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Voor elk thema is er : 

• Een voorstelling van de resultaten van 

het MER 

• Mogelijkheid tot vragen en reacties 



Voorstelling 
projectteam 



Agentschap Wegen en Verkeer 

• Projectmanager Ben Janssens 

• Ingenieur Geluid Barbara Vanhooreweder / Ann Buytaert 

 

 

Studiebureau Arcadis 

• Projectleider Marc Corstjens 

• MER - team Hanne Carlens 

• Ingenieur Geluid Filip Verbandt 

 

Participatiebureau Createlli 

• Gitte Loos / Siel Van Eekert 

• Jan De Kezel 
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Het project in een 
notendop 



Het project in een notendop 
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● 13 km spitsstroken 
 
● Fase 0: spitsstroken Lummen - Beringen 

• Uitgevoerd tussen 2018 en 2020 
• In gebruik sinds 28 september 2020 

 
● Fase 1: Beringen tot benzinestation in Tessenderlo 

• Al enkele pechhavens aangelegd 
• Verder pechhavens nodig 
• Portieken voor dynamische signalisatie 
• Timing nog niet vast 

 
● Fase 2: verder tot aan complex Ham 

• Verdere aanleg pechhavens 
• Portieken voor dynamische signalisatie 
• Aanpassingen complex Tessenderlo (25a) 
• Mogelijks aanpassingen Beringen (25) en Ham (26) 
• Timing nog niet vast 



Complex 26 Beringen 

Brugpijler Beverlosesteenweg 

Omlegging van invoegstrook rond brugpijler 



Complex 25a Tessenderlo 

Richting N73 

Total 

Nieuwe invoegstrook 



Complex 25a Tessenderlo 

Opbraak bestaande oprit 

Aanleg nieuwe oprit 

Afsluiten bestaande parallelweg 



Complex 25 Ham 

Binnen bestaand project: 

• Spitsstrook gaat over in bestaande afrit 

  

Lopend parallel dossier 

• Aanpassing op- en afrit complex 25 op LT 

• In functie van kruispunt Staatsbaan 

  



Het project-MER 
milieueffectenrapport 



Inhoud van het MER-onderzoek 

• Mobiliteit 
• Algemeen 
• Ingrepen complexen Beringen 26, Tessenderlo 

25a en 25 Ham 
• Leefbaarheid rond de E 313 

• Lucht 
• Geluid en Trillingen 
• Gezondheid  
• Ruimte 

• Milieu-impact: 
• Bodem 
• Water 
• Biodiversiteit 
• Landschap, Bouwkundig Erfgoed, Archeologie 
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Deze infosessie: 

 

• Presentatie van de 

bevindingen van het 

MER-onderzoek 

• De reacties gaan mee 

als input van het 

scopingsadvies van de 

dienst MER 



Mobiliteit 
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Mobiliteit in het MER - algemeen 

Het MER onderzocht de verkeersdrukte en veiligheid, en vergeleek de situatie 
zonder en met spitsstroken, zowel  voor de E313 als de secundaire wegen. 
 

De resultaten in het kort: 
 

AANLEG 
• spitsstroken: impact is beperkt negatief - 2 versmalde rijstroken op E313 
• op- en afrittencomplexen: negatief - tijdelijke afsluiting met omleiding (vgl zomer 2020 Beringen) 
 
EXPLOITATIE OP DE E313 - SPITSSTROKEN ... 
• tot aan afrit Total: aanzienlijk positief tijdens de spits 
• tot aan afrit Ham: aanzienlijk positief tijdens de spits 
• veiligheid: de impact is verwaarloosbaar 

 
EXPLOITATIE OP DE SECUNDAIRE WEGEN 
• spitsuren: afhankelijk van de weg: van aanzienlijk positief tot verwaarloosbaar 
• daluren: beperkt positief tot verwaarloosbaar 
• veiligheid: beperkt positief 

 
 



Aanzienlijk positief? 



Aanzienlijk positief op de E313 
Kritische 
verzadigingsgraden > 
80% = kritische 
grenswaarde 
 
Referentiesituatie 
2030 zonder 
spitsstroken: tot 98% 
in avondspits 

Situering kritische verzadigingen E313 - referentiescenario 2030 (zonder spitsstroken) 



Aanzienlijk positief op de E313 

Referentiesituatie 
2030 met spitsstroken 
tot Total: 
 
max 81% in avondspits 
op het traject met 
spitsstroken 
 
Probleem verschuift 
tot voorbij Total (met 
max 105%) 

Situering kritische verzadigingen E313 - Scenario met spitsstroken tot aan afrit Total 



Aanzienlijk positief op de E313 
Referentiesituatie 
2030 met spitsstroken 
tot Ham: 
 
max 79% in avondspits 
 
Nog steeds kritisch 
voorbij Ham 

Situering kritische verzadigingen E313 - Scenario met spitsstroken tot aan complex Ham 



Aanzienlijk positief op secundaire wegen 

Op de secundaire 
wegen 
 

Rood: toename 
aantal voertuigen/h 
 

Groen: afname 
aantal voertuigen/h 
 

Vooral minder 
verkeer op N717 thv 
Gestel, Geneiken 
tijdens spits 



Mobiliteit: 
 
Verdere vragen of 
opmerkingen? 



