg
Wat de hinderaspecten tijdens de aanlegfase betreft, zal de geluids- en verkeershinder uiteraard beperkter zijn als wordt gekozen voor een afgraving cfr het
definitieve flauwe eindreliëf zodat deze afgraving meteen het definitieve eindreliëf realiseert. Hierdoor zijn minder transportstromen noodzakelijk van grind
naar de verwerkingsinstallatie en is anderzijds geen grondverzet nodig (inzet van herstructureringsmateriaal) voor de vormgeving van de vallei.
Om de hinder die het transport van vrijkomende delfstoffen teweegbrengt te beperken, wordt aanbevolen het grind te verwerken in lokale
verwerkingsinstallaties.
Het nastreven van een maximale aanlegtermijn, zoals reeds voorgesteld in de discipline flora en fauna, wordt bijgetreden. Een maximale uitvoeringstermijn
van 5 jaar wordt voorgesteld.

4.6.4

Respecteren duurzaamheidsprincipes binnen de discipline mens
Het streven naar minder hinder ten gevolge van de aanlegfase impliceert een aanlegwijze van de ecovallei waarbij men onmiddellijk het flauwe eindreliëf
realiseert, afgraving dus volgens de aangegeven randvoorwaarden binnen disciplines bodem en fauna en flora.
Bovendien is het vanuit duurzaamheid gewenst dat de afvoer van delfstoffen zal gebeuren naar lokale verwerkingsinstallaties en dat de realisatie van de
ecovallei een maximale uitvoeringstermijn van 5 jaar nastreeft.
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4.7

Integratie duurzaamheidsprincipes tot meest duurzame ontwerp

4.7.1

Aanpak
Met de duurzaamheidstoets zijn de verschillende duurzaamheidsprincipes binnen elke discipline in beeld gekomen. De integratie van alle
duurzaamheidsprincipes zal leiden tot een meest duurzaam ontwerp. Dit meest duurzame ontwerp zal vervolgens voor de 3 valleiscenario’s toegepast
worden. De 2 uiterste valleiscenario’s zullen via een 3D-analyse gevisualiseerd worden. Het zijn deze 2 uiterste scenario’s die vervolgens in de
milieubeoordeling worden bestudeerd. Deze uiterste scenario’s betreffen :

4.7.2

•

Het rechtdoor-scenario : vallei die minste ruimte inneemt en over de kortste afstand de 2 zandgroeves met elkaar verbindt;

•

Het bocht-scenario : vallei die meeste ruimte inneemt en via een omweg de 2 zandgroeves met elkaar verbindt.

Inrichtingsprincipes meest duurzame ontwerp
De integratie van de duurzaamheidsprincipes veronderstelt dat waar deze principes elkaar tegenspreken keuzes worden gemaakt waarbij de garantie van de
ecologische doelstellingen geformuleerd voor voorliggend project, het uitgangspunt is.
Volgende duurzaamheidsprincipes zijn gesteld vanuit de verschillende disciplines :
•

Afgraving volgens eindreliëf : flauwe hellingen van 4/8, 4/12 of 4/16, beperkt grondverzet met beperking afgeleide effecten (verkeershinder,
geluidshinder), beperking risico op erosie, garantie van stabiliteit;

•

Afwisseling geknikte en geleidelijke hellingen : maximalisatie van variatie door trapstructuur met heel steile (waar erosie geulen doet ontstaan) en
vlakke stukken (bij voorkeur met microreliëf), de geleidelijke hellingen zijn noodzakelijk op de migratie dwars op de ecovallei te garanderen;

•

Brede zandige en grindige oeverstroken waar voldoende ruimte beschikbaar is : oeverstroken met weinig verval zorgen voor afwisseling van droge
(winter) en natte (zomer) omstandigheden waarbij moeraszone ontstaat;

•

Meanderende en ondiepe beek : bergingscapaciteit is groter in geval van meanderende beek, de waterloop zal de gravitaire afloop garanderen van
overtollig water van groeve Berg naar groeve Opgrimbie wat past binnen de duurzaamheidsidee en tenslotte is een ondiepe beek een noodzaak om
de migratie van terrestrische fauna in oost-westelijke oriëntatie te garanderen;

•

Herprofilering zuidelijke oeverzones Berg tot flauwe oevers en inrichting ondiep-waterzone door inzet niet-commercialiseerbare fractie : om de
overgang van de geleidelijke hellingen aangehouden in het duurzame ontwerp voor de ecovallei en de steile zuidelijke taluds van groeve Berg te
verbeteren, is voorgesteld om de niet-commercialiseerbare fractie die vrijkomt bij de aanleg van de ecovallei in te zetten in de herprofilering van de
zuidelijke oeverzone van groeve Berg;

•

Maximale uitvoeringstermijn : om de verstoring van een zeer kwetsbare omgeving te beperken wordt een maximale aanlegperiode van 5 jaar
vooropgesteld;

•

Landschappelijke inpassing valleistructuur : via de aanleg van geleidelijke hellingen en het natuurlijk variëren met reliëfstructuren;
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•

Landschappelijke inpassing brugstructuur : kleurbeton die bodemkleur benadert en gebruik van natuurlijke materialen bij afwerking;

•

Minimale hinder ten gevolge van de aanleg : afvoer van grind naar lokale verwerkingsinstallaties en maximale uitvoeringstermijn respecteren.

De 3 valleiscenario’s volgens het meest duurzame ontwerp
De duurzaamheidsprincipes, die de inrichting van het meest duurzame ontwerp bepalen, zijn vervolgens toegepast op de 3 valleiscenario’s. Omdat initieel (in
de technische haalbaarheidsstudie) uitgegaan was van een maximale afgraving van grind en bouwzand en de inzet van de niet-commercialiseerbare fractie
overwegend voor de herstructurering van de oostelijke valleiflank, verschillen de valleiscenario’s volgens het meest duurzame ontwerp in belangrijke mate
van de initiële valleiscenario’s.
Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door de in de duurzaamheidstoets uitgewerkte vereisten van migrerende fauna in oost-westelijke richting (die niet
in beeld waren bij de voorstellen van herprofilering van taluds in de initiële valleiscenario’s) waaraan de ecovallei moet voldoen om geen barrière te vormen
en die door de deskundige fauna en flora zijn beschreven. Dit leidde tot het voorstel om getrapte hellingen afgewisseld met geleidelijke hellingen aan te
houden.
Het is het principe van hellingen met gemiddeld hellingspercentage van 1/4 vertrekkend vanaf het omliggende maaiveld dat het meest duurzame ontwerp in
eerste instantie vorm geeft. Bij deze aanpak zijn brede oeverstroken rondom de meanderende beek mogelijk.
Omdat vanuit het duurzaamheidsbeginsel eveneens de landschappelijke inpassing aandacht vraagt is vervolgens de ecovallei ontworpen vertrekkend van een
meanderende beek met beperkte oeverstroken en werd vervolgens meer ruimte ingenomen door de zeer geleidelijke valleiflanken.

4.7.4

3D-analyse van de 2 uiterste valleiscenario’s

4.7.4.1

Toelichting 3D-pakket : mogelijkheden en beperkingen
Voor de 3D-visualisatie van de scenario’s werd gebruik gemaakt van de extensie 3D-analyst van ArcGis 10.0. Deze software maakt het mogelijk om
hoogtegegevens in de vorm van punten, lijnen en vlakken om te zetten naar 3D-bestanden en hiermee berekeningen te doen.
Bij het ontwerpen van de scenario’s werd vertrokken van bestaand basismateriaal zoals o.a. het Digitaal hoogtemodel (DHM) en de opmetingsplannen van de
groeves om het huidige landschap weer te geven.
Er werd vertrokken van een gemiddelde helling van 1/4 waarbij de hoogtelijnen automatisch werden gegenereerd door de software vertrekkend van de
contouren van het ruimtebeslag van elk valleiscenario. Om de hellingen te laten aansluiten op het omliggende landschap was het noodzakelijk om de
automatisch gegenereerde hoogtelijnen manueel aan te passen.
Ook wanneer het landschap wordt opgebouwd rondom de meanderende beek en een variatie in hellingspercentages wordt nagestreefd, is de manuele
intekening van hoogtelijnen vereist.
De manuele aanpassingen waren erg tijdrovend en maakten dat binnen het tijdsbestek van onze opdracht enkel de 2 uiterste valleiscenario’s werden
gevisualiseerd.
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Vallei volgens bochtscenario
In dit scenario is veel ruimte beschikbaar om een landschappelijk ingepaste vallei te realiseren. Er werd bij de visualisatie in verschillende stappen gewerkt.
Eerste stap in de visualisatie was de getrapte aanpak waarbij vanaf maaiveldniveau hellingen van gemiddeld 1/4 werden aangehouden en onderaan de vallei
een brede basis overbleef.

Figuur 4-5
3D-analyse bochtscenario, gemiddelde getrapte helling 1:4
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Vervolgens is vegetatie toegevoegd aan de beelden.

Figuur 4-6
3D-analyse bochtscenario, gemiddelde getrapte helling 1/4, inclusief vegetatie, overzicht
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Figuur 4-7
3D-analyse bochtscenario, gemiddelde getrapte helling 1/4, inclusief vegetatie
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In een tweede stap Is de ecovallei opgebouwd vertrekkend van de meanderende waterloop en kregen de valleiflanken meer ruimte. De hellingen bedroegen
daarbij 1/3 onder het viaduct en tot 1/7 ter hoogte van de aansluiting met groeve Opgrimbie. Op die manier zijn de hellingen geleidelijker en is de vallei beter
ingepast in het landschap. De vlakke oeverstroken langs de waterloop nemen nu slechts beperkte ruimte in.

Figuur 4-8
3D-analyse bochtscenario, geleidelijke getrapte helling
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Vervolgens is vegetatie toegevoegd aan de beelden.

Figuur 4-9
3D-analyse bochtscenario, geleidelijke getrapte helling, inclusief vegetatie, overzicht
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Figuur 4-10
3D-analyse bochtscenario, geleidelijke getrapte helling, inclusief vegetatie
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Vallei volgens rechtdoorscenario
In dit scenario is weinig ruimte beschikbaar om een landschappelijk ingepaste vallei te realiseren. Anderzijds wordt slechts een minimale oppervlakte van het
natuurgebied ingenomen.
Bij de visualisatie is de getrapte aanpak gevolgd waarbij vanaf maaiveldniveau getrapte hellingen van 1/3 en 1/4 werden aangehouden.

Figuur 4-11
3D-analyse rechtdoorscenario
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Inleiding : aanpak op maat van het project
De milieubeoordeling van het project-MER Ecovallei volgt een specifieke aanpak. Met de duurzaamheidstoets uitgewerkt in deel 4 zijn de verschillende
duurzaamheidsprincipes binnen elke discipline in beeld gekomen. De integratie van alle duurzaamheidsprincipes heeft geleid tot het meest duurzame
ontwerp. Dit meest duurzame ontwerp is vervolgens voor de 3 valleiscenario’s toegepast. De 2 uiterste valleiscenario’s zijn via een 3D-analyse
gevisualiseerd. Het zijn deze 2 uiterste scenario’s die in de milieubeoordeling worden bestudeerd.
Belangrijk uitgangspunt in de milieubeoordeling is de toepassing van het meest duurzame ontwerp in de verschillende valleiscenario’s. Het is m.a.w. een
harde randvoorwaarde voor de realisatie van de ecovallei.
Onderstaande milieubeoordeling beoordeelt m.a.w. de 2 uiterste valleiscenario’s opgebouwd volgens het meest duurzame ontwerp en veronderstelt dat
volgende duurzaamheidsprincipes worden opgelegd als randvoorwaarden bij de vergunningverlening :
•

Afgraving volgens eindreliëf;

•

Afwisseling geknikte en geleidelijke hellingen;

•

Brede zandige oeverstroken waar voldoende ruimte beschikbaar is;

•

Meanderende ondiepe beek;

•

Herprofilering zuidelijke oeverzones Berg tot flauwe oevers en inrichting ondiep-waterzone door inzet niet-commercialiseerbare fractie : dit
duurzaamheidsprincipe is gesitueerd buiten het projectgebied voor de ecovallei en voor de realisatie zijn afspraken met SCR Sibelco noodzakelijk en
dient de bestaande milieuvergunning voor groeve Berg te worden aangepast;

•

Maximale uitvoeringstermijn van 5 jaar;

•

Landschappelijke inpassing valleistructuur;

•

Landschappelijke inpassing brugstructuur;

•

Afvoer van grind naar lokale verwerkingsinstallaties.

De milieubeoordeling bestudeert de resterende effecten van beide valleiscenario’s volgens meest duurzame ontwerp voor de verschillende milieudisciplines.
Uit deze effectbespreking volgen ontegensprekelijk milderende maatregelen die effecten milderen en/of de ecologische doelstellingen van de ecovallei
garanderen en/of de opportuniteiten van voorliggend project nog versterken.

In de effectbeoordeling van volgende paragrafen worden effecten steeds beoordeeld ten opzichte van de bestaande toestand zoals beschreven in deel 3 van
voorliggend MER.
Bovendien werd rekening gehouden met een aantal ontwikkelingsscenario’s, situaties die zich in de nabije toekomst zullen/kunnen voordoen in het
projectgebied.
J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

136/268

[ Deel 5 – Effectbeoordeling]

Voor de discipline water is rekening gehouden met de situatie waarin in groeve Berg het gewenste plaspeil van 61,9 m TAW (volgens de geohydrologische
studie van 2008 opgenomen in bijlage) is gerealiseerd. Momenteel (februari 2012) is het waterpeil in groeve Berg 61,3 m TAW maar dit peil stijgt
langzaamaan tot het opgelegde peil van 61,9 m TAW.
Voor de discipline mens is de maatregel opgenomen in het Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen, namelijk de afsluiting van de toeristische weg of Weg
naar Heiwijk, voor autoverkeer relevant. Voor deze weg was de visie van het Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen : “Versmalling tot fietspad en afsluiting
voor autoverkeer van de Weg naar Heiwijk (zogenaamde toeristische weg) tussen de Steenweg naar As (N763) en de Weg naar Zutendaal”. Inmiddels is deze
ontsnipperingsmaatregel gerealiseerd voor het zuidelijke gedeelte van de Weg naar Heiwijk tussen de toegangsweg naar groeve Berg en de Weg naar
Zutendaal. Het noordelijke gedeelte van de Weg naar Heiwijk is nog toegankelijk voor vrachtverkeer met bestemming groeve Berg. Deze weg zou kunnen
worden afgesloten zodra in de groeve Berg het grind en bouwzand afgegraven zijn (omstreeks 2013).
Voor alle disciplines is aan het einde van het hoofdstuk een paragraaf toegevoegd die rekening houdt met een eventuele realisatie van de sneltramlijn
Hasselt-Maasmechelen volgens het traject ten noorden van de E314.
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Discipline bodem
Niet onbelangrijk is voorafgaand nog eens te herhalen dat :

5.2.1

•

Dit project de aanpassing van een infrastructuurwerk beoogt met het oog op de realisatie van een ecovallei als ontsnipperingsmaatregel;

•

De afgraving die hiermee gepaard gaat in den droge zal gebeuren;

•

Dat er enkel grind en bouwzand zullen vrijkomen, geen industriezand, vermits enkel delfstoffen boven de grondwatertafel worden afgegraven.

Duurzaamheidsprincipe discipline bodem als randvoorwaarde
Binnen de discipline bodem is de afgraving volgens eindreliëf als duurzaamheidsprincipe vooropgesteld. Dit betekent dat vanaf de rand van de toekomstige
ecovallei (in den droge) wordt afgegraven waarbij gestreefd wordt om onmiddellijk de gemiddelde hellingsgraden van 1/4 (of geleidelijker) aan te houden.
Meest realistisch lijkt om in terrassen af te graven volgens trapstructuur en nadien op de gewenste plaatsen geleidelijke hellingen te realiseren.

5.2.2

Effecten op bodem door de ecovallei

5.2.2.1

Direct ruimtebeslag
De bodems in het studiegebied betreffen allemaal droge zandbodems met grindbijmenging en met humus en/of ijzer B horizont, de typische podzolbodems
die het ideale substraat vormen voor heide. We onderscheiden :
•

Zbf1t : droge zandgronden met weinig duidelijke humus of/en ijzer B horizont, met dunne A-horizont (< 40 cm dik) en met grindbijmenging;

•

Zbg1t : droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont, met dunne A-horizont (< 40 cm dik) en met grindbijmenging;

•

Zcg1t : matig droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont, met dunne A-horizont (< 40 cm dik) en met grindbijmenging.

Per valleiscenario is in onderstaande tabel berekend over welke oppervlaktes deze bodemseries worden aangesneden en verstoord :
bodemserie

Vallei volgens bochtscenario

Vallei volgens rechtdoorscenario

Zbf1t

10,94 ha

9,68 ha

Zbg1t

15,51 ha

2,17 ha

Zcg1t

1,41 ha

-

Totaal

27,86 ha

11,85 ha
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De bodemseries verschillen minimaal zodat vooral de ruimteinname zelf bepalend is voor het verschil tussen beide valleiscenario’s. Een ecovallei volgens het
bochtscenario neemt 16 ha meer ruimte in beslag zodat een grotere oppervlakte onverstoorde podzolbodems wordt ingenomen.

5.2.2.2

Grondverzet
De 3D-analyses uitgewerkt voor de 2 valleiscenario’s laten toe om het grondverzet dat gepaard gaat met de realisatie van beide scenario’s te berekenen.
De boorgegevens voor het projectgebied ecovallei van 2009 besproken in paragraaf 3.1.2 werden gebruikt om het geologisch profiel van de scenario’s te
kennen.
In onderstaande tabel zijn de volumes commercialiseerbare materialen, zijnde grind en bouwzand, en de volumes niet-commercialiseerbare materialen,
zijnde teelaarde, afdekgrond en spriet, berekend op basis van de 3D-analyses. Het zijn benaderende cijfers.

Type bodemmateriaal

Vallei volgens bochtscenario (geleidelijke hellingen)

Vallei volgens rechtdoorscenario

Grind

2.659.751 m³

1.196.639 m³

Bouwzand of tussenzand

1.512.688 m³

834.304 m³

Totaal volume commercialiseerbaar

4.172.439 m³

2.030.943 m³

Teelaarde

82.977 m³

35.551 m³

Afdekgrond

601.560 m³

259.612 m³

7.432 m³

7.382 m³

691.969 m³

302.545 m³

Spriet
Totaal volume niet-commercialiseerbaar

5.2.2.3

Ontginningskenmerken afgeleid van berekende volumes delfstoffen
De in de vorige paragraaf berekende volumes commercialiseerbare delfstoffen, die vrijkomen bij de realisatie van de ecovallei, zullen worden afgevoerd naar
de dichtstbij gelegen verwerkingsinstallatie(s). Vanuit het principe van minimale hinder is de verwerking van grind in nabij gelegen verwerkingsinstallaties
immers als duurzaamheidsprincipe voorop gesteld.
Het ontginningsritme dat doorgaans in grind- en zandgroeves wordt aangehouden, hangt uiteraard samen met de afzet van de grindproducten. Men zal niet
sneller ontginnen dan dat men grind kan afzetten in de markt. Nu gebeurt het wel eens dat men om opportuniteitsredenen stocks opbouwt om later te
kunnen verwerken, maar dat wordt zo veel mogelijk vermeden door grindexploitanten omwille van de kosten die met deze tijdelijke stockage gepaard gaan.
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De hoeveelheid grind die men op jaarbasis verwerkt, is dus afhankelijk van de marktvraag. In 2007 verwerkte de grindsector ca. 2,2 mio ton tout-venant (incl.
wasverlies ca. 12 %), in 2008 was dit ca. 1,3 Mio ton. De laatste jaren is de afzet sterk gedaald, mede door invoer van granulaten uit het buitenland.
Expertenoordeel wees uit dat best wordt uitgegaan van een verwerkingsritme van ca. 1 Mio ton tout-venant op jaarbasis.
Als we tijdelijke stockage van delfstoffen willen vermijden en het verwerkingsritme gelijk stellen aan het ontginningsritme, betekent dit dat jaarlijks 1 Mio ton
tout-venant wordt afgegraven. Verder rekenend met dit gemiddelde en rekening houdend met 200 werkdagen per jaar, wordt dagelijks 5000 ton tout-venant
afgevoerd naar de verwerkingsinstallaties. Dit komt overeen met 167 vrachtwagens per dag. Uitgaande van 8 werkuren, zal om de 3 minuten een
vrachtwagen vanuit het projectgebied vertrekken richting verwerkingsinstallatie.
Voor het bouwzand, dat vanuit het projectgebied rechtstreeks naar klanten kan worden afgevoerd, is het moeilijk om veronderstellingen te doen over de
jaarlijkse afvoer. De beschikbare volumes zijn lager dan de volumes grind. We veronderstellen dat de afgraving gebeurt over een zelfde termijn als voor de
afgraving van grind (zodat de afgravingsfronten in een zelfde tempo opschuiven) en dat de grindafzet dus het afgravingsritme zal bepalen.
Voor grind en bouwzand samen zullen m.a.w. ca. 334 vrachtwatens per dag het projectgebied verlaten. Dit komt, in geval van 8 werkuren, neer op een
vrachtwagen om de 1,5 minuut.

5.2.2.4

Bodemkwaliteit : substraatvereisten
De materialen die ter beschikking zijn voor de inrichting en afwerking van de ecovallei zijn de niet-commercialiseerbare materialen die vrijkomen bij de
afgraving, met name de afdeklaag en de sprietlaag.
In dit hoofdstuk zullen we, op basis van de substraatvereisten afhankelijk van de ecologische doelstellingen, de inzet van afgegraven bodemmateriaal
optimaliseren.
In eerste instantie is vanuit de duurzaamheidsidee voorgesteld om de ecovallei te realiseren door een afgraving volgens het gewenste eindreliëf. De ecovallei
zal dus maximaal gerealiseerd worden met het oorspronkelijke bodemmateriaal dat zo weinig mogelijk verstoord wordt. Ook voor de stabiliteit van de
geleidelijke hellingen afgewisseld met getrapte hellingen, die de valleiflanken zullen vormen, is dit de meest ideale situatie. Het oorspronkelijke
bodemmateriaal dat bloot zal liggen na afgraving is zandig materiaal. Dit is ook vanuit de ecologische doelstellingen een gewenste uitgangssituatie. Wel kan
wel, met het oog op het realiseren van natuurwaarden, het aanbrengen van maaisel of teelaarde die apart werd afgegraven, aanbevolen worden.
Vanuit de ecologische doelstellingen is het streven naar diverse types pioniervegetaties (zandig droog, grindig nat en grindig droog) afgewisseld met droge en
natte heide, vooropgesteld. De zandig droge omstandigheden zullen door de hierboven geschetste werkwijze ruimschoots vertegenwoordigd zijn.
Zand is het ideale substraat om voedselarme situaties te creëren. De ervaring met de herstructurering van de groeve Opgrimbie leert dat hier droge heide
spontaan ontwikkelt.
De bijmenging met grind levert voedselrijkere situaties, wat ook mooie vegetaties kan opleveren, en als extra voordeel buffering tegen verzuring.
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Variatie kan bevorderd worden door het plaatselijk goed aanrijden van delen met machines waardoor bodemlagen verdichten en water hierop kan stagneren.
De plasjes die ontstaan via deze werkwijze zullen tijdelijk water houden. In de geherstructureerde groeve Opgrimbie heeft men ervaring opgedaan met deze
aanpak.
Om plasjes aan te leggen die constant water houden, baseren we ons eveneens op de ervaring opgedaan in de geherstructureerde groeve Opgrimbie.
Hiervoor worden ondoordringbare lagen, zoals gecompacteerd slib van de grindwinning, aangebracht. Bij sommige plasjes wordt nog een zandlaag
opgebracht. Hierdoor kunnen planten van voedselarme bodems zich vestigen.
5

Aan de basis van de geplande ecovallei, boven de laag industriezand, is een dunne laag spriet of ligniet aanwezig. Deze venige laag heeft als kenmerken dat
ze slecht doorlatend is en zeer sterk kan worden samengedrukt. Ook deze laag kan aangebracht worden met het oog op het realiseren van ondoordringbare
lagen bij de aanleg van plasjes.

5.2.2.5

Evaluatie mogelijkheden inzet niet-commercialiseerbare fractie in groeve Berg
In de duurzaamheidstoets is voor de discipline Flora en Fauna de noodzaak verantwoord om de niet-commercialiseerbare fractie die vrijkomt bij realisatie van
de ecovallei maximaal in te zetten bij de herstructurering van de zuidwestelijke oeverzone in groeve Berg. Dit zal verhinderen dat soorten die de ecovallei als
migratiecorridor gebruiken, een barrière tegenkomen in de overgangszone ecovallei – groeve Berg.
Op volgende pagina wordt verduidelijkt hoe de groeve Berg en de ecovallei ecologisch kunnen worden verbonden. In de duurzaamheidstoets is duidelijk
geworden dat het niet-commercialiseerbare materiaal bij voorkeur in de zuidwestelijke hoek van groeve Berg wordt ingezet.
Afhankelijk van het gekozen valleiscenario zal meer of minder materiaal ter beschikking zijn. In onderstaande figuur is voor het bochtscenario waarbij ca.
600.000 m³ beschikbaar is, het ruimtebeslag van de plas-dras zone ingetekend (ingenomen oppervlakte obv. gemiddelde diepte van deze zone cfr
herstructureringsplan 15.000 m²).

5

Deze lignieten werden gevormd in uitgebreide kustmoerassen tijdens een korte regressie van de zee. De overvloedige humuszuren, die ontstonden door de ontbinding van de plantenresten,

bleekten de onderliggende zanden.
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Geleidingswand minder
mobiele soorten

A’

Geleidelijke talud

B’

Opvulling zone tot plas dras
B
A

Geleidelijke overgang naar
maaiveld
Plas drasberm

Figuur 5-1 : Voorstel aanpassing herstructureringsplan groeve Berg in geval van bochtscenario ecovallei
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In volgende figuur is voor het rechtdoorscenario waarbij ca. 250.000 m³ beschikbaar is, het ruimtebeslag van de plas-dras zone ingetekend (ingenomen
oppervlakte obv. gemiddelde diepte van deze zone cfr herstructureringsplan 6.000 m²).

Geleidingswand minder
mobiele soorten

A’

Geleidelijke talud

B’

Opvulling zone tot plas dras
B
A

Geleidelijke overgang naar
maaiveld
Plas drasberm

Figuur 5-2 : Voorstel aanpassing herstructureringsplan groeve Berg in geval van rechtdoorscenario ecovallei
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ECOVALLEI

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

[ Deel 5 - Effectbeoordeling ]

143/268

Vervolgens tonen we een aantal principeschetsen (niet schaalvast) van de op de vorige figuren aangegeven doorsneden. Een groot aandeel van het
grondoverschot dat vrijkomt bij de uitgraving van de ecovallei wordt aangewend in de zuidwestelijke tip waar een oppervlakte ondiep water wordt gecreëerd
(plas dras). Een plas—drasberm zorgt voor geleiding van soorten naar deze zone. Opdat soorten niet in het diepe water zouden belanden, kan veiligheidshalve
een amfibieëngeleidingswand worden voorzien. Verder wordt met behulp van de grondoverschotten een geleidelijke overgang gecreëerd tot aan het
maaiveld.

Figuur 5-3 : Aansluiting ecovallei op de groeve Berg
doorsnede
boven:
huidige herstructureringsplan
doorsnede midden:
ondiep-waterzone en geleidelijke overgang naar
maaiveld
doorsnede onder:
overgang ecovallei – diep water groeve Berg
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Met SCR Sibelco is het voorstel van aanpassing van het herstructureringsplan Berg overlegd. De ontginner heeft geen principiële bezwaren tegen een
mogelijke aanpassing van de huidige vergunningen in relatie tot de aangepaste uitvoering van de steile zuidwestelijke wanden van de groeve Berg. Sibelco
gaf daarbij aan dat men bereid is om plaatselijk beperkt dieper te ontzanden om extra specie te voorzien voor de eventuele inrichting van minder steile
wanden.
Voor de groeve Berg zijn momenteel bijzondere voorwaarden (met het oog op het vermijden van bresvorming en grondverschuivingen) opgenomen in de
stedenbouwkundige vergunning van 2011 :
•

Maximale ontginningsdiepte : + 42,5 m TAW;

•

Van +50 tot 42,5 m TAW : hellingen van 14° of 1:4;

•

Controles op een regelmatige basis uitvoeren (om de 6 maanden);

•

Waar nodig de herstellingen of aanpassingen uitvoeren;

•

Berm op +62,5 m TAW intact houden, oeverbescherming aanbrengen teneinde afkalving door golfslag te voorkomen.

Als bij de aanvullingen met niet-commercialiseerbare gronden deze voorwaarden niet kunnen worden nageleefd, zal er een stabiliteitsrisicoanalyse moeten
worden uitgevoerd om de stabiliteit in deze zuidelijke zone aan te tonen.

5.2.2.6

Afweging valleiscenario’s
In onderstaande tabel zijn de effecten op bodem voor de 2 valleiscenario’s weergegeven.

EFFECTGROEP

ECOVALLEI VOLGENS RECHTDOORSCENARIO

ECOVALLEI VOLGENS BOCHTSCENARIO

Verlies onverstoord bodemprofiel

11,85 ha onverstoorde podzolbodems gaan verloren

27,86 ha onverstoorde podzolbodems gaan verloren

Volume delfstoffen

2 mio m³ grind en bouwzand

4 mio m³ grind en bouwzand

Volume niet-commercialiseerbaar materiaal dat ingezet
kan worden in zuidelijke zone groeve Berg

250.000 m³ afdekgrond, teelaarde en spriet

600.000 m³ afdekgrond, teelaarde en spriet

5.2.2.7

Afweging brugvarianten
Binnen de discipline bodem wordt geen voorkeur uitgesproken voor één van de brugvarianten.
In de latere ontwerpfase dient aandacht te gaan naar het aspect van bescherming van de brugpijlers tijdens de afgravingswerkzaamheden.
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Effectbeoordeling ten opzichte ontwikkelingsscenario ‘sneltramlijn Spartacus’
De hierboven beschreven effecten binnen de discipline bodem zijn identiek als het viaduct wordt uitgebreid met de sneltramlijn Spartacus.

5.2.3

Milderende maatregelen bodem
Apart houden van bovenste bodemlaag bij afgraving ecovallei
Met het oog op de ontwikkeling van heidevegetatie wordt opgelegd dat de bovenste bodemlaag (teelaardelaag overeenkomend met de bovenste 30 à 50 cm)
die wordt afgegraven bij de realisatie van de ecovallei, apart wordt gestockeerd zodat deze kan worden opgebracht in de vlakke of geleidelijk hellende zones
waar heidevegetatie wordt beoogd.

Inrichtingsstudie zuidelijke zone groeve Berg
Het meest recente herstructureringsplan voor de vergunde groeve Berg laat in de zuidelijke zone van de groeve zeer steile taluds toe, die voor een barrière
zorgen voor de migrerende fauna die van de toekomstige ecovallei zullen gebruik maken. Reeds in de duurzaamheidstoets (deel 4 van voorliggend projectMER) is op de noodzakelijke aanpassing van dit herstructureringsplan gewezen. Een overgangszone tussen ecovallei en groeve Berg (met een geleidelijke
overgang tussen ecovallei en waterplas Berg door herprofilering van de zuidelijke oeverzones van Berg tot flauwe oevers en inrichting van een ondiepwaterzone (plas dras)) is daarom een absolute noodzaak. Hierbij dienen de oeverzones van de huidige groeve geherprofileerd te worden en kunnen geen
delen van het aanpalende natuurgebied betrokken worden.
Een inrichtingsstudie kan deze principes concretiseren. Als het ontwerp van de ecovallei gekend is, kan het volume beschikbaar niet-commercialiseerbaar
materiaal exact worden berekend en kan de inrichting van de ondiepe waterzone in de zuidwestelijke hoek van groeve Berg worden uitgewerkt.

Risicoanalyse stabiliteit zuidelijke zone groeve Berg
Als bij de aanvullingen met niet-commercialiseerbare gronden de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning voor groeve Berg niet kunnen worden
nageleefd, zal er een stabiliteitsrisicoanalyse moeten worden uitgevoerd om de stabiliteit in deze zuidelijke zone aan te tonen.
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Discipline water
Het infrastructuurproject beoogt de aanleg van een ecovallei in den droge (boven de grondwatertafel) waarbij de ecovallei toelaat een gravitaire overloop te
creëren tussen de noordelijk gelegen groeve Berg en de zuidelijk gelegen groeve Opgrimbie en dit gerelateerd aan een ecologisch wenselijk waterpeilbeheer
en aan waterveiligheid.

5.3.1

Duurzaamheidsprincipe discipline water als randvoorwaarde
Uitgaande van de gravitaire afvoer van overtollig water van groeve Berg naar groeve Opgrimbie is berekend welke de dimensies zullen zijn van de waterloop
die dit zal realiseren.
Een eerste inschatting van de dimensies van de waterloop is gebeurd op basis van :
•

het jaarlijkse afvoerdebiet;

•

het verval;

•

een aantal scenario’s voor de lengte van de waterloop (afhankelijk van het gekozen locatiealternatief en de graad van meandering)

Hieruit blijkt dathet een waterloop zal zijn met een zeer beperkt dwarsprofiel : de diepte van de beek zal 0,2 tot 0,4 m bedragen, de bodembreedte 0,2 tot 0,3
m en de bovenbreedte 0,6 tot 1,1 m.
Dit geldt voor een realistische situatie waarbij de oevers en taluds begroeid zijn. Daar waar er geen begroeiing voorkomt op de taluds (onder de
viaductstructuur omwille van gebrek aan licht, maar omdat het een hoog viaduct is, zal dit probleem beperkt zijn) kunnen de breedtes eventueel nog minder
zijn om dezelfde debieten te kunnen afvoeren.
De lengte van de waterloop is afhankelijk van het gekozen locatiealternatief. Een hogere graad van meandering is gunstig met betrekking tot de
bergingscapaciteit van de waterloop. Of de waterloop gegraven zal worden of haar eigen loop zal bepalen is in de duurzaamheidstoets niet uitgesproken.
We herhalen hier nog eens een randvoorwaarde die al in de projectverantwoording is gesteld. Om de migratie van terrestrische fauna in oost-westelijke
richting niet te hypothekeren door de aanleg van de ecovallei is een ondiepe waterloop een absolute noodzaak. Een ondiepe waterloop, die al dan niet
periodiek droogvalt, is, gezien het zeer beperkte jaarlijkse afvoerdebiet, realiseerbaar.

5.3.2

Effecten op water door de ecovallei

5.3.2.1

Inleiding : Synthese inzichten MER 2005
In het MER ‘Exploitatie te Maasmechelen door SCR Sibelco nv’, die de effecten van de zandontginning in de nieuwe groeve Mechelse Heide Zuid (gelegen ten
noordwesten van het projectgebied voor de ecovallei) bestudeert, is een uitgebreid ecohydrologisch onderzoek gebeurd naar de gewenste waterpeilen in de
groeve MHZ en de groeve Berg met het oog op de ecohydrologische effecten.
In dat MER zijn verschillende situaties, die optreden tijdens en na de exploitatie van de groeve MHZ gemodelleerd. Deze situaties verschillen in :
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•

De ontginningsfasering in groeve MHZ en groeve Berg;

•

Het al dan niet in werking zijn van de nieuwe verwerkingsfabriek MHZ (de fabriek Berg wordt immers afgebroken) en de hieruit volgende
transportwaterstroom van groeve Berg naar groeve MHZ.

In het MER werd berekend dat er peildalingen optreden in de groeve MHZ vanaf de beëindiging van de zandontginning in groeve Berg, vermits dan de
transportwaterstroom van groeve Berg naar groeve MHZ stopt. Deze grondwaterdalingen zijn ecologisch ongewenst zodat volgende milderende maatregel
werd voorgesteld : de bestaande buisleidingen tussen groeve MHZ en groeve Berg blijven behouden na stopzetting van de zandontginning van groeve Berg
zodat suppletiewater van Berg naar MHZ kan worden gepompt. Vermits groeve Berg een wateroverschot kent is dit een logische en duurzame oplossing.
Het plaspeil in groeve MHZ dient zo snel mogelijk te worden gebracht op het gemodelleerde evenwichtspeil van 70,5 m TAW. Op dit peil is het
herstructureringsplan gebaseerd.
In het MER zijn grondwaterverschilkaarten opgenomen voor de verschillende fasen van ontginning.

5.3.2.2

Inleiding : Vergunningsvoorwaarden m.b.t. grondwater opgenomen in de milieuvergunning van Sibelco voor kwartszandwinning in groeve Berg, groeve LBU,
verwerking in fabriek Berg en fabriek LBU, reconstructie in groeve Berg en groeve LBU
In de Milieuvergunning voor de exploitatie te Maasmechelen, verleend door de Bestendige Deputatie op 09.02.2006 (ref 023.03.10/V2005N057484) wordt als
voorwaarde gesteld dat zo snel als mogelijk dient gestreefd te worden naar een definitief en vast peil in de groeve Berg en dit omwille van het toelaten van
een definitieve natuurontwikkeling op geherstructureerde groevedelen (die niet zou teniet gedaan worden bij een latere peilstijging).
Twee belangrijke vergunningsvoorwaarden m.b.t. grondwater dienen te worden vermeld :
•

In plaats van twee verschillende peilen voor groeve Berg Noord en groeve Berg Zuid dient één vast peil te worden gehanteerd in de groeve Berg
vanaf de verplaatsing van de fabriek Berg. Dit komt de natuurontwikkeling ten goede vermits met het vaste peil een definitieve natuurontwikkeling
mogelijk wordt op geherstructureerde groevedelen. Om dit eindpeil in groeve Berg te bepalen is een onderzoek nodig binnen een termijn van 2 jaar.
Dit dossier met het gewenst eindpeil dient te worden verankerd in de milieuvergunning als vergunningsvoorwaarde. De geohydrologische studie die
hiertoe werd uitgevoerd in 2008 komt aan bod in volgende paragraaf en is bovendien in bijlage toegevoegd.

