
Even geduld.
De online 
informatievergadering 
start zo dadelijk.

Zet alvast uw microfoon uit.



Spitsstroken E313 Beringen - Ham
Omgevingsvergunning

Online informatievergadering - 30 mei 2022



• Zet je microfoon uit. 

• Na afloop van de presentatie kan je vragen stellen via de 
vraag-en-antwoord-functie. De moderator overloopt de vragen en laat ze 
door het projectteam beantwoorden.

• Dit is een algemene infosessie. 
Stel bij voorkeur vragen in het algemeen belang. Individuele vragen zijn 
welkom op bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be.

Huisregels



Agentschap Wegen en Verkeer

• Projectmanager - Ben Janssens

• Geluidsexperten - Ann Buytaert en Barbara Vanhooreweder

• Werfleider - Nick Hoeken

Studiebureau Arcadis

• Projectmanagers - Marc Corstjens en Brent Spelmans

• MER-coördinator - Hanne Carlens

Projectpartners
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1. Context en 
situering

Ben Janssens, Projectmanager AWV



• Bestaande infrastructuur optimaal benutten 

• Huidige pechstrook dynamisch inzetten als spitsstrook

• Met efficiënte en minimale aanpassingen

Doorstroming op de E313 in de omgeving Klaverblad optimaliseren

Context van het dossier



• Bestaande infrastructuur optimaal benutten 

• Huidige pechstrook dynamisch inzetten als spitsstrook

• Met efficiënte en minimale aanpassingen

• Sturing van de verkeersstromen vanuit het Vlaams Verkeerscentrum 

• Digitale borden op portieken boven de weg

• Spitsstroken volledig onder cameratoezicht

Doorstroming op de E313 in de omgeving Klaverblad optimaliseren

Context van het dossier



• Bestaande infrastructuur optimaal benutten 

• Huidige pechstrook dynamisch inzetten als spitsstrook

• Met efficiënte en minimale aanpassingen

• Sturing van de verkeersstromen vanuit het Vlaams Verkeerscentrum 

• Digitale borden op portieken boven de weg

• Spitsstroken volledig onder cameratoezicht

• Meteen de factor omgevingsgeluid trachten verbeteren

• Rolgeluid op bestaande betonnen wegdek verminderen
met nieuwe techniek

Doorstroming op de E313 in de omgeving Klaverblad optimaliseren

Context van het dossier



• Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters

• Geïntegreerd Investeringsprogramma 2022:

• uitvoering werken: 12,5 miljoen euro

Middelen voorzien door de Vlaamse Overheid

Context van het dossier



Situering spitsstroken



2. Toekomstbeeld
Ben Janssens, Projectmanager AWV



Onderdelen van het dossier

14 pechhavens



Pechhaven 100m x 4m

Ingezoomd op pechhaven



Omlegging van invoegstrook richting Antwerpen rond brugpijler - VOOR

Complex 26 Beringen

huidige
invoegstrook



Omlegging van invoegstrook richting Antwerpen rond brugpijler - NA

Complex 26 Beringen



Lokale verplaatsing bestaande geluidsschermen Beringen
Kilometerpunt 55.8 = ter hoogte van Korkdriesstraat

Complex 26 Beringen
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•

Lokale verplaatsing bestaande geluidsschermen 
Kilometerpunt 56.3 = ter hoogte van Heideveldstraat

Complex 26 Beringen

Heideveldstraat



Complex 25a Tessenderlo
Richting Antwerpen

• Invoegen oprit voor brug Genebosstraat
• Nieuwe oprit aan Total 
• gedeeltelijk opbreken parallelweg 

Richting Hasselt

• 2e afrit naar nevenbedrijf Total verdwijnt



• richting Antwerpen: spitsstrook eindigt in bestaande afrit

• richting Lummen: spitsstrook start vanaf oprit

Start en einde spitsstroken

Complex 25 Ham



3. MER-studie en 
geluid
Hanne Carlens – MER-coördinator ARCADIS

Ann Buytaert - Geluidsexpert AWV



Effecten van deze aanpassingen om de omgeving, 
op basis van nulmetingen en simulaties (ontwerp)

Project-MER-studie



• Luisterrondes met de omgeving en partners

• opstart MER-studie (scoping): oktober 2020

• bevindingen MER-studie (terugkoppeling): april 2021

• Voorname conclusie: geluid is een thema dat zeer belangrijk is

Wat vooraf ging?

Project-MER-studie



MOBILITEIT

Spitsstroken zijn een effectieve maatregel om de file tussen de complexen Tessenderlo en Beringen aan te pakken. Ten 
noorden van de projectzone moet het verkeer terug samenvoegen op 2 rijstroken en blijft de filekans nog reëel. Door 
verschuivingen in de verkeersintensiteiten neemt de verkeersleefbaarheid in de kernen toe.  

RUIMTELIJKE ASPECTEN

De ruimte-inname door de pechhavens en de aanpassingen aan de snelweg doen zich hoofdzakelijk voor in de berm van 

de bestaande snelweg. Vanuit de omgeving is de zichtbaarheid van de aanpassingen beperkt door tussenliggende groen 

en de aanwezige geluidsschermen. Afstromend hemelwater zal zoveel mogelijk geïnfiltreerd worden in de bodem en de 

grachten. Verder zal ook de buffering geoptimaliseerd worden door het plaatsen van tussenschotten in de grachten.

Voornaamste conclusies MER



LUCHT

Door de verschuiving in verkeersintensiteiten treedt er een toename van emissies van NO2 en fijn stof op. De grootste 

toename doet zich bijna uitsluitend voor ter hoogte van de E313 zelf. Op een afstand van meer dan 300 à 500 m wordt 

het effect verwaarloosbaar. Voor NO2 wordt de gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/m³ ook zonder de 

spitsstroken overschreden (eigen aan snelwegomgeving). Op termijn wordt een afname van NO2 verwacht door de 

vergroening van het wagenpark.

