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WOORD

VOORAF

Voorliggend document is het eindverslag van de werkgroep Albertknoop zoals het aan de stuurgroep werd aangeboden. Deze nota is opgevat
als een strategisch beslissingsdocument, waarin de problematiek thematisch wordt samengevat, oplossingen worden aangereikt en geplaatst in
een strategisch totaalplan. Voor de achtergrondinformatie over het gebied wordt verwezen naar de verschillende voorafgaande studies
waaronder vooral de startnotitie van het project “Grensoverschrijdend Samenwerken Albertknoop”1. De technische, planjuridische en
exploitatietechnische uitwerking van de verschillende deelplannen zal na de besluitvorming nog moeten plaatsvinden via diverse
uitvoeringsplannen. Deze studie levert een kader. De studie beperkt zich tot de thema’
s die ruimtelijk kunnen opgelost worden in de
Albertknoop. Regionale thema’
s zoals leemwinning of de afhandeling van het Maaskruisende verkeer worden besproken en er worden
randvoorwaarden aangereikt maar het beslissingsniveau ligt overstijgt de bevoegdheid van deze studie.

LEESWIJZER
Ten behoeve van deze studie zijn kaarten opgemaakt, welke achterin het rapport zijn opgenomen bij de bijlagen. De illustraties links van de
tekst zijn in sommige gevallen uitsneden of verkleiningen van deze kaarten. Indien dit het geval is, staat er bij de ondertiteling de verwijzing
‘
zie kaart’met de titel van de kaart.

1

“GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN- ALBERTKNOOP, startnotitie september 2005, nota met beperkt oplage, provincie Limburg:
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1. I N L E I D I N G
Wat is de Albertknoop?
De Albertknoop wordt in de startnotitie “grensoverschrijdend samenwerken Albertknoop”
gedefinieerd als “grof aangegeven als het gebied tussen Lanaken en Maastricht”. Meer
specifiek wordt in deze studie het gebied bedoeld, dat begrensd wordt door de woonkernen
Lanaken en Smeermaas in het noorden, de Brusselseweg in het oosten, de Maastrichtse
woonwijk Malberg in het zuidoosten, de N2 Tweede Carabinierslaan in het zuiden en de
woonkernen van Veldwezelt en Briegden, samen met de N78 in het westen. Binnen dit
gebied liggen de Nederlands-Belgische grens, het Albertkanaal en het kanaal BriegdenNeerharen, het bedrijventerrein in ontwikkeling Europark en het daarop aansluitende te
ontwikkelen regionale bedrijventerrein van de zgn ENA-studie in België, het nog aan te
leggen aangrenzende bedrijventerrein Lanakerveld in Nederland en het
grensoverschrijdende, landschappelijk waardevolle Zouwdal.
Uitgangspunt en doel van de studie
Uitgangspunt voor de studie is de voornoemde startnotitie van september 2005. Hierin
worden alle grensoverschrijdende knelpunten, problemen en verschillen van visies tussen
provinciale en gemeentelijke besturen geïnventariseerd.
Probleemstelling
In het gebied Albertknoop worden aan weerszijden van de grens studies opgesteld met soms
tegenstrijdige visies. In feite kunnen vele niet uitgevoerd worden omdat ze ruimtelijk niet
grensoverschrijdend ontwikkeld werden.
Het ophelderen van een aantal ruimtelijke knelpunten is onder andere onderwerp van deze
studie. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen gebiedsgerichte en nietgebiedsgerichte (bovenlokale) en procedurele knelpunten en problemen.
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Werkwijze
Er is een stuurgroep opgericht, bestaande uit beleidsverantwoordelijken uit de beide
provincies Limburg, de gemeente Maastricht en de gemeente Lanaken, aangevuld met
vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en het Nederlandse ministerie VROM. Deze
stuurgroep heeft tot taak multilaterale afspraken te maken om tot een gemeenschappelijke
aanpak van de grensoverschrijdende knelpunten en problemen te komen.
Deze studie heeft tot doel deze beslissingen voor te bereiden door oplossingen voor de
knelpunten aan te reiken vanuit een gebiedsgerichte aanpak.
Aandachtspunt: gebiedsgericht
Een gebiedsgerichte aanpak houdt in dat
vanuit een ruimtelijke visie vooral aandacht geschonken wordt aan problemen eigen aan
het gebied
en oplossingen worden aangereikt vanuit de kwaliteiten en potenties van het gebied
Welke thema’
s wel en welke niet voor deze gebiedsgerichte strategische benadering in
aanmerking komen, wordt besproken in volgend hoofdstuk.

6

3 november 2006

GGSP Albertknoop

2.

S E L E C T I E VA N S A M E N W E R K I N G S T H E M A ’ S

De samenwerkingsthema’
s van de startnotitie worden hier opgesomd en Er wordt
besproken wat ermee is gebeurd. Ofwel wordt een advies geformuleerd, ofwel is het thema
in de verdere studie geïntegreerd meegenomen.

2.1 L E EMWI NN I N G Z OUWD AL
Locatie en nabestemming maakt deel uit van deze gebiedsgerichte strategische studie.
Strategie voorziet in het schrappen van een leemwinningsgebied aan de stadsrand van
Maastricht in ruil voor een ander gebied op Nederlands grondgebied.
GRUP leemwinning, goedgekeurd door de Minster (22.09.2006), houdt geen rekening
met deze strategie.
Belofte van de Minister Van Mechelen (oktober 2006) om het GRUP te herzien tussen
grenspaal 93 en 96 om tegemoet te komen aan de gewenste strategie.
Voorstel herhalen in deze studie.

2.2 G RENS OVER SCH R IJDE ND BE DR IJVE N TER REI N
Vormt de wezenlijke taakstelling van deze gebiedsgerichte strategische studie, met name:
Maximale onderlinge afstemming typologie
Milieuzonering en –normering
Integrale ruimtelijke inrichting
Bevoegdheid Lanaken aangaande toekomstige bedrijvigheid in Vlaams ENA-project
Verenigbaarheid projecten: spoorgebonden vs watergebonden bedrijvigheid
Verstoring en hinder op omgeving over de grens (Zouwdal, woongebied)
Wegontsluiting en invloed daarvan op de omgeving
Aanzet grensoverschrijdende beheersstructuur / parkmanagement
Beheersing van de afvoer van oppervlaktewater
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2.3 R E S E R V E R I N G C A BER GKA NA AL
Geen onderwerp van deze studie maar wel een belangrijk gebiedsoverschrijdend thema:
Traktaat ca. 1860: reservatiestrook dwars door het studiegebied
Nut en noodzaak voor het handhaven van de reservatie worden betwijfeld
Maastricht maakt voorbehoud, zolang plannen Rijkswaterstaat Maasbruggen bedreigen
Consensus van vier betrokken lagere overheden noodzakelijk
Ofwel opheffing reservatie, ofwel alternatief tracé (Zouwdal)
Overleg tussen overheden aan Nederlandse zijde (gemeente, provincie, rijk)
Momenteel loopt er in Nederland een zgn. MIT1-Verkenning naar de toekomstige ontwikkelingen van de scheepvaart tussen Born en Ternaaien. Voor deze verkenning is door Rijkswaterstaat opdracht verleend. In deze verkenning wordt ook nut en noodzaak van het Cabergkanaal meegenomen. De eerste fase van deze verkenning zal eind 2006 afgerond zijn.
Uitgangspunt van de studie is: reservatie Cabergkanaal vervalt op korte termijn (stappen te
ondernemen op bestuurlijk niveau). Het alternatieve tracé via het Zouwdal is geen optie
vanuit een gebiedsgerichte benadering en moet alleen worden overwogen als opheffing van
de reservatie niet kan worden verkregen. In dit geval moet de hele strategie herbekenen
worden.

2.4 G RENS OVER SCH R IJDE NDE VE RKEE R SON TS LU ITI N G
Deels onderwerp van deze studie, vooral de aansluitingspunt van het grensoverschrijdend
bedrijventerrein op het bovenlokale verkeersnet.
Het gebied heeft een multimodale ontsluiting:
via Albertkanaal naar Vlaamse, Waalse en Nederlandse havens,
via (te heractiveren) spoorlijn Lanaken – Maastricht (en later Hasselt ?)
via wegverkeersontsluiting naar het hogere wegennet van beide landen:
o in België via N78 naar A2/E314 (op-/afrit Maasmechelen)
o in Nederland via nieuw aan te leggen wegenstructuur naar A2/E25

1
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Het gebied zit verweven in de ontsluitingsproblematiek van Maastricht die op dit ogenblik in
onderzoek is via de “studie Maaskruisend“verkeer. Vanuit Vlaanderen stellen zich de
volgende problemen:
een wegcategorisering in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (Belgisch) Limburg (PRSL) die wordt aangepast in
functie van de wegverkeersrelatie tussen Vlaanderen en Maastricht;
toegezegde opwaardering van één relatie (N2 of N79, N78 Lanaken – Maasmechelen is
geen optie) is niet evident, verschillende voorkeuren voor beide grondgebieden.
In Maastricht stelt zich vooral een vraag naar een betere interne verkeersafwikkeling en een
nieuwe oeververbinding. De Maastrichtse studie Maaskruisend Verkeer geeft vooralsnog
volgende conclusies1:
Beide alternatieven (A: vergroten capaciteit huidige Noorderbrug, B: aanleg nieuwe brug
naast de huidige Noorderbrug) zijn uit verkeerskundig oogpunt realistische alternatieven.
Er zijn geen verkeerskundige argumenten om bij alternatief B af te wijken van het
voorziene reserveringstracé voor de nieuwe brug.
In geen van de opties neemt de belasting van de Noorderbrug en aansluitende wegen
structureel af ten opzichte van de huidige situatie, hetgeen impliceert dat de in het
Masterplan Belvédère2 nodig zijn en een vast uitgangspunt vormen in de volgende fase
van de planstudie.
De onderzochte westelijke randweg via het bedrijventerrein Lanakerveld is
(verkeerskundig) van belang wanneer de nieuwe maasbrug wordt aangelegd én de
verbinding Fort Willemweg – Nobellaan – Via Regia niet (in voldoende mate) wordt
opgewaardeerd. Het zuidelijke deel (van Via Regia tot Tongerseweg) levert echter geen
merkbare verbetering op voor de op de Tongerseweg gesignaleerde verkeersproblemen.
De keuze van de brugvariant heeft nauwelijks invloed op de verkeersintensiteiten van de
grensovergangen. De problematieken kunnen dus in principe worden losgekoppeld,
maar nieuwe oeververbinding blijft voorwaarde voor goede ontsluiting Albertknoop.

1

Planstudie Maaskruisend Verkeer, fase 1: verkeerskundige opties, concept dd 2 oktober 2006, Gemeente Maastricht, Grontmij Nederland BV.

2

Het Masterplan Belvédère voorziet in het herstructureren en herontwikkelen van globaal het verouderde bedrijvengebied tussen binnenstad

(Frontensingel), Cabergerweg, Brusselseweg, Belgische grens en Zuid-Willemsvaart, waarbij ook de weginfrastructuur wordt gewijzigd.
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Voor de studie Albertknoop betekent dit dat er geen uitsluitsel is over nut of noodzaak van de
aanleg van de westelijke randweg door Lanakerveld. Zolang dat het geval is, moet het
onderzoeksthema ingeperkt worden tot de interne wegontsluiting Albertknoop met zowel een
oplossing voor de huidige situatie als voor de lange termijn, met als randvoorwaarden:
één gemeenschappelijke wegontsluiting voor de gehele Albertknoop
optimale ontsluiting naar A2 (NL) (impliceert doortrekking naar het oosten conform
Belvédèreplan en nieuwe Maasbrug)

10
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3.

GRENSOVERSCHRIJDENDE AFSPRAKEN LEEMWINNING

3.1 P ROBLE E MSTE L LIN G
De Vlaamse Regering heeft op 22/09/2006 het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
“Oppervlaktedelfstoffenwinning Leem in Zuid-Limburg”goedgekeurd. Het besluit betreft
twee gebieden in de Albertknoop:
Een ontginningsgebied (deelplan 1: grenspaal 93-96)
Een zone voor verwerking van delfstoffen (deelplan 10: grenspaal 93-96)

Afb. 1: Verordenend plan GRUP "Leem in
Zuid-Limburg", deelplan 1 Grenspaal 9396.

Het deelplan 1 voorziet voorziet een gebied langs het Albertkanaal dat wordt voorzien voor
oppervlaktedelfstoffenwinning met nabestemming regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter. De leemwinning verstoort echter de natuurlijke structuur van het Zouwdal, dat
in de visie van Maastricht als gave grensoverschrijdende landschappelijke buffer zou moeten
worden bewaard en (her)ingericht. Beide gemeenten en de provincies hadden dan ook –
zonder succes - bezwaar aangetekend in het kader van de goedkeuringsprocedure van het
GRUP. Bovenvernoemde bestemming maakt de afgraving van het terrein voor de winning
van leem voor de nabijgelegen steenbakkerij mogelijk. Het bedrijf heeft inmiddels de nodige
consessies verworven.
Het deelplan 10 voorziet dat in het zuiden, rond de steenbakkerij Heylen, een zone wordt
bestemd voor de verwerking van delfstoffen en een groene buffer langs het Albertkanaal.

3.2 A ANPA K
De gemeente Maastricht had reeds, in samenspraak met Lanaken, de nodige initiatieven
genomen om haar doelstellingen te verwezenlijken en heeft met het bedrijf een regeling
getroffen, die naast de nodige maatregelen om de geluidhinder van het bedrijf Heylen
(steenbakkerij) naar de nabijgelegen te herstructureren woonwijk Malberg toe te
verminderen, tevens een ruil inhoudt van de concessie in Vlaanderen voor een concessie in
Nederland, aansluitend aan hun huidige ontginningsgebied (zie afbeelding 2).

Afb. 2: Ruilvoorstel leemwinning
Maastricht
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3.3 R E S U LT A T E N E N A DV I E S
De voorgestane ruil van gronden ten behoeve van de leemwinning, met het doel de kop van
het Zouwdal van exploitatie te ontzien en tot groene bufferzone in te richten, heeft de voorkeur van alle lokale betrokken partijen inclusief de ontgronder.
Er werd dan ook een bezwaar ingediend tegen het goedgekeurde deelplan 1 aan de
voogdijminister.
Deze beloofde om een nieuwe “mini –GRUP”op te starten dat rekening houdt met de
bezwaren en suggesties die geformuleerd worden in de studie Albertknoop.
Hierdoor zou zowel de bestemming als nabestemming van het GRUP voor deelplan 1 komen
te vervallen waardoor de huidige bestemming van het gewestplan (agrarisch gebied) van
kracht blijft.