•

Als bijzondere voorwaarde is een grondwatermonitoring opgelegd waarmee de grondwatereffecten ter hoogte van de drinkwaterwinning van de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening te As en ter hoogte van de Bosbeek kunnen worden opgevolgd. Er werd door VITO een
monitoringvoorstel voor grondwater uitgewerkt. Het betreft de maandelijkse opvolging van een zuidelijk georiënteerde raai van diepe peilputten
vanaf de groeve Opgrimbie door Sibelco, de opvolging van twee ondiepe peilputten in de Ziepbeekvallei door ANB (vermits gelegen in
reservaatgebied) én aanleg en meting van een derde diepe peilput vanaf de groeve Berg in de richting van het Ven onder de Berg door Sibelco. Het
voorstel werd goedgekeurd door de afdeling Water in juni 2006. De firma SCR Sibelco bevestigt dat de monitoring van de waterpeilen in het hele
gebied rond de groeve Berg reeds jarenlang regelmatig wordt opgevolgd via metingen op het terrein. De metingen worden jaarlijks opgenomen in
de voortgangsrapportage van de groeve. Deze metingen zijn bovendien een noodzakelijke input in het grondwatermodel om dit model te ijken.
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De resultaten van de geohydrologische studie en de resultaten van de metingen in het kader van de grondwatermonitoring dienen ter bespreking te worden
voorgelegd aan een werkgroep bestaande uit de Afdelingen Milieuvergunningen, Natuurlijke Rijkdommen, Water, Natuur en Milieu-inspectie van AMINAL,
het gemeentebestuur van Maasmechelen en het provinciebestuur.
De toenmalige Afdeling Natuur vroeg in haar advies een monitoring van het Ven onder de Berg, mat name naar het voedingsgebied van het Ven, onder
begeleiding van het Instituut voor Natuurbehoud. Omdat uit het MER van 2005 echter geen significante effecten ten gevolge van de geplande activiteiten te
verwachten zijn op het Ven onder de Berg, wordt in de vergunning aangegeven dat de verdere studie van de hydrogeologie van en rondom dit ven,
bezwaarlijk ten laste van de exploitant kan worden gelegd.

5.3.2.3

Hydrologische effecten
Geen bemaling nodig bij aanleg viaduct
De technieken die beschikbaar zijn om vanaf het maaiveld pijlers in de grond te brengen (waar dan achteraf brugdek boven komt en vervolgens in
verschillende stappen onder het viaduct de grond word weggegraven) vragen geen bemaling van het grondwater.

Verantwoording plaspeil groeve Berg en groeve Opgrimbie
De geohydrologische studie was als een vergunningvoorwaarde opgelegd in de gecombineerde vergunning van 2006 voor de groeves LBU en Berg (zie ook
paragraaf 5.3.2.2). In het MER van 2005 was nog sprake van 2 plaspeilen voor de groeve Berg. De toenmalige afdeling Natuur stelde dat natuurontwikkeling
op 2 niveaus niet te verantwoorden was. In de ‘Geohydrologische studie plaspeilen groeven Berg en MHZ’, opgenomen in bijlage, is geohydrologisch
onderzoek gedaan naar het vaste peil voor groeve Berg. Deze studie wordt verderop toegelicht. Het vaste eindpeil voor groeve Berg bedraagt volgens de
studie 61,9 m TAW. Het peil voor groeve Opgrimbie bedraagt 61 m.

Leemte in de kennis
De grondwatertafel in het projectgebied van de geplande ecovallei wordt bepaald door de plaspeilen van groeve Berg en groeve Opgrimbie. Deze peilen
bedragen volgens de in 2008 uitgevoerde ‘Geohydrologische studie plaspeilen groeven Berg en MHZ’ op het moment van realisatie van de ecovallei : 61,9 m
TAW voor groeve Berg en 61 m voor groeve Opgrimbie. Het grondwaterpeil in de tussenliggende zone zal zich instellen op een niveau tussen beide peilen in.
De gegevens van het grondwatermodel (beschikbaar naar aanleiding van het MER voor groeve MHZ (2005)) en de Geohydrologische studie plaspeilen (2008)
zijn voor het projectgebied ecovallei te ruw om de grondwatertafel voldoende nauwkeurig af te leiden. Een modellering van deze grondwaterpeilen is in het
kader van voorliggend MER niet gebeurd. Het is aanbevolen om deze detailmodellering uit te voeren als eerste stap in de ontwerpfase, in het kader van de
nog op te maken inrichtingsstudie als het valleiscenario bekend is en beide plassen hun eindpeil hebben bereikt; In functie daarvan is het wenselijk om in de
toekomstige vallei enkele peilbuizen te plaatsen. Hiermee kunnen enkele controlemetingen gebeuren om het reeds bestaande grondwatermodel te verfijnen
en te actualiseren. Het detailgrondwatermodel dient zodanig te worden opgebouwd dat een goede vergelijking kan worden gemaakt tussen de actuele
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hydrologie en de standplaatscondities van vochtige heide (doeltype; te ontwikkelen in de vlakke zone onderaan de vallei). Uit de vergelijking van beide kan
worden berekend hoe de vallei moet opgebouwd zijn (~maaiveldhoogte). Hiervoor is het wenselijk dat een niet-stationair (of tijdsafhankelijk) model wordt
opgemaakt zodat een inzicht wordt verkregen in de seizoenale grondwatertafelschommelingen.

Ecovallei veroorzaakt geen wijziging in grondwaterstanden voorspeld in MER ‘Exploitatie te Maasmechelen door SCR Sibelco nv’ van 2005
Zand- en grindgroeves hebben steeds een impact op de hydrologie van de ruime omgeving. Via verschillende MER-rapportages en ecohydrologische studies
door - en vergunningen verleend aan SCR Sibelco nv werd deze impact omgebogen in een positieve impact via een actief waterpeilbeheer. Dit
waterpeilbeheer beoogt :
•

Enerzijds een constant waterpeil in de verschillende geherstructureerde groeves opdat een optimale natte natuurontwikkeling kan plaatsvinden
langs de groeveranden;

•

Anderzijds een zo hoog mogelijk waterpeil zodat de gewenste vernatting plaatsvindt ter hoogte van waardevolle natuurgebieden als de vallei van de
Ziepbeek.

Voor de hydrologische effecten in de omgeving van de zandgroeves is het waterpeil van de resulterende waterplassen bepalend. Deze waterpeilen zijn
opgelegd in de milieuvergunningen.
De ecovallei wijzigt m.a.w. niets aan de verwachte grondwaterstanden in de ruime omgeving voorspeld in het MER ‘Exploitatie te Maasmechelen door SCR
Sibelco nv’ van 2005.

Intermezzo : korte samenvatting van de effectvoorspelling voor de grondwatertafel uit het MER ‘Exploitatie te Maasmechelen door SCR Sibelco nv’ van
2005
De analyse van de grondwatereffecten toonde aan dat zich na stopzetting van de zandwinning in groeve Berg, als er geen transport meer is van een zandwatermengsel van groeve Bert naar groeve MHZ (zodat de lozing van 350.000 m³/jaar uit de fabriek niet meer wordt gecompenseerd door transportwater)
milderende maatregelen zich opdringen om verdrogingseffecten ter hoogte van de Bosbeekvallei te vermijden.
In het MER is daarom voorgesteld vanaf de stopzetting van de zandwinning in groeve Berg 350.000 m³/jaar water via de transportleiding (die het zand- en
watertransport realiseert van groeve Berg naar groeve MHZ zodra de fabriek in Berg ontmanteld is) naar groeve MHZ af te voeren. Deze wateraanvoer zal de
lozing van 350.000 m³/jaar uit de fabriek MHZ én de natte winning van tussenzand en industriezand in groeve MHZ compenseren in de fasen waar er geen
transport van een zand- en watermengsel van groeve Berg naar groeve MHZ voorkomt. Deze maatregel werd in de grondwatermodelleringen voor de
situaties voorkomend nadat de zandontginning in groeve Berg beëindigd is meegenomen en leidt dus niet op zijn beurt tot peilwijzigingen in de groeven.
Voor de 3 waterlopen in de omgeving van de groeve MHZ en groeve Berg worden volgende effecten voorspeld :
Bosbeek : tijdens de ontginningsperioden en postexploitatiefase wordt een lichte stijging van het basisdebiet (grondwatergevoed debiet) berekend. Tijdens
droge jaren is er een uitgesproken positieve invloed op de grondwaterstand in de vallei van de Bosbeek en op de basisvoeding van de beek. In natte perioden
is de debietsverandering verwaarloosbaar. De verklaring ligt in het feit dat de gecreëerde plas een belangrijke waterbuffer vormt. Deze stijging wordt
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ecologisch positief beoordeeld en vormt geen enkel overstromingsrisico aangezien ze enkel relevant is in droge perioden.
Ziepbeek : de grondwatervoeding is voor alle berekende situaties groter dan de referentiesituatie. Voor gemiddelde jaren werden stijgingen berekend van
het debiet (in m³/h) met 37 % voor de zuidelijke bovenloop van de Ziepbeek en met 14 % voor de noordelijke bovenloop van de Ziepbeek. Deze stijgingen zijn
ecologisch als positief te beoordelen ten aanzien van de momenteel verdroogde bovenlopen van de Ziepbeek. Ook hier geldt dat deze stijgingen vooral
relevant zijn in droge perioden.
Kikbeek : een eerste debietsdaling zal reeds optreden door de recente bouw van een overloopdam. Vanaf het moment dat de fabriek Berg is ontmanteld, zal
een tweede daling van het debiet optreden (cumulatief 30 %) ten opzichte van de referentiesituatie. Deze dalingen worden positief beoordeeld :
-de stopzetting van artificiële afvoer (grondwatervoeding stijgt zelfs) wordt beschouwd als een gedeeltelijk herstel van de historische toestand;
-op vlak van waterveiligheid worden deze dalingen positief beoordeeld. Wateroverlast in de kern van Maasmechelen in tijden van hoge waterafvoer kan
beter worden beheerst. Bovendien is er de mogelijkheid tot tijdelijke stopzetting van de waterafvoer uit de vijver Opgrimbie via de inmiddels gebouwde
overloopdijk.

Tijdens de aanleg van de ecovallei en nadat ze gerealiseerd is, zal aan de (opgelegde) waterpeilen van groeve Berg en groeve Opgrimbie niks veranderen. De
ecovallei zal enkel de waterafvoer die nodig is in groeve Berg om het opgelegde waterpeil te handhaven realiseren via gravitaire afvoer, terwijl dat nu gebeurt
door verpomping via een leiding naar een baangracht van de E314. In het MER van 2005 voor de nieuwe zandgroeve LBU (of groeve Mechelse Heide Zuid,
MHZ) is de toekomstige situatie gemodelleerd, rekening houdend met de verschillende groeves in de ruime omgeving. Het grondwaterniveau in de
projectzone voor de ecovallei kan niet worden afgeleid van de piëzometrische kaarten opgenomen in het MER voor de zandontginning in de groeve MHZ. De
resultaten van het model zijn ter hoogte van de projectzone immers te grof (rastergrootte van 200 m). Het grondwaterniveau in de zone tussen groeve Berg
en groeve Opgrimbie wordt bepaald door de (opgelegde) waterpeilen van de groeve Berg en van de groeve Opgrimbie. Vanaf het moment dat de
verwerkingsfabriek Berg afgebroken is, zal het peil in groeve Berg worden vastgelegd op 61,9 m TAW. Het peil in groeve Opgrimbie is 61 m TAW. Bij een
afgraving van de ecovallei op een niveau tussen 61 en 61,9 m TAW zal het grondwater in de ecovallei zich in principe onder maaiveldniveau bevinden. Opzet
is om een afgraving te doen waardoor geschikte standplaatscondities ontstaan voor de ontwikkeling van vochtige heide.

Inzichten met betrekking tot de afgraving van de ecovallei
Tussen de groeve Opgrimbie (met plaspeil 61 m TAW) en de groeve Berg (met plaspeil 61,9 m TAW) zal de ecovallei worden afgegraven op een niveau dat
aansluit bij het laagste peil en dus ca 61 m TAW zal bedragen. Ter hoogte van de overgang ecovallei – groeve Berg zal over korte afstand het hoogteverschil
van 0,9 m worden overbrugd. Dit kan met behulp van taluds die een helling van 1:4 aanhouden. Zoals eerder al vermeld is een detailmodellering (in het
kader van de nog op te maken inrichtingsstudie) nodig met behulp van een niet-stationair (of tijdsafhankelijk) model, om naast de gemiddelde
grondwaterstand in het projectgebied ook een beeld te krijgen van de mogelijke grondwatertafelschommelingen. Als die grondwaterschommelingen gekend
zijn kan het afgravingsniveau van de ecovallei hierop worden afgestemd rekening houdend met de standplaatscondities van vochtige heide.
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Uit recent onderzoek van INBO (De Becker P., 2012) zijn uit analyse van verschillende meetreeksen in vochtige (en venige) heidevegetaties volgende
standplaatsgegevens m.b.t. de grondwaterdynamische kenmerken naar voorgekomen.
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Figuur 5-4 : Box & Whiskerplots voor grondwaterdynamische kenmerken van de Europese habitats 4010 (Atlantische vochtige heide) en 7140_oli (zuur
overgangsveen)
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Tabel 12 : Grondwaterdynamische karakteristieken voor de Europese habitats 4010 (Atlantische vochtige heide) en 7140_oli (zuur overgangsveen).

5.3.2.4

Hydrografische effecten
Kikbeek is grondwatergevoede beek
De Kikbeek is oorspronkelijk een grondwatergevoede beek. Ze sneed zich door terugschrijdende erosie in het Kempens Plateau dat ze draineert. De drainage
van het grondwater leverde oorspronkelijk het basisdebiet van de beek.
De groeve Opgrimbie situeert zich ter hoogte van het brongebied van de Kikbeek. Een stuw of overloopdam regelt de afvoer van water vanuit de groeve
Opgrimbie naar de Kikbeek.
Het debiet van de huidige Kikbeek wordt momenteel vooral bepaald door die overloop vanuit de groeve Opgrimbie, ook in belangrijke mate door de huidige
afvoer vanuit de groeve Berg (momenteel nog afkomstig van fabriek Berg maar in de toekomst vanuit de nieuwe verwerkingsfabriek MHZ) en pas in laatste
instantie door de grondwatervoeding.
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Afgeleide effecten via waterrelaties beschreven in MER van 2005
We herhalen kort de afgeleide effecten via waterrelaties, die in het MER voor groeve MHZ zijn beschreven voor de omgeving van het projectgebied ecovallei,
meer bepaald op de debieten van de Kikbeek. Momenteel wordt het overtollige water in Berg-Zuid artificieel afgevoerd naar de Kikbeek via de fabriek (eerst
de fabriek Berg, daarna de fabriek MHZ) en een ondergrondse leiding. Als de exploitatie stopt valt de afvoer van overtollig water naar de Kikbeek (via fabriek
en leiding) weg. Indien het wateroverschot zou worden omgezet in een peilstijging in groeve Berg-Zuid (gemodelleerde situatie voor post-exploitatie) dan zou
het waterpeil zich rond de 63,9 m TAW situeren.
In de geohydrologische studie naar de plaspeilen voor groeven Berg en MHZ, uitgevoerd in 2008 in opdracht van SCR Sibelco nv, is onderzocht welke
watervolumes nodig zijn in groeve MHZ om vanaf het ogenblik dat de eerste belangrijke oppervlakten natuur, na herstructurering van groeve MHZ, worden
opgeleverd, het post-exploitatiepeil van 70,5 m TAW te realiseren. Vervolgens is afgeleid wat het vaste waterpeil voor groeve Berg-Zuid dan is dat zo snel als
mogelijk kan worden ingesteld rekening houdend met de beschikbare volumes overtollig water in deze groeve en de noodzakelijke te verpompen
watervolumes van groeve Berg naar groeve MHZ. Het waterpeil dat aan groeve Berg-zuid wordt opgelegd is het waterpeil dat zich instelt in de fase waarin de
fabriek MHZ in exploitatie is, dus 61,9 m TAW.

Overloopdam groeve Opgrimbie bepaalt in belangrijkste mate debiet Kikbeek
Met het oog op het actief waterpeilbeheer in groeve Opgrimbie werd reeds een overloopdam geconstrueerd tussen de (zuidelijk van snelweg gelegen) groeve
Opgrimbie en de Kikbeek waardoor het peil van de groeve Opgrimbie actief kan worden beheerd.
Zowel in de huidige situatie van ontginning in groeve Berg als in postexploitatie (beëindigen van ontginning) moet water worden afgevoerd om een
belangrijke peilstijging te vermijden, zoniet zou de inmiddels ontwikkelde natte natuur in de groeve Berg zou verzuipen. Met ditzelfde doel is echter een
voortdurende waterafvoer door afpomping vereist van het noordelijk gelegen groevensysteem (groeve Berg, …) naar de Kikbeek. Dergelijke voortdurende
afpomping is weinig duurzaam, doch kan via voorliggend project ‘ecovallei’ vervangen worden door een natuurlijke waterafvloei vanaf het noorden (groeve
Berg), via de ecovallei zelf, naar het zuiden (groeve Opgrimbie). Deze ecovallei verbindt beide groeven ecohydrologisch met elkaar. Binnen de ecovallei kan
eventueel een kleine ondiepe meanderende beek worden uitgegraven maar het is ook mogelijk de beek haar eigen weg te laten zoeken binnen de ecovallei.
Rekening houdend met een toekomstige afvoer van 678.000 m³per jaaraar (dit is de gemodelleerde maximale jaarlijkse afvoer, na exploitatie van groeve
Mechelse Heide Zuid en groeve Berg) werd de waterloop tussen groeve Berg en groeve Opgrimbie gedimensioneerd (zie deel 4) en werd afgeleid dat het een
waterloop met kleine afmetingen zal zijn. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat een waterloop graven niet nodig is.
Bovendien kan in de geplande situatie (na realisatie van de ecovallei) de waterafvoer vanuit het volledige groevesysteem via de dam op de Kikbeek worden
gestuurd wat de wateroverlastproblematiek door deze beek ter hoogte van de kern van Maasmechelen sterk ten goede zal komen. Immers : als de
waterafvoer zou worden geregeld zoals momenteel gebeurt (langs het tracé van de bestaande lozingsleiding vanaf de fabriek Berg naar de baangracht langs
de E314 die verder leidt naar de Kikbeek) stroomt het water rechtstreeks naar de Kikbeek en is in geval van overstromingsrisico geen sturing mogelijk.
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In onderstaande figuur is dit geïllustreerd :

Waterloop

Figuur 5-4 : gravitaire afvoer tussen groeve Berg en groeve Kikbeekbron

Voor de bespreking van de gekende overstromingsproblematiek stroomafwaarts van het projectgebied doen we een beroep op het deelbekkenbeheerplan
van de provincie Limburg. De provincie Limburg lijst in het deelbekkenbeheerplan voor de Kikbeek volgende knelpunten in het waterbeheer op:
•

Wateroverlast in het centrum van Opgrimbie ten gevolge van een mix van factoren: hoge grondwaterstand (van nature), hoog percentage verharde
oppervlaktes (gebouwen en wegen – E314), teloorgang beekvalleien (Kikbeek over ca. 940 m overwelfd), hoge overstortfrequenties van de
gemengde rioleringen, mijnverzakkingsgebied, te grote aanvoer van water vanuit Rekem (wijk Zilverkust);

•

Wateroverlast op het bedrijventerrein Oude Bunders door te krappe dimensies van het RWA met te laag gelegen lozingspunten.

Projecten en maatregelen die in het kader van het bekkenbeheerplan gepland zijn op de Kikbeek en Groenstraatbeek/Wiemerbeek:
•

Herstelproject Groenstraatbeek (verbetering waterkwaliteit);

•

Vernatting, beekherstel en waterbuffering in het bron- en bovenloopstelsel van de Ziepbeek, Asbeek en Kikbeek op de steilrand van het Kempisch
plateau;

•

Project “oude bunders”: buffering RWA en verbetering oeverstructuur Kikbeek (reeds (deels) uitgevoerd);

•

De beekdoortocht van de Kikbeek doorheen Oude Bunders wordt geïntegreerd in de lokale herinrichting. De Kikbeek moet als een natte verbinding
tussen de Maasvallei en het Nationaal Park Hoge Kempen bewaard worden en de zwakke structuurkwaliteit moet worden versterkt door een
natuurtechnische inrichting van de oevers met groene bufferstroken (reeds deels uitgevoerd thv industrieterrein Oude Bunders);

•

Maatregelen tegen wateroverlast in Opgrimbie (Maasmechelen). Opgrimbie heeft sedert vele jaren zwaar te kampen met wateroverlast. Om de
wateroverlast in en rond Opgrimbie in te dijken zijn een veelvoud aan maatregelen nodig zoals:
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 Buffering en infiltratie hemelwater in het brongebied (SCR Sibelco nv groeve);
 Buffering hemelwater van de autosnelweg E314;
 Verlagen van de te hoge overstortfrequenties van de Aquafin en gemeentelijke overstorten;
 Aanpassing huidig lengte- en dwarsprofiel Kikbeek;
 Aanleg gescheiden stelsels;
 Aanleg van retentiebekkens op gemengde rioleringen. Eén hiervan is de aanleg van een retentiebufferbekken als extra berging op het bestaande
gemengd stelsel van Opgrimbie (de gemeente plant een bufferbekken in de Kikbeekvallei ten oosten van de woonkern. Plaats en termijn niet
gekend).
In onderstaande figuur zijn de maatregelen van het deelbekkenbeheerplan gevisualiseerd.

In het RUP voor Afbakening van het kleinstedelijk gebied Maasmechelen zijn 2 deelplannen opgenomen die door de Kikbeek gedwarst worden :
•

Deelplan 2 : geïntegreerd stedelijk project N78;

•

Deelplan 7 : gemengd regionaal bedrijventerrein Nieuwe Bunders;

Voor de Kikbeek werd in het RUP voorgesteld om de Kikbeek die over een grote lengte ingebuisd is ter hoogte van de passage van het dorp Opgrimbie, in
open bedding te leggen parallel met de autosnelweg E314. In plaats van aan te takken op de Groenstraatbeek en ter hoogte van de bestaande duiker de N78
te dwarsen, zal de verlegde Kikbeek de N78 dwarsen ter hoogte van de verkeerswisselaar E314/N78.
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Oeverzoneproject

Figuur 5-5 : Maatregelen deelbekkenbeheerplan Kikbeek en Ziepbeek. Bron : provincie Limburg

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

158/268

[ Deel 5 – Effectbeoordeling]

De ecovallei past binnen volgende waterbeheersingsmaatregelen van het bekkenbeheerplan :
•

Maatregelen tegen wateroverlast in Opgrimbie (Maasmechelen), met name de garantie van buffering en infiltratie hemelwater in het brongebied
van de Kikbeek (SCR Sibelco nv groeve) : door de afschaffing van de afvoer vanuit groeve Berg Noord (naar de baangracht langs de E314 en
vervolgens naar de Kikbeek) door de gravitaire afvoer vanuit groeve Berg Zuid via ecovallei naar groeve Opgrimbie, wordt maximaal gebruik gemaakt
van de buffercapaciteit van groeve Opgrimbie en kan de afvoer naar de Kikbeek gecontroleerd worden dankzij de reeds bestaande overloopdam;

•

Onrechtstreeks wordt ook de buffering hemelwater van de autosnelweg E314 gunstig beïnvloed omdat de baangracht van de E314 die in de huidige
situatie 880.000 m³per jaaraar afvoer afkomstig van de fabriek te Berg, ontlast wordt.

Toekomstige beekdebiet ecovallei
In deel 4 Duurzaamheidstoets is de waterloop in de toekomstige ecovallei gedimensioneerd. Bij deze dimensionering is uitgegaan van een jaarlijks
afvoerdebiet van 678.000 m³per jaaraar. Dit is het afvoerdebiet dat het watersurplus in groeve Opgrimbie vertegenwoordigt na de exploitatie van groeve
Mechelse Heide Zuid (dit is na 2040 volgens het MER van 2005 voor deze groeve). Rekening houdend met de vertraging die de afbraak van de
verwerkingsfabriek Berg heeft opgelopen zal de post-exploitatie heel waarschijnlijk nog later ingaan.
Vermits de realisatie van de ecovallei zeer waarschijnlijk al eerder zal voltooid zijn,rekening houdend met de vooropgestelde beperkte uitvoeringstermijn, zal
gedurende een lange periode het afvoerdebiet lager zijn. Volgens de ‘Geohydrologische studie plaspeilen groeven Berg en MHZ’ van 2008 zal dit
afvoerdebiet vanaf de fase waarin groeve Berg uitgeput is en enkel suppletiewater van groeve Berg naar groeve MHZ zal worden getransporteerd, er maar
een watervolume van ca. 400.000 m³per jaar worden afgevoerd via de ecovallei om het opgelegde peil in groeve Berg te handhaven. Dit af te voeren volume
van 400.000 m³/jaar bestaat uit enerzijds het surplus in groeve Berg Zuid (tussen 52.000 en 77.000 m³per jaar) en anderzijds wordt, omwille van
lozingsvereisten van de fabriek MHZ, nog 350.000 m³per jaar naar Berg Noord verpompt en vervolgens ook gravitair naar groeve Opgrimbie afgevoerd.
Vermits het afvoerdebiet dus beperkt is en, zelfs na exploitatie van groeve MHZ, kan worden afgevoerd via een beekje met zeer beperkte afmetingen
(gedimensioneerd in deel 4), wordt voorgesteld om bij realisatie van de ecovallei geen beek aan te leggen maar het water zelf haar weg te laten zoeken in de
vallei.

Waterkwaliteit ecovallei
De waterkwaliteit in de ecovallei zal bepaald worden door de kwaliteit van het water in groeve Berg en de mogelijke invloed van afstromend water van de
snelweg.
De waterkwaliteitsgegevens voor groeve Berg (paragraaf 3.2.2.3) wijzen op een goede waterkwaliteit. Er werd getoetst aan de basiskwaliteitsnorm voor
oppervlaktewater. Voor zwevende stoffen, COD en Fe worden de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater overschreden. De hoge waarde voor
zwevende stof is kenmerkend voor een plas tijdens ontginning. Het hoge ijzergehalte wijst op de grondwaterrelatie van het groevewater. COD staat voor de
hoeveelheid oxideerbaar materiaal aanwezig in de plas en maakt geen onderscheid tussen biologisch actieve organische stoffen en biologisch inactieve
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organische stoffen. Een hoge waarde is kenmerkend voor stilstaand water. Het hoge gehalte zwevende stof zal na exploitatie van groeve Berg dalen. Zeker
de bovenste waterlaag van waaruit de ecovallei gevoed zal worden, zal snel helderder worden.
Belangrijk is het om de waterkwaliteitsgegevens voor groeve Berg eveneens te toetsen aan de ecologische normen. Deze ecologische normdoelstellingen
halen we uit het rapport “Handreiking Monitoring Natuurontwikkeling – Ideeënboek bij het opstellen van monitoringsplannen voor natuurontwikkeling” van
2007.
Op basis van nitraatstikstof en/of orthofosfaat worden oppervlaktewaters in trofieklassen ingedeeld. Hiervoor is de indeling in klassen door Leentvaar (1979)
bruikbaar:
Trofieklasse

NO3-N (mg N/l)

PO4-P (mg P/l)

0

<0,007

Β-mesotroof (matig voedselrijk)

0 - 0,23

0,007 – 0,017

α-mesotroof (matig voedselrijk)

0,23 – 0,35

0,017 – 0,034

Eutroof (voedselrijk)

0,35 – 0,46

0,034 – 0,067

> 0,46

>0,067

Oligotroof (voedselarm)

Hyper/polytroof (zeer voedselrijk)

Volgens de waterkwaliteitsgegevens voor groeve Berg opgenomen in paragraaf 3.2.2.3 is de N_NO3 tussen 1.10 en 1.50 mg/l. Om deze waarden om te zetten
naar nitraatstikstof dient de omrekingsfactor 4,427 te worden gehanteerd zodat groeve Berg dus in de meetperiode januari-december 2011
nitraatstikstofwaarden kende van 0.25 tot 0.34 mg/l. Dit betekent dat de waterkwaliteit van groeve Berg wijst op matig voedselrijk water.

Daarnaast beschikken we over de standplaatscondities voor vochtige heide, zoals voorgesteld door het INBO (Piet De Becker, 2010). Vochtige heide komt
voor bij een grondwaterchemie die wordt gekenmerkt door :
•

Mineraalarm water : geleidbaarheid < 250 µS/cm;

•

Nutriëntenarm water, met zeer lage concentraties N_NO3, N_NO2 en P_PO4. De meetreeksen geven waarden voor N_NO3 tussen 0.02 en 0.171, voor
N_NO2 van 0.005, voor P_PO4 tussen 0.041 en 0.046.
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Het water van groeve Berg voldoet wel aan de eerste voorwaarde met geleidbaarheden die overwegend lager zijn dan 250 µS/cm. De nutriëntenrijkdom is,
zoals reeds uit de toetsing aan de ecologische normen bleek, matig voedselrijk te noemen op basis van het gehalte nitraatstikstof. De waarden nitraatstikstof
voor groeve Berg liggen een stuk hoger dan de standplaatscondities voor vochtige heide.

Tot voor kort loosde SCR Sibelco nv in de Kikbeek vanuit de fabriek Berg. Nu de fabriek Berg ontmanteld is en de nieuwe verwerkingsfabriek MHZ
operationeel is, gebeurt de lozing vanuit de nieuwe fabriek MHZ via de lozingsleiding langs de Smeetslaan naar het aantakpunt (ter hoogte van vroegere
fabriek Berg) op de bestaande lozingsleiding. Deze lozingsleiding loopt naar de baangracht langs de E314 die uitmondt in de Kikbeek.
In de toekomst zal vanuit de nieuwe fabriek MHZ 350.000 m³/jaar water worden geloosd in de groeve Berg en dit eveneens via de lozingsleiding langs de
Smeetslaan.
In het MER ‘Exploitatie te Maasmechelen door SCR Sibelco nv’ van 2005 vinden we kwaliteitsgegevens van het lozingswater afkomstig van de nieuwe fabriek
MHZ.
Intermezzo : korte samenvatting van de effectvoorspelling voor waterkwaliteit uit het MER ‘Exploitatie te Maasmechelen door SCR Sibelco nv’ van 2005
In het MER is toegelicht op welke manier minimale effecten op de waterkwaliteit worden gegarandeerd. Bij de winning van zand is een belangrijke operatie
het wassen van zand om het te ontdoen van verontreinigingen waaronder leem en ligniet. Bij het bouwzand hoeven hiervoor geen chemicaliën worden
ingezet. Industriezand wordt gewassen met een beperkte hoeveelheid chemicaliën.
Op basis van een studie van VITO is geconcludeerd dat het waswater van het industriezand uit de fabriek MHZ niet zonder behandeling kan teruggevoerd
wroden naar de groevevijver omwille van de ecologische gevolgen op de vijver MHZ. Het water is ten gevolge van de zwevende stoffen in het water (leem,
humus,…) immers zwart zodat er geen lichtinval mogelijk is in de groeveplas MHZ. Daardoor zou zich slechts beperkt ecologisch leven ontwikkelen.
De Best Beschikbare Techniek om het proceswater uit de veredelingsfabriek MHZ te ‘klaren’ werd onderzocht door VITO en bestaat uit een behandeling met
ijzerchloride, natriumhydroxide en een vlokmiddel. Mits deze BBT wordt toegepast zal het water in de groeveplas MHZ ten allen tijde helder blijven.
Op basis van de simulatieberekeningen van VITO is een lozing van 350.000 m³/jaar aangewezen opdat het vijverwater MHZ en het geloosde water aan de
viswaterkwaliteitsnorm zouden voldoen. Lagere lozingsdebieten leiden immers tot opconcentratie van chloriden. Indien echter 350.000 m³ per jaar naar de
Kikbeek geloosd wordt is er geen belangrijke aanrijking met chloriden en voldoet de groeve MHZ ruimschoots aan de viswaterkwaliteit.
Om deze lozing mogelijk te maken zal een lozingsleiding worden aangelegd vanuit de nieuwe verwerkingsfabriek MHZ, gelegen in de wegberm van de N763
naar het bestaande lozingspunt van de huidige fabriek Berg. Er zal geloosd worden op de Kikbeek. De voeding van de Kikbeek is afkomstig van 4
voedingsbronnen : de groeve Opgrimbie, de lozing van de fabriek Berg, de lozing van de nieuwe fabriek MHZ en grondwatervoeding. Wat betreft geloosde
volumes water is er op termijn een belangrijke verschuiving te verwachten : een stopzetting van de lozing vanuit de verwerkingsfabriek groeve Berg en een
belangrijke toename vanuit de overloop van de groeve Opgrimbie en van de nieuwe fabriek MHZ. Netto zal de voeding van de Kikbeek met 30 % afnemen
vanaf de buitendienststelling van de fabriek Berg. Wat betreft de consequenties hiervan voor de waterkwaliteit vormen vooral de parameters zwevende
stoffen, biochemisch zuurstofverbruik en choride een aandachtspunt. Uit de analyseresultaten blijkt dat enkel voor de parameter BZV van het effluent van de
nieuwe verwerkingsfabriek de norm voor biochemisch zuurstofverbruik mogelijk niet gehaald wordt. Voor de overige geanalyseerde waterstromen en
bovendien voor de andere 3 parameters van het effluent van de nieuwe fabriek worden de normen niet overschreden.
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Door VITO werd in opdracht van Sibelco een studie uitgevoerd naar de optimalisatie van de afvalwaterbehandeling en –recuperatie bij de zandwinning plant
LBU (Peys et al., 2003). In het MER voor de groeve LBU van 2005 is naar die studie gereferreerd. Uit deze studie blijkt dat het meest optimale resultaat wordt
bereikt bij dosering van 50 ppm FeCl3, 2 ppm polymeer en een pH van 6,7. Dit is uitvoerig besproken in het MER van 2005. In onderstaande tabel wordt de
chemische samenstelling van het waswater en silowater gegeven na fysico-chemische proceswaterbehandeling. Door VITO wordt gesteld dat dit coagulatieflocculatie procédé bij de hoge debieten en gezien het sterk colloïdaal karakter van de betrokken waswaters en silowaters als best beschikbare technologie
(BBT) moet worden beschouwd. Uit de resultaten blijkt dat enkel de norm voor biochemisch zuurstofverbruik (BZV) mogelijk niet wordt gehaald: de BZV zal
lager zijn dan 10 mg O2/l, maar de basis- én viswaterkwaliteitsnorm bedraagt 6 mg O2/l. Voor de overige geanalyseerde parameters waarvoor een norm
bestaat, voldoen de waarden aan de basis- of viswaterkwaliteitsnorm.
Volgens de ecologische normen (uit het rapport “Handreiking Monitoring Natuurontwikkeling – Ideeënboek bij het opstellen van monitoringsplannen voor
natuurontwikkeling” van 2007) voor BZV zal het waswater matig organisch belast zijn.

Tabel 13 : Toetsing van de samenstelling van het fysico-chemisch gezuiverd waswater aan de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (dosering: 50 ppm
FeCl3, 2 ppm polymeer, pH = 6,7)
Parameter

eenheid

basiskwaliteitnorm

Geleidingsvermogen (20°C)

μS/cm

< 1000

zwevende stoffen 105 °C

mg/l

< 50

≤ 25

< 25

BZV (BOD)

mg O2/l

≤6

≤6

< 10

CZV (COD)

mg O2/l

< 30

pH

6.5 ≤ pH ≤ 8.5

viswaterkwaliteitnorm

waarde
352

10,4
6 ≤ pH ≤ 9

6,67

-)

mg/l

< 200

45,2

2-

mg/l

< 250

61

chloride (Cl

sulfaat (SO4 )
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Totaal fosfaat (P-tot)

mg/l
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< 0.3 (gemidd.)

<1

< 0.05

OPM: de overschrijdingen van de basiskwaliteitsnorm zijn in het vet weergegeven, overschrijdingen van de viswaterkwaliteitsnorm zijn onderstreept in bovenstaande tabel.

De kwaliteit van afstromend hemelwater van het wegdek van de snelweg wordt bepaald door de diffuse verspreiding van microverontreinigingen van zware
metalen, polycyclische koolwaterstoffen, chloride (afkomstig van strooizouten) en minerale olie. De verontreinigingen die op het wegdek terecht komen
kunnen door afspoeling met regenwater in de berm en in het oppervlaktewater terecht komen. Momenteel ligt aan weerszijden van de autosnelweg een
afwateringssloot. In de ‘Hydrologische studie afwatering groeves Sibelco te Maasmechelen’ van 2010 wordt dit bevestigd en gesteld dat het regenwater
afkomstig van de E314 gebufferd wordt en vertraagd wordt afgevoerd via de afwateringssloten langs de E314. De afwateringssloten komen uit, in het oosten,
in de Kikbeek.
De ecologische doelstellingen die nagestreefd worden bij de realisatie van de ecovallei vragen extra aandacht voor de vormgeving van de viaduct waarbij
ervoor wordt gewaakt om afstromend hemelwater ter hoogte van het viaduct op te vangen in een systeem voorzien van olie- en slibvang (gezien de
kwetsbare omgeving) en naar de bestaande grachten verderop te leiden. Er moet in de ontwerpfase mee rekening worden gehouden dat de ecovallei zelf niet
wordt belast met van de snelweg afstromend hemelwater.

5.3.2.5

Afweging valleiscenario’s
De hierboven beschreven effecten binnen de discipline water verschillen niet voor de valleiscenario’s.

5.3.2.6

Afweging brugvarianten
Binnen de discipline water wordt geen voorkeur uitgesproken voor één van de brugvarianten.
De technieken die beschikbaar zijn om vanaf het maaiveld pijlers in de grond te brengen (waar dan achteraf brugdek boven komt en vervolgens in
verschillende stappen onder het viaduct de grond word weggegraven) vragen geen bemaling van het grondwater.
Er wordt vanuit de discipline water gevraagd om afstromend hemelwater ter hoogte van het viaduct op te vangen in een systeem voorzien van olie- en
slibvang (gezien de kwetsbare omgeving) en naar de bestaande grachten verderop te leiden.