Vragen en antwoorden 

Nu zien we in de afgelopen 6 jaar tijd een stijging van verkeer van meer dan 15%, waaronder meer vrachtwagens. Zal in toekomst 

het verkeer afnemen of toenemen? 

Over het algemeen zal er volgens de voorspelling een toename zijn van het verkeer. Omdat de maximale capaciteit van de snelweg al bijna 

bereikt is, is de toename tijdens de klassieke spitsuren beperkter maar de ochtend- als de avondspits zullen uitspreiden in de tijd; vanaf 5 

uur is er een duidelijke toename. 

 

Hoeveel toename in de avondspits voorzien jullie op E313 tegen 2030? 

Tegenover de huidige situatie zal er in 2030 in de avondspits een toename zijn richting Luik  van 200 pae (personenauto-equivalent) t.o.v. 

2345 nu en een toename van richting Antwerpen een toename van 600 pae t.o.v. 2773 nu. Dat is een toename met 9% richting Luik en met 

22% richting Antwerpen. 

 

Hoeveel toename in de avondspits op de E313 voorzien jullie op korte termijn? 

In de studie is enkel de situatie in 2030 met spitsstroken en de situatie in 2030 zonder spitsstroken vergeleken. Situaties in toename van 

verkeer en bijbehorende toename van geluidshinder op kortere termijn zijn niet onderzocht of vergeleken. 

 

 



Vragen en antwoorden 
 

Extra vraag om verklaring: hoe komt het dat het ontwerp-MER een afname vermeldt in verkeer in de ochtendspits, maar wel een 

toename in verkeer is in de avondspits? 

Verdere verduidelijking van de mobiliteitsdeskundige na de infosessie (dit is intussen verduidelijkt in het project-MER): 

De afname beperkt zich tot één moment in de ochtendspits (7u). Die daling wordt teniet gedaan door de toename tijdens de overige 

spitsuren. De berekeningen in de disciplines geluid, lucht en gezondheid gebeuren op basis van een periode van 24 uur. 

 

Hoe vermijden dat de problemen bij de ploegenwissel bij Nike heel erg worden tijdens de werken? 

De spitsstroken worden eerst aangelegd tot afrit Ham. In een andere studie (ook bij Arcadis maar een apart project) wordt er specifiek 

gefocust op de problematieken van op/afrit Ham en om deze op/afrit opnieuw aan te leggen. Dat dossier is nog niet ver genoeg gevorderd 

om daarover te communiceren. Maar de problematiek is wel belangrijk. 
 

Een vraag over de spitsstrook zelf: waarom loopt die nu plots door tot Ham? 

De spitsstrook loopt verder tot afrit 25. Dat is altijd zo voorzien, het plan is exact hetzelfde als wat we vorige herfst toonden bij de 

aanmelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vragen en antwoorden 
Wat gebeurt er met de bruggen waar spitsstroken worden aangelegd? 

Het verbreden van alle bruggen is geen optie. De spitsstroken zelf lopen door ter hoogte van een brug. Wel zijn er 2 specifieke situaties ter 

hoogte van bruggen wat betreft de invoegstroken: 

1. De brug van de E313 over de Genenbosstraat net voorbij  de oprit 25a Tessenderlo, richting Antwerpen. Er is op de brug wel plaats 

voor 2 rijstroken plus een spitsstrook. Er is geen plaats om naast de spitsstrook nog een extra invoegstrook van de oprit 25a te 

voorzien. Daarom wordt de oprit anders aangelegd zodat de invoegstrook dichter bij de N73 begint en lang genoeg is om al voor de 

brug op te houden, zodat wagens voldoende afstand hebben om tijdig te kunnen invoeren voor de brug, en de brug niet moet 

worden verbreed. 

2. In Beringen ligt de brug van de Berverlosesteenweg over de E313 dicht bij de oprit Beringen richting Antwerpen. Ter hoogte van die 

brug moet er wel EN een invoegstrook EN een spitsstrook liggen. Gezien er niet voldoende plaats is tussen de pijlers van de brug, 

zal de invoegstrook van de oprit achter de brugpijler liggen. 

 

Is de digitale signalisatie al geplaatst?  Er zijn spitsstroken die momenteel niet uit dienst kunnen genomen worden of met een 

rood kruis aangegeven kunnen worden, en permanent gebruikt worden door iedereen. 

Dit was effectief een tijdje zo, maar momenteel staat de dynamische rijstrooksignalisatie er. Ze werd in dienst genomen eind september 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leefbaarheid: 
 
Geluid en trillingen 



Kalibratiemetingen 
op 11 locaties  

Korte metingen om de 
nauwkeurigheid van de 
berekeningen te testen. 
 
