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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van dit document 
Het document dat voor u ligt is de Nota Inhoudsafbakening van het strategisch MER (sMER), dat zal opgesteld 
worden voor het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Leuven. Het opmaken en voorstellen van 
deze inhoudsafbakening is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure (zie verder).  

De Nota Inhoudsafbakening beschrijft kort de opzet en ambities van het Regionaal Mobiliteitsplan. Meer detail over 
het plan zelf is terug te vinden in de Oriëntatienota, die samen met deze kennisgeving wordt voorgelegd. Deze 
inhoudsafbakening brengt de adviesinstanties op de hoogte van het voornemen om een strategisch MER voor het 
RMP voor de vervoerregio Leuven op te stellen, en vormt ook een uitnodiging om mee te denken over de 
gewenste inhoud van het milieueffectrapport, over de effecten die kunnen samenhangen met het plan en over de 
manier waarop de effecten bestudeerd worden. Het Regionaal Mobiliteitsplan zelf zal in de loop van de komende 
maanden vorm krijgen, in wisselwerking met het onderzoek naar de milieueffecten en op basis van de reacties op 
de Oriëntatienota en deze Inhoudsafbakening. 

De inhoudsafbakening geeft op hoofdlijnen aan wat zal onderzocht worden in het sMER, en hoe dat zal gebeuren. 
Ze vormt daarbij, samen met de adviezen bij dit document, de basis voor richtlijnen die zullen opgesteld worden 
door het Team Mer. Aangezien de opmaak van het RMP zelf getrapt verloopt, zal ook de milieubeoordeling 
verschillende fases doorlopen. Naarmate het RMP concreter wordt kunnen ook de inzichten over wat moet 
onderzocht worden in het sMER evolueren. Deze inhoudsafbakening bevat tevens de eerste stap van de 
milieubeoordeling zelf, nl. de quick scan van drie toekomstscenario’s. In een volgende fase wordt het eigenlijke 
Regionaal Mobiliteitsplan (strategische visie + actieplan) onderworpen aan een meer gedetailleerde 
milieubeoordeling. 

1.2 M.e.r.-plicht voor regionale mobiliteitsplannen 
Op 20 november 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat de nadere regels vastlegt voor de 
procedure en inhoud betreffende de regionale mobiliteitsplannen. Bij de voorbereiding van deze regelgeving werd 
afgetoetst in welke mate de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001, 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s, ook van 
toepassing kan zijn voor de regionale mobiliteitsplannen. Er is daarbij aangegeven hoe de milieubeoordeling 
afgestemd wordt op het mobiliteitsplanproces. 

Vele stappen van het planproces voor de mobiliteitsplannen hebben immers een vergelijkbare finaliteit als deze 
voor de milieueffectrapportage. Er is een voortdurende afstemming vereist. Ook voor de doorwerking van de 
resultaten van het sMER zijn voor een regionaal mobiliteitsplan vaak dezelfde partijen betrokken. De gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en de unieke samenwerking in de vervoerregioraad verantwoorden ook een specifieke 
aanpak, waarbij een maximale doorwerking van de milieueffectrapportage wordt nagestreefd. 

De integratie van de procedure van de milieueffectbeoordeling in het proces doet geen afbreuk aan het strategisch 
karakter van het plan en vereist niet dat eventuele maatregelen in het actieplan nu verder zouden moeten worden 
gespecifieerd of uitgebreid. Maar ook op strategisch niveau kan de omschrijving van bepaalde maatregelen in het 
actieplan van dien aard zijn dat mogelijke gevolgen voor het milieu in beeld kunnen komen. Daarnaast zouden 
bepaalde keuzes rond de uitvoering van projecten op bindende wijze kunnen gekoppeld worden aan de keuzes die 
zijn vastgelegd in het regionaal mobiliteitsplan, wat een impact kan hebben op de scope van een eventuele project-
MER. Ook kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de maatregelen omschreven in het regionaal 
mobiliteitsplan geen significante gevolgen kunnen hebben voor bepaalde SBZ-gebieden zodat een passende 
beoordeling dient te worden opgemaakt. Het sMER geeft informatie en een beoordeling over de milieueffecten die 
de beleidskeuzes en het actieplan in het regionaal mobiliteitsplan mee bepalen. Voor de nadere uitwerking in 
navolgende (uitvoerings)plannen of projecten kan verder gesteund worden op de relevante elementen van de 
uitgevoerde milieueffectrapportage die bepaalde randvoorwaarden kan vastleggen voor deze opeenvolgende 
besluitvormingen ervan, zoals bijvoorbeeld het komen tot een aantal relevante alternatieven. 

De Europese richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s gaat uit van het basisprincipe 
dat milieueffectbeoordeling een belangrijk instrument is voor de integratie van milieuoverwegingen in de 
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voorbereiding en goedkeuring van bepaalde plannen en programma's die aanzienlijke milieueffecten kunnen 
hebben, omdat zij garandeert dat reeds tijdens de voorbereiding en vóór de vaststelling van die plannen en 
programma's met de effecten van de uitvoering daarvan rekening wordt gehouden. De procedurele afstemming 
kan aldus leiden tot een optimale doorwerking van de planmilieueffectrapportage in het regionaal mobiliteitsplan 
zodat milieuoverwegingen worden geïntegreerd in het plan en ongewenste milieueffecten die zich zouden kunnen 
stellen tijdens de uitvoering van het plan kunnen worden voorkomen in plaats van op dat moment te moeten 
voorzien in herstel. 

In die zin worden de RMP’s tijdens de opmaak onderworpen aan een milieueffectbeoordeling en kan op basis van 
de informatie uit deze effectenbeoordeling het betreffende beleidsplan, waar mogelijk, tijdens de ontwerpfase nog 
bijgestuurd worden. Ook bij de opmaak van het actieplan zal, voor zover er nog een keuze tussen verschillende 
opties moet worden gemaakt, informatie uit de milieueffectbeoordeling kunnen bijdragen in de te nemen beslissing 
en verantwoording ervan. 

1.3 Plaats van deze nota in het proces 
Het doel van de strategische milieueffectrapportage (EU-richtlijn 2001/42/EG) bestaat erin om (1) het 
planningsproces voor mobiliteitsplannen te helpen ontwikkelen door milieuaspecten mee te betrekken in het proces 
en zo tot meer duurzame oplossingen te komen en een optimale milieubescherming na te streven, (2) deze 
processen te helpen stroomlijnen naar gestructureerde, en in veel gevallen getrapte besluitvormingen, en (3) te 
helpen om draagvlak te krijgen bij alle betrokken actoren voor deze beslissingen. In die zin is een strategische 
plan-milieueffectrapportage eerder een proces, dan wel een rapport (het sMER). 

Op die manier wordt de milieueffectrapportage ook als zinvol gepercipieerd en als een verrijking bij het opmaken 
van de duurzame regionale mobiliteitsplannen. Daarom is de integratie van de milieueffectrapportage in het 
planningsproces zelf de meest efficiënte weg om milieuaspecten mee te nemen in het planningsproces, zoals 
beschreven in het uitvoeringsbesluit (november 2020). De rapportage zelf (het sMER) omschrijft dan de specifieke 
milieueffectbeoordelingen voor de verschillende fasen van het planningsproces.  

De scope en inhoud van een strategische plan-milieueffectrapportage in deze regionale mobiliteitsplannen verschilt 
substantieel van het klassieke project-MER die gebeurt voor o.a. de omgevingsvergunning. De resultaten van een 
RMP zijn een beleidsvisie op langere termijn (beleidsscenario met beleidskeuzes) voor alle verkeersmodi. Een 
milieueffectbeoordeling hiervoor zal meer op kwalitatieve basis gebeuren en ook effecten op langere termijn 
moeten beoordelen. 

De strategische milieueffectbeoordeling volgt het gehele planningsproces en de voorziene opmaakfasen. Conform 
het decreet Basisbereikbaarheid wordt het regionaal mobiliteitsplan uitgewerkt in 3 fases: 
• Fase 1: inventarisatie en onderzoek: In de eerste fase wordt een inventaris en een synthese gemaakt van de 

planningscontext (bestaande toestand, verplaatsingsstromen, attractiepolen, plannen en studies, en visies van 
stakeholders) en worden eventuele verdere onderzoeken uitgevoerd. Er wordt een analyse gemaakt van de 
ervaren of te verwachten mobiliteitsproblemen en -kansen. In een eerste fase wordt een omgevingsanalyse, 
een onderzoek naar de maatschappelijke ontwikkelingen en een inschatting van de mobiliteitsbehoeften 
opgemaakt. De omgevingsanalyse heeft o.m. betrekking op de huidige infrastructuren en de aangeboden 
mobiliteitsdiensten. Het resultaat is een oriëntatienota die een stand van zaken weergeeft van de problemen 
en de gewenste oplossingsrichtingen voor het mobiliteitsbeleid. 

• Fase 2: opbouw strategische visie en operationele doelstellingen: Het onderzoek in vorige fase heeft geleid tot 
verschillende bouwstenen. Deze moeten nog worden geïntegreerd in één samenhangende strategische visie. In 
de tweede fase worden vooreerst de operationele doelstellingen betreffende de mobiliteitsontwikkeling 
geformuleerd. Vervolgens wordt in één of meerdere ontwikkelingsscenario’s de gewenste 
mobiliteitsontwikkeling omschreven, te beschouwen als een verkenning van de redelijkerwijs in aanmerking te 
nemen scenario’s, die t.o.v. mekaar worden afgewogen, en waarbij een voorkeurscenario wordt bepaald. 
Tenslotte wordt aangegeven in hoeverre de gewenste mobiliteitsontwikkeling is afgestemd op andere 
beleidsplannen. Het resultaat is een strategische langetermijnvisie voor de gewenste mobiliteitsontwikkeling. 
Het mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar en kan een doorkijkperiode van dertig jaar omvatten. De 
operationele beleidsdoelstellingen omschrijven hoe de gewenste mobiliteitsontwikkeling wordt gerealiseerd en 
wie daarvoor verantwoordelijk is. 

• Fase 3: actieplan: In de derde fase wordt het eerder gekozen ontwikkelingsscenario voor de mobiliteit verder 
uitgewerkt tot een beleidsscenario. Het beleidsplan spreekt zich uit over het gewenste openbaar 
vervoernetwerk, het fietsroutenetwerk, het privaat gemotoriseerd verkeer, het logistieke netwerk, de 
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infrastructuur over de diverse modi heen, … én over de diverse onderlinge verknopingsvormen. Om een 
samenhangende ruimtelijke ontwikkeling na te streven wordt een aanzet van ruimtelijk (locatie)beleid 
uitgewerkt. Tevens komt het flankerend beleid aan bod, waarbij wordt ingezet op initiatieven om het 
verplaatsingsgedrag te beïnvloeden, innoveren om nog effectiever te zijn, of (beter) samenwerken om (nog) 
meer te bereiken. Het beleidsplan wordt geconcretiseerd in een actieplan. Verder worden eventuele voorstellen 
tot wijziging van andere beleidsplannen, en voorstellen tot monitoring en evaluatie in het mobiliteitsplan 
opgenomen. Relevante elementen uit het participatietraject worden meegenomen en/of verwerkt. Het resultaat 
is een actieplan met de operationele doelstellingen, maatregelen, middelen, verantwoordelijkheden en timing. 
 

Voorafgaand aan het eigenlijke MER worden eventuele milieueffecten reeds in overweging genomen tijdens de 
getrapte besluitvorming van het planningsproces. In het proces wordt eerst op basis van een kwalitatieve 
beoordeling van mobiliteitsdoelstellingen, potentiële milieueffecten en toetsing met diverse maatschappelijke 
doelstellingen (economisch, milieu, klimaat, ruimte, welzijn, gezondheid…) een specifiek duurzaam scenario (of 
beleidskeuze) geselecteerd. Deze keuze wordt dan verder in het proces in detail uitgewerkt naar een specifiek 
beleidsscenario, dat op zijn beurt aan een milieubeoordeling conform de MER-procedure wordt onderworpen. 

Deze nota vormt de eerste stap in de milieubeoordeling van het Regionale Mobiliteitsplan en is gericht op het in 
beeld brengen van de te verwachten milieueffecten (hoofdstuk 5) en het uitvoeren van een quick scan van de 
alternatieve scenario’s die werden ontwikkeld (hoofdstuk 6). Ze vormt mee de onderbouwing voor de keuze voor 
één beleidsscenario dat in de volgende fase verder geconcretiseerd zal worden. 

1.4 Voorstelling van het team dat het strategisch MER 
opmaakt 

Onder het methodologische hoofdstuk (3.2.1) wordt toegelicht dat de benadering in voorliggend MER verschilt van 
de klassieke disciplinebenadering. Er werd gekozen voor een receptorgerichte benadering volgens 4 thema’s nl. 
ruimte, biodiversiteit, mens en klimaat.  

De deskundigen dragen vanuit hun expertise bij aan één of meerdere thema’s. Dit wordt in onderstaand schema 
verduidelijkt. De erkende MER-deskundigen worden ondersteund door MER-medewerkers en de MER-coördinator. 
Er is geen thema mobiliteit opgenomen, de deskundige mobiliteit in het team is betrokken als klankbord bij alle 
thema’s.  

Tabel 1-1: Team van MER-deskundigen 

 Thema Type erkenning 

Ellen Thibo  
In samenwerking met Marian 
Lauwers 

Overkoepelend 
MER-coördinatie 
LNE/ERK/MERCO/2019/003 37 

Ellen Thibo Mens  
Lucht, luchtverontreiniging 
EDA-807 

Hanne Carlens  
in samenwerking met Pieter Pauwels 

Ruimte 
Landschap 
Mens – ruimtelijke aspecten  
EDA-817 

Guy Putzeys (dBA-plan) Mens 
Geluid en trillingen 
EDA-393 

Wouter Rommens 
in samenwerking met Inge Leroy 

Biodiversiteit 
Biodiversiteit 
EDA/593 

Nele Dhaese Klimaat 
Klimaat, Water, oppervlakte- en 
afvalwater 
GOP/ERK/MER/2019/00007 

Dirk Engels 
Mens, daarnaast betrokken als 
klankbord bij alle thema’s 

Mens, mobiliteit 
EDA-347 
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Contactadres:  

ARCADIS Belgium 
Gaston Crommenlaan 8 bus 101 
9050 Gent 
ellen.thibo@arcadis.com 

Iedere deskundige draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de disciplines waarvoor hij/zij erkend is. 
De coördinator draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale MER. Hij/zij draagt er zorg voor dat de inhoud van 
alle disciplines op elkaar worden afgestemd en dat de overdracht van de noodzakelijke gegevens van de ene 
discipline naar de andere tijdig en correct gebeurt. Hij/zij is het primaire aanspreekpunt voor de interne deskundigen 
en de verantwoordelijken bij Team Mer. 

1.5 Leeswijzer 
De Nota Inhoudsafbakening gaat vooraf aan het strategisch MER, dat zal opgesteld worden voor het Regionaal 
Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Leuven.  

Het eerste hoofdstuk van deze nota schetst de aanleiding en het doel en geeft weer op welke wijze deze nota 
verankerd is in een breder proces.  

Het tweede hoofdstuk geeft meer info over het regionaal beleidsplan Leuven, in relatie tot de verschillende 
beleidsniveaus en de doelstellingen op deze niveaus. Daarnaast worden ook de scenario’s, zoals weergegeven in 
het regionaal mobiliteitsplan, nader omschreven en de meest relevant kenmerken voor de 
milieueffectenbeoordeling.  

Het derde hoofdstuk gaat dieper in op de methodiek van de milieubeoordeling, het doel en de 
beoordelingsstrategie. Daarnaast wordt de afbakening van het studiebereik verduidelijkt, de referentiesituatie wordt 
helder omschreven en de wijze waarop de effectenbeoordeling gebeurt, wordt geduid.  

Het vierde hoofdstuk gaat dieper in op de voorgestelde thema’s, waarna deze verder verdiept worden in de 
volgende hoofdstukken. Het gaat om volgende thema’s: ruimte (hoofdstuk 5), biodiversiteit (hoofdstuk 6), mens 
(hoofdstuk 7) en klimaat (hoofdstuk 8). Telkens worden de voornaamste kenmerken van het thema binnen de 
vervoerregio geschetst, de actuele toestand wordt omschreven evenals de referentiesituatie en de relevante 
beleidsdoelstellingen. Tot slot volgt het toetsingskader.  

Daarna volgt, in hoofdstuk 9, de effectieve quick scan. Eerst worden algemene elementen toegelicht, waarna de 
quick scan per thema opgenomen wordt. Elk thema sluit af met een conclusie en aanbevelingen.  
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1.6 Coördinator MER 

 

Naam Type erkenning Ref. ministerieel besluit Taken Handtekening  

Ellen Thibo Overkoepelend 
MER-coördinatie 

LNE/ERK/MERCO/2019/003 37 
Coördinator MER  
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2 Voorstelling van het regionaal mobiliteitsplan 
Leuven 

2.1 Plaats binnen het mobiliteitsbeleid 

2.1.1 Relatie tussen vervoerregio en beleid op Vlaams en gemeentelijk 
niveau 

Vlaanderen werd in 2019 bij decreet in 15 vervoerregio’s opgedeeld, waaronder de vervoerregio Leuven. De 
vervoerregio dient als overlegplatform tussen het Gewest en de gemeenten om de mobiliteit in de regio vorm te 
geven. Concreet zetelen in de vervoerregio Leuven 31 gemeenten en de Vlaamse partners (AWV, De Vlaamse 
Waterweg, De Lijn, De Werkvennootschap, dep. MOW). Ook partijen als de NMBS zijn adviserend lid. Het 
Vlaamse Departement MOW heeft de regie in handen en levert een ambtelijke voorzitter. De gemeenten verkiezen 
zelf een politieke voorzitter.  De vervoerregio heeft een specifiek pakket bevoegdheden, waarover zij beslissingen 
neemt. 

 
Figuur 2-1: Overzicht vervoerregio’s Vlaanderen en vervoerregio Leuven 

In de Vlaamse mobiliteitsvisie 2040 wordt omschreven waar Vlaanderen naartoe wil met mobiliteit tegen het jaar 
2040. Deze visienota bevat een aantal duidelijke perspectieven voor mobiliteit, complementaire beleidsprioriteiten 
en hefbomen om die te realiseren, samen met nieuwe keuze- en denkpatronen om de transitie naar een meer 
duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Deze visietekst dient als kader voor het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen de 
komende 20 jaar en dit zowel op Vlaams niveau als op niveau van de vervoerregio’s en de lokale besturen. 
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Figuur 2-2: Kadering vervoerregio binnen het Vlaams mobiliteitsbeleid 

Volgens het decreet basismobiliteit is Vlaanderen bevoegd voor het kernnet inzake openbaar vervoer, het 
hoofdwegennet, de fietssnelwegen, de Vlaamse spoorstrategie, het transport over water en de pijpleidingen. 
Vlaanderen is tevens bevoegd voor de knooppunten die horen bij dit netwerk. 

De gemeenten van hun kant zijn bevoegd voor de selectie van lokale wegen, lokale verbindingen voor fietsers en 

voetgangers, het netwerk trage wegen en het parkeerbeleid. Zij zijn tevens bevoegd voor de selectie van de 

buurthoppinpunten. Voor de lokale buurthoppinpunten gebeurt de selectie door de gemeenten en VVR.  

Volgens het Decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid gebeurt de afstemming van het 
mobiliteitsbeleid in relatie tot basisbereikbaarheid voor alle betrokken actoren op Vlaams en lokaal niveau 
maximaal op het niveau van de vervoerregio. Dat neemt niet weg dat het voor een gemeente of groep van 
gemeenten belangrijk kan zijn om voor een aantal lokale uitdagingen op het grondgebied van de gemeente of in 
het grensgebied van buurgemeenten een antwoord te bieden via een planmatige aanpak. Daarom kan het zinvol 
zijn dat gemeenten een lokaal mobiliteitsplan opmaken, dat zowel operationele doelstellingen en prioriteiten kan 
vaststellen op intergemeentelijk als op gemeentelijk niveau. Voor zover er geen conflicten met de hogere 
mobiliteitsplannen ontstaan, kan dit planningsniveau bijgevolg nog steeds een meerwaarde blijven hebben. 

2.1.2 Doelstellingen 

De doelstellingen, die de vervoerregio Leuven zich oplegt, werden omschreven in de nota beleidskaders. De 
tussennota Beleidskaders bevindt zich in het proces van het regionaal mobiliteitsplan tussen de oriëntatienota en 
de synthesenota met het duurzaam mobiliteitsscenario. De bedoeling van de beleidskaders is om richting te geven 
aan de ambities, een kompas te vormen voor de richting die de vervoerregio wil bewandelen op weg naar het 
duurzaam beleidsscenario. 