5.3.2.7

Effectbeoordeling ten opzichte ontwikkelingsscenario ‘sneltramlijn Spartacus’
De hierboven beschreven effecten binnen de discipline water zijn identiek als het viaduct wordt uitgebreid met een sneltramlijn.
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Milderende maatregelen water
Beek in ecovallei zelf haar weg laten zoeken
Vermits het afvoerdebiet beperkt is en, zelfs na exploitatie van groeve MHZ, kan worden afgevoerd via een beekje met zeer beperkte afmetingen wordt
voorgesteld om bij realisatie van de ecovallei geen beek aan te leggen maar het water zelf haar weg te laten zoeken in de vallei.

Regelbare overloop groeve Berg
Het waterpeil van groeve Berg is vastgelegd in de vergunning op 61,9 m TAW vanaf het moment dat de verwerkingsfabriek Berg ontmanteld is. Dit vast peil is
het resultaat van de grondwatermodellering uitgevoerd met het oog op de geohydrologische studie van 2008. Het overeenkomstige volume water dat
jaarlijks via de ecovallei zal afgevoerd worden, is eveneens berekend met behulp van het grondwatermodel.
Reeds in het project-MER voor zandgroeve MHZ is een monitoringprogramma voor de grondwaterstand in de omgeving van groeve MHZ voorgesteld.
Eventuele grondwatertafelwijzigingen die afwijken van de voorspellingen uit het grondwatermodel kunnen op die manier worden gedetecteerd.
Ook de debietregeling van de ecovallei dient te worden opgevolgd via monitoring om bijsturingen i.f.v. ecologie en/of wateroverlast te kunnend doen.. Het
voorzien van een regelbare overloop die de afvoer van groeve Berg naar de ecovallei controleert, is een noodzakelijke maatregel. De debietsregeling dient in
eerste instantie te worden uitgevoerd door de terreinbeherende instantie. Indien op termijn zou blijken dat zich effectief een waterloop heeft ontwikkeld, die
ook beheer vereist, dan dient deze waterloop te worden geklasseerd. De bevoegde waterbeheerder zal dan instaan voor het onderhoud van de waterloop.
Bijkomende voordelen van een regelbare overloop zijn :
•

Mogelijkheid om het debiet van de ecovallei te beperken in periodes van wateroverlast;

•

Extra controle bij eventuele calamiteiten tijdens ontginning en verwerking in Berg en LBU (waarbij overloop van verwerkingsfabriek LBU naar groeve
Berg wordt afgevoerd).

Inrichtingsstudie ecovallei die afgravingsniveau afstemt op resultaten van een gedetailleerde grondwaterstudie
Om het definitieve ontwerp van de ecovallei te bepalen zal een inrichtingsstudie gebeuren. Het is aanbevolen om een gedetailleerde, lokale
grondwatermodellering uit te voeren als eerste stap in de ontwerpfase, in het kader van de nog op te maken inrichtingsstudie als het valleiscenario bekend is
en beide plassen hun eindpeil hebben bereikt; In functie daarvan is het wenselijk om in de toekomstige vallei enkele peilbuizen te plaatsen. Hiermee kunnen
enkele controlemetingen gebeuren om het reeds bestaande grondwatermodel te verfijnen en te actualiseren. Het detailgrondwatermodel dient zodanig te
worden opgebouwd dat een goede vergelijking kan worden gemaakt tussen de actuele hydrologie en de standplaatscondities van vochtige heide (doeltype; te
ontwikkelen in de vlakke zone onderaan de vallei). Uit de vergelijking van beide kan worden berekend hoe de vallei moet opgebouwd zijn (~toekomstige
maaiveldhoogte). Hiervoor is het wenselijk dat een niet-stationair (of tijdsafhankelijk) model wordt opgemaakt zodat een inzicht wordt verkregen in de
seizoenale grondwatertafelschommelingen.
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Vormgeving viaduct
Omwille van de gevoeligheid van de beoogde natuur in de ecovallei voor waterverontreiniging wordt extra aandacht gevraagd voor de vormgeving van de
viaduct waarbij ervoor wordt gewaakt om afstromend hemelwater ter hoogte van het viaduct op te vangen in een systeem voorzien van olie- en slibvang en
naar de bestaande grachten verderop te leiden. Er moet in de ontwerpfase mee rekening worden gehouden dat de ecovallei zelf niet wordt belast met van de
snelweg afstromend hemelwater (belast met zware metalen, polyclyclische koolwaterstoffen, choride afkomstig van strooizouten en minerale olie). Dit is
m.a.w. een harde randvoorwaarde vanuit het MER die de vormgeving van het viaduct mee bepaalt.
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Discipline flora en fauna
Het infrastructuurproject beoogt de aanleg van een ecovallei en heeft in ecologisch perspectief twee belangrijke meerwaarden op het oog. Enerzijds de
ecologische ontsnippering van de E314 in het Nationaal Park Hoge Kempen op vrij grote schaal en dit, in aanvulling op het bestaande ecoduct, ook voor
vochtminnende en zelfs watergebonden fauna en flora. Anderzijds de directe creatie van vochtminnende natuur (natte-heidesfeer) aangezien dergelijke
ecotopen op niveau van het Nationaal Park en ruimer in de Kempen relatief zeldzaam zijn.

5.4.1

Duurzaamheidsprincipe discipline flora en fauna als randvoorwaarde
De ecologische vereisten naar vormgeving en aanleg van de ecovallei zijn gebaseerd op volgende 3 principes :
•

Aanleg van vlakke vochtige zandige zones op de bodem van de vallei (aan de oever van de toekomstige beek);

•

Variatie in hellingsgraad en reliëf : op de helling is veel variatie met reliëf gewenst, met voldoende variatie in de drie dimensies; op vlakkere delen is
plaatselijk aanleg van plasjes gewenst;

•

Aansluiting verzekeren van ecovallei met groeve Berg.

Vanuit deze principes is het duurzame ontwerp opgebouwd uit :
•

Brede zandige oeverstroken die de basis van de ecovallei vormen op de plaatsen waar voldoende ruimte beschikbaar is;

•

Flanken ingenomen door geleidelijke hellingen met taluds van 1/2 tot 1/4 afgewisseld met geknikte of getrapte hellingen met brede vlakke stukken
maar met vergelijkbare gemiddelde hellingspercentages;

•

Een overgangszone tussen ecovallei en groeve Berg (met een geleidelijke overgang tussen ecovallei en waterplas Berg door herprofilering van de
zuidelijke oeverzones van Berg tot flauwe oevers en inrichting van een ondiep-waterzone (plas dras)).

5.4.2

Effecten op flora en fauna door de ecovallei

5.4.2.1

Direct ruimtebeslag

5.4.2.1.1

Natuurbalans
Op basis van de geactualiseerde ecotoopkartering van het studiegebied wordt voor de twee uiterste valleiscenario’s een overzicht gegeven van het verlies aan
ecotopen. Vervolgens is voor het meest duurzame ontwerp van beide scenario’s ingeschat wat de winst is aan nieuwe ecotopen.
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Verlies aan ecotopen

Ecotopen (BWK-eenheden)

Ecovallei volgens rechtdoorscenario

Ecovallei volgens bochtscenario

Verschil

Droge heide, al dan niet met boomopslag
(cg, cgb, qb)

3,63 ha

18,98 ha

15,35 ha

Voormalige groeve, nu in natuurherstel
(ha-, kc, ce-)

4,29 ha

5,60 ha

1,31 ha

talud van snelweg (kt)

0,28 ha

-

-0,28 ha

Aanplant / Loofbos (n, qb)

1,06 ha

0,99 ha

-0,07 ha

-

0,27 ha

0,27 ha

Ontginningslandschap (kc)

1,32 ha

1,87 ha

0,55 ha

Totaal

11,85 ha

27,86 ha

16,01 ha

Naaldbos (pmh)

Er gaat in het bochtscenario een aanzienlijke oppervlakte goed ontwikkelde droge heide verloren. Dit is een significant negatief effect. In het
rechtdoorscenario is het verlies aan goed ontwikkelde droge heide beperkt tot minder dan 4 ha. Er komt echter bij het bochtscenario een (wegens het vele
(micro)reliëf) grotere oppervlakte waardevolle ecotopen voor in de plaats.
Er verdwijnt oude, gerijpte en goed beheerde heide. Er komt op korte termijn pioniervegetatie in de plaats, op lange termijn heide.
Binnen de zone droge heide die verdwijnt, zijn door ons enkel fauna-elementen aangetroffen die erbuiten nog wijd verspreid voorkomen, met name Negertje.
Door derden wordt hier ook Roodborsttapuit en Geelgors vastgesteld. De Gladde slang is hier met zekerheid aanwezig, gezien de optimale toestand van het
leefgebied en het talrijke voorkomen in de directe omgeving, maar concrete waarnemingen ontbreken. Het is een erg lastig waarneembare soort.
De flanken van de voormalige groeve zijn erg belangrijk voor Boomleeuwerik en Rugstreeppad.

Winst aan ecotopen
10383 | ProjectMER
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Het Vlaams natuurreservaat Kikbeekbron is grotendeels een voormalige grind- en zandgroeve. De huidige natuurontwikkeling aldaar toont welke ecotopen,
fauna en flora we kunnen verwachten ter hoogte van de ecovallei.
In eerste instantie zal een grote oppervlakte pioniervegetatie ontstaan:
•

In de droge sfeer: enkele interessante pionierplantensoorten zijn te verwachten, vooral veel Dwergviltkruid. De BWK-code ‘Ha (struisgrasvegetaties)’
zal wellicht het meest van toepassing zijn vanaf enige tijd na finalisatie van de werken;

•

In de natte sfeer: langs het toekomstig beekje is –indien de grondwatertafel niet te diep wegzakt- de pioniervegetatie van natte heide te verwachten
met waardevolle plantensoorten als Moeraswolfsklauw en beide zonnedauwsoorten.

Aan deze pioniervegetaties hangt een bijzondere fauna vast:
•

In de droge sfeer: tal van bijzondere (pionier)soorten die momenteel ontbreken in de dichte droge heide, zullen wel hun plek vinden net na de
werken: Boomleeuwerik, Heivlinder, Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel, Bronzen zandloopkever; van al deze soorten is vastgesteld dat ze talrijker
voorkomen in voormalige groeves dan in de aanpalende heidegebieden; vb. Boomleeuwerik bereikt hoge dichtheden op de flanken van de
voormalige groeve door combinatie van kale bodem en boomopslag;

•

In de natte sfeer: bepaalde bijzondere (pionier)soorten (die momenteel uiteraard ontbreken in de droge heide), kunnen hun plek vinden in de natte
pioniersituaties: Rugstreeppad, Vinpootsalamander, Zanddoorntje, Carabus nitens en andere loopkevers, tal van libellen.

Voor weinig mobiele soorten als Carabus nitens is het wel de vraag of deze de ecovallei kunnen bereiken. We weten niet waar zich de kortst bijzijnde
populaties bevinden.
Indien de toplaag van de heidevegetaties na aanleg van de ecovallei weer aangewend wordt, wat zeer expliciet wel de bedoeling is, is in de droge sfeer
ontwikkeling van droge heide (Cg) te verwachten, in beperkte mate gemengd met elementen van struisgrasvegetaties (Ha).
6

Hier kunnen dan alle typische faunasoorten van droge heide zich langzaam weer in vestigen. Via beheer (begrazing, chopperen , plaggen) worden plaatselijk
droge pioniervegetaties behouden;
In de natte sfeer rekenen we op de dynamiek van het water en op beheer om de waardevolle pioniervegetaties (deels) in stand te houden en kan daarnaast
natte heide (Ce) ontstaan. De ervaring leert wel dat storingssoorten als Pitrus en Pijpestro lange tijd standhouden, waardoor het ecotoop nogal makkelijk als
‘zwak ontwikkelde natte heide’ beschouwd wordt en dit door sommige (botanici) niet als ‘volwaardige natte heide’ aanzien wordt., Anderzijds blijken deze
planten voor fauna (vb; reptielen, libellen, amfibieën) dan weer erg interessant zoniet cruciaal te zijn, onder meer omwille van de structuur die ze bieden
(Lambrechts et al., 2002; med. P. Engelen). Het is noodzakelijk om maaisel van natte heide uit de Vallei van de Ziepbeek aan te brengen op de ’bodem’ van de
ecovallei om een goede ontwikkeling van natte heide te realiseren.

6

Chopperen is het verwijderen van de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag.
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De vele (ondiepe) plasjes die voorzien worden, kunnen tot oligotrofe waterpartijen of vennen (Ao) ontwikkelen met bijhorende rijke fauna (Rugstreeppad,
Heikikker, Vinpootsalamander) en flora.

Indien de inrichtingswerken goed worden uitgevoerd, zoals hierboven aangegeven bij de inrichtingsvoorwaarden en duurzaamheidsprincpes in § 4.4 en
eerdere ervaringen in groeves (§ 5.4.2.1.2), en wat verder uitgewerkt dient te worden in een detail-inrichtingsplan, ontwikkelen of herstellen heidevegetaties
zich opmerkelijk snel. Dit wordt zeer mooi geïllustreerd door de ontwikkelingen op ecoduct Kikbeek, reeds het derde jaar na aanleg (Lambrechts et al., 2011):
•

Waar heidemaaisel is uitgestrooid, ontstaat een droge heide (Cg) met kenmerkende soorten als Rode dopheide, Kruip- en Stekelbrem en zelfs
topsoorten als Klein warkruid;

•

Waar geen heidemaaisel is uitgestrooid, treedt vrij snelle verbossing op met Grove den, maar is wel jarenlang een pioniervegetatie met zeer veel
Dwergviltkruid aanwezig;

•

Op natte plaatsen ontwikkelde zich meerdere vierkante meters (pioniervegetatie van) natte heide, met veel Gewone dopheide en zeldzamere
soorten als Veelstengelige waterbies, Ronde zonnedauw en zelfs Moeraswolfsklauw !;

•

De bij deze 3 ecotopen horende fauna ontwikkelde zich heel goed, met een grote populatie Rugstreeppad, voortplanting van tal van bijzondere
libellensoorten en zelfs het opduiken van een zeer kritische soort als Gladde slang.

Een goede opvolging van de abiotiek en sturing van de inrichting (door ANB) zal cruciaal zijn voor het realiseren van de geschetste ecotopen.

Verschillen in de winst aan natuur voor beide valleiscenario’s
Tussen het rechtdoorscenario en het bochtscenario zijn de potenties voor natuurontwikkeling verschillend. Om een landschappelijk goed geïntegreerde vallei
te realiseren zijn de mogelijkheden in het bochtscenario uiteraard veel groter. Afhankelijk van de inname van de valleiflanken zal er onderaan de vallei in het
bochtscenario een grotere of kleinere oppervlakte vlakke zone waar grondwaterafhankelijke natuur kan ontwikkelen, gerealiseerd worden.
Op basis van de 3D-analyses hebben we een ruwe schatting gemaakt van de oppervlakte vlakke zone onderaan de vallei. Bij de uiteindelijke keuze van een
scenario moet een afweging gebeuren van landschappelijke inpasbaarheid (en variatie in hellingspercentages) en gewenste natuurontwikkeling.

Rechtdoorscenario
Taluds

Bochtscenario vrij constante hellingen

Bochtscenario zeer geleidelijke hellingen

1/3

1/3 – 1/4

1/3 – 1/7

Oppervlakte vlakke zone onderaan vallei

0,21 ha

6,09 ha

0,74 ha

Ruimtebeslag vallei

11,85 ha

27,86 ha

27,86 ha

Er zal ook winst aan natte oeverecotopen ontstaan aan de zuidwestrand van groeve Berg, vermits dit een randvoorwaarde is voor het project.
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Randvoorwaarden inrichting en beheer en substraatvereisten
Zand is het ideale substraat om voedselarme situaties te creëren. De ervaring met de herstructurering van de groeve Opgrimbie leert dat hier droge heide
spontaan ontwikkelt. Op de geleidelijke hellingen (na afgraving cfr het eindreliëf) zal op het moedermateriaal (zand) de zandige teelaardelaag gebruikt
worden voor de afwerking omdat dit de heide-ontwikkeling garandeert en de kans op verbossing van de hellingen verkleint.
De bijmenging met grind levert voedselrijkere situaties, wat ook mooie vegetaties kan opleveren, en als extra voordeel buffering tegen verzuring.
Beide uitgangssituaties (zand en zand met grindbijmenging) kunnen samen worden gerealiseerd. Ze hebben elk hun eigenheid en specifieke soorten.
Om plasjes aan te leggen die constant water houden, baseren we ons op de ervaring opgedaan in de geherstructureerde groeve Opgrimbie. Hiervoor worden
ondoordringbare lagen, zoals gecompacteerd slib van de grindwinning, aangebracht. Bij sommige plasjes wordt nog een zandlaag opgebracht. Hierdoor
kunnen planten van voedselarme bodems zich vestigen. Zowel onderaan de vallei als op de vlakke stukken van de getrapte hellingen kan deze
uitgangssituatie worden gecreëerd.
Het gebruik van ligniet als substraat in de ecovallei vraagt randvoorwaarden omwille van de voedselrijkdom van het substraat. Ligniet kan worden gebruikt
om een ondoordringbare laag te realiseren bij aanleg van plasjes. Het is aanbevolen om de lignietlaat te bedekken met een andere laag om te voedselrijke
situatie te vermijden.
De standplaatscondities voor vochtige heide verdienen extra aandacht :
•

Mineraalarm en nutriëntenarm substraat;

•

Grondwaterdynamiek
:
winterhalfjaar : tot 20 cm onder maaiveld;
gemiddelde grondwaterstand : 5-50 cm onder maaiveld;
zomermaanden : peil kan wegzakken tussen 1 tot 1,3 m diepte;

•

Beheer : verbossing dient te worden tegengegaan.

:

:

Wat de inrichting en het beheer van de ecovallei betreft, wordt verwezen naar de ervaring van ANB met het beheer van de groeve Opgrimbie (zie kadertekst).
Om de gewenste heidevegetatie te bekomen, wordt gestreefd naar een ruime oppervlakte vlakke zones, zowel onderaan de vallei aan weerszijden van de
waterloop als op de getrapte hellingen.
Om de ecovallei open (min of meer boomvrij) te houden, is het noodzakelijk dat deze vlakke delen zo snel mogelijk met een kruidlaag begroeid zijn zodat de
bomen niet massaal kiemen. Een goede manier om dit te bereiken is het gebruik van een dikke teeltlaag van een heidevegetatie (niet van een bosvegetatie:
veel zaden van Amerikaanse vogelkers !). Daartoe zal de teelaardelaag die bij de realisatie van de ecovallei zal worden afgegraven, apart gestockeerd worden
om achteraf te gebruiken bij de afwerking van de vlakke delen van de ecovallei.
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Leeraspecten op basis van de uitgevoerde herstructurering in de Kikbeekbron (Groeve Opgrimbie) en de evolutie van de natuurontwikkeling
(obv. terreinoverleg met Jos Gorissen, ANB)

In de Kikbeekbron (groeve Opgrimbie) zijn goede ervaringen opgedaan met de aanleg van plassen boven het grondwaterniveau:

• Plasjes die constant water houden kunnen aangelegd worden door het aanbrengen van ondoordringbare lagen. Hiervoor kan gecompacteerd slib van de grindwinning
worden ingezet. Bij sommige plassen kan het gecompacteerde slib dagzomen, bij andere brengt men er een zandlaag op aan. Dit geeft nog meer verscheidenheid in de
abiotische uitgangssituatie;
• Andere plassen kunnen eenvoudig worden aangelegd op vlakke, grindige delen door het plaatselijk goed aanrijden en dus verdichten. Daar zal dan eerder tijdelijk water
stagneren. Dit zijn (potentieel) optimale voortplantingsplasjes voor Rugstreeppad.
Ervaring met heideontwikkeling in de Kikbeekbron:
• Droge Heide: Beschikbare zanden kunnen worden gebruikt voor oppervlakkige afwerking van de droge delen. Zand is het beste materiaal om voedselarme situaties te
creëren. De bijmenging met grind levert voedselrijkere situaties, wat ook mooie vegetaties kan opleveren, en als extra voordeel buffering tegen verzuring;
• Natte heide: het terrein moet jaarrond nat zijn om natte heide te krijgen , met grondwaterstanden tussen –50 en +10 cm boven maaiveld (Schaminee et al., 1998); de
laagste grondwaterstand is cruciaal; een soortenarme variant van natte heide kan zich vormen op een schijngrondwaterspiegel, die ontstaat door een ondoordringbare
laag in de bodem;
• Heideontwikkeling slaagt op lange termijn enkel goed op zeer geleidelijke hellingen (4/16). Immers, steilere hellingen verbossen zeer snel omdat beheer er technisch
zeer lastig uitvoerbaar is.

Ervaring met verbossing in de Kikbeekbron en de groeve Berg:
• Delen van de groeve die met grind zijn afgewerkt, verbossen zeer snel (met Grove den en Ruwe berk). Dit materiaal is lemig en rijker aan voedingsstoffen dan puur
zand. Het houdt ook beter vocht vast dan zand, waardoor er minder extreme omstandigheden ontstaan. Het zijn net extreme bodemcondities die plantengroei
tegengaan en de successie vertragen. Daardoor duurt het langer eer er beheer vereist is: de nagestreefde pioniervegetatie houdt langer stand;
• In groeve Berg is de verbossing met Ruwe berk een probleem. Begrazing kan hier geen hulp bieden (dieren mijden het). Handmatig kappen is heel arbeidsintensief en
de berken schieten nadien weer uit;
• Om een geherstructureerd terrein open (min of meer boomvrij) te houden, dient ervoor gezorgd te worden dat het zo snel mogelijk met een kruidlaag begroeid is zodat
de bomen niet massaal kiemen. Een goede manier om dit te bereiken is het gebruik van een dikke teeltlaag van een heidevegetatie (niet van een bosvegetatie: veel
zaden van Amerikaanse vogelkers !). Deze aanpak is in tegenstelling tot de optimale situatie voor vele pioniersoorten, die een voorkeur voor een kale, zandige of
grindige bodem hebben. Maar is vaak het enig haalbare scenario voor nabeheer.
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Randvoorwaarden aanlegwerkzaamheden
Om het verlies aan ecotopen te beperken tot de ruimte-inname van de twee valleiscenario’s, is het absoluut noodzakelijk dat alle aanlegwerken gebeuren
binnen de buitenste grenzen van het duurzame ontwerp dat werd afgebakend. Dit impliceert dat :

5.4.2.2

•

De tijdelijke opslag van afgegraven bodemmateriaal (zowel commercialiseerbare fracties die niet onmiddellijk afgevoerd kunnen worden naar de
verwerkingsinstallaties als de niet-commercialiseerbare fracties die niet onmiddellijk ingezet kunnen worden voor de herprofilering van de
overgangszone ecovallei – groeve Berg) niet toegelaten is in het aanpalende natuurgebied;

•

De afvoer van materiaal dient te gebeuren doorheen de zone die de ecovallei zal innemen. Hiervoor wordt het advies van de deskundige mens
gevolgd.

Positieve effecten van de ecovallei ten aanzien van de beleidscontext
Effect op de aangemelde doelsoorten en ecotoopsystemen binnen het habitatrichtlijngebied Mechelse Heide en Vallei van de Ziepbeek
Aan weerszijden van de E314 is ter hoogte van het projectgebied het habitatrichtlijngebied gesitueerd.
habitatrichtlijngebied, die door voorliggend project beïnvloed worden zijn :

De habitattypes, beschermd binnen het

•

Cg of droge heide : ter hoogte van de toekomstige ecovallei komt nu droge heide voor, die bij realisatie van de ecovallei verdwijnt, maar op de
valleiflanken van de ecovallei zal nieuwe droge heide tot ontwikkeling komen;

•

Ce of vochtige heide : op de lage en vochtige delen van de vallei zal vochtige heide ontwikkelen. Gelet op de waarde en vooral de zeldzaamheid van
dit type natuur binnen het habitatrichtlijngebied wordt de ontwikkeling van vochtige heide ten koste van droge heide gunstig beoordeeld. De
oppervlakte vochtige heide die zal ontwikkelen zal verschillend zijn voor de verschillende valleiscenario’s en afhankelijk zijn van de oppervlakte die de
vlakke zone inneemt onderaan de ecovallei waar grondwaterafhankelijke vegetatie kan ontwikkelen.

Van de soorten die binnen de perimeter van het habitatrichtlijngebied beschermd zijn, zullen volgende amfibieën gunstig beïnvloed worden door de realisatie
van de ecovallei :
•

Rugstreeppad : de ecovallei biedt ruimte aan veel verschillende ecotopen naast elkaar, ondermeer geschikte voortplantingsplassen voor
Rugstreeppad, zogenoemde pionierplassen; op korte termijn, tijdens en net na de werken zal er veel geschikt habitat aanwezig zijn voor
Rugstreeppad, op langere termijn zal dit door vegetatiesuccessie afnemen maar door begrazingsbeheer blijft er geschikt habitat aanwezig;

•

Heikikker : in de ecovallei kunnen op termijn ook ‘gerijpte’ plassen met veenmosontwikkeling ontstaan, die de ideale voortplantingsplassen zijn voor
Heikikker.

Effect op het vogelrichtlijngebied Mechelse Heide en Vallei van de Ziepbeek
Eén van de soorten die als broedvogel voorkomt in dit vogelrichtlijngebied is Boomleeuwerik. De Boomleeuwerik broedt ondermeer op droge, zandige
bodems met een schaarse begroeiing en verspreide opslag van bomen of struiken, schrale heidevelden, zandverstuivingen en schrale duinen, en ook
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kaalslagen en brandvlaktes. Er wordt verwacht dat voor deze soort tijdelijk een gunstig effect optreedt. En dit geldt voor beide valleiscenario’s, maar in
belangrijkere mate voor het bochtscenario.
Een andere soort van het vogelrichtlijngebied die gunstig beïnvloed zal worden is Blauwborst. De Blauwborst is gebonden aan vochtige gebieden met
plaatselijk dichte, struikenrijke vegetatie, zoals moerassen, vennen, rivieren, beken, kanalen en sloten, voormalige getijdengebieden, natte heidegebieden,
hoogveengebieden, maar ook akkergebieden (koolzaad), braakliggende terreinen en spoorbanen. De realisatie van een vallei met ontwikkeling van natte
heide, vennen, een beek en moerasvegetatie in de overgangszone naar de diepe plassen vergroot het broedbiotoop van Blauwborst. Voor het bochtscenario
zijn de potenties voor ontwikkeling van het broedbiotoop van Blauwborst hoger.

Effect op het VEN-gebied Hoge Kempen
De Grote Eenheid Natuur ‘Hoge Kempen’ is aangeduid ter hoogte van het projectgebied ecovallei, aan weerszijden van de snelweg. Een verbetering van de
connectiviteit van de deelzone ten noorden van de snelweg en de deelzone ten zuiden van de snelweg, wordt gunstig beoordeeld voor de natuurwaarde van
het natuurgebied en voor de versterking van het globale ecologische netwerk. In beide valleiscenario’s wordt het effect op het globale ecologische netwerk
gunstig beoordeeld.

Effect ten aanzien van de gebiedsvisie volgens het Natuurrichtplan Hoge Kempen
De ecovallei als geheel draagt bij tot volgende uitdrukkelijke doelstellingen van dit Natuurrichtplan :
•

Een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de droge heide en heischraal grasland en een verbetering van de connectiviteit tussen de aanwezige
grote heideterreinen, voor alle doelsoorten van zowel droge als natte heide;

•

Een uitbreiding van de natte heide en het verbinden van verschillende gebieden waar natte heide voorkomt.

Ook de voorstellen van aanpassing van het herstructureringsplan voor groeve Berg passen binnen de doelstellingen die het Natuurrichtplan beoogt :
•
5.4.2.3

Natuurlijke inrichting van groeves met aanleg van plas-dras situaties en ondiep water.

Ontsnippering : effect van de ecovallei op de ecologische connectiviteit
De voornaamste aspecten van de ecologische connectiviteit zijn reeds bij de projectverantwoording aan bod gekomen.
We herhalen hier kort de argumenten die meespeelden om te kiezen voor een ecovallei in plaats van voor een tweede ecoduct als ontsnipperingsmaatregel :
 De ecovallei betreft een brede verbinding. Dit biedt enerzijds meer kansen om verschillende ecotopen – met de daaraan gekoppelde faunaduurzaam naast elkaar te laten voortbestaan (eerst door inrichting, nadien via beheer). Met andere woorden, zowel voor soorten van droge heide,
natte heide als open water zullen geschikte migratieroutes langs elkaar bestaan. Anderzijds neemt met de breedte van het ontsnipperingsobject (in
casu ecovallei) ook de kans dat een bepaald dier dit object gebruikt, toe. Tenminste, dit geldt voor alle soorten die niet geleid worden door het
raster;
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 De focus in de ecovallei situeert zich in de natte sfeer. Voor de minst mobiele soorten van natte heide (zoals Goudrandloopkever - Carabus nitens)
lijken de kansen beperkter om ontsnippering te realiseren via een ecoduct (nog niet aangetroffen op ecoduct Kikbeek), maar wel hoog in de
ecovallei. In dat opzicht is de ecovallei dus complementair aan het huidig ecoduct Kikbeek;
 Een vallei fungeert sterk als geleidend element voor alle soorten die enige vochtbehoefte hebben. In dat opzicht kan aangenomen worden dat de
aantallen migrerende dieren veel hoger zullen zijn dan op het ecoduct, waar deze geleiding veel minder evident is. De ecovallei als geheel kan een
corridor voor kritische natte-heidesoorten (bijvoorbeeld Heideblauwtje) worden;
 De directe natuurontwikkeling in de vallei van pioniervegetatie in de natte sfeer is een meerwaarde op zich, gelet op de waarde en zeldzaamheid
van dit type natuur binnen het Nationaal Park Hoge Kempen, maar is ondergeschikt aan de ecologische connectiviteit van de ecovallei.
De Leidraad Faunavoorzieningen uit Nederland (Kruidering et al. 2005), een handboek dat kan beschouwd worden als de ‘bijbel voor ontsnippering’, geeft aan
dat een ecoduct (natuurbrug) en een viaduct (waarbij natuur onderlangs passeert) de beste oplossingen zijn ifv ontsnippering van een zo groot mogelijk scala
aan doelsoorten. Een viaduct (waarbij natuur onderlangs passeert) geeft nog iets betere resultaten dan een ecoduct (natuurbrug). Het werkt met name ook
voor Bever, Otter, Waterspitsmuis en insecten van natte milieus, terwijl deze soorten niet passeren over een ecoduct tenzij als er zeer specifieke
aanpassingen worden gedaan. Van de 4 genoemde taxa is in voorliggende casus enkel ‘insecten van natte milieus’ relevant.

De gekozen aanpak in voorliggend project-MER, met de duurzaamheidstoets voorafgaand aan de milieubeoordeling resulteerde in een meest duurzaam
ontwerp waarin de voornaamste ecologische duurzaamheidsprincipes (ingegeven door de vereisten van migrerende fauna) zijn geïntegreerd.
In deze paragraaf gaan we de functionaliteit van de ecovallei uitdiepen voor de doelsoorten. Vermits sinds 2006 het ecoduct Kikbeek functioneel is, op korte
afstand gelegen van het projectgebied voor de ecovallei, dient te worden onderzocht of bepaalde versnipperingsgevoelige soorten die nog niet aangetroffen
zijn op het ecoduct gebaat zullen zijn bij de realisatie van een natte verbinding.
Een selectie van de soorten die al migreren via het ecoduct, met name diegene die als doelsoorten waren vooropgesteld in de Passende beoordeling, of
soorten die op Europees niveau bedreigd zijn, zijn besproken in paragraaf 2.4.2. Het zijn grote, middelgrote en kleine zoogdieren, vleermuizen, reptielen,
amfibieën en ongewervelden.
Ook de soorten die nog niet aangetroffen zijn en waarvoor de ecovallei een belangrijke rol kan vervullen, zijn vernoemd in paragraaf 2.4.2. Bij de reptielen
zijn dit Levendbarende hagedis en Hazelworm. Bij de ongewervelden zijn dit voornamelijk soorten van natte heide, zoals de Goudrandloopkever en de
Moerasloopkever. De soorten van drogere ecotopen die op het ecoduct nog niet zijn aangetroffen, zijn soorten van oude, ‘gerijpte’ droge heide
(Zadelsprinkhaan) en soorten van bosranden (Boskrekel).

Het zijn de doelsoorten van de habitats waarnaar gestreefd zal worden die in belangrijke mate de inrichting van de ecovallei zullen bepalen. De gewenste
natuur in de ecovallei is te beschrijven als een combinatie van pioniervegetaties afgewisseld met andere ecotopen (droge en natte heide). De belangrijkste
doelsoorten van de pioniervegetaties, dus op korte termijn, zijn :
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 Boomleeuwerik : deze soort wordt (tijdelijk) gunstig beïnvloed door de ontwikkeling van de zandige flanken en aanvankelijk schrale heidevegetatie
die hierop zal ontwikkelen;
 Rugstreeppad : voor de Rugstreeppad worden ‘pionierplassen’ ontwikkeld op de vlakke delen van de ecovallei;
 Heivlinder : deze soort leeft vooral op de overgang van open stuifzand naar heide, met name als daar enkele grotere bomen staan;
 Blauwvleugelsprinkhaan : dit is een soort die gunstig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van droge plaatsen met lage, open vegetatie: duinen,
heide, schraal grasland;
 Veldkrekel : deze soort komt voor op zonnige, droge en schrale, lichtbegroeide plaatsen;
 Diverse zeldzame spinnen en (zand)loopkevers.
De doelsoorten van droge en natte heide, dus op iets langere termijn (5 – 20 jaar) zijn:
• Vogels: Nachtzwaluw, Roodborstapuit, Geelgors;
• Reptielen: Gladde slang, Levendbarende hagedis;
• Amfibieën: Heikikker en Vinpootsalamander;
• Sprinkhanen: Zadelsprinkhaan, Snortikker, Negertje, Wekkertje;
• Dagvlinders: Groentje, Heideblauwtje, Bruine eikenpage;
• Overige ongewervelden: Rode bosmier;
Voor sommige van deze soorten zal de ecovallei al na een 5tal jaren geschikt zijn, voor andere zal het wellicht eerder 15 tot 20 jaar duren (Gladde
slang, Rode bosmier).

Vergelijking van beide valleiscenario’s
Het is uit bovenstaande tekst duidelijk dat een ecovallei een meerwaarde heeft tov een tweede ecoduct.
Maar welk van beide valleiscenario is het beste voor ontsnippering?
De ecovallei in het Rechtdoorscenario situeert zich meer in het midden tussen beide bestaande ontsnipperingsobjecten:
De ecovallei in het Rechtdoorscenario ligt 825m ten westen van het ecoduct KIKBEEK en 915 m ten oosten van brug 24 (Weg naar Heiwijck), dus
mooi in het midden tussen 2 bestaande ontsnipperingsobjecten;
De ecovallei in het Bochtscenario ligt 1280m ten westen van het ecoduct KIKBEEK en 450 m ten oosten van brug 24 (Weg naar Heiwijck), dus minder
in het midden tussen 2 bestaande ontsnipperingsobjecten.
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Vermits het ecoduct KIKBEEK door zijn grootte (vooral zijn breedte van 60 m), door zijn specifieke inrichting (met stobbenwal, mét natte ecotopen) en
ontoegankelijkheid voor recreanten beter geschikt is als ontsnipperingsobject dan de omgebouwde brug 24 is het wel aangewezen dat de ecovallei
dichter bij het minder robuuste ontsnipperingsobject brug 24 komt te liggen.

Hoe breed moet de ecovallei zijn onder de snelweg ?
In de literatuur worden er voor de meeste ontsnipperingsobjecten geen absolute breedtes aangegeven. Dit is namelijk afhankelijk van de doelsoorten.
Voor een passage onder een viaduct worden volgende elementen vermeld:
-

Laat de breedte afhangen van het omliggende landschap. Zorg dat de volledige vallei overspannen wordt. Dit is in voorliggende casus niet relevant
vermits het hier geen ‘natuurlijke vallei’ betreft;

-

De minimumbreedte is 15 m voor grotere doelsoorten, 5 m voor kleinere doelsoorten

-

De index (breedte X hoogte) / lengte moet minstens 2 zijn opdat alle doelsoorten kunnen passeren; de parameter ‘lengte’ komt hier overeen met de
breedte van de snelweg.
Dus als de ecovallei 100 m breed is, het viaduct met de snelweg 25 m boven de ecovallei komt te liggen en gegeven het feit dat de snelweg ca. 40 m
breed is: 100x25/40= 62,5.

-

Indien de passage op het kruispunt van een infrastructuur met een robuuste verbinding ligt, wordt de minimumbreedte bepaald door de
ecosysteemtypes die in de robuuste verbinding passen. In voorliggend geval vormt de E314 de infrastructuur die de robuuste verbinding Vallei van de
Ziepbeek – VNR Kikbeekbron – Mechelse Heide dwarst. De relevante ecosysteemtypes voor de ecovallei zijn droge en natte heide. De minimum
breedte van de robuuste verbinding wordt bepaald door de kensoorten.
Volgens het Handboek Robuuste Verbindingen (Alterra, 2001) zijn de minimumbreedtes voor de ecoprofielen /kensoorten:
• 25 m voor Poelkikker, Heikikker, Hazelworm, Heideblauwtje en Bruine eikenpage;
• 70 m voor Gentiaanblauwtje en Vinpootsalamander;
• 100 m voor Das, Boommarter en ‘slecht verspreidende planten’ (relevant hier zijn Bosdroogbloem, Bruine snavelbies, Dwergviltkruid,
Gaspeldoorn, Liggende vleugeltjesbloem, Grondster, Hondsviooltje, Klein warkruid, Kruipbrem, Rode dophei en vele andere);
• 500 m voor Gladde slang
De maximale onderbreking die er in de robuuste verbinding mag zijn, is 10 m voor Vinpootsalamander, 25 m voor Hazelworm en 50 m voor Poelkikker,
Heikikker en Gladde slang. Voor slecht verspreidende plantensoorten mag er géén onderbreking zijn.