Langdurige metingen heeft 
geen zin tijdens de COVID-
periode 



Referentiesituatie 
2030  

Berekening van het model 
zonder spitsstroken 
 
Het model houdt rekening met 
een worst-case scenario (wind in 
de richting van de ontvanger). 
 
Model versus metingen: 

- Gemiddeld 1dB(A) afwijking 
(+/-) 

- Tot max 4dB(A), model 
strenger dan metingen 

 
 
 
 



Verschilkaart Lden  

Lden= day evening night gewogen 
gemiddelde 
 

Conclusie: 
 

- Verschil volgens model is langs 
het hele traject is kleiner dan 
1dB(A): niet of nauwelijks 
hoorbaar 
 

- Wel lokale verschillen ter 
hoogte van de nieuwe 
complexen 
 

- Absolute waarden zijn hoog in 
2030 (vorige pagina) 



2030 Lnight  

Absolute waarden zijn hoog in 
2030 
 
Voorbeeld: 
verkaveling Zwanenbergstraat 



Onderzoek waar geluidsschermen zinvol 
zouden kunnen zijn  

 
Richtlijn om investeringen in geluidsschermen in heel Vlaanderen fair te 
verdelen 
 

1. Minimaal geluidsniveau: wooncluster van minstens 5 woningen, 
minder dan 100 m van de rand, maximaal 60 m van elkaar. Alle 
woningen min LAeq,dag 60 dB(A) , 1 woning min LAeq,dag 65 dB(A) 

2. Minimum effectiviteit: 
• reductie 12 dB(A) voor woningen 30 m, 10 dB(A) 50 m van rand 
• Voldoende plaats (140° regel), geen onderbrekingen. 
• Niet voor woningen verder dan 100 m. 



Clusters  

Kaart met clusters waar men wil 
meten 

Geneiken 

Zwanenberg 

Terlaak 

Genebos Ham 

Staatsbaan 

Geluidsscherm al aanwezig  



Geluid: 
 
Verdere vragen of 
opmerkingen? 



Vragen en antwoorden 
Na enkele ingrepen in verleden ter hoogte van Beringen (plaatsen geluidsschermen aan andere kant, toevoegen spitsstrook, beton 

i.p.v. asfalt) is geluidsoverlast gestegen. Mevrouw heeft zelf gemeten & data doorgegeven aan stad Beringen. Stad Beringen heeft 

dit aan de dienst MER doorgegeven. 

Wat wordt er gedaan met deze data? Hebben jullie dit ontvangen en verwerkt in dit rapport? 

Naar aanleiding van de MER-studie is er in de herfst navraag gedaan bij alle gemeenten naar alle klachten m.b.t. geluidsoverlast 

door de autosnelweg. Alle klachten zijn opgevraagd en meegenomen in rapport. 

 

Hoe kan het dat zelfs in volle corona tijdens deze subjectieve beleving van geluidsoverlast zo hoog zijn? 

Niet alleen de hoeveelheid verkeer of de snelheid van het verkeer bepaalt de geluidsoverlast. Er is ook een invloed van 

weersomstandigheden die zorgen voor meer of minder geluidsoverlast. Als de wind naar je woning blaast, dan kan het mogelijk zijn 

dat er meer geluid is. Verder geeft een nat wegdek meer geluid dan een droog wegdek. Bij het meten van geluidshinder voor een 

studie wordt er daarom voor de vergelijkbaarheid enkel gemeten bij droog wegdek en bij wind naar meetzone toe. 

 

Hoe kan het dat na het plaatsen van geluidsschermen aan de andere kant van autosnelweg, wij als bewoners van de zone waar 

geen geluidsschermen staan, een verhoging van geluidsoverlast merken? 

Normaal gezien zou het verhogen van geluidsoverlast aan de andere kant na het plaatsen van geluidsschermen niet mogelijk zijn. De 

schermen zijn ook geluidsabsorberend en niet geluidsreflecterend. De geluidsabsorptie wordt effectief ook gecontroleerd bij plaatsing. In 

onze controlerapporten bij indienstname blijkt dat de schermen voldoen aan de norm voor geluidsabsorptie. Maar als men dit zo ervaart, dan 

willen we die ervaring niet tegenspreken. 

 

Kan er standaard gekozen worden voor schermen aan 2 kanten? 

Dat denk ik niet, aangezien de kostprijs voor zo een scherm heel hoog is. We gaan de problematiek i.v.m. de geluidsschermen dieper 

onderzoeken en bekijken dan de mogelijkheden, voor elke kant van de snelweg. 

 

 



Vragen en antwoorden 
Op welke basis is dan beslist om ter hoogte van Beringen aan 1 kant (Paal) wel geluidsmuren te zetten en aan de andere kant niet? Wij wonen in 

de zwanenbergstraat en het kan toch niet zijn dat aan onze kant het geluid minder is geweest dan aan de andere kant waar de schermen staan. 