De tussennota Beleidskaders kwam tot stand via de analyse van de bestaande hogere beleidskaders (Europa, 
België en Vlaanderen) en de doorvertaling van de strategische doelstellingen tot op het niveau van de 
Vervoerregio Leuven. Deze nota werd doorgesproken met het Departement MOW (opdrachtgever), de Vlaamse 
beleidsinstanties (De Lijn, AWV, De Vlaamse Waterweg en, De Werkvennootschap) en de gemeenten (werkbank 
en bilateraal overleg) en werd door de vervoerregioraad goedgekeurd op 28 april 2021. 
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2.1.2.1 Doelstellingen van het mobiliteitsbeleid op hoger beleidsniveau 

Europa heeft een strategische langetermijnvisie opgemaakt die streeft naar een klimaatneutrale maatschappij. 
Klimaatneutraliteit en mobiliteitstransitie zijn sterk met elkaar verbonden. 

Europa heeft in haar visie “a Clean Planet for All” 7 strategische bouwstenen (SB) afgelijnd, waaronder 2 die sterk 
betrokken zijn op mobiliteit, met name: 
• SB3 Omarmen van schone, veilige en geconnecteerde mobiliteit 

• Voertuigen met geen of weinig uitstoot met een efficiënte alternatieve aandrijving 
• Organisatie van het mobiliteitssysteem o.b.v. digitalisering, gegevensuitwisseling en interoperabele normen 

zoals slim verkeersbeheer en geautomatiseerde mobiliteit, 
• Verbetering van de regionale infrastructuur en ruimtelijke ordening, slimme steden en stedelijke gebieden 

worden centra voor mobiliteitsinnovatie, 
• Sleutelelementen voor de stedelijke mobiliteit: stadsplanning, veilige fiets- en wandelpaden, schoon 

openbaar vervoer, mobiliteit als een dienst (diensten voor het delen van auto’s of fietsen), 
• Aanpassingen door individuen en bedrijven (telewerk), 
• Infrastructuur – voltooiing van TEN-T voor 2030. 

• SB5 Een adequate slimme netwerkinfrastructuur en onderlinge verbindingen ontwikkelen 
• Slimme, adequate infrastructuur die interconnectie en sectorale integratie in heel Europa garandeert 
• De voltooiing van TEN-T voor 2030 

• ter ondersteuning van de digitalisering en verdere integratie van relevante sectoren, incl. slimme 
elektriciteit, gegevens- en/of informatienetwerken en waterstofpijpleidingen (energienetwerken), 

• een versnelde infrastructuurontwikkeling en grotere synergiën tussen vervoer- en energiesystemen, 
zoals slimme oplaad- en tankstations die grensoverschrijdende diensten mogelijk maakt 
(vervoersnetwerken). 

 

De mobiliteitstransitie stoelt voor een groot deel op de groei van het aandeel fietsverplaatsingen en is 
vormgegeven in de Europese fietsstrategie “EU Cycling Strategy. Recommendations for Delivering Green Growth 
and an Effective Mobility in 2030”. Enkele strategische objectieven zijn: 
• Fietsen moet een evenwaardige partner zijn in het mobiliteitssysteem 
• De groei van het fietsgebruik moet in de EU met gemiddeld 50% stijgen tussen 2020-2030 
• Halveren van het aantal ongevallen met een dodelijk slachtoffer of zwaargewonden tussen 2020-2030 (in 

gefietste km) 
• Verhogen van EU fietsinvestering naar €3miljard tussen 2021-2027 en €6 miljard tussen 2028-2034. 

 

België en Vlaanderen hebben op hun beurt invulling gegeven aan de strategische langetermijnvisie van Europa 
door een vertaling naar de nationale en gewestelijke context te maken. De Vlaamse Regering beschrijft in haar 
“visie 2050” een Vlaanderen dat sociaal, open, veerkrachtig en internationaal is, dat welvaart en welzijn creëert op 
een innovatieve en duurzame manier, waarin iedereen meetelt. Om dit bereiken heeft de Vlaamse Regering 7 
transitieprioriteiten uitgewerkt die de noodzakelijke veranderingen sneller moeten helpen realiseren, waaronder de 
“transitie mobiliteit”. Hierbij steunt men op 5 pijlers: 
1. Slimme, robuuste, veilige en milieuvriendelijke vervoernetwerken 
2. Multimodaal geïntegreerd vervoersysteem 
3. Verleiden en motiveren tot gedragsverandering 
4. Innoveren om nog effectiever te zijn 
5. Meer bereiken door samen te werken. 

 

Het departement MOW heeft in de beleidsnota 2019 – 2024 een aanpak neergeschreven die op 8 strategische 
doelstellingen (SD) is gebaseerd: 
• SD1: Investeren in de capaciteit en de betrouwbaarheid van onze vervoersnetwerken 
• SD2: Inzetten op combimobiliteit en basisbereikbaarheid voor personenvervoer 
• SD3: Naar een goed verknoopt logistiek netwerk en optimaal ontsloten internationale knooppunten 
• SD4: Naar een slachtoffervrij vervoerssysteem 
• SD5: Motiveren en prikkelen tot gedragsverandering en een nieuwe mobiliteits- en logistieke cultuur 
• SD6: Naar een slimmere en innovatievere infrastructuur 
• SD7: Aandacht voor een evenwichtige en duurzame multifunctionaliteit van ons transportnetwerk 
• SD8: Expertise delen en nieuwe samenwerkingen aangaan 
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Het fietsbeleidsplan Vlaanderen (2016) is geïntegreerd in de beleidsnota MOW en vindt zijn doorvertaling in de 
verschillende strategische doelstellingen. Vlaanderen zal de ITS-markt begeleiden en ondersteunen, om de 
strategische doelstellingen uit de beleidsnota inhoudelijk te voeden op vlak van technologie. 

Overkoepelend heeft Vlaanderen een Vlaamse mobiliteitsvisie 2040 ontwikkeld (goedgekeurd op 9/07/2021). 
Deze zal door MOW gebruikt worden als leidraad voor de mobiliteitsbeslissingen van vandaag en de komende 20 
jaar. De ambities die in de mobiliteitsvisie naar voor worden geschoven zijn mede gebruikt om de strategische 
doelstellingen in te kleuren. 
• Er zijn geen zware verkeersslachtoffers meer in 2050 
• Er zijn geen vervoersemissies meer in 2050 
• Er is een vlotte en naadloze mobiliteit in 2050 
• De materiaal voetafdruk vermindert met 60% tegen 2050 

 

Dit impliceert dat op vlak van personenmobiliteit duurzame mobiliteitsoplossingen voor iedereen in 2050 binnen 
handbereik zijn. Op vlak van goederenvervoer impliceert dit dat er wordt ingezet op competitieve duurzame 
logistieke oplossingen. Om deze perspectieven en praktische invulling voor een duurzame, veilige, vlotte en 
betrouwbare personen- en goederenmobiliteit in Vlaanderen waar te maken, worden twaalf beleidsprioriteiten naar 
voren geschoven die ondergebracht worden in vier complementaire beleidsthema’s. 

Knooppunten en netwerken: Geïntegreerde en gekoppelde netwerken voor een betere mobiliteit: 

• Ontwikkelen van een multimodaal en hiërarchisch mobiliteitssysteem voor optimale bereikbaarheid 
• Actief systeemmanagement toepassen 
• Een integrale gebruikersgedreven en omgevingsgerichte benadering 

 

Datastrategie en digitalisering: Het verwelkomen van data en vooruitstrevende digitale technologie voor een betere 
mobiliteit: 

• Delen kwaliteitsvolle data op een veilige, transparante en snelle manier 
• Sturen op maximale interconnectiviteit en interoperabiliteit 
• Een performant mobiliteitsdatasysteem en -aansturing 

 

Aanbodzijde: Gezond functioneren van de aanbodzijde: 

• Komen tot een kwaliteitsvol vraaggedreven vervoersaanbod 
• Komen tot een gelijk speelveld tussen de modi 
• Verduurzamen van het vervoersaanbod en de netwerken 

 

Vraaggedrag: Een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van het mobiliteitssysteem: 

• Verhogen van de bereidheid om te veranderen 
• Belonen van gewenst gedrag en ontmoedigen ongewenst gedrag 
• Sturen op basis van een integrale afweging 

 

De uitwerking hiervan dient in sterke mate samen met de vervoerregio’s te gebeuren. 
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2.1.2.2 Doelstellingen van het mobiliteitsbeleid op niveau van de vervoerregio 
Leuven 

De vervoerregio onderschreef één missie, dewelke uitgewerkt werd via vier thema’s, met voor elk thema twee 
ambities. Deze ambities werden in de oriëntatienota opgenomen (goedkeuring VVR 8 december 2020). De missie 
en de ambities geven de richting aan om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. De thema’s en de 
respectievelijke ambities kunnen als tendensen beschouwd worden, die sturing geven aan de ontwikkeling van het 
mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. 

Zelfvoorzienende en klimaatneutrale regio 

Nabije regio Innoverende regio Ontplooiende regio Groene regio 

Bereikbaar Verbonden Game 

changer 

Slim Gelijkheid Veelzijdig Duurzaam Bewegen 

        

 

Om tot de strategische doelstellingen van de Vervoerregio te komen, wordt een doorvertaling de doelstellingen van 
het hogere beleidskader (Europa, België, Vlaams Gewest) gemaakt. Op die manier worden een aantal strategische 
doelstellingen voor de vervoerregio (SD VRL) opgesteld die connectie hebben met de strategische doelstellingen 
van Vlaanderen, de strategische bouwstenen van Europa en de missie en ambities van de vervoerregio. Deze 
strategische doelstellingen, die op hoofdlijnen beschrijven waar we met de vervoerregio naartoe willen, worden 
verfijnd door een aantal operationele doelstellingen (OD VRL). De operationele doelstellingen worden 
ingeschreven ter ondersteuning van de strategische doelstellingen. De operationele doelstellingen beschrijven de 
inspanningen die moeten geleverd worden of specifieke situatie die we willen bereiken. 

 

De doorvertaling van de strategische doelstellingen van Vlaanderen, de strategische bouwstenen van Europa en 
de missie en ambities van de vervoerregio naar strategische doelstellingen voor de vervoerregio gebeurt a.d.h.v. 4 
begrippen: 
• Netwerken (infrastructuur) 
• Gebruik (van de netwerken) 
• Effecten (van het gebruik van de netwerken) 
• Toekomstbestendigheid (i.f.v. trends en toekomstige ontwikkelingen) 
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Strategische Doelstelling VRL 1: Netwerken zijn samenhangend, robuust, duurzaam en zonder missing 
links 

• De netwerken voor de verschillende modi worden maximaal op elkaar afgestemd. Overstappunten zijn 
belangrijk om de afstemming tussen enerzijds de verkeersnetwerken onderling en de ruimtelijke ontwikkelingen 
anderzijds te realiseren. De dienstverlening in de overstappunten focust zich het aanbieden van duurzame modi 
en faciliteert combimobiliteit. 

• De ruimtelijke visie om steden en kernen te versterken in systemen van hoogwaardige vervoercorridors, vormt 
een uitdaging voor onze verkeersnetwerken. Zowel de bestaande en de nieuw aan te leggen onderdelen van de 
verkeersnetwerken moeten de toekomstige ruimtelijke en verkeerskundige uitdagingen kunnen opvangen, zijn 
robuust en vullen elkaar aan. 

• Nieuwe verkeerssystemen zullen geïntroduceerd worden en onderdeel gaan uitmaken van het verkeersnetwerk. 
We staan in de vervoerregio open voor een maximale inpassing van deze nieuwe verplaatsingssystemen in het 
gehele mobiliteitsnetwerk. 

• De verhardingsgraad in Vlaanderen is reeds hoog. De verkeersinfrastructuur heeft een groot aandeel in de 
totale verharde oppervlakte. Het is de uitdaging om de infrastructuur beter en duurzamer te benutten. 

• Versnipperde natuurgebieden wordt met elkaar verbonden zodat de impact van verkeersbarrières op fauna en 
flora sterk gemilderd wordt. 

Strategische Doelstelling VRL 2: Personen en goederen verplaatsen zich duurzamer en vlotter 

• Verplaatsingen gebeuren nog hoofdzakelijk met de wagen met als gevolg dat verschillende delen van het 
wegennet verzadigd is waardoor men dikwijls lang en meer stilstaat. Onze verplaatsingswijze en deze van de 
goederen dient drastische te wijzigen, willen we een antwoord bieden op de milieu- en maatschappelijke 
uitdagingen. 

• Combimobiliteit wordt een deel van het antwoord en moet toelaten vlottere verplaatsingen te organiseren en 
tegelijk een antwoord te geven op de milieu-impact van de individuele wagenverplaatsing. Voor 
goederentransport zal synchromodaliteit een bijdrage leveren aan een vlotter verkeerssysteem en een 
afnemende impact op het milieu. De uitvoering van een duurzaam locatiebeleid ondersteunt de shift naar 
duurzamere verplaatsingen van personen en goederen. 

Strategische Doelstelling VRL 3: Verkeerssystemen zijn slachtoffervrij met focus op de levenskwaliteit van 
de inwoners 

• Gevaarlijke verkeerssituaties worden weggewerkt en verkeersinfrastructuur wordt ontworpen en aangelegd i.f.v. 
toekomstige noden met prioritaire aandacht voor de actieve modi. Bestaande inzichten en nieuwe 
technologieën zullen ingezet worden zodat verkeersongevallen met ernstige lichamelijke of dodelijke 
slachtoffers tot gevolg maximaal kunnen vermeden worden. 

• De verspreide bebouwing, lintbebouwing en onoordeelkundig ingeplante bedrijventerreinen in Vlaanderen 
leiden tot verkeer op plaatsen waar we dit niet willen. Inwoners worden nog te veel blootgesteld aan te veel fijn 
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stof, NOx of geluid. Door het uitvoeren van een doordacht locatiebeleid, het inzetten van aangepaste 
verplaatsingsmodi voor personen en goederen en transportroutes duidelijk af te bakenen wordt de 
levenskwaliteit van de inwoners verbeterd. De effecten van het verkeerssysteem mogen het draagvlak van de 
omgeving niet overschrijden. 

Strategische Doelstelling VRL 4: Mobiliteit is er voor iedereen 

• Vervoersarmoede is een sterke trigger voor sociale en economische uitsluiting. Het mobiliteitsaanbod wordt 
afgestemd op de verschillende gebruikersgroepen waarbij een maximale (fysieke, financiële en intellectuele) 
toegankelijkheid van de mobiliteitssystemen nagestreefd wordt. Wil men personen met een beperking (fysieke, 
financiële en/of intellectuele) betrekken in het maatschappelijke leven, moet ervoor gezorgd worden dat 
mobiliteit met de nodige ondersteuning mogelijk is. Dit is en blijft immers een noodzakelijke schakel in de hele 
keten van toegankelijkheid. De kostprijs van vervoer vormt meestal de eerste reden om zich minder of niet te 
verplaatsen. 

• Voor het uitwerken van maximale toegankelijkheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid en 
toekomstbestendige infrastructuur wordt gebruik gemaakt van sociaal innovatieve technieken. 

• Essentieel is dat er samenwerkingsverbanden worden opgezet tussen de verschillende beleidslagen, de 
academische wereld, middenveldorganisaties en private stakeholders met als doel een grotere hefboom te 
creëren in de strijd tegen vervoersarmoede. 

Deze doelstellingen werden uitgebreid omschreven in de nota beleidskaders (goedgekeurd door de 
vervoerregioraad dd. 28 april 2021, raadpleegbaar via: Regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio Leuven 
(vlaanderen.be)). 

2.2 Het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio 
Leuven op hoofdlijnen 

De vervoerregio Leuven is gelegen in het zuidoosten van Vlaanderen en beslaat de oostelijke zijde van de 
provincie Vlaams-Brabant. De vervoerregio bestaat uit 31 gemeenten (waarvan 4 steden), en is zo de 4de grootste 
vervoerregio van Vlaanderen. Het is omringd door de vervoerregio’s Vlaamse Rand in het westen, Mechelen in het 
noordwesten, Kempen in het noorden en Limburg in het oosten. Bovendien grenst de vervoerregio in het westen 
aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het zuiden aan het Waals Gewest.  

Volgens het rijksregister, zijn er anno 2019 in totaal 533.430 inwoners ingeschreven binnen de vervoerregio, 
waarvan 35% in één van de steden - Leuven, Aarschot, Tienen of Diest, woont. Deze afwisseling zorgt voor een 
enorm verschil in spreiding van bevolking binnen de vervoerregio.  

De Vervoerregio telt ongeveer 160.732 arbeidsplaatsen, die zich meestal in de steden concentreren. Toch zijn 
Brussel en Zaventem de voornaamste polen voor tewerkstelling. Daarnaast trekken ook de steden Antwerpen en 
Gent pendelstromen uit de regio Leuven aan. In vergelijking met andere vervoerregio’s, heeft Leuven het meest 
negatieve pendelsaldo (-43.249 pendelbewegingen). Er zijn met andere woorden meer werknemers die buiten dan 
in de regio werken. 

Voor een algemene introductie tot de regio wordt verwezen naar de Oriëntatienota. 

2.2.1 Voorstelling van de verschillende scenario’s 

Vanuit hogervermelde doelstellingen werden drie toekomstscenario’s opgebouwd. Men vertrekt hierbij van drie 
duidelijk onderscheidende scenario’s, om de effecten hiervan te objectiveren en van daaruit één duurzaam 
scenario vorm te geven. De drie onderscheidende toekomstscenario’s zijn te beschouwen als ontwerpoefeningen, 
die leiden tot bouwstenen, die opgenomen kunnen worden in het duurzaam scenario. Deze drie 
ontwerpoefeningen zijn niet te beschouwen als alternatieven. De finale beoordeling zal bijgevolg gebeuren voor het 
duurzaam scenario.  

Om de toekomstige mobiliteit van de Vervoerregio Leuven te verkennen zijn er drie toekomstscenario’s ontwikkeld. 
Deze scenario’s hebben telkens een ander verregaand en uniek uitgangspunt. Voor de volledige beschrijving van 
de scenario’s wordt verwezen naar de Synthesenota van het Regionaal Mobiliteitsplan Leuven. Hieronder wordt 
een korte samenvatting gegeven.  

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/43793
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/43793
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Voor elk scenario wordt de ontwikkeling van het verkeersnetwerk aan de hand van vier verschillende vervoersmodi 
omschreven: fiets, openbaar vervoer, auto en vrachtverkeer. Daarnaast wordt een overkoepelend programma van 
flankerend beleid opgebouwd.  Dit resulteert in drie zeer verschillende mobiliteitsnetwerken met telkens eigen 
mobiliteitsprojecten. Dit kan gaan over de aanleg van fietssnelwegen, de uitwerking van de wegencategorisering of 
de reorganisatie van het openbaar vervoer, maar eveneens over een breed programma aan flankerende 
maatregelen. 

De verscheidenheid aan scenario’s hebben als gevolg dat er in uitersten wordt gedacht. In de eerste plaats dient 
dit daarom als een theoretische oefening beschouwd te worden waarin de ruwe effecten op het terrein worden 
bekeken. Er werd daarom niet gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid van de projecten. De uiteindelijke 
haalbaarheidsoefening wordt binnen het duurzame scenario vastgelegd. Dit impliceert bovendien dat er nog veel 
open staat, vermits de scenario's, die vandaag voorliggen, niet in detail uitgewerkt zijn.  

De uiteindelijke toetsing zal gebeuren aan de hand van een afwegingskader. Per definitie draagt de MER-
rapportage sterk bij aan dit afwegingskader en dus ook aan de vormgeving van het duurzaam scenario. 

Het regionaal mobiliteitsplan omschrijft volgende scenario’s: 

Business as usual 2030: Het business as usual 2030-scenario (BAU 2030) bevat alle maatregelen waarop dit 
moment al een beslissing over genomen is (beslist beleid). Dit houdt niet alleen mobiliteitsmaatregelen in, zoals 
bruggen, tunnels of verbreding van wegen, maar eveneens ruimtelijke projecten binnen de vervoerregio. Voor een 
overzicht van alle infrastructurele en ruimtelijke projecten die meegenomen werden in het BAU 2030 scenario 
wordt verwezen naar het document ‘strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.2.2 – RMP, invoergegevens 
toekomstscenario 2030 i.k.v. regionale mobiliteitsplannen’ (raadpleegbaar via: 
01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-
_invoergegevens_toekomstscenario.pdf) en de online viewer: 
https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1.  

Het BAU 2030 zal dienen als het referentiescenario voor de andere scenario’s. Daarbij worden er geen wijzigingen 
in attitudes of prioriteiten gesimuleerd. 

Scenario ‘corridors’: In dit scenario wordt ervoor gekozen om mobiliteitscorridors tussen grootstedelijke of 
stedelijke kernen te organiseren. De openbaar vervoercorridor krijgt in dit scenario de hoofdrol qua doorstroming 
en verkeersstromen. Buiten de corridor wordt er met behulp van een beperkt aantal lokale wegen ingetakt. 
Toegangen voor het gemotoriseerd verkeer vanuit landelijke dorpen of ‘kamers’ tot de corridors worden zoveel 
mogelijk gebundeld. De fietser wordt aangezet om langere afstanden af te leggen. Hierdoor zullen de 
fietssnelwegen als corridor gebruikt worden. De knooppunten op de corridors zijn in dit scenario van belang. Zij 
verzorgen de nodige combimobiliteit van, naar en in de corridors. 