Besluit: Er bestaan geen precieze kengetallen voor de breedte van een passage onder een viaduct. Op basis van de bovenstaande parameters en op
basis van de meest kritische soorten zou 60 m als minimum moeten volstaan. Een breedte van 100m is zeer geschikt. Meer is steeds beter vanuit
ecologisch oogpunt, maar niet nodig.
J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

176/268

5.4.2.4

[ Deel 5 – Effectbeoordeling]

Ecohydrologische effecten van de ecovallei
Tijdens de aanleg van de ecovallei en nadat ze gerealiseerd is, zal aan de (opgelegde) waterpeilen van groeve Berg en groeve Opgrimbie niks veranderen. De
ecovallei zal enkel de waterafvoer die nodig is in groeve Berg om het opgelegde waterpeil te handhaven realiseren via gravitaire afvoer, terwijl dat nu nog
gebeurt door verpomping via een leiding naar een baangracht van de E314.
De ecovallei veroorzaakt m.a.w. geen wijziging van de grondwaterstand in de ruime omgeving omdat die grondwaterstand wordt bepaald door de plaspeilen
in groeve Berg en groeve Opgrimbie.
Het grondwaterniveau in de zone tussen groeve Berg en groeve Opgrimbie wordt bepaald door de (opgelegde) waterpeilen van de groeve Berg en van de
groeve Opgrimbie. Vanaf het moment dat de verwerkingsfabriek Berg afgebroken is, zal het peil in groeve Berg worden vastgelegd op 61,9 m TAW. Het peil
in groeve Opgrimbie is 61 m TAW. In de tussenliggende zone bevindt het grondwaterniveau zich gemiddeld op 60 tot 61,9 m TAW. Bij een afgraving van de
ecovallei op een niveau tussen 61 en 61,9 m TAW zal het grondwater in het vlakke deel van de ecovallei zich juist onder maaiveldniveau bevinden. Enkel in
deze vlakke zone zullen grondwaterafhankelijke vegetaties kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van het valleiscenario neemt deze vlakke zone een beperkte of
ruimere oppervlakte in. We geven een inschatting van deze oppervlakte op basis van de 3D-analyses van de verschillende valleiscenario’s :

5.4.2.5

•

Rechtdoorscenario met gemiddelde hellingen van 1/4 : 0,21 ha;

•

Bochtscenario met hellingen van 1/3 tot 1/4 : 6,09 ha;

•

Bochtscenario met geleidelijke hellingen van 1/3 tot 1/7 : 0,74 ha.

Verstoring : geluid, verlichting
Geluidsverstoring
Uitgangspunt bij de geluidsmodellering was na te gaan of het huidige akoestische klimaat in het Nationaal Park Hoge Kempen, ondermeer beschermd als
vogelrichtlijngebied, behouden kan blijven na realisatie van de ecovallei. Door de afgraving van de ecovallei verdwijnt immers een hoger gelegen zone langs
de autosnelweg die een natuurlijke afscherming biedt naar het achterliggende natuurgebied.
Algemene conclusie bij de geluidsmodellering was dat het standstill principe wordt gegarandeerd in het rechtdoorscenario als volgende afscherming wordt
voorzien op het viaduct :
•

Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan weerszijden van de viaduct.

Voor het bochtscenario zijn volgende milderende maatregelen noodzakelijk om het standstill principe te garanderen:
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•

Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan weerszijden van de viaduct;

•

Een wegdek ter hoogte van de viaduct van het type SMA-D.
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De maatregel die vanuit de discipline landschap is voorgesteld, om met het oog op de zichtbaarheid van de ecovallei vanaf het viaduct doorzichtige
geluidsschermen te voorzien, wordt door de deskundige fauna en flora geëvalueerd. Omwille van het risico voor vogels, die er tegenaan vliegen wordt erop
aangedrongen slechts over zeer beperkte afstand (van enkele meters) deze doorzichtige schermen te voorzien.

Binnen de discipline flora en fauna wordt bijkomend aandacht gevraagd voor het beperken van geluidshinder tijdens de aanlegwerkzaamheden van de
ecovallei. Volgende maatregelen worden geadviseerd :
•

Geluidsschermen onmiddellijk voorzien bij de aanleg van het viaduct met andere woorden vóór men met het ondergraven van het viaduct start,
zodat deze schermen meteen de verstoring door wegverkeerslawaai milderen, dus ook al tijdens de afgravingswerkzaamheden;

•

De afvoerroute voor grind en bouwzand maximaal in de ontginningsput zelf voorzien. Met de uitbaters van de zandgroeve Berg dient te worden
gezocht naar een haalbare route afgestemd op de ontginningsfasering van groeve Berg;

•

De afgraving van de teelaardelaag en de afdek dient te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen.

Lichthinder
Op de middenberm van de autosnelweg E314 zijn verlichtingspalen aanwezig. De lichthinder naar de omgeving wordt in de huidige situatie beperkt door het
reliëf en de dichte begroeiing langs de snelweg. Bij realisatie van de ecovallei zal echter een open corridor onder de autosnelweg ontstaan die zeer kwetsbaar
is voor lichthinder.
Vooral vleermuizen zijn gevoelig voor lichthinder. Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis, Ruige en Gewone
dwergvleermuis en Gewone / Grijze grootoorvleermuis zijn soorten van bijlage IV die voorkomen in het Nationaal Park Hoge Kempen. Verlichting is hinderlijk
voor een aantal vleermuissoorten, met name ten minste alle soorten van het genus Myotis (Watervleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis). De meest
lichtschuwe soort is de Watervleermuis. Deze jaagt boven ondiep water en zal lichtbundels en verlichte delen van de ecovallei zoveel mogelijk mijden. Andere
soorten, Laatvlieger bv., is niet lichtschuw en jaagt ook op insecten boven sterk verlichte parkeerterreinen. Indien bepaalde valleizones door het plan verlicht
worden tijdens de schemerperiode in voorjaar, zomer en najaar, kan er sprake zijn van hinder op vleermuizen, namelijk op Watervleermuis.
Lichthinder op vogels is veel minder relevant, hoogstens voor broedvogels. De vogels die als broedvogel in het vogelrichtlijngebied voorkomen zijn
Nachtzwaluw, Wespendief, Blauwborst, Boomleeuwerik en Zwarte specht. Vooral Boomleeuwerik is een doelsoort voor de toekomstige ecovallei en zal
gebaat zijn bij de beperking van lichthinder die dient te worden nagestreefd. Maar ook het broedbiotoop voor Blauwborst zal met de ecovallei gunstig
worden beïnvloed en vraagt beperkende maatregelen mbt lichthinder.
Om lichthinder in de ecovallei te voorkomen is het noodzakelijk om minstens ter hoogte van het viaduct geen verlichtingspalen te voorzien. Bovendien kan
worden overwogen dat ook aan weerszijden van het viaduct over een zekere afstand de verlichting wordt uitgeschakeld of verlichtingspalen worden
verwijderd. Dit voorstel kadert binnen de lichtvisie voor de Vlaamse autosnelwegen die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits op
30 juni 2011 heeft voorgesteld.
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Afweging 2 valleiscenario’s
In de discipline flora en fauna zijn veel verschillen tussen de 2 valleiscenario’s beschreven. We zetten per valleiscenario de voor- en nadelen op een rijtje in
onderstaande tabel.

EFFECTGROEP

ECOVALLEI VOLGENS RECHTDOORSCENARIO

ECOVALLEI VOLGENS BOCHTSCENARIO

Verlies waardevolle natuur

Verlies van 3,6 ha waardevolle droge heide

Verlies van bijna 19 ha waardevolle droge heide

Ontwikkeling waardevolle natte natuur

Om landschappelijk inpasbare vallei te realiseren zal de
ruimte bijna volledig worden ingenomen door de
valleiflanken zodat slechts zeer beperkte oppervlakte
oeverstroken, met grondwaterafhankelijke natte natuur,
wordt ontwikkeld.

Afhankelijk van de ruimte-inname door de valleiflanken
zal tussen 0,7 en 6 ha grondwaterafhankelijke natte
natuur ontwikkelen.

Maximaal 12,67 ha (totale oppervlakte van de
valleiflanken)

Maximaal 25,04 ha (totale oppervlakte van de
valleiflanken). Dit overtreft zelfs de oppervlakte die
verloren gaat

Ontwikkeling waardevolle droge natuur
(dit is op zich geen troef maar wordt hier aangegeven
omdat het toont dat de oppervlakte verlies van
waardevolle natuur daardoor beter gekaderd kan
worden

Ecologisch meest gewenst is een ecovallei met brede
basis waardoor 6 ha natte natuur wordt gecreëerd. In
een brede ecovallei zijn –bij goede inrichting- veel meer
verschillende ecotopen naast elkaar aanwezig,
bijvoorbeeld geschikte voortplantingsplassen voor
Rugstreeppad enerzijds (pionierplassen) en voor
Heikikker
anderzijds
(‘gerijpte
plassen’
met
veenmosontwikkeling);

Maar het duurt natuurlijk wel lange tijd eer de heide
weer gerijpt is.
Eerst vijftal jaren niets tijdens de werken.
Dan ca. 15 jaar ontwikkeling tot ‘gerijpte’ heide maar
tussenstadia zijn ook interessant.

Connectiviteit

Dichterbij het ecoduct gelegen zodat het netto-effect van
dit scenario kleiner is

Hogere complementaire waarde aan de ecoduct

Ecohydrologische effecten

Geen

Geen

Geluidshinder

Om stand still te garanderen is één milderende maatregel
nodig :

Om stand still te garanderen zijn twee milderende
maatregelen nodig :
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-Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan
weerszijden van de viaduct.

-Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan
weerszijden van de viaduct;
-Een wegdek ter hoogte van de viaduct van het type
SMA-D.

Lichthinder

5.4.2.7

Ter hoogte van het viaduct mogen geen verlichtingspalen
worden voorzien.

Ter hoogte van het viaduct mogen geen verlichtingspalen
worden voorzien.

Afweging brugvarianten
Er bestaan geen precieze kengetallen voor de breedte van een passage onder een viaduct. Op basis van de informatie in paragraaf 5.4.2.3 zou 60 m als
minimum moeten volstaan. Een breedte van 100m is zeer geschikt. Meer is steeds beter vanuit ecologisch oogpunt, maar niet nodig. De 3 brugvarianten zijn
m.a.w. alle 3 geschikt om de ecologische verbinding te realiseren. Een grotere vrije breedte door een beperkt aantal overspanningen is te verkiezen waardoor
de variant 3 met slechts 2 ondersteuningen en een brede centrale overspanning van 70 m de voorkeur krijgt vanuit ecologisch oogpunt.

5.4.2.8

Effectbeoordeling ten opzichte ontwikkelingsscenario ‘sneltramlijn Spartacus’
Vermits de geluidsverstoring weinig verschilt voor de situatie met of zonder sneltramlijn, wordt verwezen naar de effecten van geluidsverstoring beschreven
in paragraaf 5.4.2.5.

5.4.2.9

Voortoets passende beoordeling
De opmaak van een “voortoets passende beoordeling” binnen voorliggend MER heeft als doel randvoorwaarden te formuleren zodat het project cfr het
meest duurzame ontwerp geen betekenisvolle aantasting veroorzaakt van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones. In voorgaande
effectbeoordeling zijn deze randvoorwaarden reeds geformuleerd.
In deze paragraaf zullen volgende 6 hoofdvragen worden beantwoord:
1.

In welke mate tast het project de habitatwaardigheid van de aanwezige leefgebieden (habitats) aan?

2.

In welke mate beïnvloedt het project de standplaatscondities van soorten?

3.

Welke verstorende effecten heeft het project op habitats en soorten?

4.

Kunnen aanwezige populaties op een duurzame wijze voortbestaan?

5.

Wat is de invloed van het project op de instandhoudingsdoelstellingen?

6.

Welke aanpassingen aan het project leiden tot positieve effecten op habitats of soorten?
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In welke mate tast het project de habitatwaardigheid van de aanwezige leefgebieden (habitats) aan?
De natuurbalans werd gunstig beoordeeld.
Afhankelijk van het valleiscenario zal 3,6 of 19 ha waardevolle droge heide tijdelijk verdwijnen. Binnen de zone droge heide die verdwijnt, zijn enkel faunaelementen aangetroffen die erbuiten nog wijd verspreid voorkomen, met name Negertje.
De ecovallei doet pioniervegetaties in de droge en de natte sfeer ontstaan die de leefgebieden van verscheidene soorten ten goede komen, ondermeer :
•

In de droge sfeer:
- plantensoorten : vooral veel Dwergviltkruid;
- diersoorten : tal van bijzondere (pionier)soorten die momenteel ontbreken in de dichte droge heide, zullen wel hun plek vinden net na de werken:
Boomleeuwerik, Heivlinder, Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel, Bronzen zandloopkever;

•

In de natte sfeer:
- plantensoorten : langs het toekomstige beekje is de pioniervegetatie van natte heide te verwachten met soorten als Moeraswolfsklauw en beide
zonnedauwsoorten;
- diersoorten : bepaalde bijzondere (pionier)soorten (die momenteel uiteraard ontbreken in de droge heide), zullen / kunnen hun plek vinden in de
natte pioniersituaties: Rugstreeppad, Vinpootsalamander, Zanddoorntje, Carabus nitens en andere loopkevers, tal van libellen van vennen zoals
Venwitsnuitlibel, Koraaljuffer en Venglazenmaker.

De droge heide zoals ze er nu ligt verdwijnt definitief. Dit is een tijdelijk negatief effect.
Tijdens de werken zal er steeds op bepaalde locaties geen waardevol ecotoop aanwezig zijn en op andere wel waardevolle pioniersituaties.
Na de werken kan de volledige oppervlakte, die dan door het nieuwe reliëf groter is dan de huidige oppervlakte, ontwikkelen tot habitats natte heide (4010)
en droge heide (4030);

In welke mate beïnvloedt het project de standplaatscondities van soorten?
Het project ecovallei beïnvloedt de abiotische standplaatscondities in de omgevende speciale beschermingszones niet. Het grondwaterniveau in de zone
tussen groeve Berg en groeve Opgrimbie wordt bepaald door de (opgelegde) waterpeilen van de groeve Berg en van de groeve Opgrimbie. Vanaf het
moment dat de verwerkingsfabriek Berg afgebroken is, zal het peil in groeve Berg worden vastgelegd op 61,9 m TAW. Het peil in groeve Opgrimbie is 60 m
TAW. De geplande ecovallei zal enkel zorgen voor de gravitaire afvoer (in plaats van de verpomping vanaf de verwerkingsfabriek Berg naar de baangracht
langs de E314 en vervolgens de Kikbeek) van het surplus aan water in groeve Berg om het voor deze plas opgelegde peil te realiseren.

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

[ Deel 5 - Effectbeoordeling ]

181/268

Welke verstorende effecten heeft het project op habitats en soorten?
Uitgangspunt bij de geluidsmodellering was na te gaan of het huidige akoestische klimaat in het Nationaal Park Hoge Kempen, ondermeer beschermd als
vogelrichtlijngebied, behouden kan blijven na realisatie van de ecovallei. Door de afgraving van de ecovallei verdwijnt immers een zone langs de autosnelweg
die een natuurlijke afscherming biedt naar het achterliggende natuurgebied.
Algemene conclusie bij de geluidsmodellering was dat het standstill principe wordt gegarandeerd in het rechtdoorscenario als volgende afscherming wordt
voorzien op het viaduct :
•

Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan weerszijden van de viaduct.

Voor het bochtscenario zijn volgende milderende maatregelen noodzakelijk :
•

Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan weerszijden van de viaduct;

•

Een wegdek ter hoogte van de viaduct van het type SMA-D.

Binnen de discipline flora en fauna wordt bijkomend aandacht gevraagd voor het beperken van geluidshinder tijdens de aanlegwerkzaamheden van de
ecovallei. Volgende maatregelen worden geadviseerd :
•

Geluidsschermen onmiddellijk voorzien bij de aanleg van het viaduct met andere woorden vóór men met het ondergraven van het viaduct start;

•

De afvoerroute voor grind en bouwzand maximaal in de ontginningsput zelf voorzien. Met de uitbaters van de zandgroeve Berg dient te worden
gezocht naar een haalbare route afgestemd op de ontginningsfasering van groeve Berg;

•

De afgraving van de teelaardelaag en de afdek dient te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen.

Om lichthinder naar vleermuizen (voornamelijk Watervleermuis) en broedvogels (voornamelijk Boomleeuwerik en Blauwborst) in de ecovallei te voorkomen
is het noodzakelijk om minstens ter hoogte van het viaduct geen verlichtingspalen te voorzien.

Kunnen aanwezige populaties op een duurzame wijze voortbestaan?
De ecovallei komt de ecologische connectiviteit ten goede. Leefgebieden van populaties voorkomend in het Nationaal Park Hoge Kempen die door de
autosnelweg van elkaar geïsoleerd liggen worden via de ecovallei met elkaar verbonden :
 De ecovallei realiseert zowel voor soorten van droge heide als natte heide geschikte migratieroutes. Daarnaast neemt met de grote breedte van het
ontsnipperingsobject (in casu ecovallei) ook de kans dat een bepaald dier dit object gebruikt, toe. Dit geldt in het bijzonder voor alle soorten die
niet geleid worden door het raster;
 De focus in de ecovallei situeert zich in de natte sfeer. Voor de minst mobiele soorten van natte heide (zoals Goudrandloopkever - Carabus nitens)
verhogen de kansen om ontsnippering te realiseren. In dat opzicht is de ecovallei dus complementair aan het huidig ecoduct Kikbeek;
 Een vallei fungeert sterk als geleidend element voor alle soorten die enige vochtbehoefte hebben. In dat opzicht kan aangenomen worden dat de
aantallen migrerende dieren veel hoger zullen zijn dan op het ecoduct, waar deze geleiding veel minder evident is. De ecovallei als geheel kan een
corridor voor kritische natte-heidesoorten (bijvoorbeeld Heideblauwtje) worden.
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Wat is de invloed van het project op de instandhoudingsdoelstellingen?
De ecovallei als geheel draagt bij tot volgende uitdrukkelijke doelstellingen van het Natuurrichtplan Hoge Kempen :
•

Een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de droge heide en heischraal grasland en een verbetering van de connectiviteit tussen de aanwezige
grote heideterreinen, voor alle doelsoorten van zowel droge als natte heide;

•

Een uitbreiding van de natte heide en het verbinden van verschillende gebieden waar natte heide voorkomt.

Ook de voorstellen van aanpassing van het herstructureringsplan voor groeve Berg passen binnen de doelstellingen die dat Natuurrichtplan beoogt :
•

Natuurlijke inrichting van groeves met aanleg van plas-dras situaties en ondiep water.

Welke aanpassingen aan het project leiden tot positieve effecten op habitats of soorten?
Met de in het project-MER gevolgde getrapte aanpak waarbij eerst een duurzaamheidstoets leidde tot een meest duurzaam ontwerp voor de ecovallei en
vervolgens resterende effecten werden beschreven waarvoor milderende maatregelen zijn geformuleerd, worden de ecologische doelstellingen die aan de
basis lagen van het project gegarandeerd en zal de balans positief uitdraaien. We zetten alle randvoorwaarden en maatregelen nogmaals op een rijtje :
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•

Brede zandige en grindige oeverstroken die de basis van de ecovallei vormen op de plaatsen waar voldoende ruimte beschikbaar is;

•

Flanken ingenomen door geleidelijke hellingen met taluds van 1/2 tot 1/4 afgewisseld met geknikte of getrapte hellingen met brede vlakke stukken
maar met vergelijkbare gemiddelde hellingspercentages;

•

Een overgangszone tussen ecovallei en groeve Berg (met een geleidelijke overgang tussen ecovallei en waterplas Berg door herprofilering van de
zuidelijke oeverzones van Berg tot flauwe oevers en inrichting van een ondiep-waterzone (plas dras)), inrichtingsstudie kan principes concretiseren;

•

Keuze van het meest milieuvriendelijke scenario : ecovallei volgens bochtscenario, detailstudie kan uiteindelijk ontwerp en inrichting concretiseren;

•

Apart stockeren teelaardelaag en gebruik ervan voor de afwerking van de ecovallei;

•

Beperkt gebruik afgegraven grind op de oeverstroken van de ecovallei;

•

Gebruik van ondoordringbaar substraat voor aanleg van plasjes op de vlakke stukken van de getrapte hellingen en op de vlakke oeverstroken;

•

Tegengaan verbossing;

•

Ruimtebeslag ecovallei beperken door aanlegwerkzaamheden te organiseren binnen permanent ruimtebeslag ecovallei;

•

Absorberende geluidsschermen over een lengte van 250 m en 3 m hoogte aan weerszijden van het viaduct;

•

Geluidsarm wegdek op het viaduct;

•

Ter hoogte van het viaduct geen verlichtingspalen voorzien.
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Milderende maatregelen flora en fauna
Apart stockeren teelaardelaag en gebruik ervan voor de afwerking van de ecovallei
De ervaring met de herstructurering van de groeve Opgrimbie leert dat op een zandige, voedselarme ondergrond, droge heide spontaan ontwikkelt. Op de
geleidelijke hellingen (na afgraving cfr het eindreliëf) zal op het moedermateriaal (zand) de zandige teelaardelaag gebruikt worden voor de afwerking omdat
dit de heide-ontwikkeling garandeert en de kans op verbossing van de hellingen verkleint.

Beperkt gebruik van afgegraven grind op de oeverstroken van de ecovallei
De bijmenging met grind levert voedselrijkere situaties, wat ook mooie vegetaties kan opleveren, en als extra voordeel buffering tegen verzuring.

Gebruik van ondoordringbaar substraat voor de aanleg van plasjes op de vlakke stukken van de getrapte hellingen en op de vlakke oeverstroken
Om plasjes aan te leggen die constant water houden, baseren we ons op de ervaring opgedaan in de geherstructureerde groeve Opgrimbie. Hiervoor worden
ondoordringbare lagen, zoals gecompacteerd slib van de grindwinning of de lignietlaag, aangebracht. Bij sommige plasjes wordt nog een zandlaag
opgebracht. Hierdoor kunnen planten van voedselarme bodems zich vestigen. Zowel onderaan de vallei als op de vlakke stukken van de getrapte hellingen
kan deze uitgangssituatie worden gecreëerd.

Beheer van de ecovallei : tegengaan verbossing
Om de ecovallei open (min of meer boomvrij) te houden, is het noodzakelijk dat deze vlakke delen zo snel mogelijk met een kruidlaag begroeid zijn zodat de
bomen niet massaal kiemen. Een goede manier om dit te bereiken is het gebruik van een dikke teeltlaag van een heidevegetatie (niet van een bosvegetatie:
veel zaden van Amerikaanse vogelkers !). Daartoe zal de teelaardelaag, (bovenste 30 à 50 cm) die bij de realisatie van de ecovallei zal worden afgegraven,
apart gestockeerd worden om achteraf te gebruiken bij de afwerking van de vlakke delen van de ecovallei.

Ruimtebeslag ecovallei beperken door aanlegwerkzaamheden te organiseren binnen permanent ruimtebeslag ecovallei
Om het verlies aan ecotopen te beperken tot de ruimte-inname van de twee valleiscenario’s, is het absoluut noodzakelijk dat alle aanlegwerken gebeuren
binnen de buitenste grenzen van het duurzame ontwerp dat werd afgebakend. Dit impliceert dat :
•

De tijdelijke opslag van afgegraven bodemmateriaal (zowel commercialiseerbare fracties die niet onmiddellijk afgevoerd kunnen worden naar de
verwerkingsinstallaties als de niet-commercialiseerbare fracties die niet onmiddellijk ingezet kunnen worden voor de herprofilering van de
overgangszone ecovallei – groeve Berg) niet toegelaten is in het aanpalende natuurgebied;

•

De afvoer van materiaal dient te gebeuren doorheen de zone die de ecovallei zal innemen. Hiervoor wordt het advies van de deskundige mens
gevolgd.
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Geluidshinder tijdens aanleg ecovallei beperken
Binnen de discipline flora en fauna wordt bijkomend aandacht gevraagd voor het beperken van geluidshinder tijdens de aanlegwerkzaamheden van de
ecovallei. Volgende maatregelen worden geadviseerd :
•

Geluidsschermen onmiddellijk voorzien bij de aanleg van het viaduct met andere woorden vóór men met het ondergraven van het viaduct start;

•

De afvoerroute voor grind en bouwzand maximaal in de ontginningsput zelf voorzien. Met de uitbaters van de zandgroeve Berg dient te worden
gezocht naar een haalbare route afgestemd op de ontginningsfasering van groeve Berg;

•

De afgraving van de teelaardelaag en de afdek dient te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen.

Lichthinder in de ecovallei verhinderen
Om lichthinder in de ecovallei te voorkomen, is het noodzakelijk om minstens ter hoogte van het viaduct geen verlichtingspalen te voorzien. Bovendien kan
worden overwogen dat ook aan weerszijden van het viaduct over een zekere afstand de verlichting wordt uitgeschakeld of verlichtingspalen worden
verwijderd. Dit voorstel kadert binnen de lichtvisie voor de Vlaamse autosnelwegen die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits op
30 juni 2011 heeft voorgesteld.

Inrichtingsstudie zuidelijke zone groeve Berg
Het meest recente herstructureringsplan voor de vergunde groeve Berg laat in de zuidelijke zone van de groeve zeer steile taluds toe, die voor een barrière
zorgen voor de migrerende fauna die van de toekomstige ecovallei zullen gebruik maken. Reeds in de duurzaamheidstoets (deel 4 van voorliggend projectMER) en in paragraaf 5.2.2.5 werd op de noodzakelijke aanpassing van dit herstructureringsplan gewezen. Een overgangszone tussen ecovallei en groeve
Berg (met een geleidelijke overgang tussen ecovallei en waterplas Berg door herprofilering van de zuidelijke oeverzones van Berg tot flauwe oevers en
inrichting van een ondiep-waterzone (plas dras)) is daarom een absolute noodzaak. Een eerste voorstel hieromtrent is al terug te vinden in deel 4.
Het door de landschapsdeskundige aangebrachte voorstel om de ook de overgang tussen groeve Berg en het ten westen gelegen waardevolle natuurgebied
meer geleidelijk te maken, wordt door de deskundige flora en fauna bijgetreden. Voorstel is om, vermits het beschikbare volume afdekgrond beperkt is en
maximaal wordt ingezet in de zuidelijke zone, de oeverzones “achteruit te zetten” en de ruimte buiten het ontginningsgebied mee te betrekken in deze
oeverzones. Deze aanpak vraagt een (beperkte) ingreep in natuurgebied (beschermd als habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied, VEN én natuurreservaat)
maar komt de landschappelijke belevingswaarde ten goede. Een inrichtingsstudie kan deze principes concretiseren.
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Detailstudie bepaalt uiteindelijke ontwerp en de inrichting
Om het uiteindelijke ontwerp te bepalen voor de ecovallei zal een detailstudie nodig zijn die het evenwicht bepaalt tussen de ruimte-inname door de
geleidelijke (en landschappelijk meest gewenste) valleiflanken die het beste de barrière voor migrerende fauna in west-oost richting opheffen en de ruimteinname door de vlakke oeverstroken aan weerszijden van het toekomstige beekje (waar grondwaterafhankelijke natuur kan ontwikkelen).
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5.4.4

[ Deel 5 – Effectbeoordeling]

Voorgestelde monitoring flora en fauna
Voor al de voorgestelde monitoringmaatregelen geldt onderzoek in T1, T3, T5 en T10 waarin de T staat voor tijdstip en TX voor het Xste jaar na aanleg.

5.4.4.1

Vegetatie
Doel :
Monitoring van ecotopen en Rode lijst soorten
Methodiek :
Er wordt een vegetatiekaart opgemaakt waarbij homogene zones worden afgebakend op luchtfoto en de ecotopen worden benoemd volgens :
•

Typologie BWK ;

•

Typologie Europese habitats;

•

Typologie ‘vegetatie van Nederland’.

De vegetatiekaart zal vlakdekkend zijn voor het projectgebied ecovallei en gebeuren in de jaartallen : T1, T3, T5 en T10. Alle plantensoorten van de Rode lijst
worden gekarteerd en aan de hand van puntlocaties aangeduid op kaart.

5.4.4.2

Zoogdieren (niet-vleermuizen)
Doel :
Monitoring van alle soorten grotere zoogdieren, enkel zij die passeren onder de E314.
Methodiek:
1) Zandbed aanleggen onder de brug van de E314
Jaarrond opvolgen via ‘intensieve meetcampagnes’;
Frequentie in relatie tot haalbaarheid;
Vb om de 2 weken is ideaal, om de 3 weken (21 dagen) goed of ten minste om de 4 weken
Een intensieve meetcampagne houdt in dat het zandbed:
•

Op dag 1 gladgestreken wordt;

•

Op dag 2 ’s ochtends gecontroleerd wordt en nadien weer gladgestreken wordt;

•

Op dag 3 ’s ochtends gecontroleerd wordt.

2) Cameravallen: 2 – 5 ex
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Vleermuizen
Doel :
Monitoring van alle soorten, met speciale aandacht voor Myotis-soorten, enkel (of vooral) thv de brug onder de E314
Methodiek :
Minstens 4 nachten onderzoek naar vleermuizen, met batdetector of automatische luistersystemen:

5.4.4.4

•

1 nacht in de periode april – mei;

•

2 nachten in de periode juni – juli - augustus;

•

1 nacht in september.

Broedvogels
Doel :
Monitoring van alle soorten in en in omgeving van ecovallei
Methodiek :
Vlakdekkende territoriumkartering van broedvogels in ecovallei en straal van 100 m errond, in T1, T3, T5 en T10

5.4.4.5

Amfibieën
1) Monitoring aanwezigheid volledig projectgebied ecovallei
Doel :
monitoring alle soorten in volledige ecovallei
Methodiek :
Alle aangelegde waterpartijen onderzoeken op voortplanting van amfibieën
1 – 2 avonden per jaar luisteren naar roepkoren Rugstreeppad op geschikte avonden (zwoele avonden in mei of juni)
Onderscheid tussen zeer ondiepe en diepere plasjes :
•

Zeer ondiepe plassen: op zicht zoeken naar Rugstreeppad: eisnoeren en larven (mei, juni, juli augustus);

•

Diepere plassen:
April en mei : met fuiken onderzoeken
Juli – augustus : met schepnet voor larven.
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2) Monitoring passage onder E314
Doel :
monitoring alle soorten die onder E314 passeren
Monitoring :
Plaatsen van ca.30 ‘slangenplaten’ onder de brug van de E314 en deze controleren in periode april –oktober
Ca. om de 14 dagen controleren

5.4.4.6

Reptielen
Doel :
monitoring alle soorten in die passeren onder E314 en die voorkomen in directe omgeving
Monitoring :
Plaatsen van ca.30 ‘slangenplaten’ onder de brug van de E314
Plaatsen van ca.30 slangenplaten in de directe omgeving van de brug, zowel net ten noorden als net ten zuiden van de E314
Alle platen controleren in periode april – oktober, ca.om de 14 dagen
Controle in T1, T3, T5 en T10

5.4.4.7

Ongewervelden
1) Sprinkhanen en dagvlinders
Doel :
Monitoring passage onder E314 en verspreiding in projectgebied ecovallei
Monitoring :
Afbakenen van 10 tot 20 monitoringsroutes van 50 m, verspreid over de ecovallei
+ 1 route onder brug E314 over volledige lengte gerelateerd aan passage
Minstens 5 x per jaar de routes lopen: in mei (ifv Veldkrekel), midden juni, midden juli, begin augustus en eind augustus
Alle sprinkhanen en dagvlinders binnen de 3 m langs elke zijde van de route noteren
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2) Bodembewonende ongewervelden
Doel :
Monitoring passage onder E314 en voorkomen in projectgebied ecovallei
Monitoring :
Er zal gewerkt worden met bodemvallen. Dit zijn potten die in de grond ingegraven worden, waarmee bodemactieve kevers, mieren en spinnen gevangen
worden. Naar de zandloopkevers wordt gericht gezocht.
We stellen voor om 12 locaties te onderzoeken, met 1 bodemval per locatie; 6 bodemvallen onder de E314, 4 ten zuiden en 2 ten noorden van de snelweg.
Onderzoek van 1 maart tot eind oktober, om de 2 tot 3 weken vallen legen.
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5.5

Discipline landschap

5.5.1

Duurzaamheidsprincipe discipline landschap als randvoorwaarde

[ Deel 5 – Effectbeoordeling]

De landschappelijke inpassing van de brugstructuur is het duurzaamheidsprincipe vooropgesteld voor de discipline landschap. Om de belevingswaarde voor
recreanten van het Nationaal Park Hoge Kempen te verhogen dient de inpasbaarheid van de brugstructuur de nodige aandacht te krijgen. Er is voorgesteld de
brug uit te voeren in een kleurbeton die de kleur van de bodem benadert en maximaal te werken met natuurlijke materialen voor de afwerking van de brug.

5.5.2

Beschrijving van verstoringsfactoren in huidige landschap
Het natuurlijke landschap van het Nationaal Park Hoge Kempen wordt ter hoogte van het projectgebied in de huidige situatie reeds verstoord door :

5.5.3

•

De autosnelweg, die een kunstmatige ingreep vertegenwoordigt in een natuurlijk landschap;

•

De reeds geherstructureerde groeve Opgrimbie is een landschapselement met menselijke invloed, maar anderzijds met hoogwaardige natuur ter
hoogte van de oevers en taluds, die de landschappelijke variatie en beleving ten goede komt. Toch is de herstructurering niet overal geslaagd. Op
bepaalde plaatsen zijn taluds verbost;

•

De nog in exploitatie zijnde groeve Berg, die na herstructurering (afhankelijk van de concrete invulling van deze herstructurering) ook een
meerwaarde kan betekenen voor natuur en landschap.

Beschrijving van het landschap met de ecovallei
De ecovallei zal een belangrijke landmark zijn binnen het Nationaal Park Hoge Kempen. Dit zowel voor de automobilist die vanaf de E314 bij het naderen van
Maasmechelen en voor de afdaling naar de Maasvlakte (maar ook in omgekeerde rijrichting) lokaal diepe perspectieven zal verkrijgen op het natuurlandschap
en anderzijds voor de recreant in het Nationaal Park die vanuit het natuurgebied als blikvanger een landschappelijk inpasbaar viaduct als
ontsnipperingskunstwerk zal waarnemen.

De vallei zal met zijn reliëfverschillen en waterloop voor bijkomende variatie in landschapsstructuur zorgen. In het studiegebied zal de landschappelijke
beleving hierdoor sterk wijzigen. Voor de uitgraving van de vallei zal de aanwezige heide- en bosvegetatie moeten wijken. Na de aanlegfase zal de vegetatie
zich echter kunnen herstellen. Langsheen de waterloop zullen vegetaties van natte standplaatsen zich ontwikkelen. Deze variatie aan vegetatietypen zal
eveneens de landschappelijke beleving beïnvloeden.

Zichten die momenteel doodlopen op de snelweg, die in ophoging ligt, zullen door de ecovallei onder de snelweg geleid worden. De vallei en de waterloop
zullen een verbinding vormen tussen de artificiële ontginningsplassen aan weerskanten van de snelweg. De ontginningsplassen worden hierdoor geïntegreerd
in het landschap. Bovendien verhoogt de belevingswaarde van het gebied door de grotere variatie aan landschapsstructuren.
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Er zijn 2 varianten voor de ecovallei uitgewerkt. In het rechtdoor scenario worden de ontginningsplassen met elkaar verbonden door een vallei die een
minimaal ruimtebeslag beoogt en hiertoe de kortste afstand tussen beide plassen opzoekt. In het andere scenario wordt de vallei aangelegd via een
westelijke bocht, waarbij het ruimtebeslag groter is en de mogelijkheid om geleidelijke hellingen te realiseren toeneemt. De landschappelijke beleving in deze
scenario’s zal voornamelijk verschillend zijn voor de recreanten in het Nationaal Park Hoge Kempen.

In het bocht scenario vertonen de vallei en de waterloop meer variatie en meandering waardoor het landschap natuurlijker lijkt. De bocht maakt de
landschappelijke beleving meer gevarieerd aangezien er vanaf verschillende kijkpunten telkens andere zichten ontstaan. De recreant zal de vallei geleidelijk
aan kunnen verkennen. In het rechtdoor scenario zal de vallei artificiëler ogen. Voor de recreant zijn enkel rechtdoor zichten mogelijk.

Het viaduct voor de snelweg zal de vallei overbruggen. Het effect op de landschappelijke beleving is sterk afhankelijk van de uitvoering van de brug. Er zijn 3
brugvarianten uitgewerkt die verschillen in aantal en type steunpalen en dikte en lengte van het brugdek. De brug van variant 1 is het kortst en vereist 4
ondersteuningen. Variant 2 is het langst en heeft ook 4 ondersteunpunten nodig. De palen zijn echter niet cilindrisch maar rechthoekig. Brugvariant 3 heeft
het dikste brugdek maar vereist het minst aantal ondersteuningen. De diameter van palen is wel 30 cm dikker dan bij variant 1. Ondanks de dikkere palen en
het dikker wegdek wordt verwacht dat de landschappelijke verstoring het minst is bij deze variant.

Voor de brugstructuur wordt uitgegaan van het gebruik van natuurlijke materialen om de zichtbaarheid van de brug te beperken en de inpasbaarheid te
verhogen. Vanaf het viaduct ontstaan zeer lange zichten, min of meer in vogelperspectief, over de 2 groeven aan weerszijden van de snelweg. De zichten
zullen echter afgeschermd worden door de geluidschermen.