Waarom wordt er dan beslist om maar aan 1 kant schermen te plaatsen? 

De zone ten Westen van de E313 was opgenomen in een prioriteitenlijst (cfr. het actieplan geluid voorvloeiend uit de Vlaamse geluidskaarten). Een zone is 

prioritair wanneer en/of zeer hoge geluidsniveaus worden gemeten en/of zeer veel woningen dicht bij autosnelweg liggen. Hoe hoger de score is, hoe meer 

prioritair de zone is. Deze zone ten Westen was toen prioritair, de zone ten Oosten niet. Nu wordt dit wel opnieuw bekeken. 

 

In 2014 werd bij 9 woningen in Geneiken metingen uitgevoerd: 5 van de 90 woningen hadden tussen 60 en 65 dB(A) en 2 boven de 65 met 

hoogste 73. Volgens de statistische geluidsbelastingskaarten goedgekeurd door de Vlaamse Regering liggen alle straten nu in gebied rood of 

donker rood (boven 70 dB(A)). De problematiek is voorbije jaren gestegen (cfr. 2014 & 2019). Wanneer wordt opnieuw gemeten om 

benchmarking te doen? 

Eerst een toelichting bij geluidsbelastingskaarten: elke 5 jaar worden deze kaarten vernieuwd met als doel om strategische beslissingen te maken. Deze 

kaarten zijn niet voldoende gedetailleerd en worden in eerste instantie niet gebruikt om te werken op schaal van woonwijk of woningencluster, wel om de 

grootste knelpunten over heel Vlaanderen in kaart te brengen en zo de beleidsrichting te bepalen.  

We plannen nu wel om geluidsmetingen te doen ter hoogte van de woningclusters die in aanmerking komen. 

 

In verleden kwam er een negatieve respons op een aanvraag tot plaatsen van geluidsschermen, door negatieve kosten-baten bij plaatsen van 

geluidsschermen. Vraag naar uitleg waarom kosten-baten analyse te negatief is om geen geluidsschermen te plaatsen. 

Reactie op negatief advies in het verleden: het kan zijn dat er toen werd beslist dat geluidsschermen niet effectief zijn in uw geval. Dan worden er andere 

opties bekeken, zoals stille wegdek (stiller type van asfalt of beton). 

 

We hebben twijfels over de plaats waar er gemeten werd op de Zwanenberg. In verleden is er gemeten net achter de berm in plaats van in de tuin 

van bewoners. 

Metingen vinden normaal plaats op twee meter van de meest belaste gevel van de woning, op het niveau van de slaapkamer. Uw opmerking van 

specifieke locatie wordt meegegeven aan collega's die geluidsmetingen doen. 

 

 



Vragen en antwoorden 
Wij wonen er nog niet zo lang. Als er niemand was tijdens de vorige meting, kunnen ze niet op dezelfde plaats meten (owv afsluiting die wij 

geplaatst hebben). Kan dat op voorhand gecommuniceerd worden dat men komt meten? 

Uitleg over selectieprocedure om geluidsmetingen uit te voeren: Per woonzone worden er een tiental woningen uitgepikt, waarbij men de woningen uitkiest 

waar de geluidshinder potentieel het grootste is. Indien de woning bereikbaar is en de woning gekozen wordt, wordt dit mondeling gevraagd aan bewoners. 

Indien ze niet thuis zijn bij moment van prospectie, ontvangt u een brief. Enkel indien de bewoners van het huis hun akkoord gaan, zal de meting 

plaatsvinden bij die woning. Indien bewoners niet akkoord gaan, wordt er een andere woning in de woonzone gezocht om de geluidsmeting uit te voeren. 
 

Gaan jullie op dezelfde plaatsen meten als 2014 voor geluidsbelastingskaarten? Ja, men zal meten op dezelfde locatie als bij voorgaande metingen: 

om te kunnen vergelijken. 
 

Werd er ook gemeten ter hoogte van Tervant? Neen. Tervant ligt ver van de snelweg. 

Kunnen wij u ook uitnodigen om bij ons te komen meten voor bepaalde periode ? Neen, niet in het kader van onze normaal beleid: we meten waar er 

clusters van woningen binnen de 100m van de snelweg liggen (zie eerder slide). De woning van persoon ligt te ver van de snelweg, geluidsschermen 

zouden geen invloed hebben. 
 

Sinds dat het geluidscherm er staat ter hoogte van Beringen-Paal, hebben wij (op grote afstand t.h.v. van Beringen Acacia / Tervant) veel meer 

last van lawaai (vooral tussen 6 en 9u 's morgens en bij vochtig weer). Ik begrijp dat woningen verder dan 100m geen consequenties ervaren 

van een geluidscherm, maar het scherm lijkt de geluiden te weerkaatsen naar een andere richting. Bijna elke morgen (afhankelijk van de wind) 

ervaren wij geluidsoverlast. Ook andere  bewoners in de buurt ondervinden hetzelfde. Het gaat over de hoge tonen. Komt er ook hier een 

geluidsmeting? Er dient een globale geluidsmeting te gebeuren, want het zijn vooral de scherpe geluiden die voor overlast zorgen. 