Scenario ‘stedelijke bolsters’: In en rondom de vervoerregio Leuven zijn er meerdere steden aanwezig, namelijk 
Leuven, Brussel, Tienen, Aarschot, Diest, Mechelen, enzovoort. Elk van hen heeft zijn eigen hinterland, stedelijk 
netwerk of ‘bolster’. De fiets zal binnen een bolster als voornaamste (voor-)transport dienen. Gemeenten en steden 
zetten in op de uitbouw van een onderling fietsnetwerk. De stedelijke bolster dient daarbij als spil. Het netwerk 
wordt per stedelijke cluster uitgewerkt. Binnen de stedelijke kernen van de regio wordt het netwerk fijnmaziger 
uitgewerkt om de fietsverplaatsingen op te vangen. Binnen een bolster zal het openbaar vervoer bestaan uit 
flexibele en uitgebreide stadslijnen waarbij de belangrijkste woonkernen en attractiepolen rondom de stad 
verbonden worden met het stedelijk weefsel. Voor verplaatsingen tussen de bolsters zullen mensen zich vooral 
focussen op de wagen en het openbaar vervoer. 

Scenario ‘over de grens’: In het derde scenario keert de vervoerregio naar buiten toe, waarbij een antwoord 
geboden wordt op de doorgaande rol van de regio (o.m. pendel naar Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
Zaventem). In dit derde scenario zal het doorgaande verkeer van de regio gefaciliteerd en ingedijkt worden. Voor 
de bewoners van de vervoerregio krijgt het treinnet de grootste focus met het station als toegangspoort. Voor de 
regio worden er ook meer stations met de nodige (fiets)parkeervoorzieningen aangelegd. Zo wordt het aandeel 
toegangspoorten verhoogd. De autosnelweg faciliteert dan weer de doorgaande stroom van en naar de 
omliggende regio's. 

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1
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2.2.2 Voornaamste kenmerken relevant voor de milieueffectbeoordeling 

Onderstaande tabel vat de voornaamste kenmerken van de scenario’s samen.  

Tabel 2-1: Overzicht voornaamste kenmerken van het BAU 2030 scenario en de 3 toekomstscenario's. 

Modus  
business as usual 2030-(BAU 

2030) 
Scenario 1: Corridors Scenario 2: Stedelijke bolsters Scenario 3: Over de grens 

 Zie document: 

01.1_2021810_strategisch_perso

nenmodel_vlaanderen_versie_4.2

.2-rmp_-

_invoergegevens_toekomstscena

rio.pdf  

   

Overstappunten 
 

- Locaties langs de HOV-corridors, 

zowel kernnet als treinnet. Hierbij 

werd rekening gehouden met de 

aanwezigheid van aanvullende lijnen 

die als feeders fungeren voor het 

HOV; 

- Eindhaltes stadsnet Leuven. 

- Locaties langs de kernnetlijnen, 

waarbij de aanvullende lijnen als 

feeders gezien worden; 

- Dens net van lokale(re) 

overstappunten binnen een bolster; 

- Eindhaltes stadsnet Leuven. 

- Locaties ter hoogte van zowel bestaande als 

nieuwe treinstations; 

- Daar waar geen spoorwegen aanwezig zijn, 

worden de overstappunten voorzien langs de 

kernnetlijnen. 

- Eindhaltes stadsnet Leuven. 

Fiets - Algemeen 
 

Fietssnelwegen worden versneld 

aangelegd. Daarbij mogen er bij de 

onbesliste trajecten nog weinig tot 

geen taboes meer bestaan. 

Daarnaast worden bijkomende 

relaties aangeduid, waar een zeker 

fietspotentieel kan zijn, waar er nog 

geen verbinding was voorzien tussen 

steden van minimaal orde 3 of waar 

de maaswijdte in het netwerk van 

fietssnelwegen te groot werd. Voor 

deze nieuwe fietsrelaties worden 

lineaire verbindingen nagestreefd die 

voldoende kernen aandoen. 

De fietser wordt in dit tweede scenario 

aangezet om relatief korte 

verplaatsingen te maken. 

Netwerkgewijs richt dit scenario zich 

op het BFF. In de stedelijke gebieden 

van de regio worden fijnmazige 

fietszones aangeduid, waarbinnen 

een fietsplan wordt uitgewerkt. Dit 

moedigt bewoners aan om voor lokale 

verplaatsingen de fiets te nemen. 

Bestaande BFF-routes of segmenten 

ervan worden aangeduid als prioritair 

onder de noemer BFF+. Deze 

prioritaire fietsroutes worden 

aangeduid d.m.v. enkele vuistregels 

(zie selectie). De vervoerregio zal 

In dit derde scenario worden op macro-niveau 

de missing links naar de omliggende regio’s 

aangeduid. Zo worden er verkeersstromen 

gefaciliteerd die momenteel geen verbinding 

hebben via een fietssnelweg. Net als in het 

eerste scenario hebben de fietssnelwegen de 

vereiste om hoge snelheden en verre 

afstanden te ondersteunen. Voor de routering 

van de fietssnelwegen wordt een lineaire 

verbinding nagestreefd die voldoende kernen 

aandoet. De bestaande fietssnelwegen 

worden verder uitgewerkt. Het BFF krijgt in dit 

scenario geen bijkomende rol toebedeeld. 

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
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deze routes beschouwen als een 

netwerk van prioritair te realiseren 

routes, onafhankelijk van andere 

planningen.  

Voor verplaatsingen op langere 

afstand kan de fietser een bestaande 

fietssnelweg gebruiken. Er worden 

geen bijkomende fietssnelwegen t.o.v. 

scenario 1 toegevoegd.. De fietser 

wordt aangemoedigd om zich naar 

een centraal punt in zijn gemeente te 

begeven. Van hieruit kan hij dan 

verder reizen met het openbaar 

vervoer. Op deze locaties wordt sterk 

ingezet op de overstap tussen beide 

vervoersmiddelen. 

Fiets-Wijzigingen 

tov BAU 

Het BAU bestaat voor fiets uit de 

twee lagen van het Bovenlokaal 

Functioneel Fietsnetwerk in de 

huidige toestand. Enerzijds zijn dit 

de fietssnelwegen (opgenomen in 

het ministerieel besluit) F21, F22, 

F200, F24, F25, F26, F77, F106, 

F104, F8, F3, F204 en F205. 

Anderzijds is er het BFF-netwerk 

dat in zijn huidige vorm behouden 

blijft. 

Bijkomende trajecten t.o.v. BAU: 

- Fietsring Leuven vervolledigen: 

Binnen het bestaande netwerk wordt 

een aaneengesloten set straten 

fietsvriendelijk aangelegd (minimale 

nieuwe infrastructuur) 

- Fietssnelweg als rechtstreekse en 

directe verbinding Aarschot-Diest 

vervolledigen. De huidige route langs 

spoor werd nog niet vervolledigd 

tussen Testelt en Zichem. Onderzoek 

lopende. Tussenliggend gebied is 

beschermd Demerbekken. 

- Ringfietspad in westen van de regio 

rond Brussel (R0 Oost); nieuwe 

fietssnelweg die wordt uitgewerkt 

binnen de werken van Ring Oost. 

Mengeling van optimalisatie en 

nieuwe infrastructuur. Vooral in 

groenere omgeving zal verharding 

moeten gebeuren. 

De centra van Leuven, Tienen, Diest 

en Aarschot worden als fietszone 

aangeduid. In deze fietszone wordt er 

naar een fijnmazig netwerk gewerkt. 

De selectie van prioritaire routes 

gebeurt aan de hand van een 

vuistregel. Een kern wordt aangetakt 

naar de stedelijke bolster indien zij: 

- In de kernenselectie van het 

Ruimtelijk Beleidsvisie Vlaams 

Brabant wordt geselecteerd als stad 

of hoogdynamische kern. 

- Beschouwd kan worden als de 

hoofdkern van een gemeente (locatie 

gemeentehuis als selectiecriterium), 

- Tot selectie van kernen behoort met 

fietspotentieel groter dan 500 op de 

magnetenkaart. 

Aanvullende verbindingen worden 

geselecteerd i.f.v het netwerk. 

Binnen het BFF is er een netwerk 

- Fietssnelweg Leuven-Waver; Er wordt 

aangesloten ter hoogte van waar de huidige 

F24 de N25 kruist. Van daaruit wordt de N25 

gevolgd naar de Ravel-route. Tracé kan geen 

parallelle route volgen dus nieuwe infra. 

- Tervuren-Zaventem; Fietsverbinding via 

bestaande wegen. optimalisatie waar nodig. 

- Brusselse fietsring (zie 1) 

- Tangent F8-F25; tussen beide FS wordt er 

een verbinding aangebracht door centrum 

Wijgmaal. Hierdoor is er een logisch eerdere 

connectie. Bestaande wegen worden zoveel 

mogelijk gebruikt, 

- Fietssnelweg Aarschot-Mechelen; 

fietsverbinding via de noordelijke gemeenten. 

Gemeenten gekenmerkt door villawijken, dus 

parallel tracé zoeken op bestaande wegen. 

- Diest-Hasselt; Zijn meerdere routes mogelijk, 

Demer, spoorlijn of N2 volgen. 

- Tienen-Landen-Sint-Truiden; de F24 
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- F24 Leuven-Tienen-Landen; 

Fietssnelweg vanaf Tienen wordt 

doorgetrokken naar Landen naast de 

spoorlijn. Nagenoeg heel nieuw 

traject. 

- Fietssnelweg Aarschot-Tienen; 

(deze volgt een historische steenweg) 

aangeduid van verbindingen (BFF+) 

die prioritair aangelegd worden. 

Daarbij worden er geen wijzigingen of 

toevoegingen van routes gedaan ten 

opzichte van de huidige situatie van 

het BFF. Bijkomende infra is 

voornamelijk te vinden daar waar ze 

nu in werkelijkheid mist. 

doortrekken van Landen naar Sint Truiden via 

Velm, alternatief doorsteek naar N80. 

- Landen -Hoei: de connectie wordt gezocht 

met de Ravel 

Openbaar 

vervoer-

Algemeen 

 
Er wordt steviger ingezet op de 

corridorverbindingen tussen Leuven 

en de andere stedelijke kernen, door 

een versterking van de kernnetlijnen 

en het uitbouwen van HOV. Daarbij 

wordt vnl. binnen de eigen vervoer-

regio gekeken. Het overige reguliere 

busnetwerk wordt deels hertekend 

zodat er feeders ontstaan richting 

deze corridors en er niet parallel wordt 

gereden met een HOV-lijn. Waar 

mogelijk wordt dit uitgewerkt volgens 

het visgraatprincipe. De Lijn zal een 

netwerkvoorstel uitwerken in de 

verdere operationalisering van de 

scenario’s. Waar de feeders 

aansluiten op de corridors, bevinden 

zich ook overstappunten. De trein-

verbindingen vormen soms corridors 

tussen steden. In dit scenario worden 

geen grote wijzigingen aangebracht in 

de bestaande dienstregeling van de 

trein. Enkel station Rotselaar, t.h.v 

Danone, wordt extra geopend op lijn 

35 Leuven – Aarschot, aanvullend op 

station Wezemaal. 

In dit scenario wordt meer ingezet op 

het reguliere openbaar vervoer in 

relatie tussen buitengebied en de 

stedelijke bolsters. 

Binnen dit scenario wordt er vooral ingezet op 

een versterking van het treinnet. Naar 

Brussels voorbeeld met het GEN wordt hier 

een Leuvens regionaal treinnetwerk 

uitgebouwd en onderzocht. Nieuwe stations 

worden geopend zodat een dicht netwerk van 

treinstations ontstaat. Feeders voorzien die 

aansluiten op deze treinstations.  
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Openbaar 

vervoer- 

wijzigingen t.o.v. 

BAU 

Netwerk van kernnetlijnen (KN) 

met hoge frequentie, waar De Lijn 

over beslist en ook uitvoert, 

netwerk van aanvullende lijnen 

(AN), beslist door de VVR. 

Bovendien zijn er ook functionele 

lijn (FN), die enkel tijdens de spits 

rijden. Ook hier heeft de VVR 

beslissingsrecht. Dit reguliere 

netwerk van bussen wordt 

aangevuld met vervoer op maat 

(VoM): enkele shuttlebuslijnen, 

deelauto's en deelfietsen, en 

flextaxi's (in plaats van 

belbussen; concept van op 

voorhand reserveren blijft min of 

meer bestaan, maar voertuigen 

zijn mogelijk wat kleiner) 

HOV-lijnen 

HOV-lijnen liggen allemaal op 

bestaande weginfrastructuur, maar 

aangezien er een vrije busbaan (of 

eigen bedding in geval van tram) 

wordt voorzien, heeft dit wel 

effectwaarvoor infrastructurele 

maatregelen zullen nodig zijn.  

Volgende streek HOV-lijnen worden 

voorzien: 

- Leuven – Tielt – Diest 

- Leuven – Tervuren – Etterbeek  

- Leuven – Kortenberg – Brussel 

- Etterbeek – Overijse – Waver  

De HOV-lijnen Leuven-Diest en 

Leuven-Brussel behouden net zoals 

hun voorgangers in 

basisbereikbaarheid de route door het 

centrum van Leuven. 

De HOV-lijn Tervuren-Leuven wordt 

samengevoegd met de stadslijn 

Leuven Station - Haasrode 

Researchpark. De HOV lijn vanuit 

Tervuren behoudt dus net zoals in 

basisbereikbaarheid zijn traject over 

de R23 tot Leuven station. 

Ook wordt er ingezet op stedelijke 

HOV-lijnen op de belangrijke corridors 

in de stadsregio. 

In het scenario zelf wordt nog niet 

beslist welke voertuigen worden 

ingezet. We bepalen echter wel al een 

commerciële snelheid, frequentie en 

klokvastheid (trambonus) i.f.v de 

modeldoorrekeningen. Voor alle HOV-

lijnen worden de volgende 

commerciële snelheden gehanteerd 

om een dienstregeling op te maken: 

De verschillende steden in onze regio 

worden maximaal ontsloten door de 

kernnetlijnen. Bijkomend wordt het 

aanvullend net opgehoogd naar 

minstens een halfuurdienst op alle 

lijnen die een stedelijke bolster 

bedienen. We zullen deze AN+ lijnen 

noemen. Het gaat om volgende lijnen 

(nieuw publiek lijnnummer - naam).  

- 12 - Leuven - Heverlee Campus 

- 13 - Leuven-Haasrode-Blanden-

Heverlee Station-Leuven 

- 14 -  Leuven-Heverlee Station-

Blanden-Haasrode-Leuven 

- 16 - Leuven - Haasrode - Bierbeek 

- 17 - Leuven - Haasrode Research-

Park 

- 21 - Kampenhout - Leuven 

- 30 - Aarschot - Rillaar - 

Scherpenheuvel - Diest 

- 31 - Aarschot - Langdorp - Zichem - 

Scherpenheuvel 

- 35 - Leuven - Holsbeek - Aarschot 

- 36 - Leuven - Wijgmaal - Rotselaar - 

Tremelo 

- 41 - Leuven - Linden 

- 42 - Leuven - Lubbeek - Tienen 

- 47 - Diest - Paal - Beringen 

- 61 - Leuven - Lovenjoel - Bremt 

- 62 - Tienen - Hoegaarden - 

Geldenaken 

- 63 - Aarschot - Tielt-Winge - 

Glabbeek - Tienen 

- 66 - Tienen - Linter - Budingen - 

Kortenaken - Diest 

- 67 - (Tienen) - Budingen - Sint-

Truiden 

- 79 - Leuven - Sint-Joris-Weert 

Nieuwe stations  

De enige extra infrastructuur is een nieuw 

perron. De meeste stations bestonden vroeger 

al, dus vaak is het nog zichtbaar in het 

landschap waar het perron lag/zal liggen. 

 

In het huidige treinnetwerk zijn de 

verbindingen Leuven-Brussel en Leuven-

Mechelen reeds uitgebouwd met een fijnmazig 

aanbod van stations. De Lijnen Leuven-Tienen 

en Leuven-Aarschot daarentegen nog niet. 

Om dezelfde fijnmazigheid te creëren worden 

enkele nieuwe stations geopend op deze 

lijnen: 

Lijn 36  Leuven – Tienen: 

- Haasrode 

- Lovenjoel 

- Kumtich 

Lijn 35  Leuven – Aarschot: 

- Wilsele-Putkapel 

- Gelrode 

Elk station wordt minstens om het half uur 

(met een zo goed mogelijke spreiding) 

bediend door een trein gedurende een 

amplitude van 5u-23u. Bovendien zijn goed 

uitgewerkte aansluitingen met het hogere 

treinnet van groot belang om het aspect “over 

de grens” hier zo goed mogelijk mee te 

nemen. 

De mogelijke infrastructurele beperkingen 

omwille van spoorcapaciteit houden we op dit 

moment buiten beschouwing zodat de idee 

van meer trein in het Leuvense regionaal 

verkeer ten volle onderzocht kan worden. 

Het busnetwerk wordt aangepast om meer op 

de trein te feederen. Bij voorkeur wordt daarbij 

een visgraatmodel gehanteerd. Waar nodig 

blijven soms aanvullende lijnen (deels) wel 
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- 45 km/u door regionaal gebied 

- 25 km/u door stedelijk gebied 

Overdag (van 6u30-19u30) wordt een 

10 minuten frequentie gevolgd (dus 

niet enkel tijdens de spits), in de 

vroege en late uren wordt deze 

gehalveerd tot een 20 minuten 

frequentie. De amplitude loopt van 

4u30 tot 23u30. 

Opmerking: Het uittekenen van een 

stedelijk HOV-net heeft tot gevolg dat 

het volledig stadsnet dient hertekend 

te worden. Alle andere streeklijnen en 

stadslijnen zouden dan wellicht ook 

van de centrum as Station-Rector De 

Somerplein-Gasthuisberg verdwijnen. 

Dat vergt heel wat bijkomend 

studiewerk. Dit valt dit buiten de 

scope van de scenario’s in het RMP, 

maar dit kan eventueel wel in een 

duurzaam scenario worden 

hernomen. 

 

Versterkte kernnetlijnen 

I.f.v de vooropgestelde auto-

onafhankelijkheid worden alle 

kernnetlijnen opgehoogd naar een 

kwartierdienst overdag tussen 6u30-

19u30. In de vroege en late uren is 

een halfuurdienst het minimum. De 

amplitude loopt van 4u30 tot 23u30. 

Op deze manier kunnen ook 

werknemers die in ploegen werken 

vlot het OV gebruiken. De stadslijnen 

die reeds later rijden in het netwerk 

basisbereikbaarheid Ifv het stedelijke 

leven, blijven uiteraard behouden. 

Concreet gaat het om een versterking 

- R81 - Brussel-Noord - Kraainem - 

Tervuren - Leuven 

- 91 - Machelen Cargo - Kortenberg - 

Everberg - Leuven 

- R92 - Kraainem - Kortenberg - Erps 

Kwerps - Leuven 

 

Alle functionele lijnen die geen 

schoolbus zijn (dus diegene die ook in 

de schoolvakanties op weekdagen 

rijden) en een stedelijk bolster 

aandoen worden bovendien 

opgehoogd naar een volwaardige 

uurdienst. Het betreft volgende lijnen: 

- 166 - Hoegaarden - Neervelp - 

Leuven 

- 406 - Leuven - Houwaart - Tielt-

Winge 

- 407 - Tielt-Winge - Assent - Diest 

- 426 - Leuven - Lubbeek - Attenrode - 

Tienen 

- 606 - Honsem - Boutersem - Tienen 

- 636 - Bekkevoort - Waanrode - 

Hoeleden - Tienen 

- 637 - Aarschot - Houwaart - Tielt-

Winge - Binkom 

- 656 - Landen - Neerwinden - 

Ezemaal - Tienen 

- 666 - Snelbus Diest - Bekkevoort - 

Glabbeek - Tienen 

- 667 - Tienen - Neerlinter - Ransberg 

- Kortenaken 

- 668 - Tienen - Wommersom - 

Zoutleeuw 

 

Hetzelfde gebeurt met de shuttles die 

in het VoM werden gedefinieerd: 

- Shuttle Bekkevoort-Kortenaken-

parallel lopen om een voldoende fijnmazige 

bediening te creëren op bestemmingen buiten 

de invloedsfeer van de stations. De 

amplitudes van alle buslijnen met kadans 

volgen de eerste vertrekken en laatste 

aankomsten van de treinen van de 

treinstations die ze bedienen. Zo kan het 

busnetwerk maximaal een feederende rol 

spelen voor het treinnetwerk. 

Na de ontwikkeling van de eerder genoemde 

stations wordt de lijn Leuven-Tienen voorzien 

als een AN-lijn in plaats van KN.  