5.5.4

Effecten op het landschap door de ecovallei

5.5.4.1

Direct ruimtebeslag
Er zal een gedeelte van het half natuurlijk landschap (gelegen tussen de cultuurlandschappen gevormd door de 2 groeves) heraangelegd worden. Dit
impliceert een inname van historische heide en bos, typische landschapskenmerken van de Kempen. Dit ruimtebeslag met verlies van het natuurlijk reliëf en
inname van historische begroeiing is een negatief effect. Na realisatie van de ecovallei en de beoogde natuurwaarden dient dit effect genuanceerd te
worden. Door middel van een afgestemd natuurbeheer kunnen in de vallei opnieuw heide- en bosvegetaties ontstaan. Het ruimtebeslag ten aanzien van de
aanwezige landschapsbeelden en -structuurbepalende elementen is bijgevolg slechts tijdelijk. Ondanks het groter ruimtebeslag van het scenario waarbij de
vallei in een bocht wordt aangelegd, worden de effecten van het ruimtebeslag bijgevolg niet significant verschillend beoordeeld voor de 2 valleiscenario’s.
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Na de aanleg zal door de niveauverschillen van de vallei en de aanwezigheid van een waterloop meer variatie in vegetatietypes ontstaan en bijgevolg ook in
de landschapsbeelden en de structuurbepalende landschapselementen. Gezien de grotere omvang van het bochtscenario zullen in dit scenario de grootste
wijzigingen ten aanzien van de landschapselementen plaatsvinden. De wijzigingen worden positief beoordeeld ten aanzien van de landschappelijke beleving.
Een aangepast beheer is echter aangewezen om de gewenste vegetatietypen te laten ontwikkelen.

De graafwerken die noodzakelijk zijn voor de aanleg van de ecovallei kunnen leiden tot de aantasting van het bodemkundig erfgoed. Binnen het studiegebied
werden tot nog toe geen archeologische vondsten gedaan. Aangezien er hoofdzakelijk onverstoorde gronden aanwezig zijn (behalve in de randzones langs de
snelweg), kan de aanwezigheid van bodemkundig erfgoed niet uitgesloten worden. Bovendien zijn in de directe omgeving reeds vondsten gedaan waardoor
de historische menselijke aanwezigheid is aangetoond.
Voor Vlaanderen kan algemeen uitgegaan worden van 1 archeologische vindplaats per 5 ha. De ecovallei zal in het scenario waarbij de vallei in bocht wordt
aangelegd, een oppervlakte innemen van ongeveer 27,86 ha onverhard en min of meer onverstoord terrein in. Statistisch gezien zouden aldus 6 vindplaatsen
kunnen aangetroffen worden. In het rechtdoor scenario is de ingenomen oppervlakte kleiner, namelijk 11,85 ha onverhard en min of meer onverstoord
terrein in. Hierdoor zullen er statische gezien slechts 3 vindplaatsen aangetroffen kunnen worden.
Gelet op de bodemkundige omstandigheden (podzolbodem) en de ongereptheid van delen van het gebied is de kans reëel dat er prehistorische vindplaatsen
aanwezig zijn en dat deze nog goed bewaard zijn. Het verlies van dit ongekend archeologisch materiaal wordt significant negatief beoordeeld. Milderende
maatregelen zijn bijgevolg noodzakelijk om deze negatieve effecten te vermijden. Door het nemen van deze milderende maatregelen (zie paragraaf 5.5.5)
worden er geen significante verschillen verwacht tussen de 2 scenario’s.

Beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten, monumenten zijn niet aanwezig waardoor er geen ruimtebeslag optreedt ten gevolge van de aanleg van
de ecovallei. Bouwkundig erfgoed komt eveneens niet voor waardoor er geen negatieve effecten verwacht worden ten aanzien van deze landschapswaarden.
Dit geldt voor de beide scenario’s.

5.5.4.2

Visuele verstoring en zichtbaarheid
De vallei en de waterloop zullen ingepast worden in de bestaande landschappelijke structuur. Er zal rekening gehouden worden met de typische
landschappelijke context van het gebied. De reliëfverschillen zullen ingepast worden binnen de structuurkenmerken van de streek, namelijk de
niveauverschillen van het Kempens plateau. Er wordt na de aanlegfase bijgevolg geen visuele verstoring verwacht ten gevolge van de nieuwe
landschapsstructuren. De belevingswaarde van het studiegebied zal bovendien verhogen door de grotere variatie aan landschapsstructuren. Het scenario
waarbij de vallei in een bocht wordt aangelegd, geniet vanuit de discipline landschap de voorkeur. De vallei en de waterloop vertonen in dit scenario een
langere loop die meer variatie en meandering toelaat waardoor het landschap natuurlijker lijkt. De vallei in het rechtdoor scenario zal artificiëler ogen.
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De ecovallei zal het landschap ter hoogte van het studiegebied significant wijzigen. Met de vallei en de waterloop worden immers nieuwe
landschapsstructuren gecreëerd, die de snelweg onder het huidige maaiveldniveau zullen kruisen. De snelweg die nu ter hoogte van de doorsteek volgens het
rechtdoorscenario op een artificiële ophoging ligt, komt hierdoor boven het toekomstige landschap (d.i. de vallei) te liggen. Deze lijnvormige structuur met
voertuigbewegingen zou vanuit het omliggende heide- en boslandschap voor visuele verstoring kunnen zorgen. In de huidige situatie is de visuele verstoring
beperkt door de begroeiing aan weerszijden van de snelweg. Het is een kunstmatige infrastructuur in een overwegend halfnatuurlijk landschap. Er wordt
echter vanuit de discipline geluid voorgesteld om de snelweg ter hoogte van de ecovallei af te schermen door middel van geluidschermen. Door deze
schermen uit te voeren in natuurlijke materialen (hout) wordt de zichtbaarheid en vooral het storend karakter van de schermen beperkt. De snelweg met
geluidschermen zal hierdoor als het ware opgaan in het landschap.

De zandgroeves aan weerszijden van de snelweg zijn landschappelijk (en ecologisch) vorm gegeven volgens de herstructureringsplannen die in de
vergunningen zijn opgenomen als voorwaarde. Voor groeve Opgrimbie is deze vormgeving volledig gerealiseerd en met grote zorg uitgevoerd. Voor groeve
Berg, waar nog ontgonnen wordt momenteel, is de herstructurering nog niet volledig. We besteden in paragraaf 5.5.4.4 aandacht aan de landschappelijke
evaluatie van het herstructureringsplan.

De groeves zullen door de vallei visueel met elkaar verbonden worden. Deze verbinding zorgt er voor dat ook de landschappelijke waarde van de groeves nog
sterker tot uiting komt. Gezien bij de nabestemming van de groeves getracht wordt om deze zoveel mogelijk landschappelijk verantwoord in te richten, wordt
ook vanuit dit standpunt de voorkeur gegeven aan de vallei in het bochtscenario. Het rechtdoor scenario zou immers deels de natuurlijke inkleding van de
groeves teniet doen aangezien in dit scenario een artificieel ogende link tussen de groeves wordt gerealiseerd.

Vanaf het nieuwe viaduct zal de beleving door de automobilist in sterke mate afhangen van de vormgeving van het viaduct en in het bijzonder van de
vormgeving van de geluidswanden. Om zichten vanaf de autostrade over de ecovallei te creëren, kunnen in de geluidschermen openingen, door het voorzien
van doorzichtige geluidsschermen over beperkte afstand, voorzien worden. Voor een maximale beleefbaarheid van deze vista’s dienen deze op strategische
plaatsen voorzien te worden zodanig dat er ondanks de hoge passeersnelheid toch nog zichten mogelijk zijn. De doorzichtige geluidsschermen worden
daarom best voorzien net voor het overbruggen van de ecovallei. De landschapsdeskundige stelt hiervoor een ‘trechter-inkijk’ voor. Bij de ontwerpfase van
de brug dient dit geconcretiseerd te worden en dienen via creatieve inzichten de mogelijkheden van compromis te worden onderzocht tussen zicht op
ecovallei door automobilist en visuele afscherming van de snelweg voor recreanten en dieren vanuit het natuurgebied.
De landschapsdeskundige vestigt de aandacht op een mogelijke garantie van deze beleving door de automobilist vertrekkende vanuit het principe 'Iets wordt
pas beleefd door de passant als hij er kennis over heeft en hij het op terrein ook herkent. Vermits het project kadert in de ontsnippering van het Nationaal
Park Hoge Kempen kan, lang voor het naderen van de ecovallei, via bebording gesignaleerd worden “U nadert ontsnipperingsprojecten Nationaal Park Hoge
Kempen”. Dit kan aan de hand van een visuele simpele schets van ecovallei en ecoduct Kikbeek. Vervolgens juist voor het naderen van de ecovallei kan een
bord geplaatst worden met “Ecovallei onder de snelweg als natuurverbinding”.
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5.5.4.3

[ Deel 5 – Effectbeoordeling]

Netwerken
Momenteel lopen de zichten over beide plassenlandschappen dood op de opgehoogde snelweg. De ecovallei creëert een landschappelijke verbinding onder
de snelweg door. De beek die tussen de 2 groeves zich een weg zal kiezen (omwille van het beperkte afvoerdebiet werd in discipline water voorgesteld geen
beek te graven) zal zowel voor een visuele als fysieke link zorgen tussen de 2 ontginningsplassen.
Omgekeerd zullen er door het project zichten ontstaan vanaf het viaduct van de snelweg, in beide richtingen en min of meer in vogelperspectief. Onder een
optimale kijkhoek zou daardoor het Nationaal Park Hoge Kempen, net voor de afdaling van de steilrand naar de Maasvallei, zichtbaar kunnen zijn voor de
automobilist. Vanuit de discipline geluid wordt echter geadviseerd om de snelweg ter hoogte van de vallei af te schermen door middel van geluidschermen.
Aangezien bij voorkeur gewerkt zal worden met schermen in natuurlijke (niet doorzichtige) materialen, worden ook zichten afgeschermd. Door echter op
strategische plaatsen over beperkte afstand doorzichtige schermen te voorzien, kunnen toch nog vista’s mogelijk zijn waardoor ook voor de automobilisten
een nieuwe landschappelijke netwerkrelatie ontstaat. De zichten van de automobilisten worden voor de 2 scenario’s weinig verschillend geacht gezien de
hoge passeersnelheid en de beperkte kijkafstand in de geluidschermen.

5.5.4.4

Landschappelijke evaluatie van het herstructureringsplan voor groeve Berg
In het herstructureringsplan voor de groeve Berg is ervoor gekozen om het beschikbare herstructureringsmateriaal maximaal in te zetten in de noordelijke
zone van de groeve. De ontginningsfasering verloopt van noord naar zuid. Materiaal (de niet-commercialiseerbare fractie) dat vrijkomt in de zuidelijke zone
wordt gebruikt voor de herstructurering van de noordelijke zone. Bovendien is ontginning mogelijk tot aan de grens van het ontginningsgebied omdat
VLAREM-beschermingsstroken niet noodzakelijk zijn.
De herstructurering van groeve Berg resulteert daarom in steile taluds in de zuidelijke zone. Dit leidt tot een groot contrast, na aanleg van de ecovallei, tussen
de steile zuidelijke taluds van groeve Berg en de geleidelijke hellingen nagestreefd in het duurzame ontwerp voor de ecovallei.

Vanuit landschappelijk oogpunt is met het oog op de maximalisatie van de landschappelijke meerwaarde van de ecovallei, de aanpassing van het
herstructureringsplan voor groeve Berg absoluut noodzakelijk. Vooral de zuidelijke en zuidwestelijke zone die respectievelijk aansluiten bij de ecovallei en bij
de wetenschappelijke zone van de Mechelse Heide, vragen een inrichting met geleidelijke hellingen. Omdat de zone van het Nationaal Park gelegen ten
oosten van de groeve Berg voor recreanten toegankelijk is zullen recreanten vanaf de oostelijke oever uitzicht hebben op de westelijke natuurlijker ogende
oeverzone zodat ook de landschappelijke beleving hierdoor gunstig wordt beïnvloed.

Omdat bij de aanleg van de ecovallei eveneens een niet-commercialiseerbare fractie vrijkomt, dient te worden gezocht naar de beste inzetbaarheid van deze
fractie. De landschapsdeskundige sluit zich hiervoor aan bij de voorstellen geformuleerd in de discipline flora en fauna, namelijk het inzetten van deze fractie
in de zuidwestelijke oeverzone om een geleidelijke overgang tussen groeve en ecovallei te garanderen. Vanuit landschappelijk oogpunt is ook de verhoging
van de inpasbaarheid van de geherstructureerde groeve Berg een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor is een aanpassing van het herstructureringsplan Berg
noodzakelijk. Immers, volgens de laatste versie van dit herstructureringsplan, zal na herstructurering het zuidelijke deel van de groeve Berg als een hoekige
plas achterblijven. Een aangepaste vormgeving van de zuidelijke oeverzones impliceert de aanpassing van de huidige vergunning. SCR Sibelco heeft al
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aangegeven geen principiële bezwaren te hebben tegen een mogelijke aanpassing van de vergunning in relatie tot de aangepaste uitvoering van de steile
zuidwestelijke wanden van de groeve Berg.
Omdat de hoeveelheid afdekgrond die vrijkomt bij de realisatie van de ecovallei beperkt is en nodig zal zijn bij de creatie van een geleidelijke overgang in de
zuidwestelijke zone van groeve Berg, blijft er geen afdekgrond over om ook op andere plaatsen de landschappelijke inpasbaarheid te verhogen. De enige
manier om dit te doen is om de oeverzones “achteruit te zetten” en de ruimte buiten het ontginningsgebied mee te betrekken in deze oeverzones. De
vergunning voor groeve Berg laat immers ontginning toe tot aan de randen van het ontginningsgebied zodat geen beschermingsstroken dienden te worden
gerespecteerd. Deze aanpak vraagt een (beperkte) ingreep in natuurgebied (beschermd als habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied, VEN én
natuurreservaat) maar komt de landschappelijke belevingswaarde ten goede.
Een inrichtingsstudie kan deze principes concretiseren.
De
landschapsdeskundige geeft aan dat deze verhoogde landschappelijke inpasbaarheid door geleidelijkere en beter vormgegeven oeverzones minstens nodig is
aan de westzijde van de groeve Berg. Dit is namelijk het overgangsgebied naar de meest waardevolle, minst verstoorde, ‘wetenschappelijke’ zone van de
Mechelse Heide. Een overleg met SCR Sibelco in februari 2012 heeft verduidelijkt dat SCR Sibelco bereid is plaatselijk een beetje dieper te ontzanden om
extra specie te voorzien voor de inrichting van deze steile wanden.

5.5.4.5

Afweging valleiscenario’s
Het grotere ruimtebeslag van het bochtscenario zorgt ervoor dat de directe verliezen van historische heide en het natuurlijke reliëf negatiever worden
beoordeeld dan de directe verliezen in geval van een rechtdoorscenario.
De landschappelijke beleving ten gevolge van de aanleg van de ecovallei zal toenemen door de grotere landschappelijke variatie. De kansen om de ecovallei
landschappelijk in te passen in het bestaande landschap zijn groter in het bochtscenario. Hier is, met de aan te houden minimale hellingen van 1/3 een
grotere variatie in hellingsgraden mogelijk. In het scenario waarbij de vallei tussen de ontginningsplassen in een bocht wordt aangelegd, zal de
landschappelijke verbinding natuurlijker ogen. Het bochtscenario zorgt er bovendien voor dat de landschappelijke beleving van de recreanten in het NPHK
gevarieerd zal zijn. Vanuit verschillende kijkpunten zijn telkens andere zichten mogelijk. De zichten van de recreant zullen geleidelijk aan geleid worden
doorheen de vallei. In het andere scenario zijn enkel rechtdoor zichten mogelijk. Dit wordt vanuit de landschappelijke beleving minder positief beoordeeld.

5.5.4.6

Afweging brugvarianten
Van de 3 brugvarianten die uitgewerkt zijn, wordt vanuit de landschappelijke beleving de voorkeur gegeven aan variant 3. Deze brugvariant vereist het minst
aantal ondersteuningen. Bij variant 1 zijn de palen wel 30 cm slanker. Deze variant vereist echter dubbel zoveel steunpunten. Het dikker brugdek van variant 3
werkt ook minder landschapsverstorend. Voor de recreanten van de vallei is de kijkafstand tot het brugdek immers groot waardoor het dikker brugdek niet
storend ervaren zal worden. De palen van brugvariant 3 zijn cilindrisch. Deze uitvoering zorgt ervoor dat ook onder de brug de visuele verstoring beperkt blijft
in tegenstelling tot de rechthoekige steunpalen van variant 2. De palen van de brug zullen in een zandkleurige beton uitgevoerd worden. Hierdoor wordt de
visuele verstoring van de viaduct bijkomend beperkt.
Ten aanzien van het effect van het viaduct op het landschap zijn er geen significante verschillen tussen de 2 valleiscenario’s.
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Effectbeoordeling ten opzichte ontwikkelingsscenario ‘sneltramlijn Spartacus’
In geval van een sneltramlijn die ten noorden van de snelweg zal worden aangelegd, zal het viaduct breder zijn. De beleving van het viaduct voor de recreant
zal niet significant wijzigen.

5.5.5

Milderende maatregelen landschap
ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK
Om verstoring van het archeologisch en bodemkundig erfgoed te vermijden, dient voorafgaand aan de werken een archeologisch vooronderzoek d.m.v.
boringen en/of proefsleuven uitgevoerd te worden. De bijzondere voorschriften waaraan dit onderzoek dient te voldoen, kunnen bij het Agentschap Ruimte
en Erfgoed opgevraagd worden. Er wordt dan bekeken welk onderzoek uitsluitsel kan geven over de aan- en/of afwezigheid van archeologisch materiaal. Door
hiermee reeds in de planning rekening te houden, kan vermeden worden dat de realisatie van de ecovallei vertraging oploopt.

UITVOERING BRUGPIJLERS
Het viaduct beïnvloedt de beleving van de recreanten in het Nationaal Park Hoge Kempen. Om de visuele verstoring te beperken dient de brug voorzien te
worden van slanke pijlers. Op die manier wordt de doorkijk maximaal behouden. De pijlers worden bij voorkeur uitgevoerd in een zandkleurige beton.

UITVOERING GELUIDSSCHERMEN
Voor de geluidschermen kan gekozen worden voor materialen in hout. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het viaduct op gaat in zijn omgeving.
Om zichten vanaf de autostrade over de ecovallei te creëren, kunnen in de geluidschermen over beperkte afstand doorzichtige schermen voorzien worden.
Voor een maximale beleefbaarheid van deze vista’s dienen deze op strategische plaatsen voorzien te worden zodanig dat er ondanks de hoge passeersnelheid
toch nog zichten mogelijk zijn. De openingen worden daarom best voorzien net voor het overbruggen van de ecovallei.
Bij de ontwerpfase van de brug dient dit geconcretiseerd te worden en dienen via creatieve inzichten de mogelijkheden van compromis te worden onderzocht
tussen zicht op ecovallei door automobilist en visuele afscherming van de snelweg voor recreanten en dieren vanuit het natuurgebied.
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AANPASSING HERSTRUCTURERINGSPLAN GROEVE BERG
Vanuit landschappelijk oogpunt is met het oog op de maximalisatie van de landschappelijke meerwaarde van de ecovallei, de aanpassing van het
herstructureringsplan voor groeve Berg absoluut noodzakelijk. Vooral de zuidelijke en zuidwestelijke zone die respectievelijk aansluiten bij de ecovallei en bij
de wetenschappelijke zone van de Mechelse Heide, vragen een inrichting met geleidelijke hellingen.
Omdat bij de aanleg van de ecovallei eveneens een niet-commercialiseerbare fractie vrijkomt, dient te worden gezocht naar de beste inzetbaarheid van deze
fractie. De landschapsdeskundige sluit zich hiervoor aan bij de voorstellen geformuleerd in de discipline flora en fauna, waar de maximale inzet van
beschikbaar materiaal in de zuidelijke zone wordt voorgesteld.
De landschapsdeskundige geeft bovendien aan dat een verhoogde landschappelijke inpasbaarheid door geleidelijkere en beter vormgegeven oeverzones
minstens nodig is aan de westzijde van de groeve Berg. Dit is namelijk het overgangsgebied naar de meest waardevolle, minst verstoorde,
‘wetenschappelijke’ zone van de Mechelse Heide. De enige manier om dit te doen is om de oeverzones “achteruit te zetten” en de ruimte buiten het
ontginningsgebied mee te betrekken in deze oeverzones. Deze aanpak vraagt een (beperkte) ingreep in natuurgebied (beschermd als habitatrichtlijngebied,
vogelrichtlijngebied, VEN én natuurreservaat) maar komt de landschappelijke belevingswaarde ten goede. Een inrichtingsstudie kan deze principes
concretiseren.
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5.6

Discipline mens

5.6.1

Duurzaamheidsprincipe discipline mens als randvoorwaarde

[ Deel 5 – Effectbeoordeling]

Het streven naar minder hinder ten gevolge van de aanlegfase impliceert :
•

Een aanlegwijze van de ecovallei waarbij men onmiddellijk het flauwe eindreliëf realiseert, afgraving dus volgens aangegeven randvoorwaarden
binnen disciplines bodem en fauna en flora;

•

De afvoer van delfstoffen naar lokale verwerkingsinstallaties.

5.6.2

Effecten op de mens door de ecovallei

5.6.2.1

Hinder tijdens aanlegwerkzaamheden
Verkeershinder
Het voorstel uit de technische haalbaarheidsstudie is om, met het oog op minimale verkeershinder, een top-down aanpak te gebruiken waardoor geen
tijdelijke wegenis vereist is tijdens aanleg. :
•

Fase 1: Vanaf het maaiveld worden de pijlers in de ondergrond vervaardigd voor één rijrichting. Het verkeer voor beide rijrichtingen wordt naar de
andere zijde van de weg geleid. Eventueel is deze rijstrook te verbreden;

•

Fase 2: Vervolgens wordt op de pijlers het brugdek vervaardigd. Dit zal eenvoudig kunnen gebeuren, omdat vanaf maaiveld gewerkt kan worden. Het
verkeer blijft aan de andere zijde van de weg rijden;

•

Fase 3 + 4: Het verkeer voor beide rijrichtingen wordt over de nieuwe brug geleid, welke momenteel nog steeds niet is ondergraven. Vervolgens
kunnen op dezelfde wijze de pijlers worden vervaardigd en het brugdek worden gerealiseerd;

•

Fase 5: Het verkeer kan over beide brugdekken rijden.

De verbreding van de rijstrook tijdens de werkzaamheden is aan te raden om een vlotte doorstroming op deze drukke verkeersas te garanderen. Zo kan in de
2 rijrichtingen het verkeer ook tijdens de bouw van de viaduct 2 rijstroken blijven gebruiken. De voorgestelde breedte van het viaduct van 15 m is te smal om
2x2 rijstroken te realiseren tijdens de werkzaamheden.
Vermits in het Spartacusplan voor de geplande tramlijn 3 tracés worden afgewogen in een plan-MER dat onlangs werd opgestart (zie paragraaf 2.3.1.3.6) en
één van deze tracés langs de noordzijde van de E314 loopt (verantwoording noordelijke situering tov E314 eveneens opgenomen in paragraaf 2.3.1.3.6),
houden we in voorliggend project-MER rekening met deze piste.
Indien de Spartacuslijn parallel met de E314 zal worden aangelegd stellen we volgende verbeterde fasering voor de aanlegwerken voor :
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•

Fase 1 : ten noorden van de E314 worden eerst pijlers en brugdek voor de tramlijn vervaardigd. Het verkeer voor beide rijrichtingen wordt niet
gehinderd;

•

Fase 2 : het verkeer in de richting Genk wordt over het nieuwe brugdek voor de tramlijn geleid. Vervolgens worden pijlers en brugdek voor de
rijrichting Genk vervaardigd;
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•

Fase 3 : het verkeer in de richting Genk blijft rijden over het brugdek voor de tramlijn. Het verkeer in de richting Maasmechelen wordt over het
nieuwe brugdek voor de rijrichting Genk geleid. Pijlers en brugdek van de zuidelijke weghelft worden vervaardigd;

•

Fase 4 : Het verkeer voor beide rijrichtingen wordt over de nieuwe brugdekken van het nieuwe viaduct geleid;

•

Fase 5 : het nieuwe viaduct wordt ondergraven.

Afvoer van delfstoffen : mogelijke transportroutes
De afvoer van delfstoffen naar lokale verwerkingsinstallaties is vanuit het duurzaamheidsprincipe en de minimalisering van hinder naar de omgeving een
randvoorwaarde..
De dichtstbijzijnde weg is de Weg naar Heiwijk (of toeristische weg) gelegen ten westen van de zoekzone. Voor deze weg was de visie van het Masterplan
Nationaal Park Hoge Kempen : “Versmalling tot fietspad en afsluiting voor autoverkeer van de Weg naar Heiwijk (zogenaamde toeristische weg) tussen de
Steenweg naar As (N763) en de Weg naar Zutendaal”. Inmiddels is deze ontsnipperingsmaatregel gerealiseerd voor het zuidelijke gedeelte van de Weg naar
Heiwijk tussen de toegangsweg naar groeve Berg en de Weg naar Zutendaal. Het noordelijke gedeelte van de Weg naar Heiwijk is nog toegankelijk voor
vrachtverkeer met bestemming groeve Berg. Voor de afvoer van grind en bouwzand dat zal vrijkomen bij de realisatie van de ecovallei is de Weg naar Heiwijk
ook de meest logische afvoerroute (met het oog op minimale hinder naar de kwetsbare omgeving) naar de dichtstbij gelegen grindverwerkingsinstallaties.
Om deze weg te bereiken wordt bij voorkeur de toegangsweg tot groeve Berg behouden. Tussen projectgebied van de ecovallei en de toegangsweg tot
groeve Berg dient het transport te gebeuren via een aanvoerweg gesitueerd binnen de contouren van de groeve Berg en de contouren van het gekozen
valleiscenario.
Ten zuiden van de snelweg ligt de Weg naar Zutendaal maar om deze te bereiken moet het natuurreservaat gedwarst worden. Bovendien is, zoals eerder
vermeld, de Weg naar Heiwijk (die aansluit op de Weg naar Zutendaal) ten zuiden van de snelweg afgesloten voor autoverkeer. Afvoer van delfstoffen in
zuidelijke richting (met een hieraan gekoppelde fasering van afgraving van zuid naar noord) wordt daarom als mogelijkheid verlaten.
Een laatste mogelijkheid zou de afvoer vanuit het projectgebied naar een nieuw te realiseren aansluiting op de snelweg kunnen zijn. De wegbeheerder
Afdeling Wegen en Verkeer adviseert hierover echter negatief. De bestaande op- en afritten dienen beperkt te worden tot het strikt noodzakelijke. Omwille
van de kwetsbare omgeving is het realiseren van een tijdelijke toegangsweg die aansluit op het op- en afrittencomplex in Maasmechelen onaanvaardbaar.
Een rechtstreekse toegang tot de E314 via het realiseren van een nieuwe op- en afrit ter hoogte van het te realiseren viaduct wordt niet weerhouden vanuit
verkeersveiligheidsoverwegingen. Het mengen van werfverkeer en wegverkeer gedurende de lange uitvoeringstermijn is onaanvaardbaar.
De verkeerswegen in de omgeving van het projectgebied ecovallei zijn gesitueerd in volgend kaartje.
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Figuur 5-7 : Verkeerswegen in omgeving van projectgebied ecovallei
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Afvoer van delfstoffen : nabijgelegen grindverwerkingsinstallaties
Momenteel is in de omgeving van de ecovallei slechts 1 grindontginningsgebied in exploitatie. Het is het gebied G2 dat gesitueerd is aan het kruispunt van
N75 (Europalaan) en N763 (Weg naar As). Het grind dat hier wordt gewonnen wordt verdeeld over volgende verwerkingsinstallaties gelegen in de groeve
Mechelse Heide Zuid, waarbij volgende percentages van de totale ontgonnen grindreserves worden verwerkt :
•

Grivalim: 35 % van de ontgonnen reserve;

•

SBS : 15 % van de ontgonnen reserve;

•

Varenberg : 27 % van de ontgonnen reserve;

•

Algri : 23 % van de ontgonnen reserve.

De vergunning voor het gebied G2 loopt nog tot 31/12/2015. Het laatste voortgangsrapport voor het gebied G2 is voor het werkjaar 2010. Het vermeldt een
jaarproductie in 2010 van 1,4 mio ton. De resterende productie na 2010 bedroeg 3,4 mio ton. Vermoedelijk zal, op basis van deze reserve, nog tot begin
2013 grind worden gewonnen in G2, maar in theorie kan dus nog tot 2015 worden ontgonnen.
De uitvoeringstermijn voor aanleg van de ecovallei is op 5 jaar (maximaal 10 jaar) geschat.
Aanvang van het project ecovallei is onbekend maar zal hoogstwaarschijnlijk niet voor 2013 zijn. Dit betekent dat hoogstwaarschijnlijk de grindontginning in
gebied G2 en de afgraving van grind bij de ecovallei niet tegelijk zullen plaatsvinden.
Als we uitgaan van een jaarproductie van 1,4 mio ton grind of 823.500 m³ grind per jaar en veronderstellen dat het afgegraven grind onmiddellijk wordt
afgevoerd (zodat geen tijdelijke stockage binnen de ecovallei nodig is) zullen, afhankelijk van het valleiscenario, volgende uitvoeringstermijnen nodig zijn :
•

Bochtscenario : 2.660.000 m³ grind beschikbaar zodat 3 jaar en 3 maanden nodig zijn voor de afgraving;

•

Rechtdoorscenario : 1.197.000 m³ grind beschikbaar zodat 1 jaar en 6 maanden nodig zijn voor de afgraving.

Voor het bouwzand, dat vanuit het projectgebied rechtstreeks naar klanten kan worden afgevoerd, is het moeilijk om veronderstellingen te doen over de
jaarlijkse afvoer. De beschikbare volumes zijn lager dan de volumes grind. We veronderstellen dat de afgraving gebeurt over een zelfde termijn als voor de
afgraving van grind (zodat de afgravingsfronten in een zelfde tempo opschuiven) en dat de grindafzet dus het afgravingsritme zal bepalen.

Afvoer van delfstoffen : op zoek naar optimale afvoerroute
Voor de afvoer van grind is eerst de afvoer naar bestaande grindverwerkingsinstallaties in groeve LBU onderzocht. Om de Weg naar Heiwijk te bereiken, die
aantakt op de N763 Steenweg naar As (waarlangs de groeve Mechelse Heide Zuid met de bestaande grindverwerkingsinstallaties is gelegen) dient de
toegangsweg tot groeve Berg te worden behouden. Tussen projectgebied van de ecovallei en de toegangsweg tot groeve Berg dient het transport te
gebeuren via een aanvoerweg gesitueerd binnen de contouren van de groeve Berg en de contouren van het gekozen valleiscenario.
Voor de afvoer van bouwzand (rechtstreeks naar klanten) en de eventuele afvoer van grind naar andere grindverwerkingsinstallaties wordt voorgesteld om
het vrachtverkeer te kanaliseren naar de primaire weg N75, dus in westelijke richting op de N763 Steenweg naar As door vrachtwagenverkeer in oostelijke
richting te verbieden. Op die manier wordt verkeershinder in Maasmechelen beperkt.
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Verkeersstroom gegenereerd door afvoer van delfstoffen
Enerzijds zal vanuit het projectgebied van de ecovallei grind worden afgevoerd. Hiervoor is gerekend met de gekende jaarproductie van de
grindverwerkingsinstallaties in de nabije omgeving zodat de afzet van het grind gegarandeerd is en geen tijdelijke stockage nodig is. Dit levert een jaarlijkse
afvoer van 823.500 m³ grind. Gerekend met 220 werkdagen en 30 ton per vrachtwagen en 1,7 ton/m³ betekent dit : 212 vrachtwagens per dag.
Anderzijds zal ook bouwzand worden afgegraven en gelijktijdig moeten worden afgevoerd. Uitgaande van dezelfde uitvoeringstermijn wordt jaarlijks
ongeveer 500.000 m³ bouwzand afgevoerd. Gerekend met 220 werkdagen en 30 ton per vrachtwagen en soortelijk gewicht 1,6 ton/m³ betekent dit : 121
vrachtwagens per dag.
In totaal zouden dan 341 vrachtwagen per dag uit het projectgebied vertrekken. Rekening houdend met werkuren van 7u tot 17u, zijn dit 34 vrachtwagens
per uur of ongeveer een vrachtwagen per 2 minuten.
Indien de afgraving van de ecovallei sneller zal gebeuren dan de jaarproductie voor grind die werd aangenomen en delfstoffen m.a.w. niet onmiddellijk
kunnen worden afgezet, kan het noodzakelijk zijn dat grind (en eventueel ook bouwzand) in het projectgebied worden gestockeerd. Vanuit ecologie werd
eerder al gesteld dat de tijdelijke opslag van afgegraven bodemmateriaal (zowel commercialiseerbare fracties die niet onmiddellijk afgevoerd kunnen worden
naar de verwerkingsinstallaties als de niet-commercialiseerbare fracties die niet onmiddellijk ingezet kunnen worden voor de herprofilering van de
overgangszone ecovallei – groeve Berg) niet toegelaten is in het aanpalende natuurgebied.
De 2 uiterste valleiscenario’s verschillen m.a.w. niet wat de verkeersstroom betreft, maar wel in de periode waarin verkeershinder optreedt : 3 jaar en 3
maanden in het bochtscenario en 1 jaar en 6 maanden in het rechtdoorscenario, uitgaande van een gemiddelde jaarproductie van de
grindverwerkingsinstallaties in groeve Mechelse Heide Zuid.

Bij een realisatie van de ecovallei waarbij eerst het viaduct wordt aangelegd en daarna de valleiflanken worden gerealiseerd door afgraving van de grind- en
bouwzandlaag (volgens eindreliëf) zal voor het bochtscenario dus de vooropgestelde uitvoeringstermijn van 5 jaar een realistische inschatting zijn. Dit
impliceert dat de toeristische weg of Weg naar Heiwick waarvoor ook de afsluiting voor wegverkeer van het gedeelte tussen de toegangsweg tot de groeve en
de Weg naar As was voorzien als ontsnipperingsmaatregel in het Masterplan voor het NPHK, na de aanvang van het project nog 5 jaar voor vrachtverkeer
toegankelijk moet blijven.
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5.6.2.2

Geluidseffecten

5.6.2.2.1

Aanlegfase
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Kaart 6-1 – Geluidshinder tijdens aanlegfase : effect van 2 kranen en vrachtwagen op het omgevingsgeluid

Hoewel het omgevingsgeluid rondom de E314 al ernstig verstoord is door het wegverkeersgeluid op de E314 kunnen er zich lokaal toch effecten op het
omgevingsgeluid voordoen. Daarom worden hierna de effecten besproken op het omgevingsgeluid tijdens de afgravingswerkzaamheden. Qua fasering wordt
voorgesteld om ten noorden van de snelweg te starten zodat via groeve Berg en de bestaande afvoerroute langs de weegbrug grind en bouwzand kunnen
worden afgevoerd. Belangrijk is dat de afvoerroute maximaal in de ontginningsput zelf blijft, zoals dit nu al het geval is. Vervolgens wordt het viaduct
ondergraven en daarna wordt de afgraving ten zuiden verder gezet.
Voor een volledige beschrijving van het verloop van de activiteiten verwijzen we naar desbetreffende paragrafen elders in dit rapport. Voor de eigenlijke
afgraving wordt een rupsgraafmachine ingezet van het type CAT330 of gelijkwaardig.
De geluidsvermogenniveaus van de machines die de volledige duur worden ingezet zijn hierna weergegeven. Deze emissiegegevens werden in het kader van
eerder uitgevoerde milieueffectenrapportages voor firma Demets bekomen. De geluidsemissies van de graafmachine en vrachtwagen werden in het kader
van de MER’s voor ontginningen te Zaventem, Huldenberg en Lembeek door de geluidsdeskundige zelf bepaald.

Waarden in dB(A) per octaafband (Hz)
Geluidsbron

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dB(A)

Graafmachine

72

92

98

98

99

97

89

78

105,1

Vrachtwagen

79

86

93

99

102

102

100

94

107,0

Deze graafmachine wordt gebruikt voor het afschrapen van teelaarde en voor het afgraven van bouwzand en grind. Daarnaast zijn er nog de trekkers
(vrachtwagens) type Scania of gelijkwaardig die voor de afvoer zorgen.
Teneinde de impact van het project te kennen, wordt met behulp van overdrachtsberekeningen het specifieke geluidsniveau (uitgedrukt in LAeq,1h) in de
omgeving bepaald. De berekeningen werden uitgevoerd met het computersimulatiemodel Geomilieu dat steunt op de ISO9613. De geschatte fout op de
berekeningen bedraagt ca. 2 tot 3 dB(A). Bij de berekening van de relevante waarde van geluid in de omgeving wordt rekening gehouden met de
geometrische afname, de luchtabsorptie (ISO 9613 T= 10°C en 70 % vochtigheid), het bodemeffect, afscherming of verstrooiing tgv. vegetatie, gebouwen en
uiteraard het geluidsvermogenniveau van het ingezette materieel. De overdrachtsberekeningen worden uitgevoerd in de octaafbandfrequenties van 63 Hz tot
8 kHz.
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De berekeningen zijn steeds voor de meest ongunstige situaties m.a.w. wanneer de wind waait van bron naar ontvanger en tevens op het moment dat de
graafmachine in werking is. Het LAeq,1h wordt berekend op basis van een gehele werkduur van 1 uur. Uiteraard is dit niet het geval en zakt het geluidsniveau
al met 3 dB(A) indien effectief maar ½ uur per uur gewerkt wordt.