Ik begrijp de frustratie en wil je ervaring niet tegenspreken, ik geef gewoon ons perspectief. Als er geluidsschermen worden geplaatst, worden er ook 

metingen gedaan aan de schermen wat betreft absorptie en reflectie. De geluidsschermen die wij plaatsen, zijn absorberend, en de schermen ter hoogte 

van Beringen zijn gecontroleerd en voldoen aan de norm.. De schermen die toch een beetje reflecterend zijn (bv doorzichtige schermen), bevinden zich 

niet in een woonomgeving. Normaal zou er dus geen overlast mogen zijn. Kan het aan een bepaalde windrichting of weersituatie liggen? Mee- of 

tegenwind kan in sommige situaties voor een verschil tot 20 dB(A) zorgen. 

 



Vragen en antwoorden 
Metingen naast een scherm zijn interessant voor degenen die naast de autostrade wonen. Maar geluid gaat veel verder dan 100m, zeker als het 

geen obstakel tegenkomt. In ons geval (Acacia/Tervant) is er alleen open vlakte tussen de E313 en de woonwijk. (reactie van de gemeente: Sinds 

de plaatsing van de geluidsmuren krijgen we hier vaak opmerkingen over, zowel van degenen die achter de geluidsschermen wonen als 

degenen die aan de andere kant wonen. Het lijkt of men meer tevreden was met de situatie daarvoor. Er dient toch eens bekeken te worden wat 

de invloed nu precies is van die geluidsschermen.  Ik denk dat er inderdaad gemeten dient te worden zowel vlakbij als verderaf...om het verschil 

te kunnen vaststellen!) 

In Nederland heeft men gelijkaardige opmerkingen gekregen. De wijk dient specifiek onderzocht te worden op deze invloeden, zeker voor regenachtig 

weer. We gaan dit geval specifiek moeten bekijken. Met de gewone aannames gaan we er niet komen. 

 

Het zou ook te maken kunnen hebben met de ondergrond van de autosnelweg (beton). Het is heel opvallend hoe het de laatste jaren is 

toegenomen. We horen een constant zoemend geluid. Er is iemand van de stad Beringen ter plaatse gekomen in de Acacialaan om mogelijks 

een meting te komen doen. Er zijn dus meerdere mensen die de overlast ervaren. Ik hoop dat de ernst gemeten kan worden in onze buurt, en 

niet enkel naast de autosnelweg. 

Er is inderdaad een verschil tussen beton en asfalt, maar ook weer niet altijd. Uit de metingen die wij gedaan hebben  (jaarl ijkse rolgeluidmetingen op het 

hele wegdek) , blijkt dat de betonmetingen op deze locatie gelijkwaardig scoren aan de asfaltmetingen. We moeten beton leggen omwille van 

stabiliteitsredenen. Sommige asfalttypes zijn akoestisch iets interessanter, maar asfalt is minder duurzaam dan beton. 

 

Als er geluidsschermen zouden geplaatst worden, komen die dan aan beide kanten van de autostrade? Ik zie in Geneiken precies maar aan een 

kant 'extra last'. Maar er is wel een probleem aan beide kanten van de snelweg. 

De kaart met punten van geluidservaringen komt uit de bevraging en heeft de geluidsproblematiek nog eens op de kaart gezet. Er is een overeenkomst 

tussen die kaart en waar we gaan meten, wellicht niet toevallig; maar het is niet het aantal reacties in die bevraging die bepalen waar er gemeten wordt om 

de mogelijkheid voor de geluidschermen te onderzoeken. De plaatsen waar gemeten wordt werden gekozen op basis van de richtlijn (de clusters). 



Vragen en antwoorden 
Ik zou toch nog graag een vraag stellen betreffende de clusters, bedankt! Begrip om objectivering van richtlijnen, maar waarom verschil in 

kiezen van clusters? In de woonzone van wie de vraag stelt – los van 50 m of 150 m afstand  - blijft er een grote overlast. 

Naarmate je verder van weg afgaat, wordt de geluidsdruk minder. We kiezen voor clusters binnen de 100 m enerzijds omdat de geluidsdruk daar het 

grootst is, anderzijds omdat het effect van geluidsschermen beperkt is in afstand, vanaf 100m is het effect al veel minder. 

 
 

Zal er in het bijkomend geluidsonderzoek rekening gehouden worden met de stijging in verkeer tegen 2030? 

Er wordt bij de metingen enkel rekening gehouden met wat in 2021 gemeten wordt, er wordt geen rekening gehouden met stijging in verkeer. Wel is het zo 

dat meer verkeer niet voor enorm veel extra geluid zorgt. Een significante toename van het verkeer van +25%, zou een stijging van het geluidsniveau 

geven van +1 dB(A), dat is het kleinst waarneembare verschil voor het menselijk oor.  