12
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4.

I N V U L L I N G G R E N S O V ER S C H R I J D E N D
B E D R I JV E N T E R R E I N

4.1 P ROBLE E MSTE L LIN G
De toekomstige bedrijvigheid op het bedrijventerrein Albertknoop dreigt te leiden tot
aantasting van het woon- en leefmilieu in de omgeving, met name de woonwijk Malberg
te Maastricht en het centrum van Lanaken.
De aard van de bedrijvigheid is binnen de ruimtelijke zonering van het Masterplan
Europark en die van het Verkavelingsplan Lanakerveld reeds in grote lijnen bepaald. Er
is tot nu toe geen coherente grensoverschrijdende differentiatie.

4.2 A ANPA K

Afb. 3: Compilatie plannen
bedrijvenzones en Zouwdalstudie.

Er wordt een getrapte procedure gevolgd:
tijdens de ontwerpfase wordt voor het gehele gebied de Nederlandse milieuzonering
toegepast (zie hoofdstuk 5);
bij de uitgiftefase wordt de toetsing gedaan aan de eigen milieuwetgeving met de eigen
toetsingsmethode, waarbij aan de ontvangerszijde de daar vigerende normen worden
gehanteerd.

4.3 W ETTE LIJ K K ADE R , T OE TS IN GS KA DE R
Globaal bestemmingsplan Lanakerveld, gemeente Maastricht dd
Gewestplan Limburgs Maasland, bestemming “industriezone”in 1980
Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Europark, gemeente Lanaken van 2002
Verkavelingsplan Lanakerveld, gemeente Maastricht van 2005
Doelstellingen van het ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal).
Wet Geluidhinder (Nederland), normering en rekenmethode Industrielawaai
VLAREM II (Vlaanderen), normering en rekenmethode
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4.4 W ERKW IJ ZE
Interne zonering
Op het bedrijventerrein is de bedrijvigheid als volgt gezoneerd (zie Afb. 4):
een zone voor industriële bedrijvigheid rond Celanese en SAPPI, met bijbehorende laaden losruimte voor overslag op water en spoor;
een zone voor consolidatie van regionale en lokale bedrijvigheid ten noorden van de
spoorlijn, met langs het spoor de mogelijkheid van een rangeerspoor met laad- en
losruimte;
een zone voor bestaande en nieuwe regionale bedrijven ten zuiden van de spoorlijn;
een zone voor meer transportgerichte bedrijven langs de (te verlengen) sporenbundel;
een zone voor watergebonden bedrijvigheid langs het Albertkanaal (zgn ENA-gebied);
een zone voor lokale en regionale bedrijvigheid op kleinere percelen langs het Zouwdal
(Lanakerveld).
Bedrijfscategorieen
Voor de typering van de aard van de bedrijvigheid in de onderscheiden zones is
aangesloten bij de categorale indeling overeenkomstig de VNG1 – publicatie “Bedrijven
en milieuzonering”(in bijlage)
Volgens deze zonering zijn de toe te laten bedrijfsactiviteiten te schalen in de daarin
vermelde categorieën 3, 4 en 5. Categorie 1 en 2 horen niet thuis op dit bedrijventerrein.
Categorie 6 is niet aanwezig en is bovendien niet gewenst (noch te verwachten);
Uitsluitend binnen de zones met categorie 5 en zuidoostelijk van het Albertkanaal
gelegen, kunnen Seveso-bedrijven worden toegelaten; zij het in beperkte mate (geen
cumulatieve effecten) en met een veiligheidscontour, die niet over de woongebieden
reikt.

1
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4.5 R E S U LT A T E N
Deze interne zonering van bedrijvigheid sluit aan bij de huidige visies op de gewenste
inrichting van het bedrijventerrein;
De categorieen zijn in het Concept Milieuzonering1 aangeduid met de 3, 4 en 5, waarbij 5
de zwaarste categorie is op dit bedrijventerrein;
In overeenstemming met de gewenste ruimtelijk opbouw liggen de bedrijven in de
hoogste categorie en met de meeste kans milieueffecten voor de omgeving in het hart
van het bedrijventerrein Albertknoop;
De locatie en bestemming van de steenfabriek, zuidelijk van het Zouwdal gelegen, blijft
gehandhaafd met inachtneming van te treffen milieumaatregelen via het
vergunningenstelsel.

4.6 C ONCL US IE / A A N B E V E L I N G E N
Het is mogelijk een integraal grensoverschrijdend, naar invulling gedifferentieerd
bedrijventerrein te ontwikkelen.
De gemeenten passen hun respectieve plannen aan aan het totaalplan en werken het
verder technisch, financieel en planjuridisch uit.
Door de ontwikkelaars van de verschillende deelgebieden worden onderling afspraken
gemaakt over onderlinge aansluiting en fasering (zie hoofdstuk 10)
De beheerders van de bedrijventerreinen zijn in hun uitgiftebeleid gebonden aan de
uitsluiting van bedrijven, welke tot een hogere categorie behoren dan volgens de lijst is
toegelaten.
Teneinde de toepassing van de Nederlandse normen in Vlaanderen juridisch vast te
leggen, moet een (privaatrechtelijk) instrumentarium worden uitgewerkt met
randvoorwaarden, gebaseerd op:
o een samenwerkingsovereenkomst;
o een beheersmodel
o bindende voorwaarden in de koopovereenkomsten van de terreinen en recht van
terugkoop door de beheerder.
Afb. 4: Milieuzonering
1
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Zie kaarten in hoofdstuk 10.2.
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5.

GRENSOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING MILIEUN O R M E R I N G E N – M A AT R E G E L E N

5.1 P ROBLE E MSTE L LIN G
In de randen van de wijk Malberg binnen de gemeente Maastricht is de sloop en nieuwbouw
van woningen voorzien, waarvan de haalbaarheid wordt bedreigd door de geluidbelasting
vanuit de industriële activiteiten van de steenfabriek Heylen Bricks en de mogelijk met zware
industrie in te richten Belgische ENA-locatie op de kop van het Zouwdal.
Voor de vervangende woningbouw in deze stadsrand mag de voorkeursgrenswaarde van 50
dB(A) bij verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Albertknoop niet worden
overschreden.
Een planologische toetsing vooraf van de mogelijke toekomstige milieubelasting is in
Vlaanderen tijdens de planvorming niet voorzien. Pas bij de concrete vergunningsaanvraag
door een bedrijf met vestigingsplannen wordt getoetst aan de opgelegde normen in VLAREM
II. De afgifte van een vergunning klasse 1 is de bevoegdheid van de provincie, een
vergunning van klasse 2 kan worden afgegeven door de gemeente.

5.2 A ANPA K
Er is een notitie opgesteld over de verschillen in aanpak en berekeningwijze van
industrielawaai tussen Nederland en Vlaanderen (zie bijlage). Door de toetsing van de
milieubelasting op voorhand ook voor het Vlaamse deel uit te voeren en het milieubeleid
te koppelen aan een milieuzonering, kan voor Nederland en de woningbouwplannen in
Malberg meer zekerheid voor het gewenste woonmilieu op lange termijn worden
geboden.
De in Nederland (en door Royal Haskoning) toegepaste (Nederlandse) methodiek geeft
een goede indicatie voor de te verwachten geluidhinder, veroorzaakt door de
bedrijvigheid, die per zone toegelaten is. De toepassing van de resultaten in een of
andere vorm van zonering leidt tot een verantwoord en vooruitziend instrument voor het
vestigingsbeleid, zoals België die gewoon is.
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Tabel 1: Bedrijfscategorieën met
benodigde afstanden tot woonwijken cf.
VNG publicatie en bijbehorende
bronsterkten in dB(A)
Cat

Bronsterkt

Mogelijke

Grootste

Keuze

afstande

afstand

project

e (LWR) in

n in [m]

in [m]

Albert-

dB(A) per

knoop

puntbron

2

10, 30

30

30

n.v.t.

3

30, 50,

100

50

95 á 97

300

200

97 á 103

1000

500

106

100
4

100, 200,
300

5

100, 500,

Voor de geluidhinder vanwege de steenfabriek Heylen Bricks is een afzonderlijk
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Over de resultaten van dat onderzoek en de te treffen
maatregelen is inmiddels met de betrokken partijen overeenstemming bereikt. De
maatregelen betreffen zowel bedrijfsvoering als de inrichting van het terrein, met waar
nodig geluidschermen. De plannen voor nieuwbouwwoningen in Malberg nabij de
steenfabriek worden hierdoor niet meer belemmerd.

5.3 W ETTE LIJ K K ADE R , T OE TS IN GS KA DE R
De Nederlandse Wet Geluidhinder;
Lijst van bedrijventypen in milieucategorieën, ontleend aan ”Bedrijven en milieuzonering”
een uitgave van VNG, Groene reeks nr. 80;
Verstoringsonderzoek industrieterrein Europark van mei 2005 voor de gemeente Maastricht, opgesteld door Witteveen en Bos.

5.4 W ERKW IJ ZE

700,
1000

Voor de modellering van de geluidbelasting is gebruik gemaakt van het ‘
standaard’spectrum
industrielawaai. Dit spectrum is toegepast op een verzameling van puntbronnen (raster met
een bronhoogte van 5 meter boven maaiveld) die geprojecteerd zijn ter plaatse van bestaande en toekomstige bedrijvigheid. De gehanteerde bronsterkten zijn mede gebaseerd op de
bedrijfscategorieën conform de VNG-publicatie d.d. 1999. De betreffende categorieën zijn in
Tabel 1 opgenomen. Voor de rail- en havengebonden activiteiten is gebruik gemaakt van
kentallen industrielawaai conform het geluidconvenant Rijnmond en ervaringsgegevens. In
Afb. 5 is de ligging en het aantal van de in het onderzoek opgenomen geluidbronnen
(puntbronnen) weergegeven.
Bij de modellering is rekening gehouden met harde bodemgebieden (bodemfactor 0) ter
plaatse van bedrijfsactiviteiten en een deels harde en deels zachte bodem (bodemfactor 0,5)
voor de omgeving. Met hoogteverschillen in de bodem is geen rekening gehouden. Gezien
de beoogde inrichting van het gebied (met terreinophoging ter plaatse van de leemafgraving)
zijn hiervan geen nadelige effecten te verwachten.

Afb. 5: Inplanting geluidsbronnen en
berekende contouren.
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De berekeningen zijn uitgevoerd in het programma Geonoise V5.20, gebruik makend van de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai d.d. 1999.
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Als resultaat is onder meer de 50 dB(A) etmaalwaardecontour weergegeven. Deze contour is
bepalend voor de reconstructieplannen voor Malberg, omdat het zowel bij de woningbouw
als bij bedrijfsvestigingen gaat om een nieuwe situatie conform de Wet Geluidhinder,
waardoor op deze grenswaarde geen ontheffing mogelijk is.Voornoemde geluidcontour is
berekend voor de situatie in- en exclusief de steenfabriek. De contouren in Afb. 5 zijn
inclusief steenfabriek. Tevens is bij de kaarten in hoofdstuk 10.2 de geluidcontour gegeven
voor de situatie, waarbij de kop van het Zouwdal als bedrijventerrein zou worden ingericht
(excl. steenfabriek en zonder de beoogde grondruil t.b.v. de leemwinning). Deze figuur is
ontleend aan de studie van Witteveen en Bos.

5.5 R E S U LT A T E N
Verkenning Royal Haskoning
Als bij de uitgifte van de gronden op het gehele bedrijventerrein Albertknoop wordt uitgegaan
van de aangegeven categorale zonering van bedrijven, dan zal de woningbouw in Malberg
niet om akoestische redenen worden belemmerd, mits:
het gebied voor de leemafgraving wordt aangepast overeenkomstig de visie in de
Zouwdalstudie, waarbij de kop van het Zouwdal wordt gespaard en een ruil in
leemwinningsrechten op Nederlands grondgebied plaatsvindt;
de nabestemming van het onderhavige gebied wordt vastgelegd volgens de indeling op
de bedrijvenkaart;
langs het rangeerspoor op het bedrijventerrein afschermende, nagenoeg aaneengesloten
bebouwing, bijvoorbeeld in de vorm van loodsen, wordt gerealiseerd.
Lanaken neemt maatregelen ter afscherming van mogelijke geluidhinder voor Malberg door
het maken van “gesloten wanden”voor vormingsstation aan zuidzijde van rangeerspoor via
bouw- en inrichtingsvoorschriften.
Uit dezelfde berekeningen voor het gehele bedrijventerrein Albertknoop blijkt dat bij de
verdere ontwikkeling van het gebiedsdeel noordelijk van het Albertkanaal (omgeving Sappi)
wel geluidhinder is te verwachten voor een aanzienlijk deel van de kern Lanaken (gebied
gelegen binnen de 50 dB(A) contour. In het kader van deze strategische visie inzake
grensoverschrijdende problematiek is dit geen onderwerp van nadere aandacht.
Onderzoek Witteveen en Bos
Uit het onderzoek blijkt dat de huidige en toekomstige woonbebouwing van Malberg
alleen is te vrijwaren van de 50 dB(A) contour, als het ENA gebied wordt heringericht met
behoud van de kop van het Zouwdal.
18
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Een berekening van het alternatief, waarbij de kop van het Zouwdal wél zou worden
ingericht als bedrijventerrein, toont ondubbelzinnig aan dat daarmee de
reconstructieplannen in Malberg onmogelijk worden gemaakt.
Het al dan niet ophogen van het te ontgraven leemwinningsgebied (na ruil) heeft geen
relevante invloed op de geluidsbelasting van de omgeving.Met betrekking tot veiligheid
wordt gesteld dat het rangeerterrein/ -sporen op Albertknoop voornamelijk zijn bedoeld
voor de aan- en afvoer van (half) producten. Daarmee is een potentieel veiligheidsrisico
niet aan de orde. Een tweede aandachtspunt betreft het vuurwerkopslagbedrijf Huis
Vangelabeek, waarvan de veiligheidscontour is gebleken op geruime afstand van de
nabije woonbebouwing in Malberg te blijven.
Voor geur is berekend dat op basis van de bestaande en de te verwachten bedrijven op
Albertknoop, waarbij de invulling van het ENA-gebied het meest kritisch is, in redelijkheid
geen of nauwelijks invloed heeft op bestaande woonbebouwing in Maastricht. Wel wordt
aangeraden de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein kritisch te volgen, zeker als
geurrelevante bedrijven zich wensen te vestigen die bekend zijn om een groot
invloedsgebied.
Oplossing steenfabriek Heylen
De geluidhinder vanwege de steenfabriek Heylen Bricks is onderwerp geweest van een
afzonderlijk akoestisch onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht.
Over de resultaten van dat onderzoek en de te treffen maatregelen is inmiddels met de
betrokken partijen overeenstemming bereikt. De maatregelen voorzien o.a. in het
geluidsdicht maken van wanden, bewaren en bebossen van bufferzones, herschikken
van productieprocessen en inkapselen van installaties
Dit zijn voor betrokken partijen aanvaardbare en haalbare oplossingen, die nieuwbouw in
de wijk Malburg mogelijk maken.