Naast de verbetering van het treinnet wordt er 

ook een HOV-lijn toegevoegd: de tramlijn 

vanuit Brussel richting Herrmann Debroux 

wordt doorgetrokken tot Jezus-Eik en verder 

tot in Waver via de E411. Hierbij worden 

dezelfde principes gevolgd als de HOV-

streeklijnen in scenario 1: er wordt een 

commerciële snelheid aangehouden van 45 

km/u. Overdag (van 6u30-19u30) wordt een 

10 minuten frequentie gevolgd (dus niet enkel 

tijdens de spits), in de vroege en late uren 

wordt deze gehalveerd tot een 20 minuten 

frequentie. De amplitude loopt van 4u30 tot 

23u30. 

P+R’s worden voorzien op het einde van de 

stadsnetlijnen. Het treinnetwerk wordt ook 

gebruikt als voorstadsbediening. 
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op de volgende KN-corridors: 

- 15 - Aarschot-Wezemaal-Rotselaar-

Leuven-Heverlee 

- 20 - Mechelen - Kampenhout Sas - 

Haacht - Leuven 

- 25 - Mechelen - Keerbergen - 

Tremelo - Aarschot 

- 60 - Leuven - Boutersem - Tienen 

- 70 - Leuven - Overijse - Hoeilaart - 

Groenendaal 

- 71 - Groenendaal - Overijse - 

Tervuren - Zaventem 

- R75 - Etterbeek - Overijse - 

Ottenburg - Waver 

- R78 - Oudergem - Hoeilaart - 

Groenendaal  

Nieuwe verbindingen 

De nieuwe Tangentlijn Gasthuisberg-

Heverlee-Haasrode wordt in dit 

scenario meegenomen als een 

nieuwe versterkte kernnet-lijn. 

Rummen 

- Shuttle Zoutleeuw-Landen 

- Shuttle Tremelo-Werchter-Haacht 

- Shuttle Tienen-Soldatenplein 

- Shuttle Kortenberg 

Deze eerdere functionele lijnen en 

shuttles maken zo integraal deel uit 

van het aanvullend net (kadans).  

Er wordt bovendien in het aanvullend 

net (kadans) een nieuwe verbinding 

toegevoegd vanuit Rotselaar naar 

Lubbeek via Holsbeek. 

Alle lijnen met kadans rijden minstens 

van 5u tot 23u met over de volledige 

amplitude een minimumfrequentie van 

30 minuten voor AN+ en 60 minuten 

voor de overige AN-lijnen. 
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Auto - Algemeen Er werden 2 extra's toegevoegd:  

- Spitsstrook E314 Aarschot -

Wilsele (Wilsele-Aarschot zat er 

al in)  

- en Ring Brussel (buiten VVR): 

aanpassingen aan E40 

stadinwaarts 

De basis voor de autonetwerken zijn 

in dit scenario de rechtstreekse 

corridors tussen de steden in de 

vervoerregio. De principes van de 

robuuste wegencategorisering worden 

toegepast op de wegenselectie, 

waarbij steeds gewerkt wordt binnen 

het kader van het scenario.  

Het doorgaande autoverkeer maakt 

gebruik van enerzijds de hoofdwegen, 

en anderzijds de interstedelijke 

corridors op regionaal niveau. Het 

verkeer bereikt de stedelijke randen 

via deze doorgaande assen. Het 

verkeer wordt daar opgevangen in 

randparkings. In de stedelijke kernen 

geldt een streng parkeerbeleid en het 

doorgaande verkeer wordt zoveel 

mogelijk uit de centra en dorpskernen 

geweerd. Combimobiliteit speelt 

bijgevolg een belangrijke rol om 

voldoende 

verplaatsingsmogelijkheden te bieden 

aan de reiziger.  

Overstappunten worden in eerste 

instantie voorzien langsheen de HOV-

corridors, op locaties waar 

verschillende netwerken elkaar 

overlappen Daarnaast worden 

overstappunten voorzien aan de 

eindhaltes van het stadsnet, het 

kernnet en aan bestaande 

treinstations.  

Een goede doorstroming op de 

corridors is cruciaal om het 

sluipverkeer tussen en langs de 

corridors tegen te gaan. Sluipverkeer 

op gewestwegen parallel aan de 

In het tweede scenario is een gelaagd 

netwerk het uitgangspunt voor de 

opbouw van het autonetwerk. Het 

doorgaande verkeer beperkt zich tot 

de hoofdwegen; onderliggend 

regionaal netwerk ligt tussen de 

bolsters en verbindt de bolsters met 

mekaar; het lokaal netwerk wordt per 

cluster van gemeenten uitgewerkt.  

Aangezien het doorgaande 

autoverkeer zich enkel op de 

hoofdwegen situeert, wordt de goede 

doorstroming op het hoofdwegennet 

cruciaal. Met het oog op de 

verbetering van doorstroming, worden 

op- en afrittencomplexen plaatselijk 

afgesloten (meer specifiek gaat het 

over  op- en afrittencomplexen in 

Hoeilaart, Overijse en Leuven). Hierbij 

wordt rekening gehouden met de 

streefwaarde van min. 10 km 

tussenstand. Dit is een voorwaarde 

vanuit de nieuwe inrichtingsprincipes 

voor het hoofdwegennet. Het afsluiten 

van op- en afrittencomplexen heeft 

daarnaast ook een positief effect op 

het sluipverkeer. Op locaties waar de 

op- en afrittencomplexen niet 

afgekoppeld kunnen worden wegens 

belangrijke verkeerskundige 

taakstelling worden flankerende 

maatregelen genomen om het 

doorgaand verkeer niet toe te laten. 

Het verkeer komend vanuit het 

hoofdwegenet wordt zo snel mogelijk 

opgevangen aan de randen van een 

bolster. De overstap op de 

alternatieve modi wordt aan deze 

In dit scenario worden extraverte relaties naar 

voor geschoven. Bij de opbouw van het 

autonetwerk zijn de interregionale 

verplaatsingen op langere afstand het 

uitgangspunt. De principes van de robuuste 

wegencategorisering worden toegepast op de 

wegenselectie.  

Het doorgaande verkeer bevindt zich zowel op 

de hoofdwegen als op de regionale wegen. 

Omwille van het interregionaal belang worden 

in dit scenario een aantal knopen doorgehakt 

om een aantal van de bestaande en potentiële 

relaties verder uit te bouwen (vb. N19 

Aarschot – Geel, N80 Sint-Truiden – E40). De 

doorstroming op deze dragende structuren is 

van groot belang. Met het oog op de 

verbetering van doorstroming, worden de op- 

en afrittencomplexen plaatselijk afgesloten. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de 

streefwaarde van min. 10 km tussenstand. Dit 

is een voorwaarde vanuit de nieuwe 

inrichtingsprincipes voor het hoofdwegennet. 

Op locaties waar de op- en afrittencomplexen 

niet afgekoppeld kunnen worden wegens 

belangrijke taakstelling worden flankerende 

maatregelen genomen om het doorgaand 

verkeer niet toelaten. 

Om de doorstroming ter hoogte van de 

stedelijke omgevingen te kunnen waarborgen 

worden ringstructuren gerealiseerd. 

In dit scenario wordt de selectie van 

grensoverschrijdende relaties uitgebouwd tot 

dragende assen van (inter)regionaal belang. 

Voorbeelden hiervan zijn Diest – Herk-de-Stad 

– Sint-Truiden en de N10 Aarschot – 

Mechelen.   

De combinatie van de N25, N26 en de missing 

link ertussen (oostelijke rondweg Leuven) 
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Modus  
business as usual 2030-(BAU 

2030) 
Scenario 1: Corridors Scenario 2: Stedelijke bolsters Scenario 3: Over de grens 

corridors wordt zo veel mogelijk 

geweerd of verhinderd (vb. N19 

Aarschot – Leuven, N3 Leuven – 

Brussel…). De doorgaande functie op 

dergelijke wegen wordt bijgevolg 

afgebouwd tot een interlokaal niveau. 

Er wordt zowel op infrastructurele 

maatregelen als op aangepaste 

snelheidsregimes en trajectcontroles 

ingezet.  

Daarnaast is het ook belangrijk dat 

het sluipverkeer in de dorps- en 

woonkernen geweerd wordt. Hierbij 

ligt de verantwoordelijkheid 

gedeeltelijk bij de lokale besturen. 

randen aangeboden. Hoppinpunten 

worden logischerwijs op centrale 

plaatsen in de gemeente geplaatst.  

Het onderliggend dragend netwerk 

wordt ingezet om de bolsters 

onderling te verbinden. Doorgaande 

wegen worden zo veel mogelijk van 

de stedelijke kernen weggetrokken. 

vormen samen met de andere wegen buiten 

de vervoerregio (N16 Mechelen – Willebroek 

en N25 Waver - Nijvel) een oostelijk cordon 

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Auto - wijzigingen 

t.o.v. BAU / 

wegcategorie 

Referentiescenario Selectie Europese Hoofdwegen (het 

selectievoorstel van de Vlaamse 

Regering wordt gevolgd): 

- E314 

- E40 

- E411 

- R0 

Selectie Vlaamse Hoofdwegen: 

- Geen 

Selectie Regionale Wegen: 

- N2 Halen – Diest (zuidelijk deel R26) 

- N2 Diest – E314  

- N3 Tienen – Sint-Truiden  

- N10 Aarschot – Heist-op-den-Berg 

- N19 Aarschot – Geel  

- N25 – N3 – R23  

- N26 tussen E314 – Mechelen  

- N29 Diest – Tienen  

- N29 Tienen – Hoegaarden  

- N223 Aarschot – Tienen  

- N264 

- N716 Halen – Sint-Truiden 

Selectie Europese Hoofdwegen (het 

selectievoorstel van de Vlaamse 

Regering wordt gevolgd): 

- E314 

- E40 

- E411 

- R0 

Selectie Vlaamse Hoofdwegen: 

- Geen  

Selectie Regionale Wegen: 

- N2 Halen – Diest (zuidelijk deel R26) 

- N2 Diest – E314  

- N2 Diest – N2 grondgebied Lubbeek  

- Verbinding tussen de N2 en de N3 

(wenslijn) 

- N3 – N25  

- N3 Tienen – Sint-Truiden  

- N10 Aarschot – Heist-op-den-Berg  

- N19 Aarschot – Geel  

- N26 tussen E314 – Mechelen  

- N29 Diest – Tienen  

- N29 Tienen – Hoegaarden  

Selectie Europese Hoofdwegen (het 

selectievoorstel van de Vlaamse Regering 

wordt gevolgd): 

- E314 

- E40 

- E411 

- R0 

Selectie Vlaamse Hoofdwegen: 

- N3 Tienen – Sint-Truiden – R27 – N26 – E40 

- N19 Aarschot (E314) – Geel 

- N25 Waver – Leuven 

- Oostelijke rondweg Leuven (missing link) 

- N26 tussen E314 – E19 

Selectie Regionale Wegen: 

- N716 Halen – Sint-Truiden  

- Diest – E314 – Tienen (via N2 / N29) 

- N10 Aarschot – Heist-op-den-Berg 

- N29 E40 – Hoegaarden  

- N223 Aarschot (E314) – Tienen  

- R27 Tienen  

- Noordoostelijk rondweg Tienen (wenslijn) 

Selectie Interlokale Wegen omvat de 
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Modus  
business as usual 2030-(BAU 

2030) 
Scenario 1: Corridors Scenario 2: Stedelijke bolsters Scenario 3: Over de grens 

- N80 Sint-Truiden – E40  

- R23 

- R27 tussen N29 en N3 (westkant)  

Selectie Interlokale Wegen omvat de 

gewestwegen die niet als Regionale 

Wegen geselecteerd worden. 

Daarnaast wordt de selectie verder 

uitgebreid door overname van enkele 

bestaande lokale wegen type 1 met 

het oog op de verkleining van 

interlokale mazen (‘blinde vlekken’ in 

Druivenstreek en Hageland).   

- N716 Halen – Sint-Truiden  

- N80 Sint-Truiden – E40  

- R27 

- Noordoostelijk rondweg Tienen 

(wenslijn) 

Selectie Interlokale Wegen omvat de 

gewestwegen die niet als Regionale 

Wegen geselecteerd worden. 

Daarnaast wordt de selectie verder 

uitgebreid door overname van enkele 

bestaande lokale wegen type 1 met 

het oog op de verkleining van 

interlokale mazen (‘blinde vlekken’ in 

Druivenstreek en Hageland).  

gewestwegen die niet als Regionale Wegen 

geselecteerd worden. Daarnaast wordt de 

selectie verder uitgebreid door overname van 

enkele bestaande lokale wegen type 1 met het 

oog op de verkleining van interlokale mazen 

(‘blinde vlekken’ in Druivenstreek en 

Hageland). 

Vrachtverkeer - 

Algemeen 

 Er wordt ingezet op de uitbouw van 

het vrachtroutenetwerk 2014. Dit 

netwerk zorgt ervoor dat het 

vrachtverkeer zich concentreert op de 

snelwegen, corridors en 

gewestwegen. Op deze manier kan 

zwaar verkeer uit de kernen van 

dorpen en steden geweerd worden. 

Het wegwerken van de bestaande 

knelpunten om de doorstroming te 

verbeteren is daarbij cruciaal. 

Tegelijkertijd is de focus op modal 

shift belangrijk. Voor de binnenvaart is 

het gebruik van het kanaal Leuven-

Mechelen Dijle van belang. Innovaties 

als het watertruck + programma en 

autonoom varen kunnen bijdragen tot 

een verhoogd gebruik van dit kanaal. 

Vrachtvervoer per trein is moeilijker te 

realiseren in de vervoerregio omwille 

van de hoge kosten op korte trajecten. 

Dit kan verholpen worden via 

innovatieve laad-en loskades. In 

Het vrachtvervoer bouwt verder op het 

gelaagde netwerk zoals voorgesteld 

voor het autoverkeer. Het verkeer 

intern in de vervoerregio verplaatst 

zich hoofdzakelijk op het regionaal 

wegennet. Aangezien een groot deel 

van het vrachtverkeer in de 

invloedsfeer van de stedelijke bolster 

blijft, wordt zwaar vrachtverkeer 

ontmoedigd en wordt er zoveel als 

mogelijk lichter vrachtverkeer met 

beperkte tonnage gestimuleerd. 

Cruciaal is daarbij wel dat de hinder 

door het lichtere vrachtverkeer 

beperkt wordt door het waar mogelijk 

te scheiden van woonkernen en 

zones met fietsers en voetgangers.  

Goederenstromen worden gebundeld 

in distributiecentra en logistieke hubs 

zo dicht mogelijk tegen de stedelijke 

kernen. Deze centra worden ingeplant 

op strategische locaties en zorgen zo 

voor efficiënte interconnectiviteit 

Aangezien de Vervoerregio ook over zijn 

grenzen opereert, is het van belang dat 

inkomende en uitgaande stromen gefaciliteerd 

worden. Dit gebeurt o.m. door connecties en 

aansluitingen van KMO zones en logistieke 

centra met corridors snel toegankelijk te 

maken en te verbeteren (vb. Vuntcomplex).  

Aangezien de vervoerregio zich in dit scenario 

naar buiten keert, is het snel afhandelen van 

goederenstromen cruciaal. Daarbij zijn de 

laad- en losoperaties uitermate belangrijk. 

Innovatie en vernieuwing is hierbij cruciaal 

onder andere in de vorm van intelligente 

distributiecentra, kades en transportsystemen 

(vb. magnetische kades voor aanmeren, 

watertruck). Versnelde laad-en losoperaties 

betekenen immers een lagere 

verwerkingskost. Dit maakt spoorvervoer op 

middellange afstand aantrekkelijker. Ook 

binnenvaart over het kanaal Leuven-Mechelen 

Dijle kan op deze manier een volwaardig 

alternatief betekenen voor wegvervoer. Eens 

te meer omdat het vrachtvervoer Leuven-
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Modus  
business as usual 2030-(BAU 

2030) 
Scenario 1: Corridors Scenario 2: Stedelijke bolsters Scenario 3: Over de grens 

Leuven zal dit onder meer 

geïntroduceerd worden door het 

ontwikkelen van het spoorwegplateau. 

tussen de steden. Dit zal hoofdzakelijk 

afgehandeld worden door zwaar 

vrachtverkeer over het 

hoofdwegennet en multimodaal 

vervoer waar mogelijk. Het doorgaand 

verkeer zal zich eveneens op deze 

wijze verplaatsen. Belangrijk is om te 

vermelden dat wanneer multimodaal 

vervoer geambieerd wordt er moet 

gewezen worden op de overslagkost.  

Dit maakt deze modi minder 

aantrekkelijk. Deze kost kan in de 

toekomst gereduceerd worden door 

verbeterde en innovatieve overslag. 

Op deze manier kunnen deze modi 

onder andere de N26 en N3 ontlasten. 

Afhankelijk van de evolutie van de 

overslagkost kunnen er meer of 

minder tussenliggende stopplekken 

aangedaan worden. 

In Leuven wordt deze stopplek 

geoperationaliseerd via de uitbouw 

van een spoorplatform. Deze is ook 

een uitstekend startpunt voor het 

verder uitbouwen van een 

stadsdistributie netwerk, maar ook de 

distributie binnen de invloedsfeer van 

de stedelijke bolster. Inzetten op 

duurzame modi is hierbij cruciaal. Ook 

in Tienen en Aarschot is daar 

potentieel voor, maar eerder op de 

langere termijn. 

Voor Diest, Aarschot en Tienen wordt 

in eerste instantie ingezet op het 

weren van vrachtverkeer tijdens de 

spitsmomenten. Vrachtwagens 

kunnen enkel de stedelijke centra 

Mechelen moeilijkheden ondervindt op de R0 

en N26. Ook innovatieve laad-en 

losmogelijkheden aan onder andere de 

suikerraffinaderij zijn van belang om het 

vrachtvervoer via het spoor op te waarderen. 

Hambos wordt uitgebouwd als regionale 

logistiek knooppunt in relatie met Leuven-

Noord. Verder is over de grenzen van de 

vervoerregio heen de connectie met het TEN-

T netwerk belangrijk, zowel voor spoor, vracht 

over de weg en waterwegen. Het 

spoornetwerk dient vooral voor doorgaande 

vrachtverkeersstromen te faciliteren. 
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Modus  
business as usual 2030-(BAU 

2030) 
Scenario 1: Corridors Scenario 2: Stedelijke bolsters Scenario 3: Over de grens 

binnen komen gedurende specifieke 

tijdslots. 

Vrachtverkeer - 

Wijzigingen t.o.v. 

BAU 

In het BAU scenario worden er 

standaard enkele infrastructurele 

ingrepen voorzien aan het 

wegennet om de connectie met 

de autosnelwegen te verbeteren, 

bv.  het Vuntcomplex in Leuven 

Ook in dit scenario is het de bedoeling 

het vrachtverkeer zo snel als mogelijk 

naar de autosnelwegen te brengen. 

Belangrijke extra toevoegingen aan 

het wegennet in vergelijking met het 

BAU scenario zijn er daarbij niet. De 

focus zal wel gedeeltelijk ook op 

modal shift liggen. Daarbij wordt er 

geïnvesteerd in moderne laad-en 

loskades in Leuven Noord zowel voor 

spoor de waterweg als voor treinhet 

spoor. Voor spoorvervoer zou dit ook 

moeten gebeuren in bijvoorbeeld 

Tienen en Aarschot. Toch blijft deze 

investering en uitbouw onzeker 

aangezien dit afhangt van de 

prognoses m.b.t. spoorvervoer. 

 

In dit scenario is de uitbouw van 

distributiecentra rond de stedelijke 

kernen cruciaal. Het betreft hier de 

grotere stedelijke kernen zoals 

Leuven, Aarschot, Tienen, Diest. 

Daarom zouden er ongeveer 3 à 4 

distributiecentra ontwikkeld moeten 

worden. Deze kunnen dan de 

stedelijke bolster bedienen. Daarvoor 

moet er nagedacht worden over 

zoekzones. Daarnaast is ook de 

multimodale ontsluiting van de 

distributiecentra cruciaal. Het 

spoorwegplateau in Leuven wordt 

daarvoor ook ontwikkeld. Dergelijke 

multimodale punten worden idealiter 

ook in de andere stedelijke kernen 

ontwikkeld. 

Ook hier ligt de focus op het uitbouwen van de 

benodigde weginfrastructuur om de connectie 

met de autosnelwegen te maken. Het 

voorbeeld van het Vuntcomplex komt hier 

opnieuw terug. Gelijkaardige 

infrastructuurwerken doorheen de 

vervoerregio zijn waarschijnlijk op 3 a 4 

plekken wenselijk. Voor het multimodale 

vervoer zijn innovatieve laad en loskades ook 

gewenst. Hierbij wordt ook aan 3 of 4 nieuwe 

installaties gedacht. Infrastructurele 

aanpassingen aan waterwegen en 

spoorwegen zelf zijn momenteel moeilijk in te 

schatten, maar waarschijnlijk wel wenselijk. 