In het MER is er in de prognoses en tabellen wél rekening gehouden met stijging in verkeer in 2030. 
 

In voorbije jaren (2012 tot nu) merkten we verhoging van 50 dB(A) naar 60dB(A), met sterke toename na 2018, na toevoegen van de spitsstroken. 

Het gaat over de combinatie: toename verkeer, met duurzame beton, het soort verkeer dat toeneemt, met doorstroom van verkeer i.p.v. 

stilstaand verkeer. Al deze factoren samen zorgen voor een grotere stijging dan 3 dB(A). Is de situatie nu wel ernstig genoeg of wanneer is de 

situatie ernstig genoeg om geluidsschermen te plaatsen? 

Naar aanleiding van de toevoeging van de spitsstrook zal er geen geluidsschermen geplaatst; de studie wijst uit dat de spitsstroken zelf geen groot effect 

hebben (+ 1 dB(A)). Maar de situatie is duidelijk wel ernstig, daarom beveelt het MER aan dit te bekijken, vandaar de extra metingen binnen de 

voorschriften ons beleid voor geluidsoverlast. 
 

Is het niet verstandig om aan snelheidsverlaging te doen? 

Er loopt een onderzoek bij AWV m.b.t. snelheidsverlaging. Het reduceren van de snelheid heeft een heel beperkte impact. Bij een snelheidsbeperking van 

120km/h naar 90km/h daalt het geluidsniveau met slechts 1 dB(A) (kleinst waarneembare verschil voor menselijk oor). De vrachtwagens blijven in dat geval 

immers 90 km/h rijden. Bovendien is er dan ook een verschuiving van het verkeer richting secundaire wegen, dat geeft daar dan weer meer verkeer en 

geluid. Een verlaging van de snelheid van de vrachtwagens apart geeft een te groot verschil in snelheid tussen de voertuigen, en een verhoging in risico op 

verkeersongevallen. 



Vragen en antwoorden 
Waarom is de focus enkel op geluidsschermen en metingen enkel in functie van geluidsschermen? 

We focussen op plaatsen van geluidsschermen aangezien er op heden buiten geluidsschermen weinig opties zijn om geluid te verlagen. Mogelijke 

maatregelen: (1) de keuze voor wegdek is niet te veranderen; (2) snelheidsvermindering ligt niet in beslissingsmacht van AWV (3) de beperking van 

breedte en dikte van autobanden is bepaald op Europees niveau; andere methodieken zijn tevens niet mogelijk. 

Geluidsschermen is de meest efficiënte maatregel: een scherm levert een vermindering van 10 dB(A), op plaatsen waar het scherm over de volle lengte 

kan geplaatst worden. Een vermindering van 60 dB(A) naar 50 dB(A) is een halvering van geluid voor het oor. 

 

Bij het plaatsen van geluidschermen werk je aan de gevolgen van het probleem, terwijl één van de oorzaken van de geluidshinder het beton-

wegdek is. Kan er iets aan deze oorzaak gedaan worden, cfr. geen beton, maar fluisterasfalt. Waarom is er enkel op deze strook Lummen - Ham 

beton en niet in op andere stroken, bv. Voorbij de afrit Ham richting Antwerpen? 

In de strook tussen Lummen-Ham is er in verleden gekozen voor beton. Deze keuze was noodzakelijk voor de stabiliteit van het wegdek. Asfalt moet 

sneller vervangen worden dan beton (levensduur een kleine 10 jaar), wat dan weer leidt tot meer wegenwerken en extra overlast ten gevolge van deze 

wegenwerken. Belangrijke vermelding hierbij: de akoestische voordelen van asfalt gaan na enkele jaren snel achteruit, veel sneller dan beton. Op lange 

termijn is asfalt veel minder efficiënt. 

In verband met de asfalt tussen Ham en Antwerpen: Het stuk E313 tussen Ham en de Antwerpse ring zal in de toekomst ook vervangen worden door 

beton. Dit staat in het investeringsprogramma. 

 

Volgens een beslissing van AWV 26.05.11 moet stille wegverharding toegepast worden als minsten één van de volgende voldaan is: of per 

lopende km minstens 50 woningen met 60 dB(A) of per lopende km minstens 5 woningen met 70dB(A). Dus AWV houdt zich niet aan eigen 

woord? 

Toch wel. Hier wat extra informatie m.b.t. 'stille wegverharding' en richtlijnen. In heel Vlaanderen probeert men een wegverharding aan te leggen die even 

stil is; met een akoestische referentie en een afgesproken maximaal rolgeluid van 99 dB(A) (gemeten aan het wiel). Ofwel leg je een asfalt mengeling aan; 

ofwel leg je beton aan. Deze keuze is afhankelijk van doorgaand verkeer. Asfalt kan hier niet door het doorgaand verkeer. Men kiest dan voor tweelaags of 

gewapend beton, dat ook stil is. We doen elk jaar rolgeluidsmeting over heel Vlaanderen. De laatste metingen op de E313 t.h.v. Lummen-Beringen bleven 

onder de 99 dB(A). Men heeft toen inderdaad de richtlijn gevolgd. 