5.6 C ONCL US IE / A A N B E V E L I N G E N
De berekende contour van 50 dB(A) toont aan dat het mogelijk is randvoorwaarden te
scheppen, waardoor er geen grensoverschrijdende problemen van geluidhinder naar
Maastricht toe te verwachten zijn, naar Lanaken zijn er echter wel problemen.
De voor deze contour gehanteerde uitgangsgegevens zijn leidraad voor de verdere
uitwerking van een methodische aanpak voor het beheer van de geluidruimte voor te
vestigen bedrijven op Albertknoop, zowel op Belgisch als op Nederlands grondgebied.

Afd. Ruimtelijke Planning
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Voor het beheer van de geluidruimte vanwege de bedrijven op Albertknoop wordt het
Nederlandse systeem van integrale milieuzonering sturend voor de inrichting van
Albertknoop.
Er wordt een (grensoverschrijdend) geluidzonebeheersysteem gemaakt, met afspraken
aangaande vergunningen tussen de gemeente Lanaken en Maastricht, als een onderdeel
van het te organiseren parkmanagement.
Dit geluidzonebeheersysteem dient als instrument voor monitoring. Uiteraard ligt de
besluitvorming over te verlenen vergunningen bij de desbetreffende overheden.
Teneinde de toepassing van NL normen in Vlaanderen juridisch vast te leggen moet een
instrumentarium worden uitgewerkt met volgende randvoorwaarden :
o Bereidheid van de gemeente Lanaken en de provincie B.Limburg om het Nederlandse
beheerssysteem inzake geluidsnormering toe te passen bij de vergunningverlening en
in toepassing daarvan desgevallend normerend op te treden in de bijzondere
voorwaarden van de milieuvergunningen.
o Bereidheid van het AGB Lanaken om bij de verkoop van industriegronden, rekening
te houden met de toelaatbare bedrijven cfr. de interne geluidszonering zoals
opgenomen in deze studie en desgevallend sturend op te treden middels
voorwaarden opgelegd in de verkoopsovereenkomst.
o Bereidheid van het AGB Lanaken om maatregelen te nemen teneinde ook bij
doorverkoop sturend te kunnen optreden, bij voorbeeld d.m.v. een recht van
terugkoop.

20

3 november 2006

GGSP Albertknoop

6.

G R E N S O V ER S C H R I J D E N D T R A C É E N D U U R Z A M E
O N T S LU I T E N D E W E GI N F R A S T R U C T U U R

6.1 P ROBLE E MSTE L LIN G
De verkeersontsluiting van het grensoverschrijdend bedrijventerrein kent een aantal
knelpunten en onzekerheden, die onderling verweven zijn.
Doortocht Smeermaas
In het historische patroon van radiale steenwegen, die vanuit Maastricht uitwaaieren naar het
achterland en waarvan er drie de grens met België kruisen, verzorgt deze door Smeermaas
van oudsher de relatie met het Maasland. In Nederland heet deze de Brusselseweg, in
België de Maaseikersteenweg. Ten gevolge van de sterke groei van het autoverkeer in de
tweede helft van de twintigste eeuw, is er in Smeermaas een ernstig probleem met de
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
In het gewestplan Limburgs Maasland (zie Afb. 6) was daarom een reservatiestrook voorzien
voor de aanleg van een omleidingsweg rond Smeermaas, waarmee het verkeer, komende uit
Maastricht, al vóór de grens kon worden afgeleid naar het knooppunt van de N77
Maastrichterweg met de N78 Europalaan ten noordwesten van het kanaal BriegdenNeerharen.

Afb. 6: Uitsnede gewestplan Limburgs
Maasland met aanduiding reservatiezone
N77.

Afd. Ruimtelijke Planning

De realisatie van deze omleidingsweg is een wens van Lanaken en Maastricht, maar er zijn
drie belangrijke belemmeringen:
Aan de Nederlandse kant van de grens heeft het voorziene tracé geen vervolg en zou
daar door een gebied lopen, dat cultuurlandschappelijk waardevol is.
In Vlaanderen zijn noch de N766 Maaseikersteenweg, noch de N77 Maastrichterweg
geselecteerd als primaire, noch als secundaire weg (respectievelijk in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg). Dit
impliceert dat de aanleg van een omleiding voor een van deze wegen binnen het huidige
statuut niet mogelijk is. Daarvoor zou het statuut van deze wegen moeten wijzigen naar
secundaire weg. Alsdan moet nog worden aangetoond, dat er sprake is van een
verkeersleefbaarheidsprobleem in Smeermaas, dat niet met maatregelen op de huidige
wegvakken kan worden opgelost.
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De vrees bestaat dat, als er een omleidingsweg wordt gerealiseerd, ongeacht of deze op
het niveau van een secundaire weg of als lokale weg I (interlokale verbinding) moet gaan
functioneren, deze meer verkeer gaat aantrekken dan nu gebruik maakt van de twee
grensovergangen van Smeermaas. Om dit te kunnen aantonen of weerleggen, is een
doorrekening met een verkeersmodel nodig, maar een betrouwbaar grensoverschrijdend
verkeersmodel is momenteel niet beschikbaar, hoewel aan de totstandkoming van zo’
n
model wel wordt gewerkt.
Ontsluitingsweg Lanakerveld
In het ontwerp voor het Nederlandse deel van het bedrijventerrein -Lanakerveld- is een
ontsluitingsweg voorzien die ten zuiden van de (verlaten) spoorweg het Zouwdal kruist. In de
optiek van de ontwerpers kan deze weg naar het oosten worden doorgetrokken in de richting
van de Noorderbrug en in westelijke richting over de grens en het bedrijventerrein Europark
om daar naar het noorden af te buigen en aansluiting te krijgen op de N77. Hierbij wordt de
spoorlijn op Belgisch grondgebied gekruist. De westelijke verlenging van dit tracé op die
manier is echter voor Lanaken niet aanvaardbaar. Op deze kwestie wordt hieronder verder
ingegaan.
Westelijke randweg Maastricht

Afb. 7: Externe ontsluiting Lanakerveld
als voorzien in het
bestemmingsplan.

Het op de linkeroever van de Maas gelegen deel van Maastricht gaat gebukt onder een
bereikbaarheidsprobleem, temeer daar de hoofdontsluitingswegen op de rechteroever liggen
en de bestaande bruggen onvoldoende capaciteit hebben. De stad heeft dan ook het
initiatief genomen om samen met verscheidene andere overheidsinstanties een studie
“Maaskruisend Verkeer”uit te voeren waarbij de mogelijkheden en het nut van een
bijkomende oeververbinding wordt onderzocht, alsmede de nodige aanpassingen van de
weginfrastructuur op beide oevers.
In dit studietraject zijn vier planalternatieven onderzocht, waaronder de mogelijkheid om, ter
ontlasting van het bestaande weefsel een randweg aan te leggen, waarbij het hierboven
genoemde tracé wordt ingezet en doorgetrokken via Lanakerveld en de zuidelijke kop van
het Zouwdal naar de Via Regia en eventueel verder. Hoewel de studie nog niet tot de
gewenste resultaten heeft geleid en nog tot het einde van 2006 zal verdergaan, laat het zich
reeds aanzien dat de voorstellen, waarvan deze randweg deel uitmaakt, om verkeerskundige
redenen het niet zullen halen.
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De ruimtelijke implicaties van deze weg hebben rechtstreeks met dit gebied te maken en
maken dus deel uit van deze studie; de verkeersplanologische onttrekken zich echter hieraan
en hiervoor wordt het resultaat van de studie Maaskruisend Verkeer afgewacht1.
Streefbeeld N78
Het streefbeeld van de N78 Lanaken – Maasmechelen is in opmaak in opdracht van het
Vlaamse Gewest. Hierbij wordt de status als secundaire weg type 2 (ontsluitingsweg voor
industriegebieden) vanaf de E314 tot het knooppunt met de N77 verder uitgewerkt. Hiermee
wordt de ontsluiting van het gedeelte ten westen van het kanaal Briegden – Neerharen
weliswaar verbeterd, maar voor het oostelijk deel niet.
Herziening wegcategorisering uitvalswegen Maastricht
Bij de opstelling van het RSV en nadien bij de opstelling van het RSPL is er impliciet van
uitgegaan dat de stedelijke gebieden in het buitenland, dus ook Maastricht, bereikbaar zijn
via het (internationaal) hoofdwegennet. Op (inter)lokaal niveau volstaat de bestaande
weginfrastructuur, maar op het regionale tussenniveau, met name op de relatie Hasselt –
Maastricht, vindt Maastricht de kwaliteit van de wegverbindingen veruit onvoldoende.
Gesprekken met zowel het Vlaamse Gewest als de Belgische Provincie Limburg hebben
ertoe geleid, dat het herzien van het statuut van deze verbinding bespreekbaar is. In
concreto gaat het dan om het selecteren van een secundaire wegverbinding tussen
Maastricht en de A13/E313 Luik – Hasselt – Antwerpen2. In de marge van de studie
Maaskruisend Verkeer wordt aan een voorstel gewerkt.
Evenals de studie Maaskruisend Verkeer heeft deze problematiek invloed op de (externe)
ontsluiting van het bedrijventerrein, maar overstijgt deze de draagwijdte van deze studie.

Afd. Ruimtelijke Planning

1

Zie de voorlopige conclusies van fase 1 van deze studie, als samengevat in §2.4.

2

In theorie is de doortrekking van de secundaire N78 tussen E314 en Lanaken naar Maastricht denkbaar, maar niet waarschijnlijk, noch gewenst.
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Inperking probleemstelling binnen gebiedsgericht kader
Uit het voorgaande moge blijken, dat de integrale aanpak van alle nog niet opgeloste
verkeerskundige problemen en knelpunten, welke verband houden met de ontsluiting van het
gebied, binnen de voorliggende opdracht niet mogelijk is. Er zijn dan ook na ruim overleg
met de begeleidende werkgroep een aantal aannames geformuleerd die ons in staat moeten
stellen de ontsluitingsproblematiek gebiedsgericht aan te pakken:
Hoewel de noodzaak ervan nu nog niet is aangetoond, gaan wij ervan uit dat een
omleidingsweg voor Smeermaas als interlokale verbinding tussen Maastricht en Lanaken
op langere termijn onvermijdelijk is en zal worden gerealiseerd.
De inzet van de aan te leggen ontsluitingsweg tussen Brusselseweg (of verder, zie
Masterplan Belvédère en Planstudie Maaskruisend Verkeer) en Lanakerveld kan in de
toekomst mede dienen als schakel voor bovenvermelde interlokale verbinding.
De aanleg van een westelijke randweg is strijdig met de ruimtelijke opties die Maastricht
voor het Zouwdal heeft genomen; op grond daarvan wordt aangenomen dat een voorstel
dat zo’
n randweg voorziet, het niet zal halen. Ten andere zal een dergelijke westelijke
randweg altijd via Belgisch grondgebied moeten lopen en dat maakt de haalbaarheid van
die optie nog veel kleiner.
De ontsluiting van het gemeenschappelijke bedrijventerrein aan de Belgische zijde zal
moeten aansluiten op het knooppunt van de N77 Maastrichterweg – N78 Europalaan en
derhalve altijd via eerstgenoemde weg over het kanaal Briegden – Neerharen moeten
verlopen. Vanaf de oostelijke verkeerswisselaar loopt de huidige ontsluiting langs het
kanaal via de Industrieweg, maar deze is ongeschikt om het volledige gebied te
ontsluiten. De verbetering van deze wegontsluiting zal onvermijdelijk ten koste gaan van
onteigening van percelen met bestaande bebouwing, maar kan dan ook het beste
plaatsvinden daar waar dit volgens de wettelijke plannen is voorzien (reservatiestrook
gewestplan).
In het licht van het hergebruik van spoorlijn 20 Lanaken – Maastricht voor zowel
goederen- als personenvervoer is het noodzakelijk een duurzame kruising van de externe
wegontsluiting en deze spoorweg te voorzien. Dit impliceert een tracé waarin op termijn
een ongelijkgrondse kruising technisch en ruimtelijk mogelijk is.
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Het gemeenschappelijk ontsluitingstracé kan eventueel wel fungeren als lokale
verbinding tussen Maastricht en Lanaken, maar zal gezien het statuut van de huidige
Maaseikersteenweg niet mogen fungeren als bovenlokale uitvalsweg van Maastricht noch
het doorgaand verkeer door Lanaken meer faciliteren dan nu het geval is. In hoeverre dit
het geval is zal nog moeten worden getoetst met een verkeersmodel op het euregionaal
schaalniveau.
Rest voor deze studie de planning van één gemeenschappelijke externe wegontsluiting voor
het gehele grensoverschrijdende bedrijventerrein en een daarop aangepaste interne
wegontsluiting.