Het kanaal Leuven-Dijle is een vaarweg van 

CEMT klasse II, hetgeen betekent dat de 

grootst toelaatbare vrachtschepen van het 

type ‘Kempenaar’ zijn met een maximale 

belading tot 600 ton. Opwaardering naar een 

hogere CEMT klasse is niet mogelijk omwille 

van haar beschermde historische sluizen, 

kanaalbreedte, diepgang en vrije 

doorvaarthoogte onder bruggen. Het 

bevaarbaar maken van leuven dijle voor 

grotere schepen zou consequenties hebben 

voor bruggen, de diepte van de waterweg, 

breedte, etc. Maar opnieuw is dat moeilijk te 

concretiseren. 

Flankerende 

maatregelen 

 Programma van flankerende 

maatregelen: 

- Doorstroming verbeteren op 

corridors: Op de corridors wordt het 

openbaar vervoer de maatstaaf voor 

de doorstroming. Op de HOV-assen 

uit dit zich in een strakke regie van 

Programma van flankerende 

maatregelen: 

- Functioneel wandelplan: Binnen een 

stedelijke bolster kan er gewerkt 

worden aan een functioneel 

wandelplan. Naast regionale 

inventarisatie kan er gewerkt worden 

Programma van flankerende maatregelen 

- P&R-tarieven van NMBS: De P&R-tarifering 

van de NMBS wordt geïntegreerd met 

gemeentelijke, stedelijke en andere 

parkeerbeleid. Dit vraagt voldoende aandacht 

naar evaluatie van deze alternatieven. 

- Stations als fietsenstalling: De meeste 
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Modus  
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2030) 
Scenario 1: Corridors Scenario 2: Stedelijke bolsters Scenario 3: Over de grens 

alle kruispunten langsheen het traject. 

Daarnaast wordt er gewerkt met 

toeritdosering op filegevoelige 

doortochten van de corridor. 

- Op de corridors worden homogene 

snelheidszones uitgewerkt. 

- Sluipverkeer t.o.v. corridor: De 

toegangen tot de corridors worden 

strak afgelijnd. Het is een 

stapsgewijze oefening per corridor en 

kan harde en verregaande 

maatregelen inhouden aan de corridor 

zelf. 

- Regionale fietsvisie op maat van de 

gebundelde corridors: Op regionaal 

niveau wordt een fietsvisie met het 

oog op de gebundelde corridors 

opgesteld. Deze visie speelt in op 

fietsenstalling en fietsveiligheid. 

- Parkeerbeleid langs de corridor: 

Inspelend op de openbaar 

vervoercorridors wordt direct parkeren 

geminimaliseerd. Noodzaak is dan de 

grootste drijver. Op de delen waar dit 

overlast kan veroorzaken wordt off-

road gewerkt. In de scenario’s wordt 

het parkeerbeleid meegenomen in de 

berekeningen daarbij zal de tarifering 

gedifferentieerd worden aan de hand 

van een zonale benadering. Deze 

zones worden opgebouwd aan de 

hand van de verstedelijkingsgraad. 

- Lage emissiezones (LEZ): 

Autocorridors geven in stedelijke 

omgeving de mogelijkheid om te 

werken met lage emissiezone. 

met toekomstbeelden en 

pilootprojecten ter bevordering. 

- Regionale fietsvisie op maat van de 

stedelijke bolster: Op regionaal niveau 

wordt een fietsvisie met oog voor de 

verschillende bolsters. Deze visie 

speelt in op fietsenstalling en 

fietsveiligheid en wordt uiteindelijk 

deels vertaalbaar gemaakt voor de 

stedelijke bolsters. 

- Lokale wegencategorisering: Per 

bolster krijgt de wegencategorisering 

op lokaal niveau een invulling. 

- Intergemeentelijk parkeerbeleid: Op 

intergemeentelijk niveau wordt een 

parkeerbeleid afgesproken. Niet 

alleen door structureel afspraken te 

maken, maar ook operationeel samen 

te werken. 

- Pilootprojecten of acties: Binnen de 

vervoerregio worden enkele 

pilootprojecten of -acties gelanceerd 

die regiobreed interessant zijn. De 

inhoud van deze projecten kan breed 

zijn om eerder in te werken op lokaal 

enthousiasme dan een oplijsting van 

acties. Daarnaast biedt het de 

mogelijkheid tot uitwisseling van 

eenvoudig implementeerbare kennis. 

stations hebben in de huidige situatie reeds 

een uitgebreide fietsenstalling. De vraag is wat 

de mogelijkheden hier kunnen zijn. 

- Verkeerscirculatie i.f.v het hoofdwegennet. 

- Uitwisseling omliggende vervoerregio’s 

structureren: op structurele basis omliggende 

vervoerregio’s en gewesten uitnodigen op 

vervoerregioraden of werkbanken ter 

afstemming. 
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3 Methodologische elementen van de 
milieubeoordeling 

3.1 Doel van de strategische milieubeoordeling 
Zoals eerder gesteld heeft het sMER in eerste instantie tot doelstelling om de positieve en negatieve gevolgen van 
het regionale mobiliteitsplan op hoofdlijnen in beeld te brengen. Dit doen we door de principiële beleidskeuzes 
(dewelke eerst vorm krijgen in drie scenario’s en nadien in het voorkeurscenario) te beoordelen op hun effecten op 
het milieu (in de brede zin van het woord). 

Gezien het voorkeurscenario een concretere vertaling vormt van de globale visie, zal de milieubeoordeling in het 
sMER zich focussen op dit voorkeurscenario. Voor de drie radicale scenario’s zal een beperkte 
milieueffectbeoordeling gebeuren waarbij de focus ligt op de verschilpunten, in functie van de herwerking richting 
een voorkeurscenario. 

3.2 Beoordelingsstrategie op maat 

3.2.1 Receptorgerichte benadering 

Omwille van de aard van de te onderzoeken maatregelen wordt geopteerd voor een receptorgerichte benadering. 
De structuur van de meeste MER’s volgt de indeling per thema’s of disciplines (bv. Lucht, Bodem, Biodiversiteit, …) 
die ook de basis vormt voor het erkenningssysteem van MER-deskundigen in Vlaanderen. Dit betekent dat elke 
discipline in een MER een apart en op zichzelf staand geheel vormt (al dan niet verspreid over verschillende 
hoofdstukken), waarbij op hoofdlijnen telkens dezelfde onderdelen aan bod komen.  

De receptorbenadering stelt hier tegenover dat de beoordeling van de effecten van een ingreep slechts kan 
gebeuren op het niveau van de zogenaamde receptordisciplines: Ruimte, Biodiversiteit, Mens en Klimaat. 
Binnen de andere (‘abiotische’) disciplines gebeurt wel een effectbepaling, maar die staat ten dienste van de 
geïntegreerde effectbeoordeling binnen de genoemde receptordisciplines. Merk op dat de discipline mobiliteit niet 
als receptordiscipline wordt beschouwd.  Mobiliteit is het eigenlijke voorwerp van het plan, en het functioneren van 
het plan op vlak van mobiliteit wordt reeds geanalyseerd tijdens de opmaak van het RMP. De mobiliteitseffecten 
van de verschillende maatregelen, zoals een gewijzigde modal split, een verandering in voertuigkilometers en 
routering, etc. hebben echter grote invloed op de andere thema’s. De resultaten vanuit de mobiliteitsanalyses, en 
meer concreet de resultaten vanuit het verkeersmodel voeden daarom de andere receptordisciplines. De 
mobiliteitsaspecten verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid worden wel beschouwd binnen de discipline Mens.  
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Figuur 3-1: Overzicht disciplines versus thema's 

 

Onderstaande figuur geeft op hoofdlijnen weer hoe de relatie wordt gelegd tussen de maatregelen die genomen 
worden in het mobiliteitsplan en de milieueffecten die verwacht worden bij de receptoren.  

 
Figuur 3-2: Milieueffecten versus receptoren 
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Voor elke maatregel – genomen voor één van de vier vervoersmodi fiets, bus, auto en vracht - kan worden 
ingeschat wat de impact is op de verkeersstromen (waar komt het verkeer voor, hoeveel verkeer, wat is de modale 
verdeling). Voor deze inschatting kan gebruik gemaakt worden van een verkeersmodel (zie hoofdstuk 3.5.3).  Het 
type voertuigen en de verkeersstromen bepalen in belangrijke mate1 hoeveel emissies het verkeer veroorzaakt en 
waar die voorkomen. Onder emissies verstaan we zowel lucht als geluidsemissies. De impact van de emissies 
wordt vertaald naar de receptoren biodiversiteit, mens en klimaat. 

Binnen een RMP kunnen ook infrastructurele aspecten aan bod komen (bv. de aanleg van een ringweg). Omdat de 
exacte locatie en uitvoering niet steeds gekend is, is het moeilijk om de lokale impact na te gaan (bv. op bodem, 
water lucht, geluid…). De vertaling zal dus niet locatie-specifiek kunnen gebeuren. Wel zal waar relevant gewerkt 
worden met brede screeningszones om gevoeligheden in de omgeving bloot te leggen. Op basis van de 
kenmerken van de infrastructuur en de omgeving waarin die wordt voorzien, zal een inschatting gemaakt worden 
voor alle relevante aspecten binnen alle receptordisciplines (zowel ruimte als mens, biodiversiteit en klimaat). 

3.2.2 Doelgerichte beoordeling 

De beoordeling van een plan met strategisch karakter kan vertrekken vanuit een klassieke mer-beoordeling, of 
vanuit een doelgerichte beoordeling.  

In een klassieke mer-beoordeling wordt de impact van een plan op het milieu an sich begroot (effecten begroten, 
teneinde de impact zoveel mogelijk te milderen). Deze ‘klassieke’ beoordeling gaat om het inschatten wat de 
milieueffecten zijn bij het realiseren van de plandoelstelling(en). In een klassieke benadering worden de mogelijke 
effecten van een project of planvoornemen t.a.v. een referentiesituatie beoordeeld. Daarbij wordt nagegaan of de 
effecten niet onaanvaardbaar negatief zijn en onderzocht hoe ze verder geminimaliseerd kunnen worden.  

Wanneer een plan of programma het toelaat projecten te identificeren, kunnen de milieueffecten van de projecten 
vrij eenvoudig worden beschreven. Vaak is ruimtelijke informatie nodig over deze projecten, hetgeen ruimtelijke 
analyse van milieueffecten of locatie-alternatievenonderzoek mogelijk moet maken. Een moeilijkheid is echter dat 
deze ruimtelijke informatie er op strategisch niveau nog niet altijd is, en er niet altijd een eenvoudige connectie 
mogelijk is tussen planniveau en projectniveau. 

De doelgerichte beoordeling is een benadering van strategische milieueffectenbeoordeling, die het potentieel 
van een plan om bij te dragen aan vooropgestelde (milieu)- doelstellingen beoordeelt. De doelgerichte beoordeling 
is ontwikkeld als een proactieve benadering die verder wil gaan dan enkel het minimaliseren van negatieve 
effecten. De beoordeling wil in plaats daarvan expliciet positieve stappen richting duurzaamheid aanmoedigen en 
evalueert daarom of het betrokken plan hiervoor bevorderlijk is. Het gaat dus eerder over het inschatten welk 
‘milieueffect’ middels beleid en plannen wordt gerealiseerd, dan om de ‘milieu-impact’ ervan.  

Bij de doelgerichte benadering betreft het dus veeleer een toetsing van het plan op ‘doelbereik’ t.a.v. milieu- en/of 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We nemen deze doelstellingen over en verankeren deze in het 
scopingproces, om te kunnen focussen op de belangrijkste milieu-uitdagingen van de beschouwde context. Deze 
doelstellingen nemen een centrale positie in als de bouwstenen van het beoordelingskader. Het is belangrijk om op 
te merken dat de doelstellingen die gebruikt worden als bouwsteen voor de beoordeling, niet dezelfde zijn als de 
doelstellingen van het plan dat door middel van deze sMER onderzocht wordt. Hierbij is het vooral van belang te 
begroten in welke mate het plan bijdraagt aan realisatie van doelstellingen van andere akkoorden of 
beleidsplannen.  

In overleg met de verschillende regio’s en team Mer werd - vertrekkende vanuit de specifieke karakteristieken van 
de regionale mobiliteitsplannen - beslist dat de doelgerichte beoordeling meest geschikt is in het kader van de 
bemerring van de regionale mobiliteitsplannen.  

De doelstellingen werden in de eerste plaats gekozen in overeenstemming met de planhorizon, nl. 2030. Waar er 
geen relevante doelstellingen voor 2030 waren, werden ze aangevuld met doelstellingen op langere termijn (vb. 
2050). 

 

1 Er spelen uiteraard nog andere omgevingsfactoren een rol zoals type wegdek, afscherming, bodemabsorptie… bij 
geluidsemissies en snelheid, hoogteligging van de weg, bebouwing langs de weg, aanwezigheid van bodem… bij 
luchtemissies. De figuur hierboven is een vereenvoudigde voorstelling.  
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3.3 Afbakening van het studiebereik (scoping) 
In zijn meest algemene vorm betekent scoping ‘het afbakenen van het bereik van de milieueffectrapportage’. Dit 
houdt onder meer het identificeren in van de milieueffecten die ‘mogelijk aanzienlijk’ zijn, en die dus in het MER 
moeten bestudeerd worden. Tijdens de scopingsfase wordt ook vastgelegd welke beoordelings- en 
significantiecriteria zullen gebruikt worden om de effecten uit te drukken, welke onderzoeksmethodes zullen 
ingezet worden, en wat de nagestreefde diepgang en detailniveau is. Scoping moet ervoor zorgen dat de 
milieubeoordeling focust op wat echt van belang is en zo bijdraagt tot een onderbouwde besluitvorming met 
betrekking tot de regionale mobiliteitsplannen. 

In een scopingstabel wordt aangegeven welke effectgroepen naar grote waarschijnlijkheid relevant zullen zijn voor 
de vervoerregio of een deelgebied ervan en dus zullen bestudeerd worden (scoping-in). Tevens wordt aangegeven 
welke effectgroepen niet zullen bestudeerd worden (scoping-out). Er wordt aangegeven of de effectgroep reeds 
meegenomen wordt in de quick scan, of enkel beoordeeld zal worden in het finale MER. Er wordt daarnaast 
aangegeven of de effectgroep besproken wordt op niveau van de volledige vervoerregio, of op niveau van 
deelgebieden waar bepaalde types ingrepen voorzien worden. 

Om deze scoping te kunnen maken zijn onder meer volgende overwegingen relevant: 
• Kan het mobiliteitsbeleid een wezenlijke impact hebben op het milieuaspect? 
• Kan een beleid op regionaal niveau een wezenlijke impact hebben op het milieuaspect? 
• Is het milieuaspect relevant gelet op de aard en detailleringsniveau van het plan? Enkel de aspecten die op 

niveau van het regionaal mobiliteitsplan en de eruit voortkomende acties relevant en onderscheidend zijn, 
worden meegenomen. 

Het is belangrijk om mee te nemen dat de scoped out effectgroepen (op strategisch niveau) wel belangrijk kunnen 
zijn op detailniveau. Maar deze werden op strategisch niveau niet meegenomen omdat ze goed mitigeerbaar zijn, 
beperkt in omvang zijn, op detailniveau belangrijk zijn, …. 

Voor de relevante effectgroepen wordt een aantal specifieke indicatoren naar voor geschoven die gebruikt zullen 
worden bij de beoordeling van deze effectgroep.  

3.4 Definitie van de referentiesituatie 
In kader van de milieubeoordeling wordt het regionaal mobiliteitsplan voor een aantal aspecten getoetst ten 
opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie is de situatie in het jaar 2030, het zichtjaar van het 
verkeersmodel (verder: referentiesituatie 2030). De referentiesituatie is de toestand in het referentiejaar zonder 
uitvoering van het RMP, maar rekening houdend met een aantal gekende ontwikkelingen.  

Het inschatten van toekomstige evoluties blijft een moeilijke zaak, zeker wanneer ze zich voordoen op een wat 
langere termijn. Daarom wordt voor de thema’s in eerste instantie vertrokken van de actuele situatie. De actuele 
toestand wordt in kaart gebracht uitgaande van publieke databanken (vb. Geopunt) en aan de hand van 
kaartmateriaal. De figuren zijn terug te vinden in bijlage 1 ‘Kaartenbundel’ in groot formaat.  

3.4.1 Ontwikkelingen die worden meegenomen in de referentiesituatie 
2030 

In het regionaal mobiliteitsplan wordt de referentiesituatie 2030 omschreven als “Business as usual 2030”. Het 
business as usual 2030-scenario (BAU 2030) bevat alle maatregelen waarop dit moment al een beslissing over 
genomen is (beslist beleid). Dit houdt niet alleen mobiliteitsmaatregelen in, zoals bruggen, tunnels of verbreding 
van wegen, maar eveneens ruimtelijke projecten binnen de vervoerregio. Het BAU 2030 scenario zal dienen als 
het referentiescenario voor de andere scenario’s.  

Voor de opbouw van het BAU 2030 scenario werd een zo goed mogelijke inschatting gemaakt worden voor de 
volgende inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor het toekomstjaar 2030:  
• Socio-demografische en -economische gegevens omtrent bevolking, tewerkstelling, schoolbevolking, 

gezinsgrootte, autobezit, …  
• Aanbodnetwerken voor wegverkeer en openbaar vervoer 
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Het BAU 2030 scenario kan beschouwd worden als een “trendscenario”, waarbij bestaande gedrags- en 
verplaatsingspatronen doorgetrokken worden naar 2030. Daarom worden de parameters en instellingen die 
gehanteerd worden in het modelinstrumentarium ongewijzigd toegepast voor dit toekomstscenario. Er wordt dus 
van uitgegaan dat er op deze termijn (tussen 2017 en 2030) geen grote wijzigingen zullen optreden in het 
mobiliteitsgedrag van de Vlamingen. 

Voor een volledige toelichting m.b.t. het BAU 2030 scenario wordt verwezen naar het document ‘strategisch 
personenmodel Vlaanderen versie 4.2.2 – RMP, invoergegevens toekomstscenario 2030 i.h.k.v regionale 
mobiliteitsplannen’ (raadpleegbaar via: 01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-
rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf) en de online viewer: 
https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1.  

3.4.2 Synthese van de referentiesituatie 

Een SWOT-analyse geeft inzage in sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen en is een algemeen 
gebruikte methodiek om inzicht te krijgen in de interne en externe factoren, die effect hebben op het behalen van 
een bepaalde doelstelling. Toegepast op milieuplanning slaan de interne factoren op de kenmerken van de huidige 
staat van het milieu en de externe factoren op de fundamentele oorzaken (‘drivers’) die voor druk op het milieu 
zorgen (vb. demografie, economische groei, technologie, enz.).  

Het identificeren van sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor een specifiek gebied vereist een 
beschrijving van de huidige staat van het milieu en een doorkijk naar de toekomst op basis van i) de 
geïdentificeerde tendensen in milieudruk en ii) de verwachte invloed van het bestaande beleidskader. Een SWOT 
geeft een ruwe aanzet voor de effectinschatting. Daarbij ‘dwingt’ het format tot het organiseren van de data in 
functie van bestaande of toekomstige knelpunten of opportuniteiten op het vlak van milieubehoud. 

De inzichten die voortkomen uit de SWOT kunnen dan: 
• gebruikt worden om de doelstellingen van het onderzochte plan te verfijnen: er wordt nagegaan of de 

plandoelstellingen wel voldoende inspelen op de uitdagingen die zich stellen voor het milieu. De 
plandoelstellingen kunnen waar nodig worden aangepast om hier een beter antwoord op te kunnen bieden. 

• inzicht geven in de kritische problematieken waaraan extra aandacht moet worden besteed bij het inschatten 
van effecten. Bv. zwaktes die verder onder druk staan door een bedreiging. De parameters die worden gebruikt 
voor de effectinschatting kunnen dan op deze problematieken worden afgestemd.  

• Inzicht geven in mogelijke opportuniteiten en/of knelpunten, die niet direct deel uitmaken van de 
milieubeoordeling, maar wel aandacht verdienen.  
 

Tabel 3-1: Template synthese van de referentiesituatie 
 

Positief Negatief 

 Sterktes Zwaktes 

vandaag/ huidige toestand 
Interne factoren die gunstig scoren op vlak 

van milieukwaliteit. 

Interne factoren die ongunstig scoren op vlak 

van milieukwaliteit. 

 Opportuniteiten Risico's 

toekomstig/ referentie 2030 

Externe ontwikkelingen waarvan er een 

gunstige invloed op de milieukwaliteit 

verwacht wordt. 

Externe ontwikkelingen waarvan er een 

ongunstige invloed op de milieukwaliteit 

verwacht wordt. 

 

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1
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3.5 Beoordeling van de effecten 

3.5.1 Getrapte benadering 

De beoordeling van de effecten zal gebeuren via een getrapte benadering. Eerst zal een inschatting gebeuren op 
hoofdlijnen van de effecten aan de hand van de naar voor geschoven toekomstscenario’s. De 3 scenario’s 
bevatten de bouwstenen voor het duurzaam scenario waarbij telkens een ander verregaand en uniek uitgangspunt 
genomen werd.  

Vanuit deze scenario-analyse, en rekening houdend met de eerste effectenscreening, zal vervolgens een 
duurzaam ontwikkelingsscenario gevormd worden. Dit duurzaam ontwikkelingsscenario wordt opnieuw getoetst ten 
aanzien van de vooropgestelde milieudoelstellingen.  