Volgende geluidsniveaus kunnen voor één werktuig (kraan) verwacht worden op diverse afstanden :

Geluidsbron

Graafmachine Lw =
105 dB(A)

25 m

40 m

75 m

125 m

210 m

375 m

65

60

55

50

45

40

De geluidscontour van 45 dB(A) van het wegverkeer op de E314 bevindt zich op bijna 1000 m van de E314. Kortom, indien de werkzaamheden zelf op 300 m
van de E314 plaats bevinden, zal het wegverkeer van de E314 bepalend blijven op 1000 m. Enkel binnen een straal van 75 m rondom de
afgravingsafwerkzaamheden kan er verhoging van het omgevingsgeluid optreden.
Als voorbeeld wordt een situatie uitgerekend wanneer 2 kranen en een vrachtwagen actief zijn tijdens de afgraving. De geluidscontouren voor dergelijke
situatie zijn weergegeven op kaart 6-1.
Het is echter wel aangewezen dat gedurende afgravingswerkzaamheden de geluidsschermen reeds aanwezig zijn (zie verder voor motivering noodzaak en
typering van de geluidsschermen). We adviseren daarom de geluidsschermen onmiddellijk te voorzien bij de aanleg van het viaduct met andere woorden
vóór men met het ondergraven van het viaduct start.

Voor de aanlegwerkzaamheden zelf zijn geen milderende maatregelen (in de vorm van geluidsbermen bijvoorbeeld) nodig, zodat de discipline geluid niet
bepalend is voor de afbakening van zones voor tijdelijke stockage van afgegraven bodemmateriaal.

5.6.2.2.2

Uitvoering volgens valleiscenario 1 of bochtscenario ( met en zonder geluidsscherm)
Kaart 6-2 – Geluidseffect van bochtscenario ecovallei zonder geluidsschermen
Kaart 6-3 – Geluidseffect van bochtscenario ecovallei met geluidsschermen
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Voor de weergave van dit scenario verwijzen we naar elders in het rapport. In scenario 1 is de verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel veel
westelijker gelegen. Qua verkeersgegevens werden dezelfde gehanteerd als in de huidige situatie. Immers het is belangrijk om het relatieve verschil van het
project op zich te bepalen ten opzichte van de huidige situatie. Bij de modellering werd een referentiewegdek aangenomen (SMA B of C, Dubbellaags
chemisch uitgewassen beton of gelijkwaardig).
Een aantal immissiepunten, zoals Z6, ligt bij dit scenario dieper in de ecovallei dan momenteel het geval is. Er werd gerekend met en zonder een absorberend
geluidsscherm van 3 m boven het maaiveld van de weg (totale lengte 250 m aan beide zijden). Uit de geluidscontouren blijkt duidelijk dat er een uitwaaiering zal
optreden als er geen geluidsscherm wordt voorzien. De ‘natuurlijke’ afscherming ten zuiden van de E314 is verdwenen. Momenteel is er immers een gronddam
aan de zuidkant die er voorzorgt dat er een gedeelte wordt afgeschermd. Daarom is zowel ten noorden als ten zuiden een geluidsscherm nodig. Ondanks dit
geluidsscherm aan beide zijden is er toch een verhoging van het geluidsniveau in de ‘ecovallei’ zelf voor dit scenario. Vooral de 55 dB(A) contour is toegenomen
in de ecovallei. De geluidsschermen zorgen wel voor een afscherming net onder het ‘viaduct’, maar op grotere afstand blijft er impact. De natuurlijke afscherming
in het meest oostelijke deel van het projectgebied (de autosnelweg ligt hier op een kunstmatige ophoging) is verdwenen door de ecovallei. Het hoger gelegen
gedeelte van de E314 is nu bepalender naar de ecovallei. De geluidscontouren voor scenario 1 zijn weergegeven op kaarten 6-2 en 6-3.
Samenvattend veroorzaakt de ecovallei volgens het bochtscenario :

5.6.2.2.3

•

Een verbetering van het akoestische klimaat ter hoogte van de ecovallei zelf, met geluidsniveaus tussen 45 en 55 dB(A);

•

Een verslechtering van het akoestische klimaat in het zuidelijke deel van groeve Berg en in het noordelijke deel van groeve Opgrimbie, met
geluidsniveaus die lokaal 55 tot 60 dB(A) bedragen.

Uitvoerings volgens valleiscenario 3 of rechtdoorscenario (met en zonder geluidsscherm)
Kaart 6-4 – Geluidseffect van rechtdoorscenario ecovallei zonder geluidsschermen
Kaart 6-5 – Geluidseffect van rechtdoorscenario ecovallei met geluidsschermen

Voor de weergave van dit scenario verwijzen we elders naar het rapport. In scenario 3 is de verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel veel oostelijker
naar het ecoduct gelegen. Dezelfde verkeersgegevens werden gehanteerd als in de huidige situatie. Immers het is belangrijk om het relatieve verschil van het
project op zich te bepalen ten opzichte van de huidige situatie. Er werd gerekend met en zonder een absorberend geluidsscherm (totale lengte 250 m aan
beide zijden). Uit de geluidscontouren blijkt duidelijk dat er een uitwaaiering zal optreden als er geen geluidsscherm wordt voorzien. De ‘natuurlijke’
afscherming ten zuiden van de E314 (de autosnelweg ligt hier op een kunstmatige ophoging) is verdwenen. De ‘natuurlijke’ afscherming is echter beter dan in
scenario 1. In dit scenario blijft een groot gedeelte van de natuurlijke afscherming behouden en zijn de geluidsschermen efficiënter dan in scenario 1. De
geluidssituatie met absorberend geluidsscherm met een schermhoogte van 3 m is zowel naar het noorden als naar het zuiden zelfs iets minder slecht
geworden. De geluidscontouren voor scenario 3 zijn weergegeven op kaarten 6-4 en 6-5.
J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

206/268

[ Deel 5 – Effectbeoordeling]

Samenvattend veroorzaakt de ecovallei volgens het rechtdoorscenario :

5.6.2.2.4

•

Een verbetering van het akoestische klimaat ter hoogte van de ecovallei zelf, met geluidsniveaus tussen 45 en 55 dB(A);

•

Een verbetering van het akoestische klimaat in de groeve Opgrimbie en de groeve Berg, met geluidsniveaus die onder de 55 dB(A) blijven.

Vergelijk berekende resultaten en optredend verschil in omgevingsgeluid voor de scenario’s
Indien we de berekende geluidsniveau voor de dagperiode langs elkaar leggen wordt volgende tabel bekomen. De geluidsniveaus in de geplande situatie die
wijzen op een verbetering ten opzichte van de bestaande toestand zijn groen gemarkeerd. De geluidsniveaus in de geplande situatie die wijzen op een
verslechtering ten opzichte van de bestaande toestand zijn rood gemarkeerd.

Mpt

Huidige
situatie

Gemeten
geluidsniveaus

Scenario 1 zonder scherm

Scenario 1 - met
scherm

Scenario 3 zonder
scherm

Scenario 3 - met
scherm

Z1

64,4

64

64,4

64,4

64,4

64,4

Z2

51,7

51,3

51,8

51,7

51,7

51,5

Z3

49,8

45,3

50

49,4

49,6

48,1

Z4

55,2

49,8

56,4

56,1

55,5

53,4

Z5

53,8

45,5

54,2

54,1

54,2

51,8

Z6

60,4

57,5

57,9

57,8

59,9

54,2

Z7

74,5

75,1

74,5

74,5

74,5

74,4

Z8

74,4

73,6

74,4

74,4

74,3

73,4

Z9

63,6

55,3

57,2

57,1

61,1

51,8

Z10

58,8

55,3

54,1

52,5

58,9

56,3

Z11

54,5

52,1

55,2

53,5

54,3

53,3

N1

54,2

54,7

54,4

54

54,3

53,6

N2

54,9

56,7

56,6

55,7

56,2

53,8

N3

57

60,4

57,3

56,7

61,1

55,7

N4

69,1

65,7

68,6

68,6

67,7

54,1
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N5

72,3

68,2

N6

71,4

63,9

N7

64,2

61

N8

60,4

58

N9

52,8

53,8

72,2

72,2

69,7

49,7

71

71

61,8

60,4

62,8

49,2

64,6

64,2

61

57,9

60,4

60,2

53,9

52,6

53,1

52,3

De berekende geluidsniveaus voor Z3,Z4, Z5, e.a. liggen hoger dan de gemeten geluidsniveaus omdat de windrichting op het moment van de metingen een
rol speelt. Door de wind uit noordoostelijk richting was de bijdrage van de E314 veel minder beduidend aanwezig. De berekende niveaus zijn immers geldig
bij een wind van bron naar ontvanger. Voor de noordoostelijke wind is er een afschermende werking van een natuurlijke heuvel. Voor Z1, Z2,Z7 en Z8 komen
de geluidsniveaus voor de huidige situatie goed overeen.

Conclusie :
Uit de geluidsmodellering blijkt dat het rechtdoorscenario met een geluidsabsorberend scherm over een lengte van 250 m en met een schermhoogte van 3 m,
een betere positieve impact zal hebben op het omgevingsgeluid op en rondom de groeves dan het bochtscenario (waar ter hoogte van de plassen lokaal een
verslechtering wordt verwacht) Het geluidsniveau op de groeves zal voor het rechtdoorscenario niet stijgen indien een absorberend geluidsscherm over een
lengte van 250 m wordt voorzien en dit aan beide zijde van de E314.
Bij de modellering werd een referentiewegdek aangenomen (SMA B of C, Dubbellaags chemisch uitgewassen beton of gelijkwaardig). Een wegdek met
karakteristieken “SMA – D” zou nog een reductie van 1 dB extra opleveren. Dit impliceert dat met een dergelijk wegdek voor het bochtscenario de
immissiepunten Z4, Z5 en N2 (waarvoor een verhoging van het geluidsniveau ten opzichte van de huidige situatie wordt voorspeld in geval van een
referentiewegdek), eveneens een verbetering ten opzichte van de huidige situatie zal optreden.

Algemene conclusie is dus dat het standstill principe wordt gegarandeerd in zowel het rechtdoorscenario als in het bochtscenario als volgende milderende
maatregelen worden toegepast :
•

Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan weerszijden van de viaduct;

•

Een wegdek ter hoogte van de viaduct van het type SMA-D.
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Hinder ten gevolge van recreatie
Het concept ecovallei werd mede verantwoord vanuit de mogelijkheid van recreatief medegebruik. In tegenstelling tot een ecoduct zal bij een ecovallei, met
aanzienlijke breedte, recreatief medegebruik wél mogelijk zijn. In de projectverantwoording werd al aandacht gevraagd voor de beperking van dit recreatief
medegebruik tot zachte recreatievormen.
Het natuurrichtplan Hoge Kempen definieert deze zachte recreatievormen als : “alle vormen van recreatie, sport en toerisme die weinig of geen impact
hebben op de natuurwaarden van een gebied. Zacht recreatieve activiteiten verstoren in een gebied de rust niet, tasten het reliëf weinig of niet aan en
hebben een verwaarloosbare invloed op de vegetatie en de fauna. Wandelen op paden, fietsen (inclusief mountainbiken) en paardrijden op daartoe
ingerichte wegen, individueel kajakken of kanovaren en spelen in bos en natuur buiten kwetsbare zones worden beschouwd als vormen van zachte recreatie.
Uitzondering hierop zijn de sporten en zachte recreatievormen die het effect hebben van een harde recreatievorm door hun georganiseerd, competitief,
grootschalig of (met een hoge frequentie) weerkerend karakter. Jacht is hier niet inbegrepen.”
In het Nationaal Park Hoge Kempen wordt gestreefd naar een stand still inzake recreatieve druk. Het realiseren van een recreatieve verbinding binnen de
ecovallei impliceert een herpositionering en een herevaluatie van het bestaande recreatieve netwerk met aandacht voor de nagestreefde recreatieve
zonering.
Verstoring van de ecovallei wordt beperkt door enkel zachte recreatievormen toe te laten in de ecovallei. Wandelaars, ruiters en mountainbikers kunnen in
principe. In overleg met het Nationaal Park Hoge Kempen wordt het recreatieve pad doorheen de ecovallei vormgegeven en wordt gezocht naar de beste
aansluiting van het pad bij bestaande routes. Harde randvoorwaarde is dat verharde paden uitgesloten zijn omdat ze een barrière vormen voor de
migrerende fauna.

5.6.2.4

Afweging valleiscenario’s
Rechtdoorscenario met geluidsschermen veroorzaakt een verbetering van het akoestische klimaat in de groeve Opgrimbie en de groeve Berg, met
geluidsniveaus die onder de 55 dB(A) blijven.
Om stand still te garanderen is één milderende maatregel nodig :
•

Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan weerszijden van de viaduct.

Bochtscenario met geluidsschermen veroorzaakt een verslechtering van het akoestische klimaat in het zuidelijke deel van groeve Berg en in het noordelijke
deel van groeve Opgrimbie, met geluidsniveaus die lokaal 55 tot 60 dB(A) bedragen.
Om stand still te garanderen zijn twee milderende maatregelen nodig :
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•

Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan weerszijden van de viaduct;

•

Een wegdek ter hoogte van de viaduct van het type SMA-D.
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Afweging brugvarianten
Binnen de discipline mens zijn de effecten van de verschillende brugvarianten niet significant verschillend. Belevingswaarde kwam aan bod bij de discipline
landschap. Omwille van de potenties van recreatief medegebruik krijgt de variant 3 met een centrale overspanning van 70 m (in plaats van 50 m bij de 2
andere varianten) een lichte voorkeur.
Vanuit het veiligheidsaspect wordt gewezen op de noodzaak van inspectie van de brug. Dit impliceert dat de onderkant van de brug toegankelijk moet zijn en
dit aspect de nodige aandacht vraagt bij de ontwerpfase van het viaduct.

5.6.2.6

Effectbeoordeling ten opzichte ontwikkelingsscenario ‘sneltramlijn Spartacus’
In geval van een sneltramlijn die ten noorden van de snelweg zal worden aangelegd, zal het viaduct breder zijn. De beleving van het viaduct voor de recreant
zal niet significant wijzigen.
Als het Spartacusplan doorgaat en voor de variant langs de snelweg wordt gekozen, dan zal dit weinig effect hebben op het te verwachten geluidsniveau na
realisatie van de ecovallei. De bron van het geluid ligt bij een tramlijn lager zodat het geluidsscherm meer effectief zal zijn voor de naastliggende tramlijn.

5.6.3

Milderende maatregelen
Afvoer delfstoffen via groeve Berg en Weg naar Heiwijk
Om de Weg naar Heiwijk te bereiken dient de toegangsweg tot groeve Berg te worden behouden. Tussen projectgebied van de ecovallei en de toegangsweg
tot groeve Berg dient het transport te gebeuren via een aanvoerweg gesitueerd binnen de contouren van de groeve Berg en de contouren van het gekozen
valleiscenario.
Om de afvoer via het noorden te kunnen realiseren dient de realisatie van de ecovallei, na de aanleg van het viaduct, daarom gefaseerd te gebeuren :
•

Eerst afgraving van de zone ten noorden van de autosnelweg;

•

Vervolgens de doorsteek onder het viaduct;

•

Tenslotte afgraving van de zone ten zuiden van de autosnelweg met afvoer van delfstoffen doorheen de ecovallei richting groeve Berg.

De afvoerroute binnen de groeve Berg, tussen de ecovallei en de toegangsweg tot de groeve Berg dient te worden gekozen in overleg met de exploitant van
groeve Berg, afgestemd op de ontginningsfasering.

Absorberend geluidsscherm
Aan weerszijden van het viaduct zal een geluidsscherm worden voorzien. Het geluidsscherm bestaat uit absorberend materiaal aan de wegkant. Het is 250 m
lang en heeft een hoogte van 3 m boven het maaiveld van het wegdek (brug).
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Wanneer op enkele plaatsen, over beperkte lengte, doorzichtige geluidsschermen worden voorzien met het oog op de zichtbaarheid van de ecovallei vanaf
het viaduct, vormt dit geen probleem voor de efficiëntie van de akoestische afscherming.

Geluidsarm wegdek ter hoogte van viaduct
Om het standstill principe te respecteren is het noodzakelijk een geluidsarm wegdek te voorzien ter hoogte van de viaduct. Het type SMA-D is een geluidsarm
wegdek. SMA staat voor Steenmastiekasfalt en de types vertegenwoordigen verschillende steengradaties. SMA is een type wegdek dat veel binnenstedelijk en
op provinciale wegen wordt toegepast. De werking van dit (dichte) wegdektype is gebaseerd op een goede verhouding tussen de micro/macrotextuur en de
macro/megatextuur. Volgens geluidsmetingen uitgevoerd door de Vlaamse Overheid zorgt dit type wegbedekking voor een reductie van 1 dB(A) ten opzichte
van het gehanteerde referentiewegdek dat te wijten is aan de reductie van het rolgeluid.

Zachte recreatievormen toelaatbaar binnen ecovallei
Verstoring van de ecovallei wordt beperkt door enkel zachte recreatievormen toe te laten in de ecovallei. Wandelaars, ruiters en mountainbikers kunnen in
principe. In overleg met het Nationaal Park Hoge Kempen wordt het recreatieve pad doorheen de ecovallei vormgegeven en wordt gezocht naar de beste
aansluiting van het pad bij bestaande routes. Harde randvoorwaarde is dat verharde paden uitgesloten zijn.

Beperken verkeershinder ten gevolge van afvoer delfstoffen in Maasmechelen
Voor de afvoer van bouwzand (rechtstreeks naar klanten) en de eventuele afvoer van grind naar andere grindverwerkingsinstallaties wordt voorgesteld om
het vrachtverkeer te kanaliseren naar de primaire weg N75, dus in westelijke richting op de N763 Steenweg naar As door vrachtwagenverkeer in oostelijke
richting te verbieden. Op die manier wordt verkeershinder in Maasmechelen beperkt.
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Globale afweging valleiscenario’s
In onderstaande tabel zijn per discipline de verschillen in effectbeoordeling tussen de 2 uiterste valleiscenario’s beschreven.

EFFECTGROEP

ECOVALLEI VOLGENS RECHTDOORSCENARIO

ECOVALLEI VOLGENS BOCHTSCENARIO

Verlies onverstoord bodemprofiel

11,85 ha onverstoorde podzolbodems gaan verloren

27,86 ha onverstoorde podzolbodems gaan verloren

Volume delfstoffen

2 mio m³ grind en bouwzand

4 mio m³ grind en bouwzand

Volume niet-commercialiseerbaar materiaal dat ingezet
kan worden in zuidelijke zone groeve Berg

250.000 m³ afdekgrond, teelaarde en spriet

600.000 m³ afdekgrond, teelaarde en spriet

Verlies waardevolle natuur : verlies oude gerijpte en
goed beheerde droge heide en verlies habitats voor
belangrijke soorten : Negertje, Roodborsttapuit, Geelgors

Verlies van 3,6 ha waardevolle droge heide, al dan niet
met boomopslag

Verlies van 19 ha waardevolle droge heide, al dan niet
met boomopslag

Ontwikkeling waardevolle natuur

Om landschappelijk inpasbare vallei te realiseren zal de
ruimte bijna volledig worden ingenomen door de
valleiflanken zodat slechts zeer beperkte oppervlakte
oeverstroken, met grondwaterafhankelijke natte natuur,
wordt ontwikkeld.

Afhankelijk van de ruimte-inname door de valleiflanken
zal tussen 0,7 en 6 ha grondwaterafhankelijke natte
natuur ontwikkelen. Ecologisch meest gewenst is een
ecovallei met brede basis waardoor 6 ha natte natuur
wordt gecreëerd.

1) In natte sfeer :
a) 0,22 ha pioniervegetatie natte heide met
bijbehorende soorten
b) op termijn ce met bijbehorende soorten

1) In natte sfeer :
a) 6,03 ha pioniervegetatie natte heide met
bijbehorende soorten
b) op termijn ce met bijbehorende soorten

2) In droge sfeer : 12,67 ha
a) overwegend ha/ha- met bijbehorende
soorten
b) gedeelte van die 12,67 ha wordt op termijn
cg/cg- met bijbehorende soorten

2) In droge sfeer : 25,04 ha
a) overwegend ha/ha- met bijbehorende
soorten
b) gedeelte van die 25,04 ha wordt op termijn
cg/cg- met bijbehorende soorten

3) Plasjes op hellingen Ao met bijbehorende
soorten : aantal plasjes kleiner dan in
bochtscenario tgv beperkte oppervlakte vlakke
delen van valleiflanken

3) Plasjes op hellingen Ao met bijbehorende
soorten : aantal plasjes groter dan
rechtdoorscenario tgv grotere variatie in
valleiflanken

4) Habitats warmteminnende heidefauna :

4) Habitats warmteminnende heidefauna :

1) In natte sfeer :
a) pioniervegetatie natte heide met
bijbehorende soorten : Rugstreeppad,
Vinpootsalamander, Zanddoorntje, Carabus
nitens en andere loopkevers, tal van libellen
b) natte heide ce met bijbehorende soorten :
Rugstreeppad, Vinpootsalamander,
Zanddoorntje, Carabus nitens en andere
loopkevers, tal van libellen
2) In droge sfeer :
a) pioniervegetatie ha/ha- met bijbehorende
soorten : Boomleeuwerik, Heivlinder,
Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel, Bronzen
zandloopkever
b) op termijn cg/cg- met bijbehorende soorten :
gladde slang
3) Plasjes op hellingen Ao met bijbehorende
soorten : Rugstreeppad (in pionierplassen),
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Heikikker (in gerijpte plassen met
veenmosontwikkeling), …
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aandeel zuidelijk georiënteerde hellingen is in
het rechtdoorscenario nihil

aandeel zuidelijk georiënteerde hellingen is in
het bochtscenario zeer groot

4) Habitats warmteminnende heidefauna :
aandeel zuidelijk georiënteerde hellingen
Connectiviteit

Dichterbij het ecoduct gelegen zodat het netto-effect van
dit scenario kleiner is

Hogere complementaire waarde aan de ecoduct

Ecohydrologische effecten

Geen

Geen

Geluidshinder fauna

Rechtdoorscenario met geluidsschermen veroorzaakt
een verbetering van het akoestische klimaat in de groeve
Opgrimbie en de groeve Berg, met geluidsniveaus die
onder de 55 dB(A) blijven.

Bochtscenario met geluidsschermen veroorzaakt een
verslechtering van het akoestische klimaat in het
zuidelijke deel van groeve Berg en in het noordelijke deel
van groeve Opgrimbie, met geluidsniveaus die lokaal 55
tot 60 dB(A) bedragen.

Om stand still te garanderen is één milderende maatregel
nodig :

Om stand still te garanderen zijn twee milderende
maatregelen nodig :

-Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan
weerszijden van de viaduct.

-Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan
weerszijden van de viaduct;
-Een wegdek ter hoogte van de viaduct van het type
SMA-D.

Lichthinder fauna

Ter hoogte van het viaduct mogen geen verlichtingspalen
worden voorzien.

Ter hoogte van het viaduct mogen geen verlichtingspalen
worden voorzien.

Directe verliezen landschap

Historische heide, natuurlijk reliëf, oude hakhoutstoven
wintereik gaan verloren

Historische heide, natuurlijk reliëf gaan verloren maar
oude hakhoutstoven wintereik kunnen gespaard worden

Landschappelijke beleving

Artificiëler landschap.

Natuurlijker landschap : grotere variatie in zichten.

Zeer beperkte mogelijkheid om variatie te verhogen :
ruimte te beperkt om variatie in hellingen te voorzien.

Afwisseling van hellingen leidt tot grotere variatie en
verhoogde belevingswaarde.

18 maanden

39 maanden

Duur van verkeershinder en verstoring door afvoer
delfstoffen, bij aanname van ontginningsritme afgestemd
op
huidige
verwerkingscapaciteit
nabijgelegen
grindinstallaties
10383 | ProjectMER
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Globale afweging brugvarianten
De gecombineerde oplossing (variant 3) die vanuit de technische haalbaarheidsstudie de voorkeur kreeg, namelijk de variant met bruglengte van 180 m en
met 2 ondersteuningen, wordt ook in de milieubeoordeling weerhouden als voorkeurvariant. Doorslaggevend zijn :
•

Deze brugvariant vereist het minst aantal ondersteuningen. Bij variant 1 zijn de palen wel 30 cm slanker. Deze variant vereist echter dubbel zoveel
steunpunten. Het dikker brugdek van variant 3 werkt ook minder landschapsverstorend. Voor de recreanten van de vallei is de kijkafstand tot het
brugdek immers groot waardoor het dikker brugdek niet storend ervaren zal worden. De palen van brugvariant 3 zijn cilindrisch. Deze uitvoering
zorgt ervoor dat ook onder de brug de visuele verstoring beperkt blijft in tegenstelling tot de rechthoekige steunpalen van variant 2. De palen van de
brug zullen in een zandkleurige beton uitgevoerd worden. Hierdoor wordt de visuele verstoring van de viaduct bijkomend beperkt.

•

Er bestaan geen precieze kengetallen voor de breedte van een passage onder een viaduct. Op basis van de informatie in paragraaf 5.4.2.3 zou 60 m
als minimum moeten volstaan. Een breedte van 100m is zeer geschikt. Meer is steeds beter vanuit ecologisch oogpunt, maar niet nodig. De 3
brugvarianten zijn m.a.w. alle 3 geschikt om de ecologische verbinding te realiseren. Een grotere vrije breedte door een beperkt aantal
overspanningen is te verkiezen waardoor de variant 3 met slechts 2 ondersteuningen en een brede centrale overspanning van 70 m de voorkeur
krijgt vanuit ecologisch oogpunt.
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LEEMTES IN DE KENNIS
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Water : onzekerheden grondwatermodel dat basis vormt voor plaspeil groeve Berg
De hydrologische modellering opgenomen in het MER en uitgebreid met de geohydrologische studie plaspeilen groeven Berg en Mechelse Heide Zuid van
2008 omvat een aantal onzekerheden in de aannames die kunnen leiden tot een fout op de effectvoorspelling. Onzekerheden zijn o.a. de doorlatendheid van
het herstructureringsmateriaal, de klimatologische omstandigheden, het ontginningsritme en de fasering van ontginning, Om de ontginning van groeven Berg
en Mechelse Heide Zuid te kunnen bijsturen in de mate dat belangrijke afwijkingen ten opzichte van het voorspelde gemeten worden, werd in het MER van
2005 voorgesteld zowel de plaspeilen in alle groevevijvers als de jaarlijkse voortschrijding van de ontginning en herstructurering onder de waterspiegel op te
volgen. Bovendien legde de milieuvergunning een geohydrologische studie op die zekerheid moest geven over deze waterpeilen. Ondertussen is deze
geohydrologische studie (opgenomen in bijlage) uitgevoerd en voert SCR Sibelco een monitoringcampagne uit van de waterpeilen in het gebied rondom de
groeve Berg en worden de resultaten van die meetcampagnes regelmatig voorgelegd aan een in de milieuvergunning gedefinieerde werkgroep.

6.2

Detailmodellering van grondwatertafel(schommelingen) in projectgebied ecovallei moet duidelijkheid geven over eindniveau
afgraving
De grondwatertafel in het projectgebied van de geplande ecovallei wordt bepaald door de plaspeilen van groeve Berg en groeve Opgrimbie. Deze peilen
bedragen volgens de in 2008 uitgevoerde ‘Geohydrologische studie plaspeilen groeven Berg en MHZ’ op het moment van realisatie van de ecovallei : 61,9 m
TAW voor groeve Berg en 61 m voor groeve Opgrimbie. Het grondwaterpeil in de tussenliggende zone zal zich instellen op een niveau tussen beide peilen in.
De gegevens van het grondwatermodel (beschikbaar naar aanleiding van het MER voor groeve MHZ (2005)) en de Geohydrologische studie plaspeilen (2008)
zijn voor het projectgebied ecovallei te ruw om de grondwatertafel voldoende nauwkeurig af te leiden. Een modellering van deze grondwaterpeilen is in het
kader van voorliggend MER niet gebeurd. Het is aanbevolen om een gedetailleerde lokale grondwatermodellering uit te voeren als eerste stap in de
ontwerpfase, in het kader van de nog op te maken inrichtingsstudie als het valleiscenario bekend is en beide plassen hun eindpeil hebben bereikt; In functie
daarvan is het wenselijk om in de toekomstige vallei enkele peilbuizen te plaatsen. Hiermee kunnen enkele controlemetingen gebeuren om het reeds
bestaande grondwatermodel te verfijnen en te actualiseren. Het detailgrondwatermodel dient zodanig te worden opgebouwd dat een goede vergelijking kan
worden gemaakt tussen de actuele hydrologie en de standplaatscondities van vochtige heide (doeltype; te ontwikkelen in de vlakke zone onderaan de vallei).
Uit de vergelijking van beide kan worden berekend hoe de vallei moet opgebouwd zijn (~toekomstige maaiveldhoogte). Hiervoor is het wenselijk dat een
niet-stationair (of tijdsafhankelijk) model wordt opgemaakt zodat een inzicht wordt verkregen in de seizoenale grondwatertafelschommelingen.

6.3

Flora en fauna : nood aan monitoring
Om na te gaan of de ecovallei na realisatie volgens het meest duurzame ontwerp weldegelijk tegemoet komt aan de vooropgestelde ecologische
doelstellingen, is door de deskundige flora en fauna een monitoringprogramma voorgesteld in paragraaf 5.4.4.
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6.4

[ Deel 7 – Niet technische samenvatting]

Landschap : archeologisch onderzoek
De CAI is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat verborgen
zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van deze inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of
afwezigheid van archeologische sporen kan enkel met verder onderzoek (te concretiseren in het verdere planningsproces) vastgesteld worden.
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7.1

Het project

7.1.1

Beschrijving en voortraject : van ecoduct naar ecovallei

[ Deel 7 – Niet technische samenvatting]

Het project waarvoor een MER zal worden opgemaakt omvat de aanleg van een ecovallei onder de E314 in Maasmechelen. De ecovallei is het sluitstuk van de
ontsnippering van de E314 binnen het ‘Nationaal Park Hoge Kempen’ en betreft een alternatief concept voor de nog niet gerealiseerde
ontsnipperingsmaatregel opgenomen in het protocol tussen minister van Leefmilieu en Landbouw en minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
met name de bouw van het tweede ecoduct ter hoogte van km 8,4. In de zoekzone voor de ecovallei ligt het omliggende gebied tot 25 m lager dan de E314
vanwege de al doorgevoerde zand- en grindwinning. Ten zuiden van de E314 ligt de al afgewerkte groeve Opgrimbie en ten noorden van de E314 is de actieve
witzandgroeve Berg. Door de afgraving van een zone tussen beide groeven zal grind en bouwzand vrijkomen. De autosnelweg zal op een viaduct worden
geplaatst en een vrije onderdoorgang of ‘vallei’ zal het noordelijk en zuidelijk deel van het Nationaal Park Hoge Kempen met elkaar verbinden.
Aan het project ‘ecovallei’ zijn meerdere studies vooraf gegaan. In onderstaand schema is het voortraject schematisch weergegeven.

1999

Ontsnippering E314
studie in opdracht van AMINAL afdeling Natuur Limburg (thans Agentschap voor Natuur en Bos)

2000

Protocol tussen Min. Leefmilieu en Min. Mobiliteit
‘Opstellen ontsnipperingsvoorstellen voor E314
traject afrit Genk (32) – afrit Maasmechelen (33)
• ecoduct 1
• ecoduct 2
• aanpassen bruggen
• ecotunnels
• ontsnipperingsmaatregelen gewestwegen

2001

Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen
Gebiedsvisie
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2006

Officiële opening Nationaal Park Hoge Kempen

2009

Haalbaarheidsonderzoek ‘Ecovallei’

Overleg tussen
gewestelijke, lokale
overheden en Reg.
Landschap
Alternatief concept
voor ecoduct 2 :
ECOVALLEI
tussen
groeve Berg &
groeve Opgrimbie
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Verantwoording concept ecovallei
De ecovallei zal bijdragen tot de ecologische en landschappelijke ontsnippering op macroschaal. Het is één van de maatregelen die werden voorgesteld om
het Nationaal Park Hoge Kempen te ontsnipperen.
We herhalen hier kort de argumenten die meespeelden om te kiezen voor een ecovallei in plaats van voor een tweede ecoduct als ontsnipperingsmaatregel :
 De ecovallei betreft een brede verbinding. Dit biedt enerzijds meer kansen om verschillende ecotopen – met de daaraan gekoppelde faunaduurzaam naast elkaar te laten voortbestaan (eerst door inrichting, nadien via beheer). Met andere woorden, zowel voor soorten van droge heide,
natte heide als open water zullen geschikte migratieroutes langs elkaar bestaan. Daarnaast neemt met de breedte van het ontsnipperingsobject (in
casu ecovallei) ook de kans dat een bepaald dier dit object gebruikt, toe. Tenminste, dit geldt voor alle soorten die niet geleid worden door het
raster.
 De focus in de ecovallei situeert zich in de natte sfeer. Voor de minst mobiele soorten van natte heide (zoals Goudrandloopkever - Carabus nitens)
lijken de kansen beperkter om ontsnippering te realiseren via een ecoduct (nog niet aangetroffen op ecoduct Kikbeek), maar wel hoog in de
ecovallei. In dat opzicht is de ecovallei dus complementair aan het huidig ecoduct Kikbeek.
 Een vallei fungeert sterk als geleidend element voor alle soorten die enige vochtbehoefte hebben. In dat opzicht kan aangenomen worden dat de
aantallen migrerende dieren veel hoger zullen zijn dan op het ecoduct, waar deze geleiding veel minder evident is. De ecovallei als geheel kan een
corridor voor kritische natte-heidesoorten (bijvoorbeeld Heideblauwtje) worden.
 De directe natuurontwikkeling in de vallei van pioniervegetatie in de natte sfeer is een meerwaarde op zich, gelet op de waarde en zeldzaamheid
van dit type natuur binnen het Nationaal Park Hoge Kempen, maar is ondergeschikt aan de ecologische connectiviteit van de ecovallei.
De ecovallei zal bovendien de groeve Berg ten noorden van de E314 en de groeve Opgrimbie ten zuiden van de E314 hydrologisch met elkaar verbinden en
vormt zo een oplossing voor waterbeheersing van het groevesysteem. Het overtollige water in groeve Berg kan op die manier op een gravitaire (en
duurzame) manier worden afgevoerd in plaats van een voortdurende afpomping naar de Kikbeek.
Ten slotte biedt de zeer brede ecovallei mogelijkheden voor recreatief medegebruik.

7.1.3

Belangrijkste juridische en beleidsmatige context
Het projectgebied voor de ecovallei is een zeer kwetsbare zone met hoge waarde. Dit wordt ondermeer geïllustreerd door :
 Het gewestplan duidt de zone aan als natuurgebied;
 De ecovallei zal gelegen zijn in vogelrichtlijngebied én habitatrichtlijngebied ‘Mechelse Heide en Vallei van de Ziepbeek’;
 Aan weerszijden van de E314 is de Grote Eenheid Natuur ‘Hoge Kempen’ van het Vlaams Ecologisch Netwerk gelegen en tevens Vlaams
Natuurreservaat ‘Hoge Kempen’.
 De ecovallei zal gelegen zijn binnen de zeer uitgestrekte ankerplaats ‘Van Mechelse Heide tot vallei van de Ziepbeek’.
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7.1.4
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Te bestuderen locatiealternatieven voor de ecovallei
Het haalbaarheidsonderzoek ‘ecovallei’ onderzocht twee scenario’s voor de afgraving met het oog op de realisatie van de ecovallei. Beide scenario’s zijn
gelegen binnen de zoekzone voor realisatie van de ecovallei en kunnen in termen van het milieueffectonderzoek beschouwd worden als locatiealternatieven.
Beide scenario’s gaan uit van de afgraving van de westelijke zone binnen de zoekzone maar verschillen van elkaar qua ruimtebeslag en de te realiseren
herstructureringsreliëfs.
In het project-MER zullen 3 locatiealternatieven worden bestudeerd. Immers een derde locatiealternatief dat de kortste afstand tussen beide groeves
opzoekt, werd toegevoegd. De 3 locatiealternatieven zijn :
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•

Locatiealternatief 1

•

Locatiealternatief 2

•

Locatiealternatief 3
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Te bestuderen varianten voor de viaduct
Het haalbaarheidsonderzoek ‘ecovallei’ onderzocht meerdere varianten voor de te realiseren viaduct. Op basis van veiligheidsaspecten, stabiliteit, technische
haalbaarheid en raming van de kostprijs werd gezocht naar de optimale combinatie tussen het aantal pijlers en de overspanning.
Volgende varianten werden afgewogen :
•

Variant 1 met een overspanning van 150 m, bestaande uit een gewapende koker, met 4 ondersteuningen, boorpalen van 120 cm diameter, 3
boorpalen per ondersteuning, wat het totaal aantal pijlers brengt op 24.

•

Variant 2 met een overspanning van 250 m, bestaande uit een koker in voorgespannen beton, met 4 ondersteuningen, diepwanden van 3x1,5m, met
2 diepwanden per ondersteuning, wat het totaal aantal pijlers brengt op 16.

In het haalbaarheidsonderzoek ‘ecovallei’ werd rekening houdend met geometrische kenmerken, geotechnische data, ruimtelijke impact en architectuur en
tenslotte uitvoering en fasering van de werken, een technisch meest haalbare variant voor de viaduct gekozen. De meest optimale combinatie tussen het
aantal pijlers en de overspanning betrof een viaduct met een overspanning van 180 m, bestaande uit een koker in voorgespannen beton, op 2 plaatsen
ondersteuningen bestaande uit 3 boorpalen per ondersteuning en boorpalen met een diameter van 150 cm. In totaal worden 12 pijlers voorzien. We noemen
deze gecombineerde variant verder variant 3.
Bij voorbaat werden varianten zonder pijlers maar met een constructie boven het brugdek (zogenoemde boogbruggen) niet beschouwd omdat ze enerzijds
veel duurder zijn (en de haalbaarheid van het concept ecovallei in belangrijke mate wordt bepaald door de financierbaarheid ervan) en anderzijds omwille van
de
de aanzienlijke visuele impact van een dergelijke constructie boven maaiveldniveau (gemiddelde hoogte bedraagt 1/7 van de brugoverspanning) op de
landschappelijk zeer waardevolle omgeving.