6.2 K NELP U NTE N
Er bestaat consensus over de wens een gemeenschappelijke toegang te situeren aan de
noordoostzijde van het bedrijventerrein, maar niet over het te volgen tracé. Op Nederlands
grondgebied zal een weg worden aangelegd vanaf de Brusselseweg, juist ten zuiden van de
spoorlijn Lanaken – Maastricht, waarmee de toegang vanaf de Nederlandse zijde wordt
verwezenlijkt. Vanaf de Belgische zijde zou op dit punt moeten worden aangesloten.
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van (Belgisch) Limburg is de N78 tussen de
A2/E314 (afrit 33 Maasmechelen) en de verkeerswisselaar met de N77 geselecteerd als
secundaire weg type 2 ten behoeve van de ontsluiting van het gehele regionale bedrijventerrein rond het kanaal Briegden – Neerharen. Er moet dus een verbinding worden gemaakt
tussen deze verkeerswisselaar (N78/N77) en de gemeenschappelijke toegang op
Nederlands grondgebied. Het eerste deel van deze verbinding bestaat reeds in de vorm van
de N77 Maastrichterweg, maar vanaf het kruispunt met de Nijverheidslaan tot aan de grens
met Nederland is in het gewestplan Limburgs Maasland een reservatiestrook voorzien voor
een nieuwe weg. Deze nieuwe weg zou het kruispunt Maastrichterweg –
Maaseikersteenweg in Smeermaas ontlasten en kan dus worden beschouwd als een
omleiding voor beide wegen.
Met de aanleg van deze nieuwe weg en de doortrekking daarvan tot aan de toegang van het
bedrijvenpark Lanakerveld zou een gemeenschappelijke Nederlands/Belgische toegang een
feit zijn, maar dit stuit op een aantal knelpunten:

Afd. Ruimtelijke Planning
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Verkeerstechnisch
De spoorlijn Lanaken – Maastricht moet ongelijkgronds worden gekruist.
Dit kan alleen nog op het Nederlandse deel, want:
o er is te weinig ruimte in het Belgisch deel t.o.v. bestaande gebouwen en
bedrijfsterreinen: ondertunneling of overbrugging met hellingen zouden zeer grote
onteigeningen en sloop vergen;
o de toekomstige rangeeractiviteiten in de ontworpen spoorwegdriehoek laten geen
gelijkgrondse kruisingen ter plaatse toe.
Ruimtelijk
De gemeenteraad van Maastricht heeft zich uitgesproken voor het vrijwaren van de
archeologische sites in het noorden van het Zouwdal (zie Afb. 8).
Voor Lanaken is de tracering door het bedrijventerrein onbespreekbaar, als dit leidt tot
onteigening van bedrijventerrein en sloop van bedrijfsgebouwen.
Er is een reservatiestrook voor de weg in het gewestplan ingetekend (zie Afb. 6).
Afb. 8: Archeologische vondsten en
relictenzones

Procedureel
Aan de voorwaarden voor de aanleg van een omleidingsweg rond Smeermaas is
vooralsnog niet voldaan (zie §6.1onder “doortocht Smeermaas”).
Grensformaliteiten
Een gemeenschappelijke ontsluiting zonder (neven)toegangen op eigen grondgebied
dwingt sommige vervoerders dubbele en overbodige grensformailiteiten op
(afvalstoffenwetgeving).
Zolang er verschillen bestaan, zal elk van de (deel)gebieden via het eigen nationaal
grondgebied met de rest van het land verbonden moeten blijven.
Archeologische kwetsbaarheid
Een argument van Nederlandse zijde om niet aan te sluiten op de reservatiezone in
Vlaanderen, is dat in het gebied ten noorden van de spoorlijn zeer veel prehistorische
vondsten zouden zijn gedaan en dat er zich nog archeologische relicten in de ondergrond
bevinden. Een verkennend archeologisch onderzoek op basis van rastersteekproeven
toont dit inderdaad aan, maar het blijkt dat dit voor een veel groter gebied geldt.
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In het hele Zouwdal en op het plateau ten westen daarvan (Europark) zijn her en der
relicten aangetroffen. Anderzijds is hier geen sprake van een beschermde zone, zoals in
Belvedère. De conclusie is, dat waar de weg en het bedrijventerrein ook zouden worden
aangelegd, de kans groot is dat er bij graafwerken archeologische vondsten kunnen
worden gedaan en dat er risico is van het verdwijnen van relicten. Een archeologisch
onderzoek vooraf moet dan ook worden voorzien, maar het heeft geen zin om er bij de
tracébepaling mee rekening te houden.

6.3 V O OR S T E L E X T E R N E ON T S L U I T I N G
Er wordt een tracé vastgelegd voor een nieuwe weg tussen de N77 Maastrichterweg in
Smeermaas en de aan te leggen externe ontsluitingsweg van Lanakerveld (zie Afb. 9) als
ontsluiting van het grensoverschrijdend bedrijventerrein vanuit Belgische zijde. Deze weg
wordt vooralsnog niet aangelegd, maar in beide landen wordt een reservatiestrook met de
geëigende juridische middelen vastgelegd en gehandhaafd.
De weg wordt in het Zouwdal zodanig verdiept aangelegd, dat zowel de spoorlijn en het
grenspad met een onderbrugging worden gekruist en zowel zicht- als geluidhinder naar de
woningen in de nabijheid tot een minimum worden herleid, zo niet volledig onbestaande zijn.
Bovendien worden de taluds van de weg en de driehoek tussen weg, grens en spoorlijn
ingeplant met heesters en bomen, zodat zowel een groene afzoming van het open
agrarische dal als een aangename verblijfsplek voor wandelaars, recreanten en werknemers
van het bedrijventerrein wordt verkregen. Het grenspad zorgt hier voor de ontsluiting.
De ontsluitingsweg vanaf de Brusselsestraat wordt ten opzichte van de spoorlijn zodanig
verschoven, dat in de toekomst aan Nederlandse zijde van de grens de spoorlijn
ongelijkgronds kan worden gekruist.

Afb. 9: Inrichtingsschets nieuwe
ontsluitingsweg
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6.4 V O ORS T EL IN TE R NE ON TS L U IT IN G
Aan Nederlandse zijde wordt aangesloten op de externe ontsluitingsweg naar de
Brusselseweg. Aan Belgische zijde wordt de dubbele ontsluiting via de huidige twee
gelijkgrondse kruisingen met het spoorwegtracé vooralsnog gehandhaafd, waarbij voor de
signalisatie de Industrieweg vanaf de N77 langs het kanaal als hoofdontsluiting wordt
beschouwd. Dit resulteert in de ontsluitingsstructuur van Afb. 10.
Tussen deze kruising en de reservatiestrook aan Belgische zijde, wordt een tracé
gevrijwaard, dat zodanig ligt, dat op Belgische zijde met een boog op de voorziene wegas
van de N77 kan worden aangesloten. Het tracé houdt rekening met een ontwerpsnelheid
van 70 km/h en heeft dus minimum boogstralen van 250 meter (uitgezonderd aan het
kruispunt waar weg uit het bedrijventerrein aansluit).
Afb. 10: Voorlopige ontsluiting
Albertknoop (zie kaart ontsluiting)

Als de bovenvermelde knelpunten zijn weggenomen, kan de gewenste eindstructuur worden
gerealiseerd, welke is weergegeven in Afb. 11. Nabij de sluis wordt de overweg
gehandhaafd, maar de Industrieweg wordt gedegradeerd tot een secundaire ontsluiting, die
slechts wordt gebruikt bij calamiteiten op de hoofdontsluitingsweg.
Er ontstaat in de definitieve situatie in het deelgebied Lanakerveld een centraal verdeelpunt
naar alle deelgebieden, welke als zodanig moet worden vormgegeven. Het verkavelingsplan
van Lanakerveld wordt dus op twee punten aangepast:
de toegangsweg met ruimtereservatie voor een verdiept aan te leggen rotonde;
het centrale verdeelpunt: zie Afb. 12.
Ter hoogte van de lichtgele dubbele pijlen kunnen informele grensoverschrijdende
wegverbindingen worden voorzien (opgenomen in verkaveling Lanakerveld, nog te voorzien
in Europark / Enagebied). Voor een verdere concretisering wordt verwezen naar de
plankaart achterin.

Afb. 11: Definitieve ontsluiting
Albertknoop (zie kaart ontsluiting)
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Afb. 12: Centraal verdeelpunt voor het
wegverkeer in Lanakerveld.
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7.

N AT U U R , L A N D S C H A P E N G R O E N S T R U C TU R E N

In opdracht van de gemeente Maastricht werd de Zouwdalstudie1 opgesteld en in mei 2005
afgerond. Volgens deze studie moet het Zouwdal zijn huidige bestemming van open
agrarische zone met landschappelijke waarde in een minimale breedte circa 500 meter over
de volle lengte van het dalgebied behouden. Er worden aanbevelingen gedaan om daarvoor
de condities te verbeteren en te ontwikkelen. De gewenste natuurwaarden, waarvoor vanuit
grensoverschrijdende planologie in de “Maasdalvisie”aandacht wordt gevraagd, krijgen
volgens deze studie hun plaats in de randen van het Zouwdal én in de randen van de
(cultuur)historische radiale (holle)dwarswegen door het dal vanuit Maastricht.

Afb. 13: Compilatie groenstructuren
Zouwdal en Europark.

Daarvoor werd in 2004 door de gemeente Lanaken voor het Europark een plan uitgewerkt
dat een totale visie gaf over het ENA gebied. Het plan haalt niet hetzelfde detailniveau als de
Zouwdalstudie maar wat groenvoorziening betreft ging dit plan uit van een aantal groene
wiggen die drager waren van een krachtige groene structuren dwars door het ENA gebied.
Deze wiggen hebben niet zo zeer als doel het bedrijventerrein in te groenen. Ze vormen
vooral een schakel in een groen netwerk als drager van de recreatieve fiets- en wandelstructuur door het Maasland en rond Maastricht en Lanaken. Ze werden geconcipieerd
omdat de bestaande schakel langs het Albertkanaal onherroepelijk verdwijnt door de aanleg
van een watergebonden bedrijventerrein. Via het Zouwdal en via de groen wiggen kan dit
netwerk omgeleid worden en opnieuw gesloten worden rond de zone met watergebonden
bedrijven. Het groene wiggensysteem vormde één van de bouwstenen van het duurzaamheidsconcept van het Europark. Lokaal vertakt het systeem het Zouwdal (en Maastricht) met
de groene as van het Kanaal Briegden - Neerharen. In een ruimer regionaal kader
schakelen deze groene wiggen het Nationaal Park Hoge Kempen (Vlaanderen) en het
Belgisch-Nederlands-Duits Drielandenpark aaneen.
Daarnaast selecteert het RSPL langs het Albertkanaal een provinciale natuurverbinding die
natuurgebieden van de Ardennen moet verbinden met de natuurgebieden van Kempen en
Maasland. Het RSPL geeft hiermee gevolg aan de wensen van het Grensschap Albertkanaal
(Lanaken, Riemst en Maastricht) dat stelt dat “het gebied rond het Albertkanaal exact op het

1
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punt ligt waar de droge noord-zuidverbinding tussen Kempen en Ardennen de natte
ecologische verbinding tussen Jeker, het Hezerwater en de Grensmaas kruist.”1

7.1 P ROBLE E MSTE L LIN G
De problemen aangaande de groen – en natuurlijke structuren kunnen opgesplitst worden in
drie probleemcategorieën:

Afb. 14: Groene buffers tussen Zouwdal
en bedrijventerrein.
(Bron: DS landschapsarchitecten, Amsterdam,
2005)

Begrippen
De ENA-selectie wordt verkeerd geïnterpreteerd als een bestemming bedrijventerrein.
De geselecteerde zone moet beschouwd worden als een zone die als bedrijventerrein
moet ontwikkeld worden, rekening houdend met andere gebiedseigen gegevens. Deze
studie zal een input geven hoe deze zone kan ontwikkeld worden.
Er wordt te weinig onderscheid gemaakt tussen verschillende types van groengebieden:
natuurverbindingen, groenbuffers, groene sluizen, groen op bedrijventerreinen. Dit moet
uitgeklaard worden.
Soorten:
Het is onduidelijk of de populatie van de bedreigde Hazelworm, die aan Nederland in
belangrijke mate doorslaggevend was voor het ontwerp van de ontsluitingsweg naar het
bedrijventerrein, bedreigd wordt door de aanleg van het grensoverschrijdend
bedrijventerrein.
Het is onduidelijk of rekening moet gehouden worden met de populatie van de Das die
ten zuiden van het plangebied, aan de stadsrand van Maastricht, waargenomen werd.
Ruimtelijke structuur
De groenstructuren van de Zouwdalstudie en de groene wiggen van het Europark werden
onafhankelijk van elkaar geconcipieerd. Ze overlappen elkaar (zie Afb. 13) en zijn niet
geïntegreerd. Dit moet uitgeklaard en op elkaar afgestemd worden.

1
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Het op Belgisch grondgebied gelegen deel van het groene Zouwdal ten oosten van het
Albertkanaal is binnen het ENA geselecteerd als te ontwikkelen bedrijventerrein1 en
versmalt de groene Zouwdalzone ter plaatse met 50%. Nederland wil dit gebied niet als
bedrijventerrein omdat het te dicht bij de stadsrand van Maastricht komt.
Het ruimtelijk structuurplan van de Belgische provincie Limburg selecteert langs het
Albertkanaal een natuurverbinding. Het is duidelijk dat deze vooral via het
Habitatrichtlijngebied op de westelijke oever verloopt. Het is echter onduidelijk wat de
natuurverbindingsfunctie is van de oostelijke oever van het Albertkanaal.
Er moet duidelijkheid bestaan of de groen, natuur of bufferzones kunnen medegebruikt
worden voor recreatie of waterberging (zie Afb. 14).
Afb. 15: Zouwdal wordt agrarisch
natuurgebied.

7.2 O N DE R Z OE K
Begripsuitklaring
Er wordt een verschil gemaakt tussen de volgende ruimtelijke groen- en/of natuurstructuren:
Een natuurlijk systeem met een combinatie van natuurreservaten, natuurgebieden,
natuurverbindingen en KLE.
Een groen netwerk met een combinatie van parken, groenassen, buffers en diverse
groenvoorziening.
De beide systemen kunnen elkaar overlappen.
Van het natuurlijke systeem bevinden zich de volgende elementen in het studiegebied:
Provinciale natuurverbinding2: Deze gebieden hebben een regionaal karakter. Het zijn
meestal gebieden met veel kleine landschapselementen. Ze verbinden grotere
natuurgebieden met elkaar of moeten dit doen in de toekomst. De provincie maakt een
verschil tussen natte en droge verbindingen.