3.5.1.1 Quick scan  

Het regionaal mobiliteitsplan schuift drie extreme toekomstscenario’s naar voren (zie hoofdstuk 2.2). De 
verscheidenheid aan scenario’s hebben als gevolg dat er in uitersten wordt gedacht. In de eerste plaats dient dit 
daarom als een theoretische oefening beschouwd te worden waarin de ruwe effecten op het terrein worden 
bekeken. Er werd daarom niet gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid van de projecten. De uiteindelijke 
haalbaarheidsoefening wordt binnen het duurzame scenario vastgelegd. 

In de eerste stap van de milieubeoordeling, die in deze nota aan bod komt, worden de toekomstscenario’s daarom 
onderworpen aan een ‘quick scan’. De quick scan geeft input aan de verdere uitwerking van het RMP. Door reeds 
in een vroege fase een milieubeoordeling toe te passen, draagt dit op een positieve wijze bij tot de beoogde 
transitie. Een strategische milieubeoordeling biedt onmiskenbaar relevante invalshoeken bij het onderzoek. Ze 
levert bevestiging of verantwoording van keuzes, of kan leiden tot bijsturing van keuzes. Daarnaast is de keuze 
voor het uitvoeren van een effectbeoordeling een logische toepassing van het tiering-principe, waarbij in elke fase 
van “trechtering” een milieubeoordeling gebeurt. Milieubeoordeling wordt op deze wijze als continu aspect in het 
planningsproces meegenomen. 

3.5.1.2 Beoordeling duurzaam ontwikkelingsscenario 

Na de quick scan wordt het RMP verder uitgewerkt en krijgt het duurzaam ontwikkelingsscenario vorm. Bij de 

opmaak van dit duurzaam ontwikkelingsscenario is het belangrijk om nauwgezet de gemaakte keuzes te 

onderbouwen. Er wordt m.i. gewerkt vanuit drie extreme scenario’s, die bouwstenen opleveren voor het duurzaam 

ontwikkelingsscenario. Het is essentieel dat de keuze voor (of het weglaten van) specifieke bouwstenen duidelijk 

beargumenteerd wordt in het RMP, zodat deze traceerbaar zijn. Dit uitgewerkte RMP en bijhorende maatregelen, 

wordt meer in detail geëvalueerd in het finale sMER.  

Gezien het strategische karakter van het onderzoek brengen de we voornaamste potentiële effecten van het plan 
in beeld, op basis van een beknopt aantal criteria. Verderop in deze nota inhoudsafbakening worden deze criteria 
voor elk van de te onderzoeken thema’s nader beschreven. 

Voor elk van de combinaties doelstelling/(sub)thema wordt een fiche opgemaakt. Deze fiche verschaft de nodige 
informatie betreffende de te beschouwen effectgroep en gekoppelde beleidsdoelstelling. De onderzoeksmethodiek 
die gehanteerd zal worden in de milieubeoordeling wordt kort beschreven. Er wordt geduid waarom de beoordeling 
ofwel zal gebeuren op het niveau van de vervoerregio, ofwel op niveau van deelgebieden waar bepaalde types 
ingrepen voorzien worden (of beide).  
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Tabel 3-2: Template toetsingskader 

beleidsdoelstelling   

effectgroep(en)   

meegenomen in quick scan? ja/nee 

indicatoren quick scan   

indicatoren sMER   

methodiek/ gegevens en informatiebronnen   

Omgevingsvariabelen/ gevoeligheidsanalyse   

3.5.2 Diepgang van de milieubeoordeling 

De beoordeling die in het kader van het sMER bij het Regionale Mobiliteitsplan voor de vervoerregio Leuven 
gemaakt wordt, is een strategische effectbeoordeling. Dit houdt in dat ze gericht is op het maken van strategische 
keuzes, zoals die in de verschillende regionale mobiliteitsplannen naar voor komen. Dit houdt ook in dat -in het 
milieueffectrapport- in de eerste plaats gebruik gemaakt zal worden van bestaande gegevens, dat de 
effectbeschrijving en -beoordeling overwegend kwalitatief zal zijn. Waar mogelijk worden deze kwalitatieve 
beoordelingen aangevuld met kwantitatieve gegevens op basis van de verkeersmodelleringen.  

Om inzicht te verwerven in de wijze waarop de maatregelen in het RMP de mobiliteit op hoofdlijnen beïnvloeden, 
wordt gebruik gemaakt van een multimodaal verkeersmodel. De modellering laat toe om een inschatting te maken 
van de impact die het plan zal hebben op effecten die direct toe te wijzen zijn aan de verkeersstromen, met name 
de emissies. Een meer gedetailleerde beschrijving van het model is terug te vinden in het volgende hoofdstuk 
(3.5.3).  

De resultaten van de verkeersmodellering worden per thema naast andere beschikbare gegevens gelegd (vb. 
kaartmateriaal, achtergrondkaarten emissies…). De interpretatie gebeurt op basis van de resultaten van de 
verkeersmodellering of afgeleide gegevens (vb. emissie-inschattingen). Er zullen geen lucht- of 
geluidskwaliteitsmodellen worden toegepast, tenzij dit een aangetoonde meerwaarde kan bieden bij de analyse op 
strategisch niveau, dit dient desgevallend geval per geval geëvalueerd te worden. Deze modellen zijn immers zeer 
datagedreven en zijn daardoor niet toepasbaar op een hoger, strategisch schaalniveau. Het gebruik van dergelijke 
modellering zou onvermijdelijk leiden tot het inzoomen op details die slechts een deel van het besluit 
vertegenwoordigen waardoor de discussie over wat er nu eigenlijk besloten wordt vertroebeld. Niettemin, zullen op 
basis van de resultaten van de verkeersmodellering hier en daar lokale analyses uitgewerkt worden. De analyse 
wordt dus semi-kwantitatief uitgevoerd.  

3.5.3 Gebruik regionale verkeersmodellen versie 4.2.2 - RMP 

Voor het inschatten van de milieueffecten vertrekt het MER van doorrekeningen met het Regionaal Verkeersmodel 
Vlaanderen (versie 4.2.2 – RMP). Deze doorrekeningen vertrekken van een geactualiseerd referentiescenario in 
2030. De toekomstprojecten (ruimtelijke ontwikkelingen en netwerkaanpassingen) die opgenomen zijn in het 
oorspronkelijk referentiescenario 2030 van het Regionaal Verkeersmodel werden hiervoor geactualiseerd en 
gevalideerd door de leden van de vervoerregio.  

Dit referentiescenario kan beschouwd worden als een “trendscenario”, waarbij bestaande gedrags- en 
verplaatsingspatronen doorgetrokken worden naar 2030. Er wordt dus van uitgegaan dat er op korte termijn geen 
grote wijzigingen zullen optreden in het verplaatsingsgedrag van de Vlamingen. Wel kunnen bepaalde 
beleidsmaatregelen die dat mobiliteitsgedrag beïnvloeden, in een scenario opgenomen en geëvalueerd worden. 

Naast het referentiescenario werden de drie scenario’s doorgerekend zoals gedefinieerd in het regionale 
mobiliteitsplan. 
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Er wordt afhankelijk van de discipline gerapporteerd op etmaalniveau of op uurbasis voor de spitsperiodes (6u-9u 
en 15u-18u).  

Het vraagmodel rekent inherent voor de 24 aparte uren van een volledig etmaal. Het netwerkmodel dat de 
routekeuze, toedeling en kostenberekening uitvoert voor de diverse modi, kan naar keuze voor alle of een selectie 
van uren van de dag uitgevoerd worden. Meestal wordt het netwerkmodel slechts voor een selectie van uren 
uitgevoerd. De resultaten hiervan worden samengeteld en indien nodig opgehoogd naar waarden voor het 
volledige etmaal en verschillende perioden doorheen de dag indien relevant.  

In functie van de verschillende disciplines worden resultaten aangeleverd op uurbasis (voor de ochtend- en 
avondspitsperiode) en voor etmaal en dagdelen (ochtendspits, dalperiode, avondspits, avond, nacht). Voor elk 
scenario is er informatie beschikbaar over de verkeersvolumes voor autoverkeer, vrachtwagens en openbaar 
vervoer (bus, tram, metro en trein). Daarnaast worden voor deze modi ook voertuigkilometers (auto en vracht) of 
reizigerskilometers (openbaar vervoer) weergegeven. Voor het personenverkeer wordt ook een verdeling gegeven 
wat betreft modal split, waarbij fietsers en voetgangers ook worden meegenomen. Deze worden echter niet 
toegedeeld op het netwerk. 

De algemene kenmerken van het verkeersmodel worden verder in detail gedocumenteerd op de website van de 
Vlaamse Overheid, Departement MOW (https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/verkeersmodellen/strategische-
verkeersmodellen).  

Het Regionaal Verkeersmodel (rvm) is een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat we verschillende effecten 
(van de scenario’s) van het regionale mobiliteitsplan kunnen kwantificeren.  Gegeven de ruimtelijke en 
planologische focus op de vervoerregio’s zelf worden de rvm’s primair ingezet om inzicht te verkrijgen in de 
effecten van een veranderend modale keuze of routekeuze als gevolg van plaatselijke aanbods- en een aantal 
beleidsmaatregelen. Maatregelen met een impact die de vervoerregio’s overstijgen worden opgepikt door het 
strategisch personenmodel Vlaanderen om zo consistentie over regio’s heen te garanderen. 

Het is dan ook belangrijk om oog te hebben voor de beperkingen van dit model omwille van deze keuze. We geven 
daarom een overzicht van de aandachtspunten waarmee moet worden rekening gehouden bij het interpreteren van 
de resultaten: 

• De mobiliteitsvraag zal veranderen omwille van de maatregelen aanwezig in de scenario’s. We verwachten 
hierbij effecten op vlak van:  

• veranderende routekeuze; 
• verschuivingen in de tijd van bestaande verplaatsingen; 
• modale verschuivingen tussen autoverkeer, openbaar vervoer, fiets of te voet; 
• verandering van de herkomst-bestemmingsparen van de verplaatsingen;  
• de generatie van nieuwe verplaatsingen door personen die voorheen geen verplaatsing maakten (de 

zogenaamde latente vraag).  
• De verschuivingen in de tijd van de verplaatsingen, de verandering van de herkomst-bestemmingsparen 

en de generatie van nieuwe verplaatsingen zijn drie effecten die niet met het Regionaal Verkeersmodel 
ingeschat worden. Het model gaat er immers vanuit dat de tijdstipkeuze, en de totale verplaatsingsvraag 
per herkomst-bestemmingspaar gesommeerd over de verschillende vervoersmodi ongewijzigd blijven ten 
opzichte van het referentiescenario.  Indien er verwacht wordt dat deze effecten meegenomen moeten 
worden, zal eerst het strategisch personenmodel Vlaanderen doorgerekend moeten worden en 
vervolgens het regionaal verkeersmodel. Dit betekent dat indien gewenst alle effecten wel degelijk door 
de vierde generatie strategische verkeersmodellen kunnen opgevangen worden (via het strategisch 
personenmodel Vlaanderen), alleen zorgt dit voor een verdubbeling van de totale doorlooptijd, en in het 
kader van de strakke timing van de regionale mobiliteitsplannen was dit daarom geen optie in de meeste 
regio’s. 

 

• De modelresultaten zijn enkel betrouwbaar binnen het studiegebied en het invloed-gebied errond. Er mogen 
dus enkel uitspraken gedaan worden binnen de Vervoerregio zelf of in relatie met het gebied net buiten de 
Vervoerregio. 

 

• De modelresultaten zijn te beschouwen op regionale schaal: omwille van de detaillering van de modelzones en 
het netwerk zijn de resultaten op het lokale niveau, dat wil zeggen verkeersvolumes op de laagste categorieën 
van wegen, minder betrouwbaar. Op regionale wegen en het hoger wegennet kan er wel in meer detail naar de 
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verkeersvolumes worden gekeken.  Bovendien is het een strategisch verkeersmodel met een toedeling met 
capaciteitsrestrictie wat wil zeggen dat de reistijden indicatief zijn en er geen uitspraken gedaan kunnen worden 
over de filelengte. 

 

• De lijnen van het openbaar vervoer hebben geen capaciteitsbeperkingen; er wordt uitgegaan van de 
dienstregelingen, en aangenomen dat de capaciteit van de voertuigen als het ware meegroeit met de vraag 
waardoor er geen congestiekosten op het voertuig optreden en alle reizigers die dat willen mee kunnen rijden. 
Op zich is dit voor het doorrekenen van scenario’s van het regionaal mobiliteitsplan juist interessant, aangezien 
we op deze manier kunnen inschatten wat de vraag is op een bepaalde OV-as, zonder dat deze kan worden 
ingeperkt door het modeleren van een te beperkte capaciteit. 

 

• De reistijden in het openbaar vervoer zijn onafhankelijk van netwerkcondities, zoals files. Het openbaar vervoer 
rijdt in het model volgens een vaste frequentie en dienstregeling. Indien er files zouden optreden en deze een 
effect zouden hebben op de reistijd van het OV (wat bv. relevant is wanneer de voertuigen niet volledig in een 
eigen baan rijden), dan stijgen in werkelijkheid de tijdskosten voor de OV-gebruikers, waardoor het OV minder 
aantrekkelijk wordt dan zonder files. Soms is er dus nog bijkomend flankerend beleid nodig om ervoor te zorgen 
dat de commerciële snelheid die in het model wordt voorzien, ook in realiteit haalbaar wordt. De structurele files 
die in de huidige toestand reeds bestaan, worden impliciet wel meegenomen omdat deze zoveel mogelijk 
verwerkt zijn in de huidige dienstregelingen van De Lijn. 

 

• In het model hangt de vraag naar de verplaatsingen per fiets en te voet af van de afstand van de verbindingen 
en de gemiddelde snelheid, berekend in functie van het wegtype en de urbanisatiegraad van het wegvak. Deze 
snelheid wordt doorheen de scenario’s constant gehouden indien wegtype en urbanisatiegraad ongewijzigd 
blijven. Men kan echter verwachten dat de vraag naar deze vervoersmiddelen ook beïnvloed wordt door de 
kwaliteit en de veiligheid van de verbindingen. Verkeersveiligheid en de staat van fietspaden (en of er al dan 
niet een fietspad is) wordt niet meegenomen in de strategische verkeersmodellen. Fietsers krijgen wel een 
hogere snelheid indien ze op een fietssnelweg (dat is een ander wegtype) rijden, wat wel zorgt voor potentieel 
hogere modal split cijfers indien er extra fietssnelwegen opgenomen worden in scenario’s. Maar voor andere 
maatregelen die de kwaliteit en veiligheid van de fiets- en voetgangersinfrastructuur verbeteren, impliceert dit 
dat de modale verschuiving naar de fiets en te voet onderschat worden.  

 

• Het voor- en natransport van het openbaar vervoer, dat dikwijls met de fiets of te voet wordt afgelegd maar ook 
soms met de auto gebeurt, wordt niet bij de betreffende vervoermiddelen gerapporteerd, maar bij het openbaar 
vervoer. Een mogelijke modale verschuiving bij dat voor- en natransport is dus niet zichtbaar. 

 

• De overstap tussen auto en OV gebeurt enkel op punten die als P+R’s zijn gedefinieerd. P+R wordt in het 
vraagmodel meegenomen als alternatief voor een directe autoverplaatsing. Deze worden door het P+R-model 
behandeld wanneer ze ook daadwerkelijk een autoverplaatsing maken. Hiernaast wordt ook de OV-verplaatsing 
weergegeven op het netwerk. 

 

• Deelmobiliteit zoals deelwagens en deelfietsen (al dan niet elektrisch) wordt niet gemodelleerd, evenmin als 
vervoer op maat of belbussen. Het effect van deze maatregel zit dus niet vervat in de modelresultaten. 

 

• Vrachtwagens zitten vervat in het model, maar er wordt binnen een scenario geen nieuwe modale verschuiving 
berekend tussen andere modi van transport zoals binnenvaart en spoor. Hierdoor blijft het aantal vrachtwagens 
gelijk aan het aantal in het referentiescenario, en kan er enkel uitspraak worden gedaan over mogelijke 
wijzigingen wat betreft routekeuze van vrachtwagens. Over binnenvaart en spoor of andere logistieke 
oplossingen worden geen uitspraken gedaan. Indien er ahv de maatregelen een modale verschuiving tussen 
modi als goederenvervoer per spoor of binnenvaart verwacht worden, is eerst een doorrekening met het 
strategisch vrachtmodel nodig, en daarna pas een doorrekening met het regionaal verkeersmodel. Dit 
verdubbelt de totale doorlooptijd van de doorrekeningen. 
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• Het regionaal verkeersmodel neemt geen grensoverschrijdende verplaatsingen (overschrijding van de grens 
met het buitenland) mee met andere modi dan de auto. En de grensoverschrijdende verplaatsingen met de auto 
zijn gedateerd. Daarom kunnen effecten op het aantal verplaatsingen van en naar het buitenland met bv het 
openbaar vervoer niet berekend worden met het regionaal verkeersmodel.  

 

• Voor de nevenverplaatsingen wordt er verondersteld dat de bestemming daarvan zich ofwel op de route, ofwel 
in de zone van de bestemming van de hoofdverplaatsing bevindt als deze gebeurt met een andere modus dan 
de auto. Bv dat je onderweg van station naar huis nog langs een bakker passeert, maar daarvoor slechts 
verwaarloosbaar omrijdt. Hierdoor worden deze nevenverplaatsingen met andere modi dan de auto niet 
toegedeeld. Om het model eenvoudiger te maken, werden deze bovendien in het vraagmodel niet 
meegenomen. Dit betekent dat er met de auto wel nevenverplaatsingen worden gerapporteerd in het aantal 
verplaatsingen, en met andere modi niet. Dit betekent dat er minder verplaatsingen gerapporteerd zullen 
worden indien er een shift is naar meer duurzame modi, hoewel dat in realiteit misschien niet het geval is. In het 
aantal tours zien we die beperking niet. 

3.5.4 Methodiek GIS-analyse 

Voor het maken van de GIS analyses werd gebruik gemaakt van ArcGis Pro. Er werd een online GIS-platform 
gemaakt om de GIS bestanden van het project visueel te maken voor alle leden van het team. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van ArcGis Server en het ArcGis Enterprise platform. 

Het online GIS-platform laat toe verschillende lagen bij elkaar te visualiseren (vb RURA-kernen t.o.v. 
wegencategorisering scenario 3, zie afbeelding).  

 
Figuur 3-3: Voorbeeld online GIS-platform: RURA-kernen versus wegcategorisering 

De resultaten van de doorrekeningen met het Regionaal Verkeersmodel werden verwerkt en gevisualiseerd via de 
viewer. Voor de analyses per thema werden specifieke berekeningen gemaakt (vb. verschillenplot verkeersafname 
scenario 2 tav BAU, zie afbeelding).  
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Figuur 3-4: Voorbeeld online GIS-platform: RURA-kernen versus verschilplot afname scenario 2 in vtg/etmaal  

Tenslotte werden versnijdingen genomen van de modelresultaten met bepaalde kwetsbare locaties, vb versnijding 
van wegenis met Natura 2000 gebieden, RURA-kernen… De resultaten worden in dat geval weergegeven in een 
tabel. Desgevallend werden daar nog verdere berekeningen op uitgevoerd (vb. berekening gereden voertuigkm/j in 
kernen).  

 
Figuur 3-5: Voorbeeld resultaat versnijding kernen en wegen en berekening vtgkm/jaar 

3.5.5 Beoordelingskader 

De beoordeling wordt per doelstelling / (sub)thema samengevat. We geven -binnen elk (sub)thema- voor elke 
doelstelling de afstand weer ten opzichte van de doelstelling en de beoordeling. In deze quick scan gebeurt dit 
door middel van een tabel.  

De afstand ten opzichte van de doelstelling (of ‘distance to target’) geeft weer in hoeverre de beleidsdoelstelling in 
zicht / veraf is. Het gaat hierbij om de nog af te leggen weg zonder rekening te houden met de impact van het 
RMP. De beoordeling (cijfer) geeft een indicatie van het belang van het effect van het beleidskader op het thema. 
De combinatie van de afstand tot de doelstelling en de beoordeling, laat toe enerzijds aan te geven op welke 
punten het RMP goed of minder goed scoort, maar zet tegelijk deze score af tegen de nog af te leggen weg (via 
acties op verschillende bestuursniveaus) vooraleer de doelstellingen bereikt zijn.  

Een positieve bijdrage van het RMP betekent dus niet in alle gevallen dat het bereiken van de doelstelling 
substantieel dichterbij komt, juist omdat het bereiken van die doelstelling van tal van andere autonome en 
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beleidsgestuurde evoluties kan afhangen. We doen dan ook geen uitspraak over de nog af te leggen weg na 
realisatie van het RMP. Het is echter duidelijk dat bij een aanzienlijke ‘distance to target’ en een relatief beperkte 
(positieve) bijdrage van het plan de nog af te leggen afstand niet veel zal verminderen. Is het doel in zicht en de 
(positieve) bijdrage van het RMP aanzienlijk, dan kan er uiteraard wel van uitgegaan worden dat de nog af te 
leggen afstand substantieel zal verkleinen bij implementatie van het plan. Mutatis mutandis geldt bovenstaande 
ook voor de negatieve effecten.  