7.2

Beschrijving van de referentiesituatie

7.2.1

Discipline bodem
De voor deze studie relevante geologische formaties behoren tot het kwartair en bestaan uit grind en zand. De zoekzone voor de ecovallei is gesitueerd op de
rand van het Kempens plateau (ten oosten is de steilrand gelegen) en ligt op ca.90 m TAW.
Het typische bodemprofiel dat we op het Kempens plateau aantreffen is de podzol, een bodemprofiel karakteristiek voor bodems die lange tijd met heide en
naaldbomen begroeid zijn geweest. De bodems worden getypeerd als droge tot matig droge zandgronden.

7.2.2

Discipline water
De zoekzone voor de ecovallei behoort tot het Maasbekken, maar is gesitueerd nabij het Scheldebekken. De Kikbeek ontvangt het water uit de
ontginningsplas Opgrimbie. Er is een overloopdam geconstrueerd naar de Kikbeek om het waterpeil in de ontginningsplas op peil te houden.
Nabij de rand van het Kempens Plateau bevindt het freatisch waterpeil zich op grote diepte. Binnen de zoekzone bevindt het grondwater zich op ca.30 m
onder maaiveld.
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De ecovallei zal gesitueerd zijn tussen twee ontginningsplassen die behoren tot een complex groevesysteem. In het MER voor de zandgroeve Mechelse Heide
Zuid (gelegen ten noordwesten van het projectgebied) van 2005 zijn de effecten gemodelleerd tijdens en na de exploitatie van deze zandgroeve. Uit de
‘geohydrologische studie plaspeilen groeve Berg en MHZ’ van 2008 leiden we het toekomstige plaspeil van groeve Berg af. Dit waterpeil zal, zodra de fabriek
Berg is ontmanteld, op 61,9 m TAW worden ingesteld. Om dit peil te kunnen handhaven zal na de exploitatie van groeve MHZ nog 678.000 m³per jaar
moeten worden afgevoerd. Dit kan in de toekomst gravitair gebeuren via de ecovallei.

7.2.3

Discipline flora en fauna
Droge heide is in het projectgebied het dominante ecotoop qua oppervlakte. Droge heide is qua botanische diversiteit doorgaans laag maar is voor fauna een
zeer rijk ecosysteem.
Volgende kenmerkende soorten zijn bekend van de droge heide in het studiegebied (Kikbeekbron) maar zijn niet allemaal in het projectgebied ecovallei
aangetroffen (de zone met droge heide die zou verdwijnen). Het overzicht is gebaseerd op eigen inventarisaties en literatuur:
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•

Broedvogels: Nachtzwaluw (VRL-soort), Boomleeuwerik (VRL-soort), Boompieper (Rode lijst bedreigd), Geelgors (Rode lijst bedreigd),
Roodborsttapuit; belangrijk jachtgebied voor Wespendief (VRL-soort);

•

Wintergasten (vogels): jaarlijks Blauwe kiekendief (VRL-soort), Houtsnip,…;

•

Doortrekkende vogels: jaarlijks Draaihals enen niet jaarlijks pleisterende Kraanvogels (VRL-soort) en Grauwe kiekendief (VRL-soort); ;

•

Zoogdieren: Ree (talrijk in studiegebied, in hoge dichte heide met weinig verstoring);

•

Reptielen: Levendbarende hagedis en Gladde slang (HRL bijlage IV) (Engelen, 2006);

•

Amfibieën: droge heide is de zomerverblijfplaats van Heikikker en Rugstreeppad (HRL bijlage IV);

•

Libellen: droge heide is een belangrijk jachtgebied voor alle soorten libellen die zich aan vennen (=soortenrijkste ecotoop voor libellen in Vlaanderen)
voortplanten; vooral Rode-lijstsoorten als Beekoeverlibel, Tengere pantserjuffer en Bruine winterjuffer zijn door ons in aanzienlijke aantallen in
droge heide waargenomen (zie ook Lambrechts & De Knijf, 2006);

•

Dagvlinders: Kommavlinder, Kleine parelmoervlinder, Heivlinder, Heideblauwtje, Groentje en Bont dikkopje zijn alle 6 Rode-lijstsoorten waarvan
populaties bekend zijn van het studiegebied. De 3 eerstgenoemde soorten zijn typisch voor droge, zandige plekken binnen droge heide, de 3 overige
soorten verkiezen vochtige tot natte heide maar komen ook in droge heide voor;

•

Sprinkhanen: Blauwvleugelsprinkhaan, Heidesabelsprinkhaan, Veldkrekel, Zadelsprinkhaan, Wekkertje, Snortikker, Negertje en Gouden sprinkhaan
zijn Rode-lijstsoorten waarvan populaties bekend zijn van het studiegebied. De eerste 6 soorten zijn kenmerkend voor droge heide, de laatste 2
verkiezen vochtige heide maar worden evenzeer in droge heide aangetroffen. De meeste genoemde soorten vereisen een zekere aanwezigheid van
grassen (Pijpestro, bochtige smele, struisgrassen die van nature voorkomen in heide);

•

Lieveheersbeestjes: het Nationaal Park Hoge Kempen is één der hot spots in Vlaanderen voor de kenmerkende lieveheersbeestjes van droge heide.
In de Kikbeekbron zijn de bijzondere soorten Heidelieveheersbeestje (Chilocorus bipustulatus), Hiëroglyfenlieveheersbeestje (Coccinella
hieroglyphica) en Zwart lieveheersbeestje (Exochomus nigromaculatus) waargenomen;
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•

Mieren: tal van Rode-lijstsoorten zijn bekend van het gebied (zie Lambrechts & Vankerkhoven, 2006). Een belangrijke ‘soort’ is de ‘Rode bosmier’
(verzamelnaam voor meerdere sterk gelijkende soorten), die gebonden is aan oude heide en volgens Mabelis (1986) pas ca. 20 jaar na
(beheer)ingrepen terug koloniseert.

•

Spinnen: binnen deze faunagroep zijn er tientallen zeer goede indicatorsoorten voor het heide-ecosysteem; onderzoek door Lambrechts et al.
(2000a,b) en Lambrechts (2002) toonde de aanwezigheid van tientallen Rode-lijstsoorten aan, zowel in de droge heide in VNR Kikbeekbron als in
groeve Berg (noordelijk deel) als in de bermen van de E314 in het projectgebied. Er zijn kenmerkende soorten voor elk van de verschillende
successiestadia van heide maar er zijn vooral veel bijzondere soorten gebonden aan het pionierstadium van heide (gevonden op plagplaatsen en in
de groeves) evenals aan (stabiele oude) veenmosvegetaties. In de berm van de E314 is op dat moment zelfs een nieuwe spinnensoort voor België
ontdekt (zie ook Lambrechts et al. 2002). Momenteel loopt er onderzoek door Eugene Stassen op de voormalige akkers en aanpalende heide;

•

Loopkevers: in deze diergroep zijn er eveneens tientallen soorten zeer goed bruikbaar als indicatorsoorten voor het heide-ecosysteem; onderzoek
door Lambrechts et al. (2000a,b) toonde de aanwezigheid van meerdere Rode-lijstsoorten aan in de droge heide in VNR Kikbeekbron. Momenteel
loopt er onderzoek door Eugene Stassen op de voormalige akkers en aanpalende heide. Daaruit bleek dat de 2 onderzochte droge heide percelen
relatief arm waren aan bijzondere loopkevers vergeleken met de akkers die omgevormd zijn naar schrale graslanden of die als ecologische akker
beheerd worden. Bekende soorten van de droge heide zijn de Groene en Bronzen zandloopkevers (Cicindela campestris en C. hybrida). In 2010 is de
uitermate zeldzame Boszandloopkever (C. sylvatica) waargenomen op het ecoduct Kikbeek.

Belangrijk gegeven is dat binnen de verschillende diergroepen een belangrijk aandeel van de bijzondere soorten gebonden zijn aan pioniersituaties of
minstens aan de aanwezigheid van kaal zand. We vermelde Boomleeuwerik, Rugstreeppad, Heivlinder, Kommavlinder, Veldkrekel en blauwvleugelsprinkhaan
als voorbeelden.
Een beperkter aandeel aan Rode-lijstsoorten is kenmerkend voor oude heide.
De optimale situatie is de (kleinschalige) afwisseling tussen beide situaties inclusief tussen liggende successiestadia (vb. lage open heide).
Dit gegeven maakt dat (delen van) groeves die net verlaten zijn en waar de eerste fases van vegetatiesuccessie hun gang gaan, een zeer rijke fauna herbergen.

7.2.4

Discipline landschap
De zoekzone voor de ecovallei is gelegen binnen de ankerplaats ‘Van Mechelse Heide tot vallei van de Ziepbeek’. De heide is van oudsher een gevarieerd
cultuurlandschap. Droge en natte heidevelden zijn hier bewaard gebleven, afgewisseld met verspreide bomen, struiken en bosjes of begroeid met
kreupelhout of struwelen. Op de plateuarand komen nog wintereikenbosjes voor onder de vorm van hakhout, beperkte struwelen, houtwallen of
afzonderlijke stoven. Ook in het projectgebied zijn hakhoutstoven van wintereik aanwezig.
Het gebied wordt beschreven als een open heidelandschap dat via boomopslag overgaat in een gesloten bebost landschap. De ontginningsplassen Berg en
Opgrimbie zijn de voornaamste landschapsstructurerende en beeldbepalende elementen.
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7.2.5
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Discipline mens
Relevante verkeerswegen, naast de E314 zelf, zijn de Weg naar Heiwijk (of toeristische weg), de steenweg naar As (N763) ten noorden en de Weg naar
Zutendaal ten zuiden.
Er is een wandelroute uitgestippeld rondom de afgewerkte groeve Opgrimbie en één rondom de groeve Berg. Na realisatie van de ecovallei en afwerking van
de groeve Berg kan gezocht worden naar een wandellus die via de ecovallei een doorsteek onder de E314 mogelijk maakt.
Op 20 meetpunten werd gedurende 10 minuten gemeten ter bepaling van het omgevingsgeluid. In de zoekzone voor de ecovallei wordt het omgevingsgeluid
overwegend bepaald door het wegverkeerslawaai op de E314. De geluidscontour van 45 dB(A) bevindt zich op bijna 1000 m van de E314.

7.3

Duurzaamheidstoets : minimale randvoorwaarden voor aanleg en ontwerp van de ecovallei

7.3.1

Aanpak : duurzaamheidstoets voorafgaand aan de effectbeoordeling
Voor we overgaan tot de milieubeoordeling van de ecovallei, gaan we in dit hoofdstuk eerst per discipline na welke minimale vereisten moeten worden
geformuleerd voor het ontwerp van de nieuwe vallei opdat deze maximaal beantwoordt aan de vooropgestelde pedo- en geologische (oa. stabiliteit),
ecologische en hydrologische doelstellingen. Dit hoofdstuk heeft dan ook vooral tot doel te komen tot duurzame inrichtingsprincipes, welke absoluut
noodzakelijk zijn opdat de ecovallei optimaal kan functioneren vanuit alle disciplines.
Met het oog op de maximale invulling van de ecologische doelstellingen die worden vooropgesteld aan de ecovallei enerzijds en het respecteren van de zeer
uitzonderlijke ecologische kwetsbaarheid van de omgeving waarin deze ecovallei zal worden gerealiseerd anderzijds worden de voorgestelde scenario’s in dit
MER eerst gescreend naar duurzaamheid. Zoals reeds eerder aangegeven in dit MER worden drie valleiscenario’s op hun milieueffecten onderzocht. Twee
van deze valleiscenario’s werden overgenomen uit het in 2008 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek in 2008 was gericht op de
technische en financiële haalbaarheid. Dit hoofdstuk wil vanuit een thematische insteek duurzaamheidsaspecten aanreiken die minimaal moeten ingebouwd
in elk van de drie scenario’s opdat de uiteindelijke vallei voldoet aan de vooropgestelde ecologische doelstellingen en optimaal functioneert in relatie met de
onmiddellijke omgeving. De verschillende duurzaamheidsprincipes leiden tot een meest duurzaam ontwerp dat wordt toegepast op de 3 valleiscenario’s.
De duurzaamheidstoets werd voorgesteld aan de begeleidende stuurgroep op 24 mei 2011. Tijdens deze vergadering verklaarden alle aanwezigen zich
akkoord met de gevolgde aanpak, werden aanpassingen of verduidelijkingen gevraagd (die in de tekst van deel 4 zijn doorgevoerd) en werden bijkomende
aandachtspunten geformuleerd die uitgewerkt zijn in deel 5 Effectbespreking.

7.3.2

Discipline bodem
De voorkeur gaat uit naar een afgraving cfr het definitieve flauwe eindreliëf omwille van volgende redenen :
•
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Om de stabiliteit van de taluds tijdens de ontginning te garanderen worden hellingen van 4/8 voorgesteld of eventueel flauwer (4/12 of 4/16) indien
dit vanuit andere disciplines vereist is.

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

[ Deel 7 – Niet technische samenvatting ]

7.3.3

225/268

•

Omdat het definitieve eindreliëf onmiddellijk wordt gerealiseerd is het noodzakelijke grondverzet beperkt. Dit afgravingsscenario is duurzamer
omdat het zorgt voor minder transportbewegingen, minder milieuhinder (verkeershinder, geluidshinder),… afgeleide effecten die binnen de
discipline mens aan bod komen.

•

Het volume niet-commercialiseerbare dekgronden kan voor het grootste deel worden ingezet voor de vanuit ecologische vereisten noodzakelijke
aanpassing van het herstructureringsplan voor groeve Berg, met name het geleidelijker maken van de oeverzones in het zuiden van de groeve. Dit is
nodig met het oog op de aansluiting van de ecovallei op de groeve Berg.

•

Deze voorgestelde werkwijze met een flauw eindreliëf garandeert bovendien een beperking van het risico op erosie tijdens de aanlegfase als de
flanken van de ecovallei nog onbegroeid zijn.

Discipline water
De realisatie van de ecovallei die de gravitaire afvoer van overtollig water van groeve Berg naar groeve Opgrimbie zal garanderen dat op zijn beurt een
gunstige invloed heeft op de wateroverlastproblematiek in Maasmechelen, past op zichzelf binnen de duurzaamheidsidee.
Een eerste inschatting van de dimensies van de waterloop die binnen de ecovallei zal worden gegraven of zich spontaan zal ontwikkelen, op basis van het
jaarlijkse afvoerdebiet, het verval en een aantal scenario’s voor de lengte van de waterloop (afhankelijk van het gekozen locatiealternatief en de graad van
meandering) geeft aan dat het een waterloop met zeer kleine afmetingen betreft. De diepte van de beek zal ca.0,6 m bedragen, de bodembreedte 0,25 tot
0,35 m en de bovenbreedte 1 tot 1,15 m.
Dit geldt voor een realistische situatie waarbij de oevers en taluds begroeid zijn. Daar waar er geen begroeiing voorkomt op de taluds (onder de
viaductstructuur omwille van gebrek aan licht) kunnen de breedtes eventueel nog minder zijn om dezelfde debieten te kunnen afvoeren.
De lengte van de waterloop is afhankelijk van het gekozen locatiealternatief en ook van de gekozen graad van meandering in geval van het graven van de
loop. Een hogere graad van meandering is gunstig met betrekking tot de bergingscapaciteit van de waterloop en geniet dan ook de voorkeur vanuit de
duurzaamheidstoets.
We herhalen hier nog eens een randvoorwaarde die al in de projectverantwoording is gesteld. Om de migratie van terrestrische fauna in oost-westelijke
richting niet te hypothekeren door de aanleg van de ecovallei is een ondiepe waterloop een absolute noodzaak. Een ondiepe waterloop, die al dan niet
periodiek droogvalt, is, gezien het zeer beperkte jaarlijkse afvoerdebiet, realiseerbaar.

7.3.4

Discipline flora en fauna
De ecologische vereisten naar vormgeving en aanleg van de ecovallei zijn gebaseerd op volgende 4 principes :
1) Aanleg van vlakke vochtige grindstroken aan de oever van de toekomstige beek
2) Variatie in hellingsgraad en reliëf : op de helling is veel variatie met reliëf gewenst, met voldoende variatie in de drie dimensies; op vlakkere delen is
plaatselijk aanleg van plasjes gewenst;
3) Aansluiting verzekeren van ecovallei met groeve Berg
4) Beperken uitvoeringstermijn om verstoring tijdens aanleg te minimaliseren.
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We herhalen hier nog eens een randvoorwaarde die al in de projectverantwoording is gesteld. Om de migratie van terrestrische fauna in oost-westelijke
richting niet te hypothekeren door de aanleg van de ecovallei is een ondiepe waterloop een absolute noodzaak.
Vanuit deze principes wordt een ontwerp voorgesteld waarbij

7.3.5

•

brede grindige oeverstroken de basis van de ecovallei vormen op de plaatsen waar voldoende ruimte beschikbaar is;

•

de flanken ingenomen worden door geleidelijke hellingen met taluds van 1/2 tot 1/4 afgewisseld met geknikte of getrapte hellingen met brede
vlakke stukken en vergelijkbare gemiddelde hellingspercentages;

•

gezocht wordt naar een geleidelijke overgang tussen ecovallei en waterplas Berg door herprofilering van de zuidelijke oeverzones van Berg tot
flauwe oevers en inrichting van een ondiep-waterzone (plas dras).

Discipline landschap
Het belangrijkste aandachtspunt binnen de discipline landschap met het oog op duurzaamheid is de maximale landschappelijk inpassing van de valleistructuur
via de aanleg van geleidelijke hellingen en het natuurlijk variëren met reliëfstructuren.
Een ander duurzaamheidsprincipe is de landschappelijke inpassing van de brugstructuur. Hierbij moet de belevingswaarde van de recreant in het NPHK
primeren en niet die van de autobestuurder over de snelweg. Landschappelijke inpassing van de brugstructuur kan gerealiseerd worden door te werken met
natuurlijke materialen en de brugstructuur mogelijks uit te voeren in een kleurbeton die de kleur van de bodem benadert.

7.3.6

Discipline mens
Het streven naar minder hinder ten gevolge van de aanlegfase impliceert een aanlegwijze van de ecovallei waarbij men onmiddellijk het flauwe eindreliëf
realiseert, afgraving dus volgens de aangegeven randvoorwaarden binnen disciplines bodem en fauna en flora.
Bovendien is vanuit duurzaamheid gewenst dat de afvoer van delfstoffen zal gebeuren naar lokale verwerkingsinstallaties.

7.3.7

Integratie duurzaamheidsprincipes tot meest duurzame ontwerp
De duurzaamheidsprincipes die de inrichting van het meest duurzame ontwerp bepaalden zijn vervolgens toegepast op de 3 valleiscenario’s. Omdat initieel
(in de technische haalbaarheidsstudie) uitgegaan was van een maximale afgraving van grind en bouwzand en de inzet van de niet-commercialiseerbare fractie
overwegend voor de herstructurering van de oostelijke valleiflank, verschillen de valleiscenario’s volgens het meest duurzame ontwerp in belangrijke mate
van de initiële valleiscenario’s. De duurzaamheidstoets heeft ertoe geleid dat de afgraving van de ecovallei zal gebeuren volgens het definitieve flauwe
eindreliëf.
Het verschil tussen de geherstructureerde vallei zoals voorgesteld in de technische haalbaarheidsstudie en de vallei volgens het meest duurzame ontwerp
wordt voornamelijk verklaard door de in de duurzaamheidstoets uitgewerkte vereisten van migrerende fauna in oost-westelijke richting (die niet in beeld
waren bij de voorstellen van herprofilering van taluds in de initiële valleiscenario’s) waaraan de ecovallei moet voldoen om geen barrière te vormen en die
door de deskundige fauna en flora zijn beschreven. Dit leidde tot het voorstel om getrapte hellingen afgewisseld met geleidelijke hellingen aan te houden.
Het is het principe van hellingen met gemiddeld hellingspercentage van 1/4 vertrekkend vanaf het omliggende maaiveld dat het meest duurzame ontwerp in
eerste instantie vorm geeft. Bij deze aanpak zijn brede oeverstroken rondom de meanderende beek mogelijk.
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Omdat vanuit het duurzaamheidsbeginsel eveneens de landschappelijke inpassing aandacht vraagt is vervolgens de ecovallei ontworpen vertrekkend van een
meanderende beek met beperkte oeverstroken en werd vervolgens meer ruimte ingenomen door de zeer geleidelijke valleiflanken.

7.4

Effectbeoordeling

7.4.1

Aanpak op maat van het project
De milieubeoordeling van het project-MER Ecovallei volgt een specifieke aanpak. Met de duurzaamheidstoets uitgewerkt in het vorige hoofdstuk zijn de
verschillende duurzaamheidsprincipes binnen elke discipline in beeld gekomen. De integratie van alle duurzaamheidsprincipes leidde tot het meest duurzame
ontwerp. Dit meest duurzame ontwerp is vervolgens voor de 3 valleiscenario’s toegepast. De 2 uiterste valleiscenario’s zijn via een 3D-analyse
gevisualiseerd. Het zijn deze 2 uiterste scenario’s die in de milieubeoordeling worden bestudeerd.
Belangrijk uitgangspunt in de milieubeoordeling is de toepassing van het meest duurzame ontwerp in de verschillende valleiscenario’s. Het is m.a.w. een
harde randvoorwaarde voor de realisatie van de ecovallei.
Onderstaande milieubeoordeling beoordeelt m.a.w. de 2 uiterste valleiscenario’s opgebouwd volgens het meest duurzame ontwerp en veronderstelt dat
volgende duurzaamheidsprincipes worden opgelegd als randvoorwaarden bij de vergunningverlening :
•

Afgraving volgens eindreliëf;

•

Afwisseling geknikte en geleidelijke hellingen;

•

Brede zandige en grindige oeverstroken waar voldoende ruimte beschikbaar is;

•

Beperken uitvoeringstermijn;

•

Meanderende ondiepe beek;

•

Herprofilering zuidelijke oeverzones Berg tot flauwe oevers en inrichting ondiep-waterzone door inzet niet-commercialiseerbare fractie;

•

Landschappelijke inpassing valleistructuur;

•

Landschappelijke inpassing brugstructuur;

•

Afvoer van grind naar lokale verwerkingsinstallaties.

De milieubeoordeling bestudeert de resterende effecten van beide valleiscenario’s volgens meest duurzame ontwerp voor de verschillende milieudisciplines.
Uit deze effectbespreking volgen ontegensprekelijk milderende maatregelen die effecten milderen en/of de ecologische doelstellingen van de ecovallei
garanderen en/of de opportuniteiten van voorliggend project nog versterken.
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7.4.2

Discipline bodem

7.4.2.1

Belangrijkste effecten

[ Deel 7 – Niet technische samenvatting]

Direct ruimtebeslag
Droge zandbodems met grindbijmenging en met humus en/of ijzer B horizont (podzolbodems) worden aangesneden. Een ecovallei volgens het bochtscenario
neemt 16 ha meer ruimte in beslag dan de ecovallei volgens rechtdoorscenario : ca.28 ha tegenover ca.12 ha.
Grondverzet
De ecovallei volgens bochtscenario neemt meer ruimte in zodat het grondverzet groter is :
•

Bochtscenario : ca.4 mio m³ grind en bouwzand en ca.600.000 m³ afdekgrond (dat ingezet kan worden bij de herstructurering van groeve Berg).

•

Rechtdoorscenario : ca.2 mio m³ grind en bouwzand en ca.250.000 m³ afdekgrond (dat ingezet kan worden bij de herstructurering van groeve Berg).

Substraatvereisten
Vanuit de ecologische doelstellingen is het streven naar diverse types pioniervegetaties (zandig droog, grindig nat en grindig droog) afgewisseld met droge en
natte heide, vooropgesteld. De zandig droge omstandigheden zullen door de voorgestelde afgraving volgens eindreliëf ruimschoots vertegenwoordigd zijn.
Zand is het ideale substraat om voedselarme situaties te creëren. De ervaring met de herstructurering van de groeve Opgrimbie leert dat hier droge heide spontaan ontwikkelt.
De bijmenging met grind levert voedselrijkere situaties, wat ook mooie vegetaties kan opleveren, en als extra voordeel buffering tegen verzuring. Voor de vlakke

oeverstroken langs de toekomstige beek is geadviseerd dat deze deels met grindig materiaal worden afgewerkt.
commercialiseerbare grind nodig.

Hiervoor is een fractie van het

Variatie kan bevorderd worden door het plaatselijk goed aanrijden van delen met machines waardoor bodemlagen verdichten en water hierop kan stagneren.
De plasjes die ontstaan via deze werkwijze zullen tijdelijk water houden. In de geherstructureerde groeve Opgrimbie heeft men ervaring opgedaan met deze
aanpak.
Evaluatie mogelijkheden inzet niet-commercialiseerbare fractie in groeve Berg
Om te verhinderen dat soorten die de ecovallei als migratiecorridor gebruiken, een barrière tegenkomen in de overgangszone ecovallei – groeve Berg, is het
nodig om de afdekgronden die vrijkomen bij realisatie van de ecovallei maximaal in te zetten bij de herstructurering van de zuidwestelijke oeverzone in
groeve Berg. Het herstructureringsplan voor de reeds vergunde groeve Berg laat immers zeer steile taluds toe in de zuidelijke zone van groeve Berg (vermits
de afdekgronden die bij de ontginnng vrijkomen maximaal in de noordelijke zone worden aangewend). Er is gekozen voor de zuidwestelijke zone vanwege de
hoge natuurwaarde van het aangrenzende gebied.
7.4.2.2

Milderende maatregelen
Apart houden van bovenste bodemlaag bij afgraving ecovallei
Met het oog op de ontwikkeling van heidevegetatie wordt opgelegd dat de bovenste bodemlaag die wordt afgegraven bij de realisatie van de ecovallei, apart
wordt gestockeerd zodat deze kan worden opgebracht in de vlakke of geleidelijk hellende zones waar heidevegetatie wordt beoogd.
Inrichtingsstudie zuidelijke zone groeve Berg
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Het meest recente herstructureringsplan voor de vergunde groeve Berg laat in de zuidelijke zone van de groeve zeer steile taluds toe, die voor een barrière
zorgen voor de migrerende fauna die van de toekomstige ecovallei zullen gebruik maken. Reeds in de duurzaamheidstoets (deel 4 van voorliggend projectMER) werd op de noodzakelijke aanpassing van dit herstructureringsplan gewezen. Een overgangszone tussen ecovallei en groeve Berg (met een geleidelijke
overgang tussen ecovallei en waterplas Berg door herprofilering van de zuidelijke oeverzones van Berg tot flauwe oevers en inrichting van een ondiepwaterzone (plas dras)) is daarom een absolute noodzaak.
Een inrichtingsstudie kan deze principes concretiseren. Als het ontwerp van de ecovallei gekend is kan het volume beschikbaar niet-commercialiseerbaar
materiaal exact worden berekend en kan de inrichting van de ondiepe waterzone in de zuidwestelijke hoek van groeve Berg worden uitgewerkt.
Risicoanalyse stabiliteit zuidelijke zone groeve Berg
Als bij de aanvullingen met niet-commercialiseerbare gronden de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning voor groeve Berg niet kunnen worden
nageleefd, zal er een stabiliteitsrisicoanalyse moeten worden uitgevoerd om de stabiliteit in deze zuidelijke zone aan te tonen.

7.4.3

Discipline water

7.4.3.1

Belangrijkste effecten
Hydrologische effecten
Voor de hydrologische effecten in de omgeving van de zandgroeves is het waterpeil van de waterplassen bepalend. Deze waterpeilen zijn opgelegd in de
milieuvergunningen. De ecovallei zelf wijzigt niets aan de verwachte grondwaterstanden in de ruime omgeving zoals voorspeld in het MER ‘Exploitatie te
Maasmechelen door SCR Sibelco nv’ van 2005. De ecovallei zal enkel de waterafvoer die nodig is in groeve Berg om het opgelegde waterpeil te handhaven
realiseren via gravitaire afvoer, terwijl dat nu gebeurt door verpomping via een leiding naar een baangracht van de E314.
Bij een afgraving van de ecovallei op een niveau tussen 61 en 61,9 m TAW zal het grondwater in de ecovallei zich juist onder maaiveldniveau bevinden.
Inzichten met betrekking tot de afgraving van de ecovallei
Tussen de groeve Opgrimbie (met plaspeil 61 m TAW) en de groeve Berg (met plaspeil 61,9 m TAW) zal de ecovallei worden afgegraven op een niveau dat
aansluit bij het laagste peil en dus ca 61 m TAW zal bedragen. Ter hoogte van de overgang ecovallei – groeve Berg zal over korte afstand het hoogteverschil
van 0,9 m worden overbrugd. Dit kan met behulp van taluds die een helling van 1:4 aanhouden. Er is een detailmodellering (in het kader van de nog op te
maken inrichtingsstudie) nodig met behulp van een niet-stationair (of tijdsafhankelijk) model, om naast de gemiddelde grondwaterstand in het projectgebied
ook een beeld te krijgen van de mogelijke grondwatertafelschommelingen. Als die grondwaterschommelingen gekend zijn kan het afgravingsniveau van de
ecovallei hierop worden afgestemd rekening houdend met de standplaatscondities van vochtige heide.
Hydrografische effecten
Met het oog op het actief waterpeilbeheer in groeve Opgrimbie werd reeds een overloopdam geconstrueerd tussen de groeve Opgrimbie en de Kikbeek
waardoor het peil van de groeve Opgrimbie actief kan worden beheerd. De ecovallei zal de afvoer door afpomping vervangen door een natuurlijke
waterafvloei. Hierdoor kan na realisatie van de ecovallei de waterafvoer vanuit het volledige groevesysteem via de dam op de Kikbeek worden gestuurd wat
de wateroverlastproblematiek door deze beek ter hoogte van het centrum van Opgrimbie sterk ten goede zal komen. In geval van overstromingsrisico is
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sturing mogelijk. De ecovallei past m.a.w. binnen een aantal waterbeheersingsmaatregelen die al opgenomen zijn in het bekkenbeheerplan van de provincie
Limburg voor Kikbeek en Ziepbeek.

7.4.3.2

Milderende maatregelen
Beek in ecovallei zelf haar weg laten zoeken
Vermits het afvoerdebiet beperkt is en, zelfs na exploitatie van groeve MHZ, kan worden afgevoerd via een beekje met zeer beperkte afmetingen wordt
voorgesteld om bij realisatie van de ecovallei geen beek aan te leggen maar het water zelf haar weg te laten zoeken in de vallei.
Regelbare overloop groeve Berg
Het waterpeil van groeve Berg is vastgelegd in de vergunning op 61,9 m TAW vanaf het moment dat de verwerkingsfabriek Berg ontmanteld is. Dit vast peil is
het resultaat van de grondwatermodellering uitgevoerd met het oog op de geohydrologische studie van 2008. Het overeenkomstige volume water dat
jaarlijks via de ecovallei zal afgevoerd worden is eveneens berekend met behulp van het grondwatermodel.
Reeds in het project-MER voor zandgroeve MHZ is een monitoringprogramma voor de grondwaterstand in de omgeving van groeve MHZ voorgesteld.
Eventuele grondwatertafelwijzigingen die afwijken van de voorspellingen uit het grondwatermodel kunnen op die manier worden gedetekteerd.
Ook de debietregeling van de ecovallei dient te worden opgevolgd via monitoring om bijsturingen i.f.v. ecologie en/of wateroverlast te kunnend doen.. Het
voorzien van een regelbare overloop die de afvoer van groeve Berg naar de ecovallei controleert, is een noodzakelijke maatregel. De debietsregeling dient in
eerste instantie te worden uitgevoerd door de terreinbeherende instantie. Indien op termijn zou blijken dat zich effectief een waterloop heeft ontwikkeld, die
ook beheer vereist, dan dient deze waterloop te worden geklasseerd. De bevoegde waterbeheerder zal dan instaan voor het onderhoud van de waterloop.
Bijkomende voordelen van een regelbare overloop zijn :
•

Mogelijkheid om het debiet van de ecovallei te beperken in periodes van wateroverlast;

•

Extra controle bij eventuele calamiteiten tijdens ontginning en verwerking in Berg en LBU (waarbij overloop van verwerkingsfabriek LBU naar groeve
Berg wordt afgevoerd).

Inrichtingsstudie ecovallei die afgravingsniveau afstemt op resultaten van een gedetailleerde grondwaterstudie
Om het definitieve ontwerp van de ecovallei te bepalen zal een inrichtingsstudie gebeuren. Het is aanbevolen om een gedetailleerde, lokale
grondwatermodellering uit te voeren als eerste stap in de ontwerpfase, in het kader van de nog op te maken inrichtingsstudie als het valleiscenario bekend is
en beide plassen hun eindpeil hebben bereikt; In functie daarvan is het wenselijk om in de toekomstige vallei enkele peilbuizen te plaatsen. Hiermee kunnen
enkele controlemetingen gebeuren om het reeds bestaande grondwatermodel te verfijnen en te actualiseren. Het detailgrondwatermodel dient zodanig te
worden opgebouwd dat een goede vergelijking kan worden gemaakt tussen de actuele hydrologie en de standplaatscondities van vochtige heide (doeltype; te
ontwikkelen in de vlakke zone onderaan de vallei). Uit de vergelijking van beide kan worden berekend hoe de vallei moet opgebouwd zijn (~toekomstige
maaiveldhoogte). Hiervoor is het wenselijk dat een niet-stationair (of tijdsafhankelijk) model wordt opgemaakt zodat een inzicht wordt verkregen in de
seizoenale grondwatertafelschommelingen.
Vormgeving viaduct
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Omwille van de gevoeligheid van de beoogde natuur in de ecovallei voor waterverontreiniging wordt extra aandacht gevraagd voor de vormgeving van de
viaduct waarbij ervoor wordt gewaakt om afstromend hemelwater ter hoogte van het viaduct op te vangen in een systeem voorzien van olie- en slibvang en
naar de bestaande grachten verderop te leiden. Er moet in de ontwerpfase mee rekening worden gehouden dat de ecovallei zelf niet wordt belast met van de
snelweg afstromend hemelwater (belast met zware metalen, polyclyclische koolwaterstoffen, choride afkomstig van strooizouten en minerale olie). Dit is
m.a.w. een harde randvoorwaarde vanuit het MER die de vormgeving van het viaduct mee bepaalt.

7.4.4

Discipline flora en fauna

7.4.4.1

Belangrijkste effecten
Verlies aan ecotopen
Er gaat in het bochtscenario een aanzienlijke oppervlakte (ca.19 ha) goed ontwikkelde droge heide verloren. Dit is een significant negatief effect. In het
rechtdoorscenario is het verlies aan goed ontwikkelde droge heide beperkt tot minder dan 4 ha. Er komt echter bij het bochtscenario een (wegens het vele
(micro)reliëf) grotere oppervlakte waardevolle ecotopen voor in de plaats.
Binnen de zone droge heide die verdwijnt, zijn enkel fauna-elementen aangetroffen die erbuiten nog wijd verspreid voorkomen, met name Negertje,
Roodborsttapuit, Geelgors en Gladde slang.
Winst aan ecotopen
Het Vlaams natuurreservaat Kikbeekbron is grotendeels een voormalige grind- en zandgroeve. De natuurontwikkeling aldaar toont welke ecotopen we
kunnen verwachten ter hoogte van de ecovallei.
In eerste instantie zal een grote oppervlakte pioniervegetatie ontstaan:
•

In de droge sfeer: enkele interessante pionierplantensoorten zijn te verwachten, vooral veel Dwergviltkruid. De BWK-code ‘ha’ (Struisgrasvegetatie)
zal wellicht het meest van toepassing zijn vanaf enige tijd na finalisatie van de werken.

•

In de natte sfeer: langs het toekomstig beekje is –indien de grondwatertafel niet te diep wegzakt- de pioniervegetatie van natte heide te verwachten
met waardevolle plantensoorten als Moeraswolfsklauw en beide zonnedauwsoorten.

Aan deze pioniervegetaties hangt een bijzondere fauna vast:
•

In de droge sfeer: tal van bijzondere (pionier)soorten die momenteel ontbreken in de dichte droge heide, zullen wel hun plek vinden net na de
werken: Boomleeuwerik, Heivlinder, Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel, Bronzen zandloopkever; van al deze soorten is vastgesteld dat ze talrijker
voorkomen in voormalige groeves dan in de aanpalende heidegebieden; vb. Boomleeuwerik berreikt hoge dichtheden op de flanken van de
voormalige groeve door combinatie van kale bodem en boomopslag;

•

In de natte sfeer: bepaalde bijzondere (pionier)soorten (die momenteel uiteraard ontbreken in de droge heide), zullen / kunnen hun plek vinden in
de natte pioniersituaties: Rugstreeppad, Vinpootsalamander, Zanddoorntje, Carabus nitens en andere loopkevers, tal van libellen.
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Positieve effecten van de ecovallei ten aanzien van de beleidscontext
De zoekzone voor de ecovallei maakt deel uit van een uitgestrekt natuurgebied dat beschermd is als vogelrichtlijngebied, als habitatrichtlijngebied, als VENgebied en als Vlaams Natuurreservaat. In het MER is nagegaan in welke mate de ecovallei bijdraagt aan de versterking van dit natuurgebied. Conclusie is :
•

Voor de aangemelde doelsoorten en habitats binnen het habitatrichtlijngebied : dat de ecovallei het beschermde habitattype vochtige heide gunstig
beïnvloedt, dat zowel Rugstreeppad als Heikikker gunstig worden beïnvloed.

•

Voor de soorten beschermd binnen het vogelrichtlijngebied : dat Boomleeuwerik en Blauwborst gunstig worden beïnvloed.

•

Voor het VEN-gebied Hoge Kempen : de verhoogde connectiviteit tussen de deelzones ten noorden en ten zuiden van de snelweg gelegen versterkt
het globale ecologische netwerk.

•

Voor het natuurrichtplan Hoge Kempen : de ecovallei draagt bij tot de uitdrukkelijke doelstellingen van het natuurrichtplan.