1

Studie Economisch Netwerk Albertkanaal, een uitwerkingsstudie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

2

Definitie ontnomen uit het Ruimtelijke Structuurplan Provincie Limburg, tekstbundel, 2003, blz 282 :“Natuurlijk aaneengesloten gebied: waar de

natuurfunctie ondergeschikt is aan andere functies, waar andere functies (doorgaans landbouw, bosbouw, enz) als hoofdgebruiker voorkomen en de
natuur als nevengebruiker, waar de biologische waarde wordt bepaald door de aaneengeslotenheid van kleine landschapselementen, waar de
biologische waarde kan toenemen door de ontwikkeling van kleine landschapselementen en dat een verbinding realiseert tussen grote eenheden
natuur in ontwikkeling en verwevingsgebieden. Het is een beleidmatig begrip”.
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Natuurgebieden: (ook wel eens omschreven als grote eenheden natuur1). gebied dat
een natuurlijke kern heeft en vrij natuurlijk beheerd wordt. Nevenfuncties (landbouw,
recreatie, bosbouw, ..) zijn steeds ongeschikt aan het natuurbehoud.
Van het groene netwerk bevinden zich de volgende elementen in het studiegebied.
Groenassen: lokale lineaire groene gebieden die vrij natuurlijk zijn en die de bedoeling
hebben verschillende groene of openruimtegebieden te verbinden of er sluizen naar toe
te creëren. Ze kunnen een onderdeel zijn van een lokale natuurlijke structuur maar
hebben altijd een recreatief karakter: wandelen, fietsen, enz. Ze kunnen ook drager zijn
van een waterbergingssysteem.
Buffers: groene stroken die de bedoeling hebben van twee conflicterende functies te
bufferen om visuele redenen. Ze kunnen ook mede recreatief gebruikt worden.
Groenvoorziening bedrijventerrein: aanplanting van bomen en struiken in het
openbaar domein van het bedrijventerrein of in de voortuinen of aan de randen van de
bedrijven om het uitzicht van het bedrijventerrein te verfraaien.
Evaluatie van bestaande natuurwaarden
Er zijn op Belgisch grondgebied geen waarnemingen van de bedreigde Hazelworm in het
gebied, ook niet langs het kanaal. Er wordt echter voorgesteld om de bermen van de te
reactiveren spoorlijn Hasselt - Maastricht, net zoals in Nederland, zodanig te ontwikkelen
en beheren dat ze een geschikt leefgebied kunnen blijven en worden van deze
beschermde soort.
Waarmingen van de Das (in NL op de Dousberg) situeren zich op Belgisch grondgebied
ver buiten het studiegebied (St. Pietersberg Kanne, Albertkanaaloever Zutendaal). Het
lijkt niet mogelijk, gezien de stedelijke periferie, het ijkpunt van het natuurstreefbeeld zo
hoog te leggen, dat het gebied Dassengebied moet worden.
1

Definitie vlg. Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg, tekstbundel blz. 279 “Een grote eenheid natuur is een aane

engesloten gebied:
waar de natuurfunctie bovengeschikt is aan de andere functies en natuur als hoofdgebruiker voorkomt
waar momenteel een overwegend hoge biologische waarde aanwezig is en hoge toekomstwaarde zin
waar de biologische waarde kan toenemen door aangepast natuurbeheer
die een kern vorm die duurzame instandhouding van ecotopen kan garanderen
Een grote eenheid natuur is aldus een beleidsmatig begip.
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Evaluatie van de natuurverbindingsbetekenis van oevers van het Albertkanaal
De westelijke oever van het Albertkanaal – het habitatrichtlijngebied- is biologisch zeer
waardevol (gegevens studie Aeolus). Dit gebied kan ook gezien worden als een gebied
met een belangrijke natuurverbindingsfunctie tussen het zuidelijk Maasland en Kempisch
plateau als droge verbinding (flanken van het Albertkanaal).
De oostelijke oever van het Albertkanaal is minder waardevol ter hoogte van het
studiegebied. Het is eerder een groenas. De biologische aandacht gaat vooral uit naar
zogenaamde thermofiel of warmteminnende soorten. Ze zullen mogelijk verdwijnen waar
het watergebonden bedrijventerrein wordt aangelegd maar via een gericht beheer kan het
biotoop van zulke soorten snel vervangen worden.
Lanaken heeft niet toevallig “het klaverblauwtje”(vlindersoort) geadopteerd als te
beschermen soort. Dit is een suggestie voor het terreinbeheer in het Zouwdal.
Evaluatie van de (toekomstige) natuurfunctie van het Zouwdal
Het Zouwdal zelf krijgt een belangrijke natuurwaarde door een combinatie van
aangepaste landbouwexploitatie en landschapsbeheer. Het concept voor het Zouwdal
van DS (studiebureau) creëert een kleinschalig ingebufferd Zouwdal. In feite vervalt de
productiefunctie als landbouwgebied en wordt het gebied een soort van pastoraal
natuurvol landbouwgebied. Het wordt een gebied waarin de natuur- en
landschapswaarde worden gecombineerd met recreatief medegebruik. De
landbouwfunctie is beherend. Daardoor zal de natuurwaarde van het Zouwdal verhogen.
Het Zouwdal krijgt groene randen. Ze kunnen zodanig ingericht en beheerd worden
dat ontwikkeling van bermsoorten met bijzondere aandacht voor thermofiele soorten
mogelijk is. De groen randen mogen sterk en breed zijn om bedrijventerrein aan hetzicth
te onttrekken.
Door deze verandering kan het Zouwdal ook een belangrijke nieuwe functie krijgen als
droog natuurverbindingsgebied tussen Haspengouw, Maasland en het
Drielandenpark. Om die reden is het belangrijk dat de zuidelijk kop van het Zouwdal
bebouwingsvrij blijft en dus dus niet ontwikkeld wordt als bedrijventerrein. De verbinding
naar de Maasvallei moet op Nederlands grondgebied uitgewerkt en versterkt worden. Dit
gebeurt door opname van deze verbindingsfunctie in het zogenaamde Belverdere –
project tussen Smeermaas en Maastricht.
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Onderzoek naar het recreatief fiets- en wandelnetwerk
De kanalen, (Albertkanaal, Zuid-Willemsvaart en het kanaal Briegden-Neerharen) vormen
op dit ogenblik de belangrijkste dragers van het kwaliteitsvolle fiets- en wandelpadennetwerk. Ze verbinden Maastricht/Lanaken met het Nationaal Park Hoge Kempen en de
Grensmaas in het noorden, het Mergelland in het oosten en Haspengouw in het zuiden
en westen. Als de zone langs het Albertkanaal wordt ingepalmd door watergebonden
bedrijvigheid vervalt een schakel in dit netwerk. Deze moet vervangen worden.
De groene randen van het Zouwdal zijn per definitie dragers van wandel- en fietspaden.
Het Zouwdal krijgt voor het herstel en ter versterking van het recreatief netwerk een
belangrijke schakelfunctie. Drie verbindingen zijn belanrijk:
o Nieuwe verbinding vanaf het Zouwdal naar (de groene as) van het verbindingskanaal
Neerharen – Briegden via een nieuwe te reserveren recreatief as dwars door het ENA
gebied. Meer naar het noorden vormt het bestaand bedrijventerreinen een niet
doorkruisbare barrière. Ook langs de spoorlijn kan geen nieuwe as meer voorzien
worden door de aanpalende bedrijventerreinen. De as moet gereserveerd worden in
het nieuwe mini Grup Leemwinning (zie hoofdstuk 3).
o Te optimaliseren verbinding vanaf het Zouwdal naar de goene as van de ZuidWillemsvaart en de Grensmaas. Hij loopt langs de Zouw onder de spoorweg en
nieuwe ontsluitingsweg. De verbinding bestaat reeds gedeeltelijk maar moet verder
uitgebouwd worden. In de plannen van de ontsluitingsweg van Lanakerveld is
daarvoor een tunneltje voorzien.
o Te behouden verbinding naar het zuiden via het jaagpad langs het Albertkanaal.
Het is duidelijk dat deze verbindingen alleen kunnen gerealiseerd worden dank zij de groene
kop van het Zouwdal aan het Albertkanaal. De leemruil (zie hoofdstuk 3) is noodzakelijk voor
het realiseren van deze verbindingen
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Afb. 16: Natuurlijke structuur, bestaande
toestand.

Het decoratieve en buffergroen
Buffergroen is vooral voorzien in de randen van het Zouwdal en aan grenszone met
Lanaken. Deze groenstroken mogen sterk en krachtig zijn.
Het systeem van groene wiggen van het Europark komt te vervallen en wordt vervangen
door bovenvermelde groene randen van het Zouwdal.
Het al of niet schrappen van de bufferstrook “SAPPI”(tussen het bedrijventerrein ten
noordoosten van SAPPI en het kanaal Briegden-Neerharen), in functie van de
ontwikkeling van een trimodaal overslagpunt, wordt onderzocht. In het kader van deze
strategische visie inzake grensoverschrijdende problematiek is dit geen onderwerp van
nadere aandacht.
Het decoratief groen op het bedrijventerrein vormt eveneens geen thema van deze
studie. Zowel het Europark Lanaken als het Lanakerveld Maastricht hebben een voorstel
van groenstructuur uitgewerkt en deels reeds aangeplant. Deze groenvoorziening is
afhankelijk van de soort en van de ligging van de bedrijvigheid. Grote regionale meer
industriële bedrijventerreinen zoals het Europark hebben minder behoefte aan designgroen dan het kleine lokale bedrijventerreinenterreinen zoals het Lanakerveld. De beide
ontwerpen voor deze bedrijventerreinen beamen dit.
De haalbaarheid van een grenspad wordt verdiept in hoofdstuk 9. Het pad is haalbaar en
zal waar mogelijk als zichtbaar relikwie uit het verleden als grenspad/ struinroute worden
gehandhaafd. Dit wordt mede ingegeven door de (praktische) onmogelijkheid
grensoverschrijdende kavels te maken of hoofdontsluitingswegen op de grenslijn te
situeren. Dit wordt vooral veroorzaakt door verschillen in het nationale vergunningenstelsel, die de bedrijfsvoering op grensoverschrijdende percelen ernstig bemoeilijkt.

(zie ook kaarten)
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7.3 R E S U LT A T E N

Afb. 17: Natuurlijke structuur: gewenste
situatie.

Afd. Ruimtelijke Planning

De kaartjes in Afb. 16 en Afb. 17 tonen het verschil tussen de bestaande en gewenste
situatie van de natuurlijke en groene structuur.
Het bebouwd gebied wordt verder verdicht door bedrijvigheid en stadsontwikkeling.
De westelijke oever van het Albertkanaal behoudt kan zijn functie als
habitatrichtlijngebied en provinciale natuurverbinding vervullen.
Het Zouwdal krijgt via een nieuw beheer een belangrijke natuurfunctie en openbare
functie met fiets- en wandelpaden. Hierdoor krijgt het Zouwdal een schakelfunctie in de
regionale groen- en natuurstructuur:
o Als specifieke stedelijke publieke ruimte (stedelijk natuurgebied).
o Als landbouwnatuurgebied aan de stadsrand ambieert het Zouwdal ook een
natuurverbinding tussen het Albertkanaal en het Maasland.
o Als groengebied vertrekken vanuit het Zouwdal diverse schakels naar de omliggende
grote natuurgebieden en open ruimtegebieden. Deze schakels zijn een onderdeel
van een groene netwerk dat belangrijk is voor het recreatief functioneren van de
regio.
Eén strategisch belangrijke schakel loopt via een nieuwe krachtige groene wig dwars
door het bedrijventerrein. De wig vormt op die manier ook een belangrijke component in
de structurering van dit grootschalige bedrijventerrein. Hij is vooral van belang voor het
kwaltiatief netwerk voor langzaam verkeer van/naar en door Albertknoop. De groene wig
ambieert een (bescheiden) biologische kwaliteit. Hij zal ook gebruikt worden als waterretentiegebied van het Europark naar het Zouwdal.
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7.4 C ONCL US IE / A A N B E V E L I N G E N
Het is mogelijk het Europark en het Lanakerveld te ontwikkelen met behoud en zelfs
versterking van bepaalde natuurfuncties. Twee opties zijn belangrijk voor de realisatie van
dit systeem:
Consequente opname van het natuur- en groensysteem in de ruimtelijke
structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen
De NV Scheepvaart moet aan de zuidelijke kop van het Zouwdal afstand doen van haar
plannen om dit gebied in te richten voor watergebonden bedrijvigheid. Zo niet, dan zou
het hele concept op te helling komen te staan.
De inrichtings- en beheervoorstellen uit de Zouwdalstudie worden uitgevoerd, rekening
houdend met de beperkte wijzigingen uit dit plan.
De randen van het Zouwdal langs het bedrijventerrein, de hoofdgroenstructuren op het
bedrijventerreinen van de Albertknoop, dienen onderwerp te zijn van een op te stellen
aanpak voor groen parkmanagement en van verdere uitwerkingsplannen.
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8.

W AT E R H U IS H O U D I N G

8.1 P ROBLE E MSTE L LIN G
De natuurlijke waterafvoer in het gebied is van het hoge Belgische deel naar het lage
Nederlandse deel (Zouwdal) en dan via de (meestal droog staande) Zouw naar de ZuidWillemsvaart. Bij aanleg van een (gescheiden) rioleringsstelsel is het grensoverschrijdend
afvoeren van regenwater niet evident.
Afb. 18: Hoogtelijnen in het gebied.

Bij aanleg van het bedrijventerrein zullen sommige delen van het gebied lager komen te
liggen (watergebonden terreinen), waardoor deze natuurlijke afvloeiing wordt verstoord en
wellicht van daar gravitair alleen kan worden afgevoerd naar het Albertkanaal, hetgeen
echter niet is toegelaten.
Indien het Belgische deel een afwateringsstelsel moet krijgen, dat niet alleen het vuil water,
maar ook het hemelwater op eigen grondgebied afvoert, dan is dat technisch uitvoerbaar,
maar het Zouwdal zal dan verder verdrogen. Uit de Zouwdalstudie van DS is echter
gebleken dat vernatting van het dal gewenst is.

8.2 A ANPA K
Op basis van de milieuwetgeving en de regelgeving voor de aanleg van (gescheiden)
rioleringsstelsels van beide landen is gekeken of het afgevoerde hemelwater vanuit België
kan worden aanvaard in Nederland. Dit blijkt zo te zijn.

Afb. 19: Voorstel voor waterlopen in de
groene buffer tussen Lanakerveld en het
Zouwdal.