 

 

 



Vragen en antwoorden 
Wanneer zouden de metingen uitgevoerd worden? 

Dat kan in het slechtste geval tot een jaar duren, maar het is ook vaak vlugger. We hebben 1 meetteam voor heel Vlaanderen. Bovendien houden we 

rekening met de meest gunstige weer- en windomstandigheden voor de bewoners. Als je dit alles in rekening neemt, kan dit (afhankelijk van de gewenst 

windsituatie en het aantal zones dat eerst aan de beurt is) tot een jaar oplopen. We proberen de metingen natuurlijk zo snel mogelijk uit te voeren en er een 

rapport van op te maken 
 

Op welke termijn kunnen er aanpassingen komen om geluidshinder te verlagen? 

Periode van 5 jaar is realistisch m.b.t. plaatsen van geluidsschermen. 

 

Wat zegt de EU regelgeving over maximaal toelaatbare geluidsbelasting en verplichting tot het nemen van maatregelen? 

Er is geen Europese regelgeving m.b.t. beoordelingscriteria voor toelaatbare geluidsbelasting  en maatregelen. Volgens de Europese regelgeving moet er 

wel om de 5 jaar geluidskaarten opgemaakt worden waaruit vervolgens een beleid wordt uitgeschreven en uitgevoerd. Voor wegverkeersniveau lawaai is 

er geen officiële wetgeving in België of Vlaanderen. In verleden was er een voorstel, maar dat is nooit goedgekeurd. Op heden wordt alles rond 

geluidsbelasting op Vlaams niveau beslist. Voor zowel bewoners als overheid is geluidsbelasting een moeilijk onderwerp, daarom heeft AWV eigen 

richtlijnen uitgeschreven vanuit Vlaamse overheid om objectief te kunnen zijn bij het bepalen van beleid in navolging van geluidsmetingen. 

 

Een kleinere nevenvraag: we krijgen ook de vraag of er groenaanplanting zou kunnen komen aan de woonzijde van de schermen omwille van 

het zicht. Hoe kijken jullie daar tegenaan? (gemeente Beringen) 

Hiervoor mag de gemeente contact opnemen met onze specialist voor alle groenaanplantingen, Robin Sioulants.  robin.sioulants@mow.vlaanderen.be 

 

Wat gebeurt er met de inspraakreacties die ingediend werden bij het team MER? 

Alle inspraakreacties worden gebundeld, het team MER van het departement Omgeving geeft dan als onafhankelijk expert een advies met betrekking tot 

aanpassingen aan het MER, op basis van de studie en alle inspraakreacties en adviezen die ze opvraagt. 

 

 

 

 

 

 



Leefbaarheid 
 
Lucht 
Gezondheid  
Ruimte 

 
 



Leefbaarheid 
 

Lucht 
- Fijnstof PM2,5 en PM10: beperkte 

impact, positief of negatief volgens 
locatie 

 
- NO2: verwaarloosbaar tot 

positief/negatief, hangt af van 
toename of afname 
verkeersintensiteit 
 

Gezondheid 
- NO2: negatief tot aanzienlijk negatief 

 
- Fijn stof: beperkt positief tot beperkt 

negatief 
 

- Geluid: beperkt negatief verschil, 
hoge referentie 
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Maatregelen Lucht en Geluid 
Maatregel Effect NO2 Geluid Aard Evaluatie 

Spitsstroken beperkter in tijd open 

(bvb. tussen 7-9h en 16-18h) 

Significant positief 
🌑 🌑 

Te nemen door 
initiatiefnemer 

Afdwingbaar door vergunningverlener, maar geen redelijke 
maatregel, in conflict met doelstelling van het project. 

Wegdektype aanpassen Beperkt positief 

  🌑 
Te nemen door 
initiatiefnemer 

Het wegdek is uitgevoerd in uitgewassen doorlopend gewapend 
beton, voor het zware verkeer. Bijkomende verharding is 
beperkt. Aan bestaande verharding wordt niks veranderd 

Snelheidslimiet verlagen (bvb. 

maximaal 90 km/h) 

Significant positief 
🌑 

Flankerend Hoger beleidsniveau 

Aanmoedigen of verplichten stille 

banden 

Significant positief 

(indien voldoende 

toegepast) 

 🌑 🌑 
Flankerend Hoger beleidsniveau 

Geluidsschermen Significant positief, 

afhankelijk van locatie 

schermen en receptor   🌑 

Te nemen door 

initiatiefnemer en/of 

lokaal bestuur 

(Samenwerkings- 

overeenkomst) 

Haalbaar en afdwingbaar door vergunningverlener. Aanbeveling 

te onderzoeken waar geluidsschermen zinvol kunnen zijn. 