Geluidsverstoring
Zie discipline mens, paragraaf 7.4.6.1.
Lichthinder
Bij realisatie van de ecovallei zal een open corridor onder de autosnelweg ontstaan die zeer kwetsbaar is voor lichthinder. Vooral vleermuizen zijn gevoelig
voor lichthinder, met name alle soorten van het genus Myotis. Watervleermuis is de meest lichtschuwe soort. Milderende maatregelen zijn noodzakelijk.
7.4.4.2

Milderende maatregelen
Apart stockeren teelaardelaag en gebruik ervan voor de afwerking van de ecovallei
De ervaring met de herstructurering van de groeve Opgrimbie leert dat op een zandige, voedselarme ondergrond, droge heide spontaan ontwikkelt. Op de
geleidelijke hellingen (na afgraving cfr het eindreliëf) zal op het moedermateriaal (zand) de zandige teelaardelaag gebruikt worden voor de afwerking omdat
dit de heide-ontwikkeling garandeert en de kans op verbossing van de hellingen verkleint.
Beperkt gebruik van afgegraven grind op de oeverstroken van de ecovallei
De bijmenging met grind levert voedselrijkere situaties, wat ook mooie vegetaties kan opleveren, en als extra voordeel buffering tegen verzuring.
Gebruik van ondoordringbaar substraat voor de aanleg van plasjes op de vlakke stukken van de getrapte hellingen en op de vlakke oeverstroken
Om plasjes aan te leggen die constant water houden, baseren we ons op de ervaring opgedaan in de geherstructureerde groeve Opgrimbie. Hiervoor worden
ondoordringbare lagen, zoals gecompacteerd slib van de grindwinning of de lignietlaag, aangebracht. Bij sommige plasjes wordt nog een zandlaag
opgebracht. Hierdoor kunnen planten van voedselarme bodems zich vestigen. Zowel onderaan de vallei als op de vlakke stukken van de getrapte hellingen
kan deze uitgangssituatie worden gecreëerd.
Beheer van de ecovallei : tegengaan verbossing
Om de ecovallei open (min of meer boomvrij) te houden, is het noodzakelijk dat deze vlakke delen zo snel mogelijk met een kruidlaag begroeid zijn zodat de
bomen niet massaal kiemen. Een goede manier om dit te bereiken is het gebruik van een dikke teeltlaag van een heidevegetatie (niet van een bosvegetatie:
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veel zaden van Amerikaanse vogelkers !). Daartoe zal de teelaardelaag, (bovenste 30 à 50 cm) die bij de realisatie van de ecovallei zal worden afgegraven,
apart gestockeerd worden om achteraf te gebruiken bij de afwerking van de vlakke delen van de ecovallei.
Ruimtebeslag ecovallei beperken door aanlegwerkzaamheden te organiseren binnen permanent ruimtebeslag ecovallei
Om het verlies aan ecotopen te beperken tot de ruimte-inname van de twee valleiscenario’s, is het absoluut noodzakelijk dat alle aanlegwerken gebeuren
binnen de buitenste grenzen van het duurzame ontwerp dat werd afgebakend. Dit impliceert dat :
•

De tijdelijke opslag van afgegraven bodemmateriaal (zowel commercialiseerbare fracties die niet onmiddellijk afgevoerd kunnen worden naar de
verwerkingsinstallaties als de niet-commercialiseerbare fracties die niet onmiddellijk ingezet kunnen worden voor de herprofilering van de
overgangszone ecovallei – groeve Berg) niet toegelaten is in het aanpalende natuurgebied;

•

De afvoer van materiaal dient te gebeuren doorheen de zone die de ecovallei zal innemen. Hiervoor wordt het advies van de deskundige mens
gevolgd.

Geluidshinder tijdens aanleg ecovallei beperken
Binnen de discipline flora en fauna wordt bijkomend aandacht gevraagd voor het beperken van geluidshinder tijdens de aanlegwerkzaamheden van de
ecovallei. Volgende maatregelen worden geadviseerd :
•

Geluidsschermen onmiddellijk voorzien bij de aanleg van het viaduct met andere woorden vóór men met het ondergraven van het viaduct start;

•

De afvoerroute voor grind en bouwzand maximaal in de ontginningsput zelf voorzien. Met de uitbaters van de zandgroeve Berg dient te worden
gezocht naar een haalbare route afgestemd op de ontginningsfasering van groeve Berg;

•

De afgraving van de teelaardelaag en de afdek dient te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen.

Lichthinder in de ecovallei verhinderen
Om lichthinder in de ecovallei te voorkomen, is het noodzakelijk om minstens ter hoogte van het viaduct geen verlichtingspalen te voorzien. Bovendien kan
worden overwogen dat ook aan weerszijden van het viaduct over een zekere afstand de verlichting wordt uitgeschakeld of verlichtingspalen worden
verwijderd. Dit voorstel kadert binnen de lichtvisie voor de Vlaamse autosnelwegen die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits op
30 juni 2011 heeft voorgesteld.
Inrichtingsstudie zuidelijke zone groeve Berg
Het meest recente herstructureringsplan voor de vergunde groeve Berg laat in de zuidelijke zone van de groeve zeer steile taluds toe, die voor een barrière
zorgen voor de migrerende fauna die van de toekomstige ecovallei zullen gebruik maken. Reeds in de duurzaamheidstoets (deel 4 van voorliggend projectMER) en in paragraaf 5.2.2.5 werd op de noodzakelijke aanpassing van dit herstructureringsplan gewezen. Een overgangszone tussen ecovallei en groeve
Berg (met een geleidelijke overgang tussen ecovallei en waterplas Berg door herprofilering van de zuidelijke oeverzones van Berg tot flauwe oevers en
inrichting van een ondiep-waterzone (plas dras)) is daarom een absolute noodzaak. Een eerste voorstel hieromtrent is al terug te vinden in deel 4.
Het door de landschapsdeskundige aangebrachte voorstel om de ook de overgang tussen groeve Berg en het ten westen gelegen waardevolle natuurgebied
meer geleidelijk te maken, wordt door de deskundige flora en fauna bijgetreden. Voorstel is om, vermits het beschikbare volume afdekgrond beperkt is en
maximaal wordt ingezet in de zuidelijke zone, de oeverzones “achteruit te zetten” en de ruimte buiten het ontginningsgebied mee te betrekken in deze
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oeverzones. Deze aanpak vraagt een (beperkte) ingreep in natuurgebied (beschermd als habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied, VEN én natuurreservaat)
maar komt de landschappelijke belevingswaarde ten goede. Een inrichtingsstudie kan deze principes concretiseren.
Detailstudie bepaalt uiteindelijke ontwerp en de inrichting
Om het uiteindelijke ontwerp te bepalen voor de ecovallei zal een detailstudie nodig zijn die het evenwicht bepaalt tussen de ruimte-inname door de
geleidelijke (en landschappelijk meest gewenste) valleiflanken die het beste de barrière voor migrerende fauna in west-oost richting opheffen en de ruimteinname door de vlakke oeverstroken aan weerszijden van het toekomstige beekje (waar grondwaterafhankelijke natuur kan ontwikkelen).

7.4.5

Discipline landschap

7.4.5.1

Belangrijkste effecten
Direct ruimtebeslag
Een gedeelte van het cultuurlandschap zal heraangelegd worden. Dit impliceert een inname van historische heide en bos, typische landschapskenmerken van
de Kempen. Omdat de ecovallei zijn natuurfunctie behoudt en uitgegaan mag worden van een afgestemd natuurbeheer (om de gewenste vegetatietypes te
ontwikkelen), worden de effecten van ruimtebeslag neutraal beoordeeld.
De historische menselijke aanwezigheid van dit gebied is aangetoond met de archeologische vondsten in de directe omgeving. Gelet op de bodemkundige
omstandigheden (podzolbodem) en de ongereptheid van grote delen van het projectgebied is de kans reëel dat er prehistorische vindplaatsen aanwezig zijn.
Verstoring
De belevingswaarde van (de omgeving van) het projectgebied zal verhogen door de grotere variatie aan landschapsstructuren na realisatie van de ecovallei.
Van de 3 brugvarianten die uitgewerkt zijn, wordt vanuit de landschappelijke beleving de voorkeur gegeven aan variant 3, met het minst aantal
ondersteuningen.
Netwerken
Momenteel lopen de zichten over beide plassenlandschappen dood op de opgehoogde snelweg. De ecovallei creëert een landschappelijke verbinding onder
de snelweg door. De uitgraving en het aanleggen van een waterloop zullen zowel voor een visuele als fysieke link zorgen tussen de 2 ontginningsplassen. De
landschappelijke beleving ten gevolge van de aanleg van de ecovallei zal significant verhoogd worden. In het scenario waarbij de verbinding tussen de
ontginningsplassen in een bocht wordt aangelegd, zal de landschappelijke verbinding natuurlijker ogen. Het bochtscenario zorgt er bovendien voor dat de
landschappelijke beleving van de recreanten gevarieerd zal zijn. Vanuit verschillende kijkpunten zijn telkens andere zichten mogelijk. De zichten van de
recreant zullen geleidelijk aan geleid worden doorheen de vallei. In het andere scenario zijn enkel rechtdoor zichten mogelijk. Dit wordt vanuit de
landschappelijke beleving minder positief beoordeeld.
Landschappelijke evaluatie van het herstructureringsplan voor groeve Berg
Naast de in de discipline flora en fauna voorgestelde aanpassing van het herstructureringsplan van groeve Berg voor de zuidwestelijke oeverzone (realisatie
geleidelijke overgang ecovallei – groeve Berg) dient ook in de westelijke zone van groeve Berg de landschappelijke inpasbaarheid verhoogd te worden. Dit
kan gebeuren door geleidelijkere en beter vormgegeven oeverzones, maar vraagt een (beperkte) ingreep in het natuurgebied dat grenst aan de groeve Berg.

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

[ Deel 7 – Niet technische samenvatting ]

7.4.5.2

235/268

Milderende maatregelen
Archeologisch vooronderzoek
Om verstoring van het archeologisch en bodemkundig erfgoed te vermijden, dient voorafgaand aan de werken een archeologisch vooronderzoek d.m.v.
boringen en/of proefsleuven uitgevoerd te worden. De bijzondere voorschriften waaraan dit onderzoek dient te voldoen, kunnen bij het Agentschap Ruimte
en Erfgoed opgevraagd worden. Er wordt dan bekeken welk onderzoek uitsluitsel kan geven over de aan- en/of afwezigheid van archeologisch materiaal. Door
hiermee reeds in de planning rekening te houden, kan vermeden worden dat de realisatie van de ecovallei vertraging oploopt.
Uitvoering brugpijlers
Het viaduct beïnvloedt de beleving van de recreanten in het Nationaal Park Hoge Kempen. Om de visuele verstoring te beperken dient de brug voorzien te
worden van slanke pijlers. Op die manier wordt de doorkijk maximaal behouden. De pijlers worden bij voorkeur uitgevoerd in een zandkleurige beton.
Uitvoering geluidsschermen
Voor de geluidschermen kan gekozen worden voor materialen in hout. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het viaduct op gaat in zijn omgeving.
Om zichten vanaf de autostrade over de ecovallei te creëren, kunnen in de geluidschermen over beperkte afstand doorzichtige schermen voorzien worden.
Voor een maximale beleefbaarheid van deze vista’s dienen deze op strategische plaatsen voorzien te worden zodanig dat er ondanks de hoge passeersnelheid
toch nog zichten mogelijk zijn. De openingen worden daarom best voorzien net voor het overbruggen van de ecovallei.
Bij de ontwerpfase van de brug dient dit geconcretiseerd te worden en dienen via creatieve inzichten de mogelijkheden van compromis te worden onderzocht
tussen zicht op ecovallei door automobilist en visuele afscherming van de snelweg voor recreanten en dieren vanuit het natuurgebied.
Aanpassing herstructureringsplan groeve Berg
Vanuit landschappelijk oogpunt is met het oog op de maximalisatie van de landschappelijke meerwaarde van de ecovallei, de aanpassing van het
herstructureringsplan voor groeve Berg absoluut noodzakelijk. Vooral de zuidelijke en zuidwestelijke zone die respectievelijk aansluiten bij de ecovallei en bij
de wetenschappelijke zone van de Mechelse Heide, vragen een inrichting met geleidelijke hellingen.
Omdat bij de aanleg van de ecovallei eveneens een niet-commercialiseerbare fractie vrijkomt, dient te worden gezocht naar de beste inzetbaarheid van deze
fractie. De landschapsdeskundige sluit zich hiervoor aan bij de voorstellen geformuleerd in de discipline flora en fauna, waar de maximale inzet van
beschikbaar materiaal in de zuidelijke zone wordt voorgesteld.
De landschapsdeskundige geeft bovendien aan dat een verhoogde landschappelijke inpasbaarheid door geleidelijkere en beter vormgegeven oeverzones
minstens nodig is aan de westzijde van de groeve Berg. Dit is namelijk het overgangsgebied naar de meest waardevolle, minst verstoorde,
‘wetenschappelijke’ zone van de Mechelse Heide. De enige manier om dit te doen is om de oeverzones “achteruit te zetten” en de ruimte buiten het
ontginningsgebied mee te betrekken in deze oeverzones. Deze aanpak vraagt een (beperkte) ingreep in natuurgebied (beschermd als habitatrichtlijngebied,
vogelrichtlijngebied, VEN én natuurreservaat) maar komt de landschappelijke belevingswaarde ten goede. Een inrichtingsstudie kan deze principes
concretiseren.
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7.4.6

Discipline mens

7.4.6.1

Belangrijkste effecten

[ Deel 7 – Niet technische samenvatting]

Verkeershinder E314 tijdens aanlegwerkzaamheden
Het voorstel uit de technische haalbaarheidsstudie is om, met het oog op minimale verkeershinder, een top-down aanpak te gebruiken waardoor geen
tijdelijke wegenis vereist is tijdens aanleg. :
•

Fase 1: Vanaf het maaiveld worden de pijlers in de ondergrond vervaardigd voor één rijrichting. Het verkeer voor beide rijrichtingen wordt naar de
andere zijde van de weg geleid. Eventueel is deze rijstrook te verbreden.

•

Fase 2: Vervolgens wordt op de pijlers het brugdek vervaardigd. Dit zal eenvoudig kunnen gebeuren, omdat vanaf maaiveld gewerkt kan worden. Het
verkeer blijft aan de andere zijde van de weg rijden.

•

Fase 3 + 4: Het verkeer voor beide rijrichtingen wordt over de nieuwe brug geleid, welke momenteel nog steeds niet is ondergraven. Vervolgens
kunnen op dezelfde wijze de pijlers worden vervaardigd en het brugdek worden gerealiseerd.

•

Fase 5: Het verkeer kan over beide brugdekken rijden.

Verkeershinder door afvoer van delfstoffen
Vanuit het duurzaamheidsprincipe en de minimalisering van hinder naar de omgeving is een randvoorwaarde voor de afvoer van delfstoffen dat dit zal
gebeuren naar lokale verwerkingsinstallaties. Voor de afvoer van grind en bouwzand is de Weg naar Heiwijk (die bereikt wordt via de bestaande toegangsweg
tot groeve Berg) de meest logische afvoerroute (met het oog op minimale hinder naar de kwetsbare omgeving).
Uitgaande van een jaarproductie van 1,4 mio ton grind per jaar en van de veronderstelling dat het afgegraven grind onmiddellijk wordt afgevoerd (zodat geen
tijdelijke stockage van grind binnen de ecovallei nodig is) zullen, afhankelijk van het valleiscenario, volgende uitvoeringstermijnen nodig zijn :
•

Bochtscenario : 2.660.000 m³ grind beschikbaar zodat 3 jaar en 3 maanden nodig zijn voor de afgraving.

•

Rechtdoorscenario : 1.197.000 m³ grind beschikbaar zodat 1 jaar en 6 maanden nodig zijn voor de afgraving.

Voor het bouwzand, dat vanuit het projectgebied rechtstreeks naar klanten kan worden afgevoerd, is het moeilijk om veronderstellingen te doen over de
jaarlijkse afvoer. De beschikbare volumes zijn lager dan de volumes grind. We veronderstellen dat de afgraving gebeurt over een zelfde termijn als voor de
afgraving van grind (zodat de afgravingsfronten in een zelfde tempo opschuiven) en dat de grindafzet dus het afgravingsritme bepaalt.
Geluidshinder
Uitgangspunt bij de geluidsmodellering was na te gaan of het huidige akoestische klimaat in het Nationaal Park Hoge Kempen, ondermeer beschermd als
vogelrichtlijngebied, behouden kan blijven na realisatie van de ecovallei. Door de afgraving van de ecovallei verdwijnt immers een zone langs de autosnelweg
die een natuurlijke afscherming biedt naar het achterliggende natuurgebied.
Rechtdoorscenario met geluidsschermen veroorzaakt een verbetering van het akoestische klimaat in de groeve Opgrimbie en de groeve Berg, met
geluidsniveaus die onder de 55 dB(A) blijven.
Om stand still te garanderen is één milderende maatregel nodig :
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Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan weerszijden van de viaduct.

Bochtscenario met geluidsschermen veroorzaakt een verslechtering van het akoestische klimaat in het zuidelijke deel van groeve Berg en in het noordelijke
deel van groeve Opgrimbie, met geluidsniveaus die lokaal 55 tot 60 dB(A) bedragen.
Om stand still te garanderen zijn twee milderende maatregelen nodig :
•

Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan weerszijden van de viaduct;

•

Een wegdek ter hoogte van de viaduct van het type SMA-D.

De maatregel die vanuit de discipline landschap is voorgesteld, om met het oog op de zichtbaarheid van de ecovallei vanaf het viaduct doorzichtige
geluidsschermen te voorzien, wordt door de deskundige fauna en flora geëvalueerd. Omwille van het risico voor vogels, die er tegenaan vliegen wordt erop
aangedrongen slechts over zeer beperkte afstand (van enkele meters) deze doorzichtige schermen te voorzien.
Binnen de discipline flora en fauna wordt bijkomend aandacht gevraagd voor het beperken van geluidshinder tijdens de aanlegwerkzaamheden van de
ecovallei. Volgende maatregelen worden geadviseerd :

7.4.6.2

•

geluidsschermen onmiddellijk voorzien bij de aanleg van het viaduct met andere woorden vóór men met het ondergraven van het viaduct start;

•

de afvoerroute voor grind en bouwzand maximaal in de ontginningsput zelf voorzien. Met de uitbaters van de zandgroeve Berg dient te worden
gezocht naar een haalbare route afgestemd op de ontginningsfasering van groeve Berg;

•

de afgraving van de teelaardelaag en de afdek dient te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen.

Milderende maatregelen
Afvoer delfstoffen via groeve Berg en Weg naar Heiwijk
Om de Weg naar Heiwijk te bereiken dient de toegangsweg tot groeve Berg te worden behouden. Tussen projectgebied van de ecovallei en de toegangsweg
tot groeve Berg dient het transport te gebeuren via een aanvoerweg gesitueerd binnen de contouren van de groeve Berg en de contouren van het gekozen
valleiscenario.
Om de afvoer via het noorden te kunnen realiseren dient de realisatie van de ecovallei, na de aanleg van het viaduct, daarom gefaseerd te gebeuren :
•

Eerst afgraving van de zone ten noorden van de autosnelweg;

•

Vervolgens de doorsteek onder het viaduct;

•

Tenslotte afgraving van de zone ten zuiden van de autosnelweg met afvoer van delfstoffen doorheen de ecovallei richting groeve Berg.

De afvoerroute binnen de groeve Berg, tussen de ecovallei en de toegangsweg tot de groeve Berg dient te worden gekozen in overleg met de exploitant van
groeve Berg, afgestemd op de ontginningsfasering.
Absorberend geluidsscherm
Aan weerszijden van het viaduct zal een geluidsscherm worden voorzien. Het geluidsscherm bestaat uit absorberend materiaal aan de wegkant. Het is 250 m
lang en heeft een hoogte van 3 m boven het maaiveld van het wegdek (brug).
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Wanneer op enkele plaatsen, over beperkte lengte, doorzichtige geluidsschermen worden voorzien met het oog op de zichtbaarheid van de ecovallei vanaf
het viaduct, vormt dit geen probleem voor de efficiëntie van de akoestische afscherming.
Geluidsarm wegdek ter hoogte van viaduct
Om het standstill principe te respecteren is het noodzakelijk een geluidsarm wegdek te voorzien ter hoogte van de viaduct. Het type SMA-D is een geluidsarm
wegdek. SMA staat voor Steenmastiekasfalt en de types vertegenwoordigen verschillende steengradaties. SMA is een type wegdek dat veel binnenstedelijk en
op provinciale wegen wordt toegepast. De werking van dit (dichte) wegdektype is gebaseerd op een goede verhouding tussen de micro/macrotextuur en de
macro/megatextuur. Volgens geluidsmetingen uitgevoerd door de Vlaamse Overheid zorgt dit type wegbedekking voor een reductie van 1 dB(A) ten opzichte
van het gehanteerde referentiewegdek dat te wijten is aan de reductie van het rolgeluid.
Zachte recreatievormen toelaatbaar binnen ecovallei
Verstoring van de ecovallei wordt beperkt door enkel zachte recreatievormen toe te laten in de ecovallei. Wandelaars, ruiters en mountainbikers kunnen in
principe. In overleg met het Nationaal Park Hoge Kempen wordt het recreatieve pad doorheen de ecovallei vormgegeven en wordt gezocht naar de beste
aansluiting van het pad bij bestaande routes. Harde randvoorwaarde is dat verharde paden uitgesloten zijn.
Beperken verkeershinder ten gevolge van afvoer delfstoffen in Maasmechelen
Voor de afvoer van bouwzand (rechtstreeks naar klanten) en de eventuele afvoer van grind naar andere grindverwerkingsinstallaties wordt voorgesteld om
het vrachtverkeer te kanaliseren naar de primaire weg N75, dus in westelijke richting op de N763 Steenweg naar As door vrachtwagenverkeer in oostelijke
richting te verbieden. Op die manier wordt verkeershinder in Maasmechelen beperkt.
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Globale afweging valleiscenario’s
In onderstaande tabel zijn per discipline de verschillen in effectbeoordeling tussen de 2 uiterste valleiscenario’s beschreven.

EFFECTGROEP

ECOVALLEI VOLGENS RECHTDOORSCENARIO

ECOVALLEI VOLGENS BOCHTSCENARIO

Verlies onverstoord bodemprofiel

11,85 ha onverstoorde podzolbodems gaan verloren

27,86 ha onverstoorde podzolbodems gaan verloren

Volume delfstoffen

2 mio m³ grind en bouwzand

4 mio m³ grind en bouwzand

Volume niet-commercialiseerbaar materiaal dat ingezet
kan worden in zuidelijke zone groeve Berg

250.000 m³ afdekgrond, teelaarde en spriet

600.000 m³ afdekgrond, teelaarde en spriet

Verlies waardevolle natuur : verlies oude gerijpte en
goed beheerde droge heide en verlies habitats voor
belangrijke soorten : Negertje, Roodborsttapuit, Geelgors

Verlies van 3,6 ha waardevolle droge heide, al dan niet
met boomopslag

Verlies van 19 ha waardevolle droge heide, al dan niet
met boomopslag

Ontwikkeling waardevolle natuur

Om landschappelijk inpasbare vallei te realiseren zal de
ruimte bijna volledig worden ingenomen door de
valleiflanken zodat slechts zeer beperkte oppervlakte
oeverstroken, met grondwaterafhankelijke natte natuur,
wordt ontwikkeld.

Afhankelijk van de ruimte-inname door de valleiflanken
zal tussen 0,7 en 6 ha grondwaterafhankelijke natte
natuur ontwikkelen. Ecologisch meest gewenst is een
ecovallei met brede basis waardoor 6 ha natte natuur
wordt gecreëerd.

5) In natte sfeer :
a) 0,22 ha pioniervegetatie natte heide met
bijbehorende soorten
b) op termijn ce met bijbehorende soorten

5) In natte sfeer :
a) 6,03 ha pioniervegetatie natte heide met
bijbehorende soorten
b) op termijn ce met bijbehorende soorten

6) In droge sfeer : 12,67 ha
a) overwegend ha/ha- met bijbehorende
soorten
b) gedeelte van die 12,67 ha wordt op termijn
cg/cg- met bijbehorende soorten

6) In droge sfeer : 25,04 ha
a) overwegend ha/ha- met bijbehorende
soorten
b) gedeelte van die 25,04 ha wordt op termijn
cg/cg- met bijbehorende soorten

7) Plasjes op hellingen Ao met bijbehorende
soorten : aantal plasjes kleiner dan in
bochtscenario tgv beperkte oppervlakte vlakke
delen van valleiflanken

7) Plasjes op hellingen Ao met bijbehorende
soorten : aantal plasjes groter dan
rechtdoorscenario tgv grotere variatie in
valleiflanken

8) Habitats warmteminnende heidefauna :

8) Habitats warmteminnende heidefauna :

5) In natte sfeer :
a) pioniervegetatie natte heide met
bijbehorende soorten : Rugstreeppad,
Vinpootsalamander, Zanddoorntje, Carabus
nitens en andere loopkevers, tal van libellen
b) natte heide ce met bijbehorende soorten :
Rugstreeppad, Vinpootsalamander,
Zanddoorntje, Carabus nitens en andere
loopkevers, tal van libellen
6) In droge sfeer :
a) pioniervegetatie ha/ha- met bijbehorende
soorten : Boomleeuwerik, Heivlinder,
Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel, Bronzen
zandloopkever
b) op termijn cg/cg- met bijbehorende soorten :
gladde slang
7) Plasjes op hellingen Ao met bijbehorende
soorten : Rugstreeppad (in pionierplassen),
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aandeel zuidelijk georiënteerde hellingen is in
het rechtdoorscenario nihil

aandeel zuidelijk georiënteerde hellingen is in
het bochtscenario zeer groot

8) Habitats warmteminnende heidefauna :
aandeel zuidelijk georiënteerde hellingen
Connectiviteit

Dichterbij het ecoduct gelegen zodat het netto-effect van
dit scenario kleiner is

Hogere complementaire waarde aan de ecoduct

Ecohydrologische effecten

Geen

Geen

Geluidshinder fauna

Rechtdoorscenario met geluidsschermen veroorzaakt
een verbetering van het akoestische klimaat in de groeve
Opgrimbie en de groeve Berg, met geluidsniveaus die
onder de 55 dB(A) blijven.

Bochtscenario met geluidsschermen veroorzaakt een
verslechtering van het akoestische klimaat in het
zuidelijke deel van groeve Berg en in het noordelijke deel
van groeve Opgrimbie, met geluidsniveaus die lokaal 55
tot 60 dB(A) bedragen.

Om stand still te garanderen is één milderende maatregel
nodig :

Om stand still te garanderen zijn twee milderende
maatregelen nodig :

-Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan
weerszijden van de viaduct.

-Een absorberend geluidsscherm van 250 m aan
weerszijden van de viaduct;
-Een wegdek ter hoogte van de viaduct van het type
SMA-D.

Lichthinder fauna

Ter hoogte van het viaduct mogen geen verlichtingspalen
worden voorzien.

Ter hoogte van het viaduct mogen geen verlichtingspalen
worden voorzien.

Directe verliezen landschap

Historische heide, natuurlijk reliëf, oude hakhoutstoven
wintereik gaan verloren

Historische heide, natuurlijk reliëf gaan verloren maar
oude hakhoutstoven wintereik kunnen gespaard worden

Landschappelijke beleving

Artificiëler landschap.

Natuurlijker landschap : grotere variatie in zichten.

Zeer beperkte mogelijkheid om variatie te verhogen :
ruimte te beperkt om variatie in hellingen te voorzien.

Afwisseling van hellingen leidt tot grotere variatie en
verhoogde belevingswaarde.

18 maanden

39 maanden

Duur van verkeershinder en verstoring door afvoer
delfstoffen, bij aanname van ontginningsritme afgestemd
op
huidige
verwerkingscapaciteit
nabijgelegen
grindinstallaties
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Globale afweging brugvarianten
De gecombineerde oplossing (variant 3) die vanuit de technische haalbaarheidsstudie de voorkeur kreeg, namelijk de variant met bruglengte van 180 m en
met 2 ondersteuningen, wordt ook in de milieubeoordeling weerhouden als voorkeurvariant. Doorslaggevend zijn :
•

Deze brugvariant vereist het minst aantal ondersteuningen. Bij variant 1 zijn de palen wel 30 cm slanker. Deze variant vereist echter dubbel zoveel
steunpunten. Het dikker brugdek van variant 3 werkt ook minder landschapsverstorend. Voor de recreanten van de vallei is de kijkafstand tot het
brugdek immers groot waardoor het dikker brugdek niet storend ervaren zal worden. De palen van brugvariant 3 zijn cilindrisch. Deze uitvoering
zorgt ervoor dat ook onder de brug de visuele verstoring beperkt blijft in tegenstelling tot de rechthoekige steunpalen van variant 2. De palen van de
brug zullen in een zandkleurige beton uitgevoerd worden. Hierdoor wordt de visuele verstoring van de viaduct bijkomend beperkt.

•

Er bestaan geen precieze kengetallen voor de breedte van een passage onder een viaduct. Op basis van de informatie in paragraaf 5.4.2.3 zou 60 m
als minimum moeten volstaan. Een breedte van 100m is zeer geschikt. Meer is steeds beter vanuit ecologisch oogpunt, maar niet nodig. De 3
brugvarianten zijn m.a.w. alle 3 geschikt om de ecologische verbinding te realiseren. Een grotere vrije breedte door een beperkt aantal
overspanningen is te verkiezen waardoor de variant 3 met slechts 2 ondersteuningen en een brede centrale overspanning van 70 m de voorkeur
krijgt vanuit ecologisch oogpunt.

7.5

Leemten in de kennis en monitoring

7.5.1

Water : onzekerheden grondwatermodel dat basis vormt voor plaspeil groeve Berg
De hydrologische modellering opgenomen in het MER en uitgebreid met de geohydrologische studie plaspeilen groeven Berg en Mechelse Heide Zuid van
2008 omvat een aantal onzekerheden in de aannames die kunnen leiden tot een fout op de effectvoorspelling. Onzekerheden zijn o.a. de doorlatendheid van
het herstructureringsmateriaal, de klimatologische omstandigheden, het ontginningsritme en de fasering van ontginning, Om de ontginning van groeven Berg
en Mechelse Heide Zuid te kunnen bijsturen in de mate dat belangrijke afwijkingen ten opzichte van het voorspelde gemeten worden, werd in het MER van
2005 voorgesteld zowel de plaspeilen in alle groevevijvers als de jaarlijkse voortschrijding van de ontginning en herstructurering onder de waterspiegel op te
volgen. Bovendien legde de milieuvergunning een geohydrologische studie op die zekerheid moest geven over deze waterpeilen. Ondertussen is deze
geohydrologische studie (opgenomen in bijlage) uitgevoerd en voert SCR Sibelco een monitoringcampagne uit van de waterpeilen in het gebied rondom de
groeve Berg en worden de resultaten van die meetcampagnes regelmatig voorgelegd aan een in de milieuvergunning gedefinieerde werkgroep.

7.5.2

Detailmodellering van grondwatertafel(schommelingen) in projectgebied ecovallei moet duidelijkheid geven over eindniveau afgraving
De grondwatertafel in het projectgebied van de geplande ecovallei wordt bepaald door de plaspeilen van groeve Berg en groeve Opgrimbie. Deze peilen
bedragen volgens de in 2008 uitgevoerde ‘Geohydrologische studie plaspeilen groeven Berg en MHZ’ op het moment van realisatie van de ecovallei : 61,9 m
TAW voor groeve Berg en 61 m voor groeve Opgrimbie. Het grondwaterpeil in de tussenliggende zone zal zich instellen op een niveau tussen beide peilen in.
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De gegevens van het grondwatermodel (beschikbaar naar aanleiding van het MER voor groeve MHZ (2005)) en de Geohydrologische studie plaspeilen (2008)
zijn voor het projectgebied ecovallei te ruw om de grondwatertafel voldoende nauwkeurig af te leiden. Een modellering van deze grondwaterpeilen is in het
kader van voorliggend MER niet gebeurd. Het is aanbevolen om een gedetailleerde lokale grondwatermodellering uit te voeren als eerste stap in de
ontwerpfase, in het kader van de nog op te maken inrichtingsstudie als het valleiscenario bekend is en beide plassen hun eindpeil hebben bereikt. In functie
daarvan is het wenselijk om in de toekomstige vallei enkele peilbuizen te plaatsen. Hiermee kunnen enkele controlemetingen gebeuren om het reeds
bestaande grondwatermodel te verfijnen en te actualiseren. Het detailgrondwatermodel dient zodanig te worden opgebouwd dat een goede vergelijking kan
worden gemaakt tussen de actuele hydrologie en de standplaatscondities van vochtige heide (doeltype; te ontwikkelen in de vlakke zone onderaan de vallei).
Uit de vergelijking van beide kan worden berekend hoe de vallei moet opgebouwd zijn (~toekomstige maaiveldhoogte). Hiervoor is het wenselijk dat een
niet-stationair (of tijdsafhankelijk) model wordt opgemaakt zodat een inzicht wordt verkregen in de seizoenale grondwatertafelschommelingen.

7.5.3

Flora en fauna : nood aan monitoring
Om na te gaan of de ecovallei na realisatie volgens het meest duurzame ontwerp weldegelijk tegemoet komt aan de vooropgestelde ecologische
doelstellingen, is door de deskundige flora en fauna een uitgebreid monitoringprogramma voorgesteld.

7.5.4

Landschap : archeologisch onderzoek
De CAI is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat verborgen
zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van deze inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of
afwezigheid van archeologische sporen kan enkel met verder onderzoek (te concretiseren in het verdere planningsproces) vastgesteld worden.
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Geluidshinder tijdens aanlegfase : effect van 2 kranen en vrachtwagen op het omgevingsgeluid
1:15.000

P:\Projecten\10383_Ecovallei\GIS\Maps\10383_krt_018A_geluidshinder_aanlegfase.mxd

Zoekzone aanleg ecovallei
Groeves volgens gewestplan

Geluidscontouren (dB(A))
Groeve Berg

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

www.geovlaanderen.be

Groeve Opgrimbie

Kaart° 6.2

o

Geluidseffect van bochtscenario ecovallei zonder geluidsschermen
1:15.000
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Kaart° 6.3

o

Geluidseffect van bochtscenario ecovallei met geluidsschermen
1:15.000
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Kaart° 6.4

o

Geluidseffect van rechtdoorscenario ecovallei zonder geluidsschermen
1:15.000
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Kaart° 6.5

o

Geluidseffect van rechtdoorscenario ecovallei met geluidsschermen
1:15.000
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Praktische leidraad bij publieke inspraak
Waarom reageren?
Op basis van dit kennisgevingsdossier worden alle betrokkenen uitgenodigd om hun visie te geven op de volledigheid van het geplande onderzoek. Het is de
bedoeling dat er uit de inspraak zoveel mogelijk bruikbare ideeën komen om het milieuonderzoek te verbeteren en/of te vervolledigen. Het publiek, alsook
het maatschappelijk middenveld en alle andere betrokken instanties, krijgen de officiële en wettelijk opgelegde mogelijkheid om aanvullingen te geven over
de benodigde inhoud van de milieubeoordeling en in het bijzonder over noodzakelijk te onderzoeken effecten en te bestuderen alternatieven.

Hoe reageren?
Gedurende een periode van 30 dagen kunnen opmerkingen en aanvullingen ingediend worden. Hiervoor kan eventueel gebruik gemaakt worden van het
inspraakformulier dat op de website www.mervlaanderen.be kan gedownload worden.

Nuttige reacties om op te nemen in de richtlijnen zijn reacties met betrekking tot.:
o

mogelijke alternatieven (andere locatie, andere nabestemming, ...)

o

mogelijke effecten waarvan niet in het kennisgevingsdossier vermeld wordt dat ze onderzocht zullen worden

o

bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het plan (monumenten en landschappen, fauna en flora, landbouwgebieden,
speelterreinen,...) waarop het plan een impact kan hebben en waarvan het kennisgevingdossier geen melding maakt,...

Reacties zoals "ik ben tegen het project", "ik wil niet dat het project doorgaat", ... kunnen dus geen bijdrage leveren tot de richtlijnen.
Formele bezwaarschriften en petities kunnen niet ingediend worden in dit stadium van de procedure, dit kan wel later bij de aanvraag van de
bouwvergunning. U kan dan gebruik maken van het afgewerkte MER om uw bezwaren beter te onderbouwen.
Gelieve op het inspraakformulier, op de brief of mail duidelijk aan te geven op welk dossier uw opmerkingen betrekking hebben.

Waar inspraakreactie indienen?
Opmerkingen en/of suggesties kunnen via e-mail of schriftelijk via de post worden bezorgd op onderstaand adres:
Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Dienst MER
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
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mer@vlaanderen.be

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?
Uw suggesties, aanvullingen en bemerkingen op de – in het kennisgevingsdossier voorgestelde – invulling van het finale MER-rapport worden door de Dienst
milieueffectrapportage gebundeld en verwerkt in richtlijnen. De richtlijnen vormen een aanvulling op het kennisgevingsdossier. In de richtlijnen wordt
vermeld wat er nog bijkomend onderzocht moet worden en op welke manier dit moet gebeuren. Datgene wat in de richtlijnen gevraagd wordt, moet
opgenomen worden in het finale MER-rapport.
De richtlijnen worden ondermeer betekend aan het college van burgemeester en schepenen van alle steden en gemeenten waar de kennisgeving ter inzage
gelegen heeft en kunnen daar opgevraagd worden. De richtlijnen worden ook op de webstek www.mervlaanderen.be geplaatst.
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Standpunt departement RWO Afdeling Ruimtelijke Planning - MER Ecovallei Maasmechelen – relatie met opmaak gewestelijk
RUP
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Boorbeschrijvingen 5 boringen in projectgebied uit 2009
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Geohydrologische studie plaspeilen groeven Berg en MHZ (2008)
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(1) Iso gecertificeerd voor adviesverlening, studie en ontwerp van gebouwen, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening. Detachering van projectmedewerkers.
Dit document is afgedrukt op 100% gerecycleerd papier

10383 | ProjectMER

ECOVALLEI

J:\projecten\10383_Ecovallei\Rapportage\Rapporten\04_Definitief_PlanMER\Dienst MER\10383_RAP_Eindrapport_20120213.doc