Verder is onderzocht wat de technische randvoorwaarden zouden kunnen zijn om het
hemelwater over te dragen en tevens welke gebieden daarvoor in aanmerking komen.
Hiervoor werd een digitaal terreinmodel opgesteld met de gewenst hoogtes. Het laagtste
punt van het gebied ligt in het Zouwdal onder de spoorwegberm (54 m+TAW)1. Het hoogste
punt is de stortplaats (74m+ TAW ). Het Albertkanaal ligt op een hoogte van 59 m. De
gewenste hoogtes worden als volgt uitgezet:

1

Afd. Ruimtelijke Planning

Voor terreinhoogtes t.o.v. NAP dienen de getallen met ca. 2m35 te worden verhoogd: TAW = 2m35+NAP..
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Afb. 20: Voorstel terreinhoogtes en afwatering Albertknoop (hoogtes in meters+TAW).

40

3 november 2006

GGSP Albertknoop

Terrein watergebonden bedrijvigheid: 61 m
Terrein leemwinning (eindafwerking): 63 m
Lanakerveld: 63 m
Europark 65 m

8.3 R E S U LT A T E N
In Europark eerste fase is het gescheiden rioolstelsel reeds uitgewerkt en worden vuil
water en hemelwater beide in noordoostelijke richting (Smeermaas) gravitair afgevoerd.
In de collector is daarvoor nog voldoende capaciteit.
De hwa1 kan echter nog in de andere richting worden omgekeerd, indien dit gewenst is
om het Zouwdal te vernatten. Indien dit zo is, moet dit op korte termijn worden kenbaar
worden gemaakt en beslist.
Voor de tweede fase is nog geen stelsel uitgetekend, dus hier kan het hemelwater naar
het Zouwdal worden gedirigeerd.
Afgesproken is dat het aanbod aan hemelwater deze van de landelijke afvoer niet mag
overschrijden. Het Belgisch hemelwater zal dus eerst op eigen grondgebied in
retentiebekkens worden opgevangen en vervolgens met het landelijke debiet worden
overgedragen.
Aan Nederlandse zijde wordt dit landelijke debiet meegenomen in de
capaciteitsberekening van het rioleringsstelsel van Lanakerveld. Er dient nog nader
overleg te komen over de exacte vaststelling van dit debiet en de plaats(en) en diameter
van de hwa(‘
s) die de grens kruist/kruisen.

8.4 C ONCL US IE / A A N B E V E L I N G E N
Een integraal hwa-stelsel voor het grensoverschrijdend bedrijventerrein is mogelijk. Er
moeten nog afspraken worden gemaakt op technisch niveau over hoeveelheid over te
dragen hemelwater en plaats en afmetingen van de grensoverschrijdende leidingen. Het
beheer van het stelsel kan worden opgenomen in het parkmanagement.

1
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hwa: hemelwaterafvoer, te onderscheiden van de vuilwaterafvoer.
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9.

H A A L B A A R H E ID G R E N S PA D

Grenzen vervagen door de steeds verdergaande Europese eenwording, vooral in
economisch opzicht. Maar daardoor wordt omgekeerd de behoefte aan een eigen regionale
identiteit versterkt.
Grenzen vervagen ook letterlijk, doordat grensposten en -markeringen steeds minder worden
beleefd of zelfs verdwijnen. Met het oog op de regionale identiteit kan het behoud van de
fysiek waarneembare grens als symbool van (cultuur)historie hieraan een bijdrage leveren.
De betekenis van de grens wordt versterkt als deze deel uitmaakt van een doorgaande
structuur van (regionale) paden en wegen op de landsgrens (nieuwe “bedevaartsroute”).

9.1 P ROBLE E MSTE L LIN G
In hoeverre kan/moet het grenspad en daarmee de fysieke aanwezigheid van de grens
worden gehandhaafd en in het nieuwe weefsel geïntegreerd?

9.2 A ANPA K
De mogelijkheid op Albertknoop tot inbedding van de grens als doorgaand pad langs de
bestaande en herkenbare (grens)elementen moet in twee delen worden gesplitst;
In het zuidwestelijk gebiedsdeel, waar de leemwinning (na grondruil) zal plaatsvinden,
gaat het bestaande landschap volledig verdwijnen. Daarmee is de huidige aanleiding er
niet meer en is de grens slechts een lijn op papier , die overigens in het verkavelingsplan
in acht moet worden genomen. Er is echter geen binding meer met het (zichtbare)
verleden. Om geen dubbele infrastructuur te maken wordt in dit deelgebied de reeds
geplande route door het randgroen van het Zouwdal gevolgd.
In het noordoostelijk gebiedsdeel tussen de Van Akenweg en de spoorlijn heeft de grens
een grillig verloop, dat evenwel niet kan worden genegeerd. Kavels en ontsluitingswegen
liggen om bedrijfsjuridische redenen ter weerszijden van de grens; het grenspad
accentueert hier dit grillig verloop.
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Hierdoor blijft de grens als ruimtelijk en (cultuur)historisch element aanwezig. De
reservering van een strook van circa 8 meter breed, per land 4 meter, is voldoende om
het grenspad te kunnen accentueren, maar het grillige verloop wordt aangegrepen om
met “reststroken”het grenspad meer accent geven.
Het grenspad wordt zoveel mogelijk kruisingsvrij gehouden met de ontsluitingswegen;
Om achterkantarchitectuur voor de bedrijven op percelen langs het grenspad te beperken
(bij bestaande bedrijven niet meer te herstellen) wordt gestreefd naar, waar nog
mogelijk), interne ontsluitingswegen evenwijdig aan het vrijliggende grenspad met
aanliggende percelen en voorkanten van bebouwing. Dit geeft “smoel”aan het grenspad
en biedt meer sociale veiligheid;
Afb. 21: Detail 1 inpassing grenspad.

9.3 R E S U LT A T E N
Het grenspad loopt, van west naar oost door het plangebied, eerst door de groene rand
op de grens van het Zouwdal en het bedrijventerrein, om vervolgens na de kruizing met
de holle weg het bestaande en op te waarderen grenspad te volgen naar de te maken
tunnel onder het spoor.

9.4 C ONCL US IES / A AN B E V E L I N G E N
Het grenspad moet worden uitgewerkt als een doorgaande route met een bizar
historisch-anekdotische betekenis.
Waar mogelijk dienen voorkanten van bedrijven naar het grenspad te worden gekeerd, bij
voorkeur met een percelering gericht op een naastliggende ontsluitingsweg.
Afb. 22: Detail 2 inpassing grenspad.
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Afb. 23: Voorstel inpassing grenspad.
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10.

A A N B E V E L I N G E N V O O R V E R D E R E S T R AT E G I E

Teneinde de resultaten van dit plan verder te concretiseren en te bewaken, bevelen wij aan
om naast het aanvaarden van dit grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan het
besluit te nemen tot het in gang zetten van twee nieuwe stappen in de grensoverschrijdende
samenwerking.

10.1 T ECHN IS CHE C ONC RET ISE RIN G
Op het niveau van een technisch-ambtelijke werkgroep dienen nog nadere afspraken
gemaakt te worden over de grensoverschrijdende aansluiting van de technische
uitvoeringsplannen van aangrenzende deelgebieden, met name over:
exacte terreinhoogten;
ligging, dimensionering en uitvoering grenspad;
plaats en dimensionering verbindingswegen en -paden die de grens kruisen;
plaats en dimensionering grenskruisende hemelwaterafvoer
uniforme beplanting en andere groenvoorziening
De plankaarten in bijlage vormen hierbij de uitgangsbasis.

10.2 P ARK MA NA GE M EN T
10.2.1 Thema’s van het parkmanagment
Parkmanagement, ook wel bedrijventerreinmanagement genoemd, is een middel om de
kwaliteit van een locatie af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en om het bereikte
kwaliteitsniveau ook op lange termijn vast te houden (Nederlands Ministerie van
Economische Zaken, Parkmanagement: kwaliteit wint terrein, 2002, p. 5). Kwaliteit heeft
hierbij betrekking op:
vorm: inrichting van private en openbare ruimten en kwaliteit van gebouwen
voorzieningen: diensten en regelingen voor bedrijven en hun medewerkers
beheer: onderhoud van private en openbare ruimten en gebouwen; bewaken van het
werk/woon- en leefmilieu.
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Parkmanagement is een verzamelbegrip voor het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van
activiteiten. Hiervoor zijn verschillende indelingen mogelijk, waarbij de activiteiten veelal
worden gerangschikt naar zeven hoofdgroepen:
ruimtemanagement;
facility management;
utility management;
reststoffenmanagement;
afvalmanagement;
milieumanagement;
vervoersmanagement;
Delen van deze aspecten zijn al aan bod gekomen tijdens de conceptontwikkeling:
ruimtemanagement
o gemeenschappelijk ontsluitingsconcept en strategie,
o integratie van de recreatieve assen
o gemeenschappelijke groensstructuur
milieumanagement
o integrale zonering van het bedrijventerrein volgens geluidscategorien
o strategie voor het koppelen van de regenwaterafvoer naar het Zouwdal
Voor de verdere realisatie zullen de thema’
s verder aan bod blijven en verder moeten
geconcretiseerd worden. Belangrijk is dat het parkmanagment verder onderling moeten
worden uitgewerkt door de betrokken partijen. Het parkmanagement kan de bedrijven van
de Albertknoop samen sterker maken. Rond al de hierboven vermelde parkmanagmentthema’
s moet samengewerkt worden. Dit kan door het het opzetten van werkgroepen. Deze
werkgroepen vormen perspectieven om de ondernemers meer bij dit grensoverschrijdend
project en managmente te betrekken. Parkmanagement gaat over synergie tussen
bedrijven.
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10.2.2 Organisatie van het parkmanagement
Het parkmanagement van de bedrijventerreinen van de Albertknoop moet best waargenomen worden door één (Albertknoop)manager (of -beheerder). Gezien de omvang van het
bedrijventerrien moet hij de verschillende parkmanagmentthema’
s beheersen en aansturen.
Parkmanager: aanspreekpunt en organisator van het dagelijks beheer
Parkcomité

formeel beheersorgaan samengesteld uit:

o

gemeente Maastricht

o

gemeente Lanaken

o

bedrijven
Overlegstructuur op drie niveaus:

o
o
o

Intern overleg over het beheer van het bedrijvenpark
structureel overleg met externe diensten en administraties in verband met
vergunningen en aanvragen
overleg met omwonenden

10.2.3 Agendapunten van parkmanagement
De thema’
s van het parkmanagement kunnen verder gediversifieerd worden (niet limitatief).
Ruimtemanagement:
o verhogen van het efficiënter en zelfs dubbel ruimtegebruik op de percelen,
o duurzaam onderhoud en beheer van de publieke ruimte,
o verfraaien van de inrichting
Facility management:
o uitwerken van een “Albertknoop-informatiesysteem”voor intern en externe
raadpleging en gebruik
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Utility management:
o gezamenlijk beheer van energiegebruik,
o ruimte creëren voor recycleerbare energie: windturbines, zonnecollectoren,
warmtepompen, restwarmte, enz.
o gezamenlijk beheer van infrastructuur
Reststoffenmanagement:
o onderzoeken of reststoffen kunnen herbruikt worden in andere processen
o organisatie van gezamenlijk opslag
Afvalmanagement:
o organiseren van een recyclagepark,
o organisatie van een gezamenlijke ophaling,
o beheer van gevaarlijke afvalstoffen,
Milieumanagement:
o streven naar een gesloten waterbalans, geen wateroverlast van uit het
bedrijventerrein,
o vermijden van geluidshinder of geurhinder, opleggen van exploitatievoorwaarden
Vervoermanagement
o Optimaliseren en bundelen van het vervoer per schip of per spoor vanuit het
bedrijventerrein,
o Optimaliseren en bundelen van transporten op de weg,
o Organisatie openbaar vervoer (collectief vervoer woon - werk)
o Veiligheid voor de trage weggebruikers
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Bijlage: Memo Resource Analysis 27 maart 2006

Zonering voor industriegeluid – ervaringen in
Vlaanderen

1. Inleiding
Voorliggende memo beschrijft de aanpak van zonering voor
industriegeluid zoals toegepast in de studies ‘
Milieuzonering Antwerps
Havengebied1’en ‘Uitwerking van een milieuzoneringsinstrument voor
2
het zeehavengebied Gent‘
.
In hoofdstuk 2 wordt een korte toelichting gegeven omtrent wetgeving en
beleidsaspecten in Vlaanderen en Nederland. In hoofdstuk 3 wordt de
aanpak beschreven zoals toegepast in hoger vermelde studies.

2. Wetgevings- en beidsaspecten, normen of
criteria voor bepaling van toegelaten
milieudruk of hinder
2.1 Terminologie
Geluid komt in feite overeen met veranderingen in luchtdruk. Het zijn
trillingen binnen een bepaald frequentiebereik die waarneembaar zijn
voor het menselijk oor. Dit bereik gaat van ongeveer 20 Hz tot ongeveer
1

THV iris consulting – DHV, Milieuzonering Antwerps Havengebied, eindrapport
November 2005

Nota zonering industriegebied
20.000 Hz. De totale geluidsdruk L is de samengestelde druk van de
trillingen op de verschillende frequenties. Omdat het frequentiebereik zo
groot is en het geluid bovendien exponentieel verloopt, werd als eenheid
van geluidsdruk gekozen voor een logaritmische parameter: de dB
(decibel)
dB=10*log (gemeten geluidsdruk/referentiegeluidsdruk)
Het menselijk oor is niet voor alle frequenties even gevoelig. Daarom
wordt op de dB-waarde een correctie doorgevoerd om de
frequentieafhankelijke gevoeligheid van het menselijk oor na te bootsen,
en wordt de “gewogen”eenheid dB(A) bekomen. Omdat de mens het
best hoort in het bereik van 1000 tot 6000 Hz wordt op deze frequenties
een positieve correctie toegepast; de hogere en vooral de lagere
frequenties worden negatief gecorrigeerd.
Geluid dat voorkomt in de natuur is discontinu en het verloop van een
dB(A)-curve in de tijd vertoont normaliter pieken en dalen. Deze curve
kan beschreven worden met behulp van diverse parameters, waarvan de
belangrijkste (in het kader van deze studie) de LA95,T en de LAeq,T zijn
(waarbij het aangeven van de periode T uiterst belangrijk is):
LA95,T: dit is het geluidsniveau dat gedurende 95% van de tijd T
overschreden wordt; omdat de 5% (lokale) piekgeluiden eruit gefilterd zijn,
is dit een goede indicator voor het niveau van het achtergrondgeluid en
daarom ook van de geluidskwaliteit in een bepaalde omgeving;
LAeq,T: dit is het equivalent geluidsniveau, zijnde het geluidsniveau van een
continu geluid met dezelfde totale geluidsbelasting als het werkelijke
discontinue geluid gedurende de tijd T.