(Premies voor) geluidsisolatie van 

woningen 

Significant positief 

(maar enkel binnenshuis) 
   🌑 

Flankerend Hoger beleidsniveau of andere bevoegdheid 

Autogebruik ontmoedigen (bvb. 

rekeningrijden, tol) 

Significant positief 
 🌑  🌑 

Flankerend Hoger beleidsniveau 

Vergroening wagenpark: groene 

fiscaliteit, verstrenging normen, LEZ 

Significant positief 
 🌑  🌑 

Flankerend Hoger beleidsniveau 

Aanmoedigen modal shift (OV, 

bereikbaarheid, fietsinfra, ...) 

Significant positief 
 🌑  🌑 

Flankerend Hoger beleidsniveau 



Leefbaarheid 
 

 

Ruimte 
 
Impact is beperkt negatief tot verwaarloosbaar 
(aanleg en exploitatie) 
 
Buiten de pechhavens is er geen nood aan extra 
ruimte 

 

Klimaat 
 
Emissiewijzigingen (meer verkeer) zijn niet in lijn 
met de beleidsdoelstellingen beperking emissies 
transportsector 
 
Water, Hittestress: beperkt 
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Kaart? Welke? 



Milieu 
Bodem 
Water 
Biodiversiteit 
Landschap, Bouwkundig Erfgoed, 
Archeologie 
 
 

 
 



Milieu-impact 

Bodem 
Impact is beperkt negatief tot verwaarloosbaar (aanleg en exploitatie) 
Aanbeveling: op te breken oprit aan complex 25a volledig herstellen naar 
natuurlijke bodem 
 

Water 
Impact is beperkt negatief tot verwaarloosbaar (aanleg en exploitatie) - 
werken uit te voeren volgens milieuwetgeving 
Aanbeveling: hemelwater maximaal infiltreren en bufferen, 
natuurtechnische milieubouw 
 

Biodiversiteit 
Aanleg: Ecotoop- en biotoopverlies => aanbeveling natuurherstel om 
negatieve impact te beperken. 
 
Exploitatie: beperkt negatief rust- en lichtverstoring 
 

Landschap, bouwkundig erfgoed & 
archeologie 

Impact is beperkt negatief tot verwaarloosbaar (aanleg en exploitatie) 

44 



Gezondheid, Lucht, 
Ruimte, Milieu: 
 
Verdere vragen of 
opmerkingen? 



Vragen en antwoorden 
Naast de geluidsoverlast, is er ook nog de toename van fijn stof. Is dit ook in rekening gebracht in bepaalde modellen? 

Ja, fijn stof is behandeld in lucht & gezondheid. De verschillen in beoordeling zijn het gevolg van verschillende normen voor lucht en 

gezondheid. De toename van fijn stof is eerder beperkt. 

 

Wie of wat is het hoger beleidsniveau? 

Hoger beleidsniveau: Vlaamse regering, Federale regering, minister (alles buiten AWV; AWV is een uitvoerend agentschap en bepaalt geen 

beleid). Vanuit AWV kan er een aanbeveling worden gedaan, maar AWV kan geen doorslaggevende beleidsbeslissing afdwingen. 

 

Drie vragen ivm water aspect: Er is geen duidelijk overzicht van de volledige impact voor het water in de studie. 1. Gebrek aan 

overzicht waaruit blijkt dat bijkomende verharding compenseert met doorlatendheid van water? 2. Referentie: impact van ingreep 

op waterlopen? 3. overstromingsgebied wordt ingenomen en zal effect hebben, desondanks dat studie zegt dat dit geen impact 

zal hebben. 

Gezien de technische aard vragen we uw vraag over te maken aan dienst MER: de dienst neemt dit op in het scopingsadvies. 

 

Als de zone rond complex 25a wordt aangepast, wordt dat dan geen industrie? Lijkt zeer aanlokkelijk. 

Dat is zeker niet de bedoeling. We willen de groene zone behouden en liefst zo veel mogelijk verbeteren/versterken. (Extra reactie van de 

gemeente Tessenderlo: er is net een nieuw ruimtelijk plan opgemaakt voor die zone, en er is niet voorzien om daar extra industrie toe te 

laten.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedankt voor uw 
aanwezigheid. 
 
Wanneer het MER klaar is 
hoort u weer van ons. 



Het ontwerp MER rapport is integraal beschikbaar (zie 
https://wegenenverkeer.be/studies/project-mer-spitsstroken-lummen-ham ) 
 

Inspraakreacties: bij het team MER via e-mail: mer@vlaanderen.be (met 
vermelding van het dossiercode PR3301). Reageren kan tot 30 april 2021.  
 
Alle opmerkingen worden gebundeld 
 
Het team MER neemt ze mee in zijn advies 
 
Voorlopige goedkeuring van het aangepaste MER 
 
Het aangepaste MER wordt toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning 
wanneer de werken gepland worden 

Verdere informatie en stappen 
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