3.5.6 Aannames en randvoorwaarden 

Om het onderzoek gericht te voeren is het belangrijk om randvoorwaarden te stellen en deze duidelijk te 
onderbouwen. In dit document worden een aantal doelstellingen geselecteerd, omwille van hun relevantie. Deze 
selectie van de essentiële kerndoelstellingen gebeurde op basis van een literatuurstudie en screening van 
doelstellingen op verschillende beleidsniveaus.  

Om op het juiste schaalniveau te werken rond de meest relevante doelstellingen, worden randvoorwaarden 
meegenomen in de beoordeling (denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van een zoekzone, bepaald door een 
afstand tov nieuwe wegenis). Deze randvoorwaarden worden duidelijk omschreven. Overkoepelend worden de 
aannames en randvoorwaarden omschreven onder 4.2 en waar nodig worden deze verder in detail meegeven bij 
de specifieke thema’s.  

3.6 Omgevingsvariabelen / gevoeligheidsanalyse 
Ieder project of plan wordt beïnvloed door omgevingsvariabelen binnen het studiegebied. Hieronder verstaan we 
de autonome en gestuurde ontwikkelingen die de toekomstige evolutie van het studiegebied mee bepalen. Het is 
belangrijk deze ontwikkelingen in beeld te brengen, aangezien ze mee het relatieve belang van de impact van het 
mobiliteitsplan bepalen. Autonome ontwikkelingen zijn bv. klimaatverandering of demografie, gestuurde 
ontwikkelingen zijn bv. veranderingen in de mobiliteitsnetwerken die buiten de RMP’s worden beslist (bv. op 
Vlaams niveau) of belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen. Voor een deel zijn deze ontwikkelingen mee opgenomen 
in het BAU 2030 scenario van het verkeersmodel2. Dit zijn veelal gekende projecten waarvoor een concrete 
uitvoering gekend is.  

Er zijn daarnaast echter nog heel wat ontwikkelingen die onzekerder zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de 
beleidsopties op het Vlaamse niveau met betrekking tot het kernnet of beslissingen aangaande het treinverkeer. Er 
kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen evoluties met een rechtstreekse impact op het 
mobiliteitssysteem en evoluties die de impact van mobiliteit beïnvloeden. In de hiernavolgende hoofdstukken wordt 
dit verder toegelicht. Om deze onzekerheden toch in beeld te brengen, zal waar relevant een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd worden op de beoordeling.  

De gevoeligheidsanalyse is gebaseerd op ontwikkelingen waarover er momenteel nog een grote graad van 
onzekerheid is. Deze ontwikkelingen zijn veelal gelinkt met doelstellingen op langere termijn dan 2030 of 
doelstellingen waarvoor de realisatie na 2030 wordt verwacht. Een methodiek kan zijn om afhankelijk van de 
doorgang van bepaalde ontwikkelingen een worstcase en bestcase ‘vork’ te definiëren. De synthese van de 
referentiesituatie vormt hierbij het uitgangspunt van de gevoeligheidsanalyse. Opportuniteiten en risico’s die daar 
worden gedetecteerd zullen waar relevant meegenomen worden. Op die manier testen we de gevoeligheid van de 
beoordeling aan een veranderende context. 

De gevoeligheidsanalyse wordt toegevoegd in het sMER. De synthese van de referentiesituatie en de methodiek 
per indicator worden reeds meegegeven in voorliggende inhoudsafbakening. De gevoeligheidsanalyse is niet voor 
elke indicator/doelstelling relevant. In de toetsingskaders wordt aangegeven waar een gevoeligheidsanalyse wordt 
toegevoegd.  

 

 

2 ‘strategisch personenmodel vlaanderen versie 4.2.2 – RMP, invoergegevens toekomstscenario 2030 i.h.k.v. 
regionale mobiliteitsplannen’ (01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-
_invoergegevens_toekomstscenario.pdf) en online viewer: 
https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1.  

https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://www.departement-mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20210810_strategisch_personenmodel_vlaanderen_versie_4.2.2-rmp_-_invoergegevens_toekomstscenario.pdf
https://analytics.omnitransnext.dat.nl/public/GX62RrXh2AQrZyTTbizlDey1


 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 50 

3.6.1 Onzekerheden met mogelijke impact op beoordeling 

Hierna wordt dieper ingegaan op de belangrijkste onzekerheden die we -op vandaag- konden detecteren. We 
beschouwen deze onzekerheden als diegene die het meest kansrijk zijn en het meest effect hebben. Vermits het 
over onzekerheden gaat, is deze lijst niet limitatief en kunnen zich altijd andere zaken voordoen. Onzekerheden 
met een beperkt effect, worden niet meegenomen.  

3.6.1.1 Evolutie van het mobiliteitssysteem  

Mobiliteitsbeleid Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) maakte een ambitieus mobiliteitsplan onder de noemer ‘Good Move’. 
Dit plan is in 2020 door de Brusselse Regering goedgekeurd. De mobiliteitsvisie in Good Move beschrijft 6 ambities 
die het moet mogelijk de toegankelijkheid van de stad te verbeteren en tegelijkertijd haar aantrekkelijkheid te 
behouden, zowel voor haar inwoners als voor de bezoekers en de bedrijven: 

• Beïnvloeding van de algemene vraag naar verplaatsingen door middel van een dichte stedelijke 
ontwikkeling en een betere spreiding van de verplaatsingen in de loop van de dag; 

• Reductie van de behoefte aan een eigen auto door een geheel van aantrekkelijke opties aan te bieden die 
voldoen aan de verschillende behoeften om zich te verplaatsen; 

• Versterking van de op diensten gebaseerde mobiliteit door middel van een voor iedereen duidelijk en 
toegankelijk aanbod van alle mobiliteitsdiensten (autodelen, taxiservice, carpooling, enz.), onder meer via 
de ontwikkeling van MaaS (Mobility as a Service). 

• Garantie van gestructureerde en doeltreffende vervoernetwerken die ieders plaats in de openbare ruimte 
waarborgen; 

• Ondersteuning van de initiatieven inzake stedelijke distributie door het organiseren van de 
voertuigbewegingen en het assisteren van de bezorgers. 

• Het parkeerbeleid en de gewestelijke visie op mobiliteit harmoniseren: door voorrang te geven aan het 
parkeren buiten de openbare weg, door de prijsstelling te differentiëren volgens de verschillende sectoren, 
door het aantal plaatsen in de openbare ruimte te verminderen en door het gebruik van hybride voertuigen, 
actieve vervoerwijzen en nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te moedigen ... 

 

Er zijn bijna 300.000 pendelaars naar het BHG vanuit Vlaanderen en Wallonië, waarvan er vele tienduizenden via 
de VVR Leuven reizen. De impact van de maatregelen (parkeerbeleid, LEZ, tarifering van verplaatsingen,….) die 
het BHG wil nemen om de ambities van Good Move te halen zijn onbekend en niet meegenomen in de 
beoordeling.  

R0 Noord en Oost en Vlaamse Rand 

De Werkvennootschap (DWV) heeft verschillende strategische infrastructuurprojecten in beheer zoals de R0. De 
uiteindelijke vormgeving en verkeerskundig functioneren van de R0 is nog niet definitief vastgelegd. Het 
functioneren van de R0 heeft een grote impact op het functioneren van de Europese en Vlaamse Hoofdwegen 
maar ook op de regionale en interlokale wegen van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals N25, N253 
en N26, …),. De projecten focussen zich niet enkel op de infrastructuurprojecten maar zetten ook in op flankerende 
maatregelen zoals het uitbouwen van een comfortabel fietsnetwerk in de rand van BHG. De projecten van DWV 
worden meegenomen in de planningscontext en voor zover deze reeds uitgewerkt en goedgekeurd zullen deze 
modelmatig in BAU 2030 zijn opgenomen. Een aantal van de projecten zoals het Ringfietspad zijn opgenomen in 
de scenario’s om verder te onderzoeken.   

Prijsniveau 
De wijze waarop mobiliteit zich ontwikkelt en de modal split worden deels beïnvloed door de kostprijs van de 
verschillende modi. Daarbij kan in eerste instantie gedacht worden aan evolutie van de energieprijzen. Daarnaast 
kan een beleid m.b.t. tolheffing voor vrachtverkeer of de invoering van rekeningrijden een invloed hebben op de 
resultaten van het sMER. Ook wijzigingen in het fiscale beleid rond salariswagens kunnen een invloed hebben. Als 
uitgangspunt wordt aangenomen dat er geen verschuivingen inzake prijsniveaus plaats vinden tussen de 
verschillende modi.  

Spoorbeleid 
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De laatste beheerscontracten tussen de Belgische Staat en Infrabel enerzijds en tussen de Belgische Staat en de 
NMBS anderzijds werden in 2008 afgesloten voor een periode van vijf jaar. Deze werden verlengd en gewijzigd 
door vier bijvoegsels aan elk contract en vervolgens, op basis van artikel 5, §3, derde lid, van de wet van 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, verlengd bij in Ministerraad 
overlegd koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract gelden. 

Het regeerakkoord Decroo voorziet in het afsluiten van nieuwe beheerscontracten met Infrabel en met de NMBS 
voor een periode van tien jaar.  

Voordat over toekomstige contracten wordt onderhandeld, is het aan de Staat om de hoofdlijnen van de komende 
onderhandelingen te bepalen. Hiervoor werden voorafgaande specificaties van de doelstellingen, het voorwerp en 
de reikwijdte van het contract met resp. NMBS en Infrabel opgesteld.  Het is momenteel dus niet duidelijk wat de 
krachtlijnen van het toekomstige spoorbeleid zijn en hoe die de mobiliteitsontwikkeling in de regio’s zullen 
beïnvloeden, zowel wat betreft personenvervoer als vracht. 

Meer info: zie https://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/financiering/beheerscontracten 

De impact van spoor zal kwalitatief besproken worden aan de hand van een gevoeligheidsanalyse. Hiervoor wordt 
uitgegaan van een best case en worst case scenario.  

Projecten De Vlaamse Waterweg 
De Vlaamse Waterweg werkt aan een aantal grote projecten om de binnenvaart te versterken. Er wordt ingezet op 
het verhogen van de capaciteit op belangrijke verbindingen. Het Albertkanaal wordt opgewaardeerd, het project 
Seine Schelde Vlaanderen moet uitmonden in een vlotte binnenvaartverbinding voor grote schepen tussen de 
bekkens van de Seine en de Schelde en het kanaal naar Charleroi krijgt een grondige facelift. Op die manier zullen 
grotere schepen gebruik kunnen maken van deze trajecten. De realisatie van deze projecten, kan de shift naar 
binnenvaart in deze regio’s bevorderen.  

De impact van scheepvaart zal kwalitatief besproken worden aan de hand van een gevoeligheidsanalyse. Hiervoor 
wordt uitgegaan van een best case en worst case scenario.  

Gedragswijzigingen 
Er zijn heel wat factoren die het verplaatsingsgedrag van mensen kunnen bepalen. Zo hebben we gezien dat de 
recente COVID-crisis zowel werknemers als werkgevers anders heeft doen nadenken over thuiswerk. 

In het basisscenario wordt ervan uitgegaan dat er op korte termijn geen grote wijzigingen zullen optreden in het 
verplaatsingsgedrag van de Vlamingen. In de gevoeligheidsanalyse is dit één van de factoren die de aannames in 
het verkeersmodel uitdagen.  

3.6.1.2 Andere relevante ontwikkelingen 

Vergroening voertuigvloot 
Vanuit het beleid op Europees en Vlaams niveau wordt ingezet op een algemene vergroening van de voertuigvloot. 
De richtlijn ‘Clean Power for Transport’ zet op Europees niveau de lijnen uit.  De Visienota CPT van de Vlaamse 
regering voorziet volgende evolutie van het voertuigenpark.  

Onderstaande doelstellingen gelden op Vlaams niveau:  

• In 2030 bedraagt het aandeel zero-emissiewagens (batterij-elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof) bij 
de nieuwe inschrijvingen minstens:  

• 50% zero-emissie voor personenwagens;  
• 30% zero-emissie bij bestelwagens;  
• 5% zero-emissie voor vrachtwagens;  
• 10% zero-emissie voor reisbussen;  
• 100% zero-emissie voor bussen van De Lijn  

• Vanaf 2025 gebeurt de exploitatie in stedelijke omgevingen enkel nog met hybride, elektrische of 
waterstofbussen, waarbij in de stadskernen louter emissieloos gereden wordt;  

• Vanaf 2025 gebeurt de distributie in de stadscentra enkel nog met hybride, elektrische en waterstofvoertuigen, 
waarbij in de stadskernen louter emissieloos gereden wordt;  

https://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/financiering/beheerscontracten
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• Het gebruik van voertuigen op klassieke brandstoffen in de stedelijke centra halveren regen 2030;  
• In 2030 bedraagt het aandeel diesel bij de nieuwe inschrijvingen maximaal:  
• 0% diesel voor personenwagens;  
• 21,6% diesel bij bestelwagens;  
• 65% diesel voor vrachtwagens;  
• 0% diesel, 50% dieselhybride en 20% diesel PHEV voor reisbussen;  
• 0% diesel, 0% dieselhybride en 0% diesel PHEV voor bussen van De Lijn  

Daarnaast bepalen de euronormen de uitstootklasse van voertuigen die zich in landen binnen de Europese Unie 
op de weg begeven. De emissienormen zullen in de komende jaren verder worden verstrengd. Waarschijnlijk komt 
er een nieuwe norm in 2025. Momenteel is niet duidelijk hoe die norm er uit zal zien. 

Momenteel is niet duidelijk in hoeverre deze ambities ook werkelijk zullen worden gehaald en wat de impact is op 
de bijhorende emissies. Vooral met betrekking tot luchtemissies leidt dit tot belangrijke onzekerheden, zeker 
wanneer tevens rekening wordt gehouden met de steeds strengere emissienormen voor voertuigen op fossiele 
brandstoffen. 

Beleidsplannen Ruimte 
Plannen die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkelingen kunnen een belangrijke impact hebben op het 
mobiliteitsverhaal. Hoewel de strategische visie van het beleidsplan ruimte Vlaanderen reeds is gekend, is het 
veelal onduidelijk wat de exacte gevolgen op het terrein zijn. Hetzelfde geldt voor de beleidsplannen op lagere 
niveaus.  

3.7 Alternatievenonderzoek 
Het onderzoek van alternatieven en scenario’s is veelal een vast onderdeel van de MER-procedure en vaak een 
onderdeel met gevolgen op het planproces. Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van de rol van de drie 
voorliggende scenario’s in het te doorlopen proces. Deze zijn immers niet te beschouwen als alternatieven, maar 
eerder als ontwerpoefeningen. Zoals hoger aangegeven zal dit leiden tot bouwstenen, die al dan niet worden 
meegenomen in het duurzaam ontwikkelingsscenario. De onderbouwing hiervan (welke bouwstenen gaan wel/niet 
mee en waarom) is belangrijk en dient te worden meegenomen in het Regionaal Mobiliteitsplan, zodat deze 
informatie beschikbaar is bij de opmaak van het sMER.  

Een zorgvuldig en interactief proces zal leiden tot een weloverwogen antwoord op de uitdagingen die aan de basis 
lagen van dit plan. Dit wil zeggen dat scenario’s eerder in het proces meegenomen werden om te komen tot het 
duurzaam ontwikkelingsscenario. We verwijzen hiervoor onder andere naar de quick scan. We zetten een proces 
op, waarbij ontwerpend onderzoek centraal staat en waarbij we gaandeweg keuzes vastleggen, in dialoog met alle 
stakeholders en in samenwerking met de nodige experten.  

Het sMER zal een beknopte samenvatting meegeven van het gevoerde onderzoek. Per definitie kunnen er tot laat 
in het traject wel nog suggesties tot verbetering aangereikt worden, ook door het sMER proces. Deze kunnen 
meegenomen worden bij de afwerking van het mobiliteitsplan.  

3.8 Synthese van de milieubeoordeling 
Als resultaat van de effectenbeoordeling wordt aangegeven in welke mate verwacht wordt dat het mobiliteitsplan 
invloed heeft op het behalen van de vooropgestelde doelstellingen en voor welke elementen aanpassingen aan het 
mobiliteitsplan wenselijk zijn om een maximale bijdrage te kunnen leveren om de doelstelling te halen. Daarnaast 
wordt een geïntegreerde cumulatieve beoordeling gegeven van de maatregelen die worden voorgesteld voor de 
verschillende modi, waarbij de reflectie naar de strategische doelstellingen eveneens gebeurt. 

3.9 Relatie met buurregio’s/ grensoverschrijdende effecten 
Het netwerk en de zonering van het Regionaal Verkeersmodel (rvm) wordt afgeleid van het Masternetwerk 
Vlaanderen, dat heel België en een groot deel van Europa behelst. Om rekentijd te besparen worden netwerk en 
zonering per rvm vereenvoudigd naargelang de ligging: hoe verder van de betreffende regio af, hoe ruwer het 
netwerk wordt en hoe groter de modelzones worden.  
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Dit gebeurt stelselmatig in een aantal opeenvolgende gordels:  
• Binnen het studiegebied gebeuren de modelevaluaties en berekeningen. De volledige vervoerregio Leuven 

wordt aanzien als het studiegebied van het rvm Leuven. 
• Het invloedsgebied is een schil rondom het studiegebied, dewelke een sterke invloed heeft op de modellering in 

het studiegebied.  
• De overige gordels vallen onder het buitengebied. 

In het studiegebied en invloedsgebied van het rvm worden het netwerk en zonering op het meest gedetailleerde 
niveau behouden. Hierrond liggen het Buitengebied 1, Buitengebied 2 en Buitengebied 3, waarin het netwerk 
stapsgewijze wordt uitgedund, en de zonering meer geaggregeerd. 

Deze aanpak verzekert dat zowel interne, ingaande, uitgaande, doorgaande als externe verplaatsingen t.o.v. de 
vervoerregio in het model behouden blijven, zij het op het geëigende detailniveau. Zodoende worden ook 
grensoverschrijdende effecten in rekening gebracht, niet enkel in relatie tot de direct aanpalende vervoerregio’s, 
maar ook naar verdergelegen regio’s of buurlanden. 

Meer informatie is beschikbaar via: https://www.departement-
mow.vlaanderen.be/sites/default/files/media/verkeersmodellen/strategische_verkeersmodellen/01.1_20200518_str
ategisch_netwerkmodel_vlaanderen_versie_4.2.1_-_technische_rapportage.pdf ) 

3.10 Leemten in de kennis 
Gezien het onderzoek zich zal focussen op die elementen waar het Regionaal Mobiliteitsplan een impact op kan 
hebben en het onderzoek op een kwalitatieve manier zal gebeuren, zullen we tijdens het onderzoek 
geconfronteerd worden met leemten in de kennis. Dit heeft onder andere betrekking op:  
• leemten met betrekking tot de omschrijving van het regionaal mobiliteitsplan (gezien de abstractiegraad van het 

plan), 
• leemten met betrekking tot de inventarisatie of beschikbaarheid van gegevens (bijvoorbeeld ontbrekende 

informatie over de omgevingskenmerken) 

Er zal een opsomming gebeuren van lacunes in data en kennis die de milieubeoordeling bemoeilijken of bepaalde 
inschattingen onmogelijk maken.  

3.11 Monitoring en postevaluatie 
In het MER zal aangegeven worden of er verdere opvolging van een milieueffect wenselijk is onder de vorm van 
monitoring en postevaluatie. Indien dit nodig blijkt zullen concrete voorstellen geformuleerd worden. Bovendien 
zullen er ook suggesties geformuleerd worden rond flankerende maatregelen of maatregelen die op een ander 
niveau wenselijk geacht worden.  

Het belang van monitoring en evaluatie komt uitdrukkelijk naar voren in dit type van strategische MER’s. Hiertoe 
wordt in het MER al een opzet gegeven van indicatoren die kunnen aangewend worden om de implementatie van 
het plan later op te volgen. Deze indicatoren bouwen verder op de indicatoren die gebruikt werden voor de 
effectinschatting. De relatie en interactie tussen de strategische milieubeoordeling en het projectniveau wordt 
versterkt indien monitoringsvereisten worden geformuleerd in de strategische milieubeoordeling, waarvan op 
projectniveau gebruik gemaakt kan worden.  

Door in te zetten op monitoring worden de onzekerheden die bestaan bij het maken van toekomstinschattingen 
deels opgevangen. Om de daadwerkelijke evolutie van de ingeschatte parameters op te kunnen volgen, worden er 
indicatoren (incl. referentiemetingen) voor het monitoringsprogramma bepaald. Op basis van deze informatie kan 
het plan geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.  