De LAeq-waarde ligt in principe steeds hoger dan de LA95-waarde, omdat
in deze laatste de 5% hoogste pieken uitgefilterd zijn. Hoe meer en hoe
hoger de pieken, des te groter het verschil tussen LA95 en LAeq. In de
praktijk vergroot het verschil naarmate er meer onregelmatig lawaai
voorkomt; bij continu lawaai is het verschil tussen beide parameters
beperkt.(Grosso modo kan men stellen dat het verschil tussen LA95,T en
LAeq,T zo’
n 5 dB(A) bedraagt).

2
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2.2 Vlarem II
In Vlarem II zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht
opgenomen. Het geluidniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1h.

Nota zonering industriegebied
De richtwaarden voor het specifieke geluid (Lsp), op een bepaalde
plaats veroorzaakt door een inrichting, zijn gelijk aan de
milieukwaliteitsnormen die gelden voor die plaatsen, althans numeriek
(niet voor wat betreft de te hanteren parameter)3.

Overeenkomstig bijlage 4.5.4. van Vlarem II zijn deze
milieukwaliteitsnormen ook de richtwaarden voor het specifieke geluid in
open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen (volgens Vlarem).

De voorwaarden met betrekking tot geluid waaraan een nieuwe of een
bestaande inrichting moet voldoen, hangen meestal niet alleen af van de
geldende richtwaarde op het immissiepunt, maar ook van het bestaande
omgevingsgeluid (veroorzaakt door bestaande bedrijven, verkeer en
andere buitengeluiden,… )

Tabel 2-1: Richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht van als
hinderlijk ingedeelde inrichtingen (Bijlage 4.5.4 Vlarem II)

Onderstaand schema geeft weer hoe de voorwaarden in open lucht voor
nieuwe inrichtingen van klasse 1 en 2 en veranderingen van bestaande
inrichtingen van klasse 1 en 2 dienen bepaald te worden.

3

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste
richtwaarde van toepassing.
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Het specifieke geluid of Lsp van een inrichting is de getalwaarde van de
akoestische grootheid die het geluid van een inrichting karakteriseert, eventueel
aangepast met een beoordelingsgetal. Het specifiek geluid wordt dus niet
noodzakelijk gekarakteriseerd door LAeq; dat kan ook LA50, LA95, etc... zijn. Tot
het specifieke geluid van een inrichting wordt eveneens geluid (lawaai)
gerekend, voortgebracht door transport, laad- en losverrichtingen, verkeer, het
opwarmen en laten draaien van motoren op het terrein van de inrichting,
evenals door het in- en uitgaande verkeer.
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van de omliggende woningen de met 5dB(A) verminderde richtwaarde
uit Tabel 2-1 niet overschrijden.
Aanvullingen en wijzigingen door het BVR van 22 juli 2005
In omzetting van de Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai werden een
aantal relevante wijzigingen aangebracht aan de VLAREM-wetgeving
m.b.t. geluid. In functie van het reduceren van het omgevingslawaai en
de hieruit voorkomende geluidshinder en schadelijke effecten en het
bewaren van een goede geluidskwaliteit, moeten volgende maatregelen
getroffen worden:
Het opstellen van (strategische)
geluidsbelastingkaarten;
Het opmaken van een geluidsplanning en
geluidsactieprogramma’
s op basis van deze
geluidsbelastingkaarten
De geluidsbelastingkaarten moeten de Lden en de Lnight weergeven. De
Lnight is de gemiddelde LAeq.1h ’
s nachts (tussen 23 en 7 uur). De L den
(“den”=day-evening-night) is de gewogen som van:
gemiddelde LAeq overdag (7-19uur);

LA95 : LA95, 1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid
RW : Richtwaarde (bijlage 4.5.4)
RW* : Milieukwaliteitsnorm (bijlage 2.2.1)
Lsp : Specifiek geluid van de nieuwe inrichting of toe te
schrijven aan een verandering van een bestaande
inrichting
Figuur 2-1: Schema voorwaarden in open lucht voor nieuwe inrichtingen van
klasse 1 en 2 en veranderingen van bestaande inrichtingen van klasse 1 en 2

gemiddelde LAeq ’
s avonds (19-23uur) + 5
dB(A);
gemiddelde LAeq ’
s nachts (23-7uur) + 10dB(A).
Voor agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners, voor wegen met
meer dan 6.000.000 voertuigen per jaar en voor spoorwegen met meer
dan 60.000 treinen per jaar moeten de geluidsbelastingkaarten uiterlijk
op 30 juni 2007 goedgekeurd zijn door de Vlaamse regering, en uiterlijk
op 18 juli 2008 moeten de behorende geluidsplanning en
geluidsactieprogramma’
s ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
Vlaamse regering.

Het specifieke geluid in open lucht van nieuwe inrichtingen alsmede van
veranderingen van bestaande inrichtingen van klasse 3 mag ter hoogte

Bijlagen
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2.3 Andere normen en richtwaarden
Nederlandse Wet Geluidhinder
In de Vlaamse geluidswetgeving komen geen absolute geluidsnormen
voor, wat nochtans essentieel is voor een systeem van milieuzonering.
Er zijn weliswaar de milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht,
maar aangezien de wetgeving m.b.t. het specifiek geluid van nieuwe
inrichtingen toelaat dat het geluidsniveau ook bij overschrijding van de
milieukwaliteitsnorm in zekere mate mag blijven toenemen, moeten deze
milieukwaliteitsnormen eerder als streefwaarden dan als normen
beschouwd worden.
De Nederlandse Wet Geluidhinder gaat wel uit van absolute
geluidsbelastingdrempels, in de zin dat rond een industrieterrein (met
geluidsintensieve activiteiten) een zone dient afgebakend te worden
waarbuiten de geluidbelasting de 50 dB(A) niet mag overschreden
worden. De geluidbelasting wordt gedefinieerd als de etmaalwaarde van
het equivalent geluidsniveau (LAeq, 1h) op een bepaalde plaats
veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen op het
betreffende industrieterrein exclusief het geluid van motorvoertuigen op
de openbare weg. De etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau
wordt gelijkgesteld aan de hoogste waarde van ofwel:
gemiddelde LAeq overdag (7-19uur);

3. Stappenplan zonering voor industriegeluid
in Vlaanderen
gemiddelde LAeq ’
s avonds (19-23uur) + 5 dB(A);
gemiddelde LAeq ’
s nachts (23-7uur) + 10dB(A).
Een geluidbelasting van 50 dB(A) komt dus overeen met een LAeq ’
s
nachts van 40 dB(A). Voor nieuwe woningen gelegen binnen deze zone
geldt een maximaal toelaatbare geluidbelasting van 55 dB(A) aan de
gevel (45 dB(A) ’
s nachts); zoniet moeten geluidwerende maatregelen
Bijlagen
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getroffen worden aan de gevel op kosten van de industrie. Voor
bestaande woningen ligt de limiet op een geluidbelasting van 60 dB(A)
(50 dB(A) ’
s nachts).

2.4 Voorstel toetsingskader voor zonering
industriegeluid
Milieuzonering voor geluid vertrekt van het principe dat de geluidsruimte
van een industrieterrein in de toekomst zodanig moet worden opgevuld
dat de geluidskwaliteit ter hoogte van de omliggende woongebieden op
een acceptabel niveau blijft. Bij de “praktische”toepassing van
milieuzonering – het zoeken van een geschikte locatie voor één nieuwe
inrichting en/of het toetsen van de verwachte geluidsimpact van de
inplanting van een dergelijke inrichting op een bepaalde locatie – wordt
het als acceptabel geacht geluidsniveau bepaald door de VLAREMwetgeving, en meer specifiek door de voorwaarden voor het specifiek
geluid van een nieuwe inrichting (Lsp).
Omdat de Lsp afgestemd is op het geluid veroorzaakt door één nieuwe
inrichting, is deze parameter niet bruikbaar voor de toetsing van
toekomstscenario’
s voor een groot industrieterrein. Daarvoor (en voor de
beoordeling van de huidige situatie) zijn absolute geluidsnormen
noodzakelijk. Daarom wordt daarnaast ook gekeken naar de
geluidsbelasting die enkel door de activiteiten op het industrieterrein zal
worden veroorzaakt en uitgedrukt is in LAeq (en dus modelleerbaar is).
Daarbij werd voor de havens van Antwerpen en Gent (waarbij
ondersteld wordt dat alle bedrijven volcontinu in werking zijn: dag =
avond = nacht) de nachtwaarde van 50 dB(A) als belangrijkste
referentiewaarde gehanteerd, maar vooralsnog gaat het hier dus niet
om een geluidsnorm. 50 dB(A) LAeq wordt als referentiewaarde
gekozen omdat deze grosso modo overeenstemt met de
milieukwaliteitsnorm van 45 dB(A) LA95 én met de Nederlandse norm van
60 dB(A) etmaalwaarde (LAeq,nacht = 50 dB(A)).
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3.1 Stap 1: Bepaling van de huidige milieudruk
en hinder
In de eerste stap wordt het volgende geïnventariseerd:
1. De milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht ter hoogte
van de woningen in de omgeving van het industrieterrein (zie
Tabel 2-1). Dit gebeurt op basis van de bestemmingen volgens
het Gewestplan4.
2. Meetgegevens van het achtergrondgeluid (LA95) ter hoogte van
de omliggende woningen uit recente akoestische studies of
MER’
s van bijvoorbeeld bestaande inrichtingen op het
industrieterrein. Desgevallend kunnen ook specifiek in functie van
de zoneringsstudie metingen van het achtergrondgeluid
uitgevoerd worden.
3. Berekening van de bestaande LAeq-contouren rondom het
industrieterrein aan de hand van de kengetallen van de
bestaande inrichtingen en een computersimulatiemodel dat
rekent overeenkomstig de ISO 9613-2 -methode. Voor de havens
van Antwerpen en Gent werd ondersteld dat alle inrichtingen
volcontinu actief zijn (dag=avond=nacht), waardoor de LAeqcontouren overdag, s’avonds en ’
s nachts identiek zijn.

Nota zonering industriegebied

3.2 Stap 2: Bepaling voorwaarden voor nieuwe
inrichtingen volgens Vlarem II
Ter hoogte van de woningen waar aan de hand van metingen het
achtergrondgeluid (LA95) gekend is, kan, op basis van Figuur 2-1 en
Tabel 2-1 de voorwaarde voor het Lsp-niveau van nieuwe inrichtingen
worden bepaald. Voor de havens van Antwerpen en Gent werd
ondersteld dat alleen inrichtingen van klasse 1 of 2 zich zullen vestigen.
Indien bijvoorbeeld het bestaande achtergrondgeluidsniveau (LA95) ter
hoogte van een woning gelegen in een woongebied op minder dan 500
meter van het industriegebied 47 dB(A) tijdens de nacht bedraagt, dan
geldt volgende voorwaarde voor het Lsp-niveau tijdens de nacht van een
nieuwe inrichting:
RW* = 45 dB(A)
LA95 = 47

LA95 > RW*

Lsp

LA95-5 en Lsp
Lsp

4

Indien op een gebied een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) van toepassing is,
kan het zijn dat hierin gebiedsbestemmingen zijn vastgelegd die niet voorkomen
op het Gewestplan, of in de omschrijving van de gebieden zoals opgenomen in
Tabel 2-1. Momenteel heerst in Vlaanderen dan ook enige juridische
onduidelijkheid over het omzetten van RUP-bestemmingen naar Vlarembestemmingen.

RW

42

Indien geen meetgegevens gekend of beschikbaar zijn, kan men ook het
berekende LAeq-niveau van de bestaande inrichtingen als
achtergrondgeluidsniveau nemen. Dit is uiteraard niet helemaal correct.
Het achtergrondgeluidsniveau (LA95) aan een woning wordt immers niet
alleen bepaald door het geluid van het industrieterrein, maar ook door
andere geluidsbronnen in de omgeving (o.a. verkeer, lokale activiteiten,
etc...). Anderzijds zijn in het LA95-niveau geen piekgeluiden vervat. In
welke mate het ene het andere opheft, is nog maar de vraag.
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3.3 Stap 3: Optimale invulling industrieterrein
De milieuzonering voor geluid vertrekt van het principe dat de
“geluidsruimte”van het industriegebied verder kan worden opgevuld tot
op dusdanig niveau dat de geluidskwaliteit ter hoogte van de
woongebieden veroorzaakt door nieuwe activiteiten acceptabel blijft. Het
probleem is uiteraard de beoordeling van wat acceptabel is. Hiervoor zijn
in feite absolute geluidsnormen nodig, maar die zijn momenteel nog niet
in de Vlaamse wetgeving opgenomen. In afwachting hiervan werd in de
zoneringsstudies van de haven van Antwerpen en Gent dan ook de LAeqnachtwaarde van 50 dB(A) als belangrijkste referentiewaarde
gehanteerd.
Het toekomstscenario wordt dan ook aan twee parameters getoetst
(telkens uitgaande van volcontinue activiteiten: dag=avond=nacht):
De te verwachten bijkomende LAeq-waarde (of Lsp-niveau)
ingevolge de nieuwe inrichtingen t.o.v. de huidige situatie ter
hoogte van de woongebieden (referentiekader: voorwaarden voor
specifiek geluid van nieuwe inrichtingen volgens Vlarem II)
De totale te verwachten LAeq-waarde in gevolge alle inrichtingen (bestaand en nieuw)
ter hoogte van de woongebieden (referentiekader: LAeq-totaal 50 dB(A) contour)

Door kengetallen toe te wijzen aan de leegstaande percelen, kan het
bijkomende LAeq-niveau (enkel nieuwe inrichtingen ) en het LAeq-totaal
niveau (bestaande en nieuwe inrichtingen) berekend worden met behulp
van een computersimulatiemodel dat rekent overeenkomstig de ISO
9613-2 -methode.
Toetsing van deze berekende parameters aan de hoger vernoemde
toetsingsvoorwaarden kan aanleiding geven tot een bijsturing van de
invulling van de leegstaande percelen (ander kengetallen). Bedoeling is
om zo goed mogelijk aan de toetsingsvoorwaarden te voldoen.