GELUID

In de huidige situatie komen er hoge geluidsniveaus voor ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen. De realisatie van de 

spitsstrook zorgt volgens de geluidsmodelleringen niet voor bijkomende geluidshinder. Er is daarom geen verplichting 

om geluidsschermen te voorzien. AWV engageert zich echter om bijkomend onderzoek naar geluidsschermen te doen. 

Verder zal AWV het rolgeluid op bestaande betonnen wegdek verminderen met nieuwe techniek (NGCS).

Voornaamste conclusies MER



• MER-studie

• Geluidsmetingen op 6 verschillende punten langs hele traject

• Impact spitsstroken minder dan 1 dB(A) 
=> verschil met bestaande situatie zal nauwelijks hoorbaar zijn

MAAR: huidige situatie op bepaalde locaties parallel verder onderzoeken

Geluidsmetingen en geluidsimpact

Resultaten MER-studie



• Genebosstraat en Veldstraat (Ham)

• Terlaak (Tessenderlo)

• Zwanenbergstraat, Oude Baan en Buitingstraat (Beringen)

• Geneikenstraat, Sacramentstraat en Oudestraat (Lummen)

• Staatsbaan (Ham) staat nog op de agenda.

WAAR

Uitgevoerde extra metingen



• Geluidsschermen: bijkomend onderzoek

• Doorlooptijd dergelijk onderzoek is 2 jaar

RESULTATEN

Uitgevoerde extra metingen



• Kenmerken van het betonoppervlak verbeteren

• Doel: rolgeluid verminderen aan de bron 

• Geluidsreductie bedraagt 4 dB(A) bij aanleg en 2 dB(A) na twee jaar

Wat gebeurt er bij NGCS?

• Zeer smalle langsgroeven frezen in het bestaande betonnen wegdek 

Geluidsreducerende ingreep voor 16,5 kilometer wegdek

Next Generation Concrete Surface



Locaties langs traject

Next Generation Concrete Surface



Next Generation Concrete Surface



Next Generation Concrete Surface



Next Generation Concrete Surface



Next Generation Concrete Surface



Next Generation Concrete Surface



4. Waar staan we nu?
Marleen Tans, Omgevingsmanager - AWV



• STAP 1: aanvraag indienen - INGEDIEND 15/02/2022  

• Dienst Ruimte beoordeelt dossier: ontvankelijk en volledigverklaring

• STAP 2a: openbaar onderzoek - NU

• 30 dagen, gestart 20 mei 2022

• Dossier inkijken en mogelijkheid om bezwaren in te dienen.

• STAP 2b: adviesronde - NU

• Verschillende overheidsinstanties verlenen een advies aan de GOVC

• STAP 3: beslissing vergunning - Najaar 2022

Vergunningsprocedure



• Online via het Publiek omgevingsloket: 
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be

• Dossiernummer: 2021164964

• Op het gemeentehuis, na afspraak met dienst omgeving/ruimte

• Lummen

• Beringen

• Ham

• Tessenderlo

Dossier inkijken

Openbaar onderzoek



• Aannemer neemt pas contact op indien hij wenst gebruikt te maken van uw 
perceel

• Verdere modaliteiten en vergoedingen worden dan pas besproken

• Geen verplichting

• Geen onteigening

Private percelen aangeduid als mogelijke werfinstallatiezone

Werfinstallaties



• Aan het college van 
burgemeester en schepenen 

• Per brief: gewone brief of 
aangetekend schrijven.

• Online via omgevingsloket: 
uitleg via infofilmpje 
Departement Omgeving

• Niet mogelijk om formele 
bezwaren in te dienen tijdens dit 
infomoment.

Bezwaar indienen

Openbaar onderzoek



5. Globale timing
Ben Janssens, projectmanager AWV



• Beslissing vergunning door dep. Omgeving: najaar 2022

• Aanbestedingsprocedure aannemer: najaar 2022

• Coördinatie en voorbereidingen uitvoering werken: 2022 en voorjaar 2023

• Start uitvoering werken: voorjaar 2023, duurtijd +/- 1 jaar

Volgende stappen



• Duurtijd +/- 1 jaar 

• incl. productie en plaatsing portieken

• incl. werken nutsmaatschappijen

• Gefaseerde aanpak van de werken

• Overdag worden er geen rijstroken afgesloten, wel snelheidsbeperking, tijdelijke 
verkorte op- en afritten

• Afsluiten op- of afritten ‘s nachts en in het weekend, omleiding via Industrieweg, 
Havenlaan (analoog aan vorige werken)

• Total steeds toegankelijk 

• Nacht- en weekendwerk

Uitvoering op het terrein



6. Communicatie 
en contact
Marleen TANS, omgevingsmanager AWV



Communicatie naar brede publiek

Info & 
contact op 
webpagina

Bewoners-
brieven in 
omgeving 
projectzone

Schrijf je in 
op digitale 
nieuwsbrief

Gemeente/
stad:

- infomagazine
- website
- social media

wegenenverkeer.be/spitsstrokenE313



• Bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

• 0465 09 40 84

Vanaf start werken

6. Omgevingsmanager

mailto:Beraikbaar.limburg@wegenenverkeer.be


Vragen?
Stel ze via vraag en antwoord



• Klik rechtsonder op het laatste 
icoontje

Stel je vraag via Vraag en Antwoord

• Klik op ‘Vraag en antwoord’

• Klik onderaan rechts op ‘Een vraag 
stellen’