Bijlagen
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Bijlage:

NOTA AFWATERING ALBERTKNOOP - BEDRIJVENTERREINEN
DOEL
Visie conceptueel vastleggen betreffende de mogelijkheden tot
afwatering van de verschillende bedrijventerreinen in het grensgebied
lanaken/Maastricht, omgeving Albertknoop.
Een meerwaarde die door de afwatering van de verschillende
bedrijventerreinen die bekomen zou kunnen worden is een vernatting
van het Zouwdal.
OVERZICHTSPLAN
Zie kaarten
HOOGTELIJNEN
De hoogtes worden in de twee landen gemeten op basis van
verschillende peilen; op Belgisch grondgebied is gemeten t.o.v. TAW en
op Nederlands grondgebied volgens NAP.
Van groot belang is :
NAP + 2,35m = TAW , dus een hoogte t.o.v. NAP heeft een waarde,
2,35 hoger dan t.o.v. TAW
Het verschil is zeer belangrijk en niet te vergeten door éénieder die een
begroting maakt op basis van hoogtelijnen.
Voor de verderzetting van de nota wordt gewerkt met TAW peilen.
VERSCHILLENDE BEDRIJVENTERREINEN
Lanakerveld – gemeente Maastricht – fase 1
Lanakerveld – gemeente Maastricht – fase 2
Europark – gemeente Lanaken - bestaande industriezone – westzijde
spoor
Europark – gemeente Lanaken - bestaande industriezone – oostzijde
spoor
Europark – gemeente Lanaken – inbreiding - westzijde spoor

Nota afwatering
AFWATERING BESTAANDE TOESTAND
Lanakerveld – gemeente Maastricht – fase 1 – NOG NIET
UITGEVOERD
Lanakerveld – gemeente Maastricht – fase 2 – NOG NIET
UITGEVOERD
Europark – gemeente Lanaken - bestaande industriezone –
westzijde spoor – UITGEVOERD
Binnen het wegennet van deze bestaande industriezone, is een
gemengd rioolstelsel aanwezig. Dit stelsel sluit via een bestaande
doorsteek onder het spoor aan op het oostelijke deel van de
bestaande industriezone Europark.
Europark – gemeente Lanaken - bestaande industriezone – oostzijde
spoor – UITGEVOERD
Binnen het wegennet van deze bestaande industriezonen, is een
gemengd rioolstelsel aanwezig. Dit stelsel watert via bestaande
gemengde leidingen in Smeermaas af naar een bestaand
pompstation langs de Zuid-Willemsvaart (Kanaaldijk). Het
vuilwater wordt verpompt naar de bestaande RWZI van Rekem.
Het overtollig debiet in regenweeromstandigheden, stort over in de
Zuid-Willemsvaart.
Europark – gemeente Lanaken – inbreiding - westzijde spoor- NOG
NIET UITGEVOERD
GEPLANDE AFWATERINGEN PLANMATIG - CONCEPTMATIG
Lanakerveld – gemeente Maastricht – fase 1
Door Royal Haskoning werd een visie vastgelegd voor de
afwatering. Binnen het bedrijventerrein wordt een gescheiden
stelsel (semi gescheiden stelsel) aangelegd. Enkel het regenwater
dat via de daken van de bedrijven wordt gecollecteerd, wordt
afgevoerd naar de groene buffer aan de zuidzijde waar een
langgerekte gracht dienst zal doen als retentiebekken. Via een
knijpcontructie zal het water vanuit deze retentievoorzieningen
naar de Zouw worden afgevoerd.
Het regenwater dat op parkings en wegen valt, wordt door het
Waterschap in NL beschouwd als vervuild water (ingevolge
bedrijventerrein categorie 4A) en wordt samen met het echte
sanitaire afvalwater opgevangen en afgevoerd naar een RWZI in
Maastricht (niet teruggevonden in de nota van RHA)
Bijlagen
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Lanakerveld – gemeente Maastricht – fase 2
Uit de nota van RHA leren we dat de afwatering ingevolge uit te
voeren grondverzet wordt voorzien naar het Albertkanaal, zij het
dat binnen het bedrijventerrein voldoende gebufferd wordt.
Vanuit het ontwerp van de inbreiding van het bedrijventerrein
Europark werd geen hemelwater aanvaard op het Albertkanaal.
De oorzaak hiervan is tweeërlei. Het Albertkanaal heeft
drinkwaterkwaliteit. Bijkomend wordt de werking van de sluis in
Antwerpen in het gedrang gebracht bij toediening van externe
debieten.
Na overleg voor het dossier van de inbreiding werd als stelling
aangenomen dat aansluitingen van regenwater zelfs na buffering
niet toelaatbaar waren.
Europark – gemeente Lanaken – inbreiding - westzijde spoor
Door Technum werd bij de opmaak van de plannen van dit deel
van het bedrijventerrein rekening gehouden met de aanleg van een
gescheiden stelsel, volgens Belgische normen. Dit betekent dat
enkel het sanitaire afvalwater op een DWA leiding wordt
opgevangen. Het hemelwater van wegen, parkings en daken,
wordt verzameld in een regenwaterstelsel, deels voorzien in
buizen, deels voorzien in een langs baangracht. Afwaarts komt het
regenwater samen in retentiebekkens die langs de binnenzijdevan
de aansluitbochten op het rangeerspoor werden voorzien. M.b.v.
een wervelventiel wordt er maximaal 12l/s doorgevoerd, afwaarts
van deze retentiebekkens, en aangesloten op het bestaande
gemengde systeem van het reeds bestaande bedrijventerrein
Europark.
Rekening houdend met de natuurlijke afstroming van het gebied is
een afwatering naar het Zouwdal mogelijk. Dit zou onmiddellijk bij
uitvoering van de inbreiding kunnen worden gerealiseerd. Er is
reeds voorzien in retentiebekkens en een beperkt doorvoerdebiet.
Er is echter een knelpunt vanuit de ontwerpcriteria. Als we
rekening houden met de richtlijnen van het waterschap dient er
binnen de inbreiding van het Europark een extra regenwaterleiding
te worden voorzien voor de afwatering van wegen en parkings.
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Overleg met het waterschap betreffende alternatieven (plaatsing
van een oliefilter?) lijkt aangewezen.
De extra werken dienen uiteraard te resulteren in een meerwaarde
voor het Zouwdal. De mogelijke aansluiting van de inbreiding
Europark situeert zich afwaarts, ter hoogte van het laagste punt
van Lanakerveld fase 1.
Europark – gemeente Lanaken - bestaande industriezone – westzijde
spoor
Toekomstgericht moet er gedacht worden aan afkoppeling van
hemelwater binnen dit deel van het
bedrijventerrein. Vermits het gelegen is langs de zijde van de
inbreiding van het Europark zou een afwatering richting Zouwdal
mogelijk zijn. De knelpunten opgesomd in de vorige paragraaf zijn
ook hier van toepassing. Uitvoering van de aanleg van een
gescheiden stelsel is hier tot op heden niet aan de orde.
Europark – gemeente Lanaken - bestaande industriezone – oostzijde
spoor
Toekomstgericht moet er gedacht worden aan afkoppeling van
hemelwater binnen dit deel van het
bedrijventerrein. Dit zal hydraulisch moeten worden bekeken vanuit een
totaalbeeld voor de
afkoppeling van Smeermaas, meerbepaald de volledig
afstromende oppervlakte naar het bestaande pompstation in de
Kanaaldijk, langs de Zuid Willemsvaart.
Vermits de Zouw ook aansluit op de Zuid Willemsvaart gaan wij er
heden van uit dat het regenwater van Smeermaas (daken, wegen
en parkings) mits buffering mag aansluiten op de Zuid
Willemsvaart. Op dit ogenblik zien wij geen meerwaarde om het
regenwater van dit deel van smeermaas naar de Zouw af te leiden,
omwille van het stroomafwaartse karakter.
VISIE LEEMONTGINNINGSGEBIED, NABESTEMMING
BEDRIJVENTERREIN
De zone langs het kanaal krijgt als nabestemming ‘
bedrijventerrein,
watergebonden’
. Ten opzichte van het
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kanaalniveau zal het bedrijventerrein vermoedelijk een licht verhoogd
niveau moeten hebben met peilen schommelend van 61,00m +TAW tot
63,00m TAW, ten opzichte van het waterniveau van 60,00m +TAW. De
afwatering zal moeilijk zijn uitgaande van deze definitieve niveau’
s. Het
peil van het Zouwdal in deze omgeving zit op 62,35m +TAW.

Nota afwatering
Opgesteld te Hasselt, 28 maart 2006
Christa Milliau
Projectleider infrastructuur
Zetel Hasselt

Het peil van de bestaande riolering DWA (vuil water) ter hoogte van de
inbreiding van het Europark zit rond de 61,30. Het peil van de RWA
(regenweerafvoer) ter hoogte van de inbreiding van het Europark zit rond
de 63,00mTAW.
Een eventuele mogelijk is uiteraard pompen van RWA en DWA. Indien
binnen het gebied wordt gebufferd en dan met een klein debiet het RWA
wordt verpompt, bestaat de kans dat een noodoverlaat op het kanaal
mag worden voorzien. Dit moet uiteraard met de Scheepvaart worden
doorgesproken.
Om pompen te vermijden kan rechtstreeks op het kanaal worden
aangesloten. De goedkeuring zal expliciet moeten worden gevraagd.
Om gravitair af te wateren en niet aan te sluiten op het Albertkanaal, zal
het definitieve peil minstens 64m50 moeten bedragen. Een aansluiting
naar het Zouwdal is dan mogelijk en kan gezien de stroomopwaarste
plaats een meerwaarde betekenen. Het concept van afwatering zal
moeten worden afgewogen op financieel en ecologisch vlak.
Voor de leemontginningsgebieden verder van het Kanaal verwijderd is
vooral de vastlegging van het definitieve terreinniveau van belang.
Ingevolge problematieken van grondoverschotten, zeker in gebieden met
leemgronden, zou de ophoging van een zone, na leemontginning,
positief kunnen zijn.
AKTIEPUNTEN
-

overleg met NV De Scheepvaart
overleg met het Waterschap
…
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STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN
De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieu-planologische aspecten per bedrijfstype en een specifieke bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden
bedrijfstypen, gerangschikt volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn per bedrijfstype voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar
de afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en milieugevoelige objecten (woningen) om hinder en schade
aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. Daarbij wordt opgemerkt dat bij het opstellen van de lijst de volgende uitgangspunten zijn gekozen:
het betreft "gemiddelde" nieuwe bedrijven met voor nieuwe bedrijven gangbare voorzieningen binnen het gedefinieerde bedrijfstype;
het referentiegebied betreft woningen in een rustige woonwijk met weinig verkeer;
de opgenomen afstanden gelden in principe tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf (bij een gangbare perceelsgrootte en -indeling) en anderzijds de
gevel van een woning.
Bij de onderscheiden bedrijfstypen is bij de beoordeling van de milieu-planologische aspecten uitgegaan van:
in Nederland aanvaarde normen voor wat betreft de emissies van bedrijven;
in Nederland voorgeschreven of aanvaarde normen voor wat betreft de toelaatbare immissies bij woningen;
ervaringen/waarnemingen voor wat betreft de omvang en schadelijkheid van emissies door bedrijven.
Doordat de bedrijfstypen zodanig gedefinieerd/geclusterd zijn dat voor wat betreft de milieubelastingen sprake is van een zekere uniformiteit kan, onder meer door
verschillende installaties, processen, (grond)stoffen, producten, productieomvang, terreinindeling, voorzieningen en dergelijke, sprake zijn een zekere variatie. De in
de lijst aangegeven afstanden zijn dan ook indicatief.
Voor wat betreft de milieucomponenten zijn "afstanden" bepaald ten aanzien van:
geur;
stof;
geluid;
gevaar.
Tevens zijn indices opgenomen voor verkeer en visuele hinder, waarbij voor:
index 1 sprake is van potentieel geen of geringe emissie of hinder;
index 2 sprake is van aanzienlijke emissie of hinder;
index 3 sprake is van potentieel ernstige emissie of hinder.
Per bedrijfsactiviteit is voor elke milieucomponent een afstand aangegeven, die vanwege die milieucomponent tot een milieugevoelig object in beginsel moet worden
aangehouden. De grootste daarvan vormt de indicatie voor de aan te houden afstand van de bedrijfsactiviteit tot een milieugevoelig object. Deze grootste afstand is
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daarom in de Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen in de kolom "afstand". De in deze kolom gegeven afstandsmaten bepalen tezamen met de indices de
milieucategorie van een bedrijfsactiviteit; deze categorieën staan vermeld in de kolom "cat". Er zijn zes milieucategorieën; per milieucategorie gelden de volgende
afstanden:
Milieucategorie
1
2
3
4
5
6

Aan te houden afstanden
0 - 10 m
30 m
50 - 100 m
200 - 300 m
500 – 1000 m
1500 m

Tot slot bevat de Staat van bedrijfsactiviteiten nog opmerkingen met betrekking tot enige bijzondere aspecten, zoals:
het al dan niet continue karakter van de bedrijfsvoering (C);
het al dan niet voorkomen van zware lawaaimakers die leiden tot geluidszonering van een bedrijventerrein) (Z);
mogelijke bodemverontreiniging door de bedrijfsvoering welke van belang kan zijn bij het situeren van bedrijven indien sprake is van gevoelige gebieden,
zoals bodembeschermingsgebieden (B);
de diversiteit van inrichtingen voor individuele bedrijven binnen de groep, indien sprake is van grote onderlinge verschillen (D);
luchtverontreiniging, indien sprake is van planologisch relevante uitstoot van schadelijke stoffen of de neerslag van geëmitteerde schadelijke stoffen op
gevoelige bodems, gewassen en flora (L).
De Staat van bedrijfsactiviteiten uit de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de VNG bevat twee tabellen.
Tabel 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten bevat de verschillende bedrijfstypen met de SBI-codes, alsmede de bij de bedrijfstypen behorende milieu-planologische
kenmerken gerelateerd aan de afstand tot een rustige woonwijk; deze gegevens zijn verwerkt in de hierna volgende Staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering
van de bedrijfsactiviteiten waarvan hiervóór is vermeld dat ze niet in de geselecteerde lijst zijn opgenomen.
De in tabel 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG opgenomen "Opslagen en installaties" zijn niet afzonderlijk in de hierna volgende versie van de Staat
vermeld, omdat deze doorgaans reeds tot een andere bedrijfsvoering gerekend worden.
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