Bij de milieubeoordeling wordt gewerkt met heel veel onzekerheden. Door het ontbreken van concrete gegevens, 
gebeurt een beoordeling veelal kwalitatief en via expert judgement. In het kader van een goede monitoring is het 
belangrijk om de gemaakte afwegingen transparant weer te geven. Dit kan met behulp van het ‘zandlopermodel’. 
Een zandloper begint bovenaan breed, met veel beschikbare gegevens (vb. publieke databanken). Aan de hand 
van deze gegevens wordt de feitelijke situatie weergegeven en worden knelpunten geïdentificeerd. De zandloper 
versmalt bij het maken van toekomstinschattingen. Voor de belangrijkste parameters, die het sterkst inspelen op de 
knelpunten, wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige evolutie. Dit gebeurt op basis van expert 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.departement-mow.vlaanderen.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fverkeersmodellen%2Fstrategische_verkeersmodellen%2F01.1_20200518_strategisch_netwerkmodel_vlaanderen_versie_4.2.1_-_technische_rapportage.pdf&data=05%7C01%7Cmarian.lauwers%40arcadis.com%7C7af06321d7a144bd496808da58f381c9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C0%7C0%7C637920100125442120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HrsYezJhautRcMGnZvRt223UUsmyL704%2Fv02MyYxQzk%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.departement-mow.vlaanderen.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fverkeersmodellen%2Fstrategische_verkeersmodellen%2F01.1_20200518_strategisch_netwerkmodel_vlaanderen_versie_4.2.1_-_technische_rapportage.pdf&data=05%7C01%7Cmarian.lauwers%40arcadis.com%7C7af06321d7a144bd496808da58f381c9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C0%7C0%7C637920100125442120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HrsYezJhautRcMGnZvRt223UUsmyL704%2Fv02MyYxQzk%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.departement-mow.vlaanderen.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2Fverkeersmodellen%2Fstrategische_verkeersmodellen%2F01.1_20200518_strategisch_netwerkmodel_vlaanderen_versie_4.2.1_-_technische_rapportage.pdf&data=05%7C01%7Cmarian.lauwers%40arcadis.com%7C7af06321d7a144bd496808da58f381c9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C0%7C0%7C637920100125442120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HrsYezJhautRcMGnZvRt223UUsmyL704%2Fv02MyYxQzk%3D&reserved=0
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judgement. Het is belangrijk om de redenering die hierbij gevolgd werd mee te geven. In het MER zal zich dat 
vertalen in een degelijke onderbouwing van indicatoren en scores. Op basis hiervan kan monitoring gebeuren. 
Tijdens deze monitoring komt er opnieuw meer informatie beschikbaar. De zandloper verbreed bijgevolg opnieuw. 
Dit principe toont het belang aan van een degelijke onderbouwing. Deze maakt het immers mogelijk om inzichten 
van vandaag, gemaakte keuzes en toekomstige evoluties met elkaar in verband te brengen.  
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4 Voorstelling Thema’s 
Zoals hoger aangegeven wordt geopteerd voor een receptorgerichte benadering. De beschrijving van de 
onderzoeks- en beoordelingsmethodiek wordt voor elke receptordiscipline weergegeven waar de focus ligt van het 
milieuonderzoek, rekening houdende met het onderzoeksniveau. Daarnaast wordt er beschreven welke relatie er is 
met andere disciplines. Tot slot wordt er een beoordelingskader voorgesteld, waarbij voor alle effectgroepen 
beoordelingscriteria worden geformuleerd. Hierna volgt de beschrijving van de methodiek voor volgende 
receptordisciplines:  

 

Binnen de andere (‘abiotische’) disciplines gebeurt wel een effectbepaling, maar die staat ten dienste van de 
geïntegreerde effectbeoordeling binnen de genoemde receptordisciplines.  

Zoals hoger aangegeven wordt de discipline mobiliteit niet als receptordiscipline beschouwd.  Mobiliteit is het 
eigenlijke voorwerp van het plan, en het functioneren van het plan op vlak van mobiliteit wordt reeds geanalyseerd 
tijdens de opmaak van het RMP. De mobiliteitseffecten van de verschillende maatregelen hebben echter invloed 
op de andere thema’s. De resultaten vanuit de mobiliteitsanalyses, en meer concreet de resultaten vanuit het 
verkeersmodel, voeden daarom de andere receptordisciplines. De mobiliteitsaspecten verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid worden wel nog beschouwd binnen de discipline Mens. 

4.1 Scoping 
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke effectgroepen naar grote waarschijnlijkheid relevant zullen zijn 
voor de vervoerregio of een deelgebied ervan en dus zullen bestudeerd worden (scoping-in). Tevens wordt 
aangegeven welke effectgroepen niet zullen bestudeerd worden (scoping-out). Er wordt aangegeven of de 
effectgroep reeds meegenomen wordt in de quick scan, of enkel beoordeeld zal worden in het finale MER. Er wordt 
daarnaast aangegeven of de effectgroep besproken wordt op niveau van de volledige vervoerregio, of op niveau 
van deelgebieden waar bepaalde types ingrepen voorzien worden.  
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      Effectgroep scope in 

quick scan sMER 

overkoepelende 
beoordeling 

enkel voor 
infrastructurele 

maatregel 

niet 
infrastrucurele 
maatregelen 

overkoepelende 
beoordeling 

enkel voor 
infrastructurele 

maatregel 

niet 
infrastrucurele 
maatregelen 

Ruimtebeslag   x x  x x x x 

ruimtelijke samenhang   x     x     

ruimtelijke beleving  Scope out           

ruimtelijke kwaliteit  Scope out         
 

  

Landschapsrelicten      x     x   

bouwkundig erfgoed, 
archeologie, 
landschapselementen 

 Scope out             

verstoring geomorfologische 
elementen 

 Scope out             
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      effectgroep scope in 

quick scan sMER 

overkoepelende 
beoordeling 

enkel voor 
infrastructurele 

maatregel 

niet 
infrastrucurele 
maatregelen 

overkoepelende 
beoordeling 

enkel voor 
infrastructurele 

maatregel 

niet 
infrastrucurele 
maatregelen 

Geluidshinder     x x   x x 

Lichthinder Scope out             

luchtkwaliteit - NO2   x x x x x x 

luchtkwaliteit -  PM2,5, EC   
     x x x 

overige biologische, fysische en 
chemische stressoren 

Scope out 
            

Verkeersveiligheid- en leefbaarheid           x x 

fysiek en mentaal welzijn         x     

Veiligheid Scope out             

verkeersgeneratie Scope out             

functioneren verkeerssysteem - 
alle modi 

Scope out 
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      effectgroep scope in 

quick scan sMER 

overkoepelende 
beoordeling 

enkel voor 
infrastructurele 

maatregel 

niet 
infrastrucurele 
maatregelen 

overkoepelende 
beoordeling 

enkel voor 
infrastructurele 

maatregel 

niet 
infrastrucurele 
maatregelen 

Habitatverlies en ver-
/ontsnippering 

  
  x     x   

Vermesting (N-depositie)     x x   x x 

Verzuring Scope out             

Licht- en rustverstoring     x x   x x 

Bodemkwaliteit en 
bodemverstoring 

Scope out 
            

Verstoring van de 
waterhuishouding 

Scope out 
            

oppervlaktewater en 
grondwaterkwaliteit 

Scope out 
            

landschaps(ecologische) 
verstoring 

Scope out 
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      effectgroep scope in 

quick scan sMER 

overkoepelende 
beoordeling 

enkel voor 
infrastructurele 

maatregel 

niet 
infrastrucurele 
maatregelen 

overkoepelende 
beoordeling 

enkel voor 
infrastructurele 

maatregel 

niet 
infrastrucurele 
maatregelen 

klimaatadaptatie - 
overstromingsgevoeligheid 

  
  x     x   

klimaatadaptatie - hittestress     x     x   

klimaatadaptatie - groenblauwe 
netwerken 

  
        x   

klimaatmitigatie - CO2-eq 
emissies door vervoer 

  
x     x     

klimaatmitigatie – 
koolstofberging 

Scope out 
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de niet beschouwde effectgroepen en de reden waarom 
deze scoped-out zijn. 

Effectgroep reden voor scoping out 

Ruimtelijke beleving en 

ruimtelijke kwaliteit 

De aspecten ruimtelijke beleving en ruimtelijke kwaliteit spelen vooral op een lokaal niveau, waarbij 

bekeken wordt hoe een plan/project beleefd wordt in en door zijn omgeving. Dit niveau wordt in 

voorliggend MER niet beschouwd. Enerzijds zijn de voorziene ingrepen niet tot in detail op het 

lokale niveau uitgewerkt en anderzijds zijn vaak nog aanpassingen bij de verdere detailuitwerking 

mogelijk.  

Het aspect ruimtelijke samenhang, dat hiermee gelinkt is maar op een hoger niveau benaderd 

wordt, wordt wel meegenomen.   

Bouwkundig erfgoed, 

archeologie, 

landschapselementen 

Het plan is uitgewerkt op een strategisch niveau. Er is onvoldoende detailkennis over de uitvoering. 

Bovendien zijn effecten veelal mitigeerbaar op lager niveau. (vb effecten vs lokale archeologie of 

bouwkundig erfgoed). Deze effectgroepen hebben hun plaats wanneer verder detailonderzoek/-

ontwerp wordt uitgevoerd.   

Verstoring 

geomorfologische 

elementen 

Het plan is uitgewerkt op een dermate strategisch niveau, waardoor er onvoldoende inzicht is in een 

eventuele verstoring. Dit kan pas wanneer maatregelen concreter uitgewerkt worden. Effecten zijn 

veelal mitigeerbaar op lager niveau. 

Lichthinder 

Lichthinder speelt een rol in de disciplines biodiversiteit en mens. Deze effectgroep wordt op 

hoofdlijnen meegenomen t.a.v. biodiversiteit zodoende reeds op dit niveau een aantal 

aandachtspunten en richtlijen te kunnen formuleren. T.a.v. de mens wordt dit aspect als voldoende 

mitigeerbaar op een lager niveau beschouwd. Bij mens wordt het aspect ‘hinder’ meer algemeen 

benaderd. 

Overige biologische, 

fysische en chemische 

stressoren 

De relevante stressoren uit deze groepen zijn meegenomen (geluid, NO2, PM2,5…).  

Veiligheid 
Veiligheidsaspecten ander dan verkeersveiligheid worden niet meegenomen (vb ongevallen met 

ADR-transporten, nieuwe wegenis nabij sevesobedrijven…).  

Verkeersgeneratie 

De mate waarin het plan nieuwe verplaatsingen genereert is geen voorwerp voor het MER, 

aangezien hier geen direct waardeoordeel aan vasthangt. Wel vormen de verandering in modal 

split, gewijzigde routering en voertuigkilometers de basis van de beoordeling van andere 

effectgroepen. Deze elementen worden daarom wel in meer detail besproken in hoofdstuk 9.1.2.  

Functioneren 

verkeerssysteem - alle 

modi 

Dit maakt deel uit van de verkeersanalyses die tijdens het planproces worden uitgevoerd. 

Verzuring  

Verkeersemissies (afkomstig van fossiele brandstoffen) veroorzaken NOx-emissies. Vermesting 

van kwetsbare natuur is gelinkt aan de uitstoot van NOx en NH3. Vermesting wordt als primair 

effect dan ook meegenomen. Versturing is gelinkt aan de uitstoot van NOx, NH3 en SO2. 

Aangezien geen relevante SO2 of NH3-uitstoot verwacht wordt afkomstig van verkeer, wordt de 

effectgroep verzuring niet apart meegenomen. De effectgroep vermesting wordt als voldoende 

indicatief beschouwd om effecten van verkeersemissies op natuur mee te nemen.   

Bodemkwaliteit en 

bodemverstoring  

Om de bodemkwaliteit te kunnen beoordelen is er detailkennis nodig over de uitvoering en het 

beheer van weg/riolering, effecten zijn nog mitigeerbaar op lager niveau. Op vlak van 

bodemverstoring gaat dit over zeer lokale effecten, die op een strategische niveau nog niet relevant 

zijn. Bij de uitwerking van concrete projecten dient dit effect wel beschouwd te worden.  

Verstoring water-

huishouding  

Dit is vooral relevant tijdens de aanlegfase van nieuwe wegen, vb. wanneer bemaling wordt 

toegepast. Op strategisch niveau worden er nog geen uitspraken over gedaan.   

Oppervlaktewater- en 

grondwaterkwaliteit 

Hiervoor is detailkennis nodig over uitvoering en beheer weg/riolering. Eventuele effecten zijn nog 

mitigeerbaar op lager niveau. 
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Effectgroep reden voor scoping out 

Landschaps(ecolo-

gische) verstoring 

De landschapsecologische verstoring door ingrepen handelt over de relaties tussen de variaties in 

de ruimte en het ruimtegebruik (zichtbare patronen) en de processen die leiden tot ontstaan, 

groeien of verdwijnen van biota. Deze effectgroep hoort thuis bij de discipline landschap maar 

overlapt sterk met de aspecten van versnippering en barrièrewerking binnen de discipline 

biodiversiteit.  Gezien het strategisch niveau van dit MER zullen de aspecten van versnippering en 

barrièrewerking op een hoger niveau beschreven worden. De aspecten m.b.t. 

landschapsecologische verstoring – wat zich ook op hoger niveau bevindt - worden dus impliciet 

meegenomen in het thema biodiversiteit.  

klimaatmitigatie - 

koolstofberging 
Geen relevant effect m.b.t. mobiliteitsplannen. Het plan heeft geen impact op deze effectgroep.  

4.2 Aannames en randvoorwaarden bij de beoordeling 

4.2.1 Aannames voor nieuwe en bestaande infrastructuur 

Indien de concrete informatie van een project niet gekend is, zal voor de projectbeoordelingen met volgende 
aannames gewerkt worden. Dit zal in latere processen verder uitgewerkt worden maar geeft op het 
beoordelingsniveau van een regionaal mobiliteitsplan een goede indicatie van de milieueffecten. De berekeningen 
en kwantitatieve data zijn dan ook inschattingen die dienen om een beoordeling van de ernst van een mogelijke 
impact te bepalen en mogen geenszins behandeld worden als exacte cijfers. 

Bij de aannames wordt een verschil gemaakt tussen volledig nieuwe tracés en aanpassingen aan bestaande 
tracés, vermits de te verwachten impact ook verschillend zal zijn en de locatie waar deze impact zich kan voordoen 
op heden niet altijd duidelijk is. Zo is de impact van aanpassingen aan een bestaande tracé duidelijker te 
lokaliseren, dan de impact van een ongekend en nieuw tracé. We benadrukken hierbij dat deze verbindingen op 
strategisch niveau zeer rudimentair werden ingetekend en er nog geen gedetailleerd locatie-onderzoek plaatsvond. 
Op dit niveau is het de bedoeling inzicht te verwerven in de verplaatsing/afname/toename van verkeersstromen in 
de ruimere omgeving. We benadrukken daarnaast dat nieuwe tracés niet noodzakelijk over de volledige lengte een 
nieuwe infrastructuur (verharding) betekenen. Waar mogelijk wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande 
infrastructuur. Dit geldt vooral bij de aanleg van nieuwe fietstracés.  

Volgende aannames worden gebruikt:  

Nieuwe tracés Autoweg Ten opzichte van dit tracé wordt  
- Een brede zoekzone van 2 kilometer genomen (tracé centraal). 
- Een centrale zoekzone van 0,5 kilometer genomen (tracé centraal). 

Nieuwe tracés  Fietstracé Ten opzichte van dit tracé wordt  
- Een brede zoekzone van 100 meter genomen (tracé centraal). 
- Een centrale zoekzone van 50 meter genomen (tracé centraal). 

Aanpassingen aan 
bestaande tracés, met 
ruimte-inname 

Alle Ten opzichte van dit tracé wordt een zoekzone van 20 meter genomen, aan elke 
zijde, gemeten vanuit de as van de bestaande infrastructuur.  

Overstappunten  Rondom het overstappunt (zoals vandaag weergegeven op kaart) wordt een 
zoekzone genomen, afhankelijk van de omvang van het overstappunt, met name:  

- klein: 500m 
- middel: 750m 
- groot: 1000m 

 

Kwetsbare locaties 
(Natura 2000, VEN…) 

 Er wordt een bufferzone van 500m beschouwd rondom relevante kwetsbare 
locaties.  

 

Daarnaast zullen voor de bespreking van de totale impacten van het plan een aantal kwantitatieve factoren in kaart 
gebracht worden die toelaten om de cumulatieve impacten te bespreken op hoofdlijnen. De belangrijkste globale 
data zijn: 
• Het totaal aantal km bijkomend tracé; 
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– Hierbij wordt rekening gehouden met de bijkomende tracés binnen de vervoerregio. Uiteraard stopt dit niet 
aan de grens, nieuwe fietsverbindingen lopen in bepaalde gevallen verder over de grenzen van de 
vervoerregio. In dat geval wordt dit aangegeven. 

• De oppervlaktes van de GIS-lagen:  
– Hierbij wordt rekening gehouden met de zoekzone die als aanname gebruikt werd voor bijkomende tracés. 

Binnen deze zoekzone worden oppervlaktes berekend van de verschillende GIS-lagen, in functie van de 
beoordeling. Het gaat bijvoorbeeld over de oppervlakte VEN, Natura2000 of natuurgebied binnen de 
zoekzones rondom nieuwe tracés.  

4.2.2 Globale beoordeling ‘klimaat’ 

Voor het milieucompartiment klimaat zal enkel een beoordeling voor het volledige plan opgenomen worden en niet 
per type project aangezien de impact van klimaataspecten niet lokaal maar globaal speelt.  

4.2.3 Verankering van de kernen uit het RuimteRapport.  

Er wordt regelmatig gewerkt met RuRa-kernen voor effecten ten aanzien van kernen. Vanuit het ruimterapport 
wordt een logische redenering opgebouwd om woonconcentraties (RuRa-kernen) af te bakenen. Deze afbakening 
is relevant bij het onderzoek naar effecten (bijvoorbeeld: het effect van het plan op de multimodale bereikbaarheid 
in kernen). Deze afbakening gaat ruimer dan de afbakening obv PROMOVIA, dewelke in eerste instantie vertrekt 
van een wegtypering. De wijze waarop we effecten in beeld brengen, wordt helder meegegeven bij de 
verschillende thema’s, evenals de keuzes die we hierbij maken en de relevantie van die keuzes, aansluitend bij de 
diepgang die noodzakelijk of gewenst is, in het kader van de beoordeling.   

4.2.4 Omzetten etmaalwaarden naar jaartotalen 

De doorrekeningen met het Regionaal Verkeersmodel Vlaanderen (versie 4.2.2 – RMP) geven cijfers weer op 
uurbasis (spitsperiode), voor dagdelen en een volledig etmaal voor een gemiddelde werkdag. Afhankelijk van de 
discipline zijn ook jaarintensiteiten gewenst. In principe kunnen deze jaarcijfers ook bekomen worden vanuit het 
verkeersmodel, maar deze cijfers zijn voor de quick scan niet beschikbaar. 

Daarom gebruiken we de methodiek van CAR Vlaanderen voor modelversie 4.23. We verwachten in de 
vervoerregio Leuven een significant verschil in verkeersgeneratie tussen werk- en weekenddag, waardoor de factor 
die moet worden gebruikt om van etmaal- naar jaarintensiteiten te komen kleiner is dan het aantal dagen in het 
jaar. We verwachten immers minder verkeer op weekenddag in vergelijking met een werkdag. De 
ophogingsfactoren die vanuit CAR worden aangegeven zijn 325 voor personenwagens en 287 voor vrachtwagens. 

Deze factoren zijn waarschijnlijk overschat, aangezien het gemiddelden betreft die voor heel Vlaanderen worden 
gebruikt. In de ‘Nota Ophogingsmethodiek voor afgeleide berekeningen in het kader van MER-procedures of 
andere studies’ uit 20134, waar de ophoogfactoren worden besproken in kader van de provinciale 
verkeersmodellen versie 3.6, zien we immers dat de factoren voor de provincie Vlaams-Brabant lager liggen dan 
het Vlaamse gemiddelde. 

  

 

3 https://www.milieuinfo.be/confluence/display/MRMG/Richtlijnen+CAR+Vlaanderen 
4 https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625821625/pvm_3.6.1_ophogingsmethodiek_sh96ld.pdf 

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/MRMG/Richtlijnen+CAR+Vlaanderen
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625821625/pvm_3.6.1_ophogingsmethodiek_sh96ld.pdf
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4.2.5 Verduidelijking bij het model: BAU 2030 versus nieuwe 
categorisering 

Toen het regionaal mobiliteitsplan vervoerregio Leuven in 2019 startte werd de wegencategorisering gehanteerd 
zoals deze is opgenomen in het RSV en het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Deze categorisering is tevens 
gebuikt in het Regionaal Verkeersmodel Vlaanderen versie 4.2.1 (oriëntatienota). De verschillende 
mobiliteitsscenario’s (periode 2021 – 2022) zijn doorgerekend in versie 4.2.2 van het Regionaal Verkeersmodel 
Vlaanderen waarbij de referentiescenario’s BAU 2017 en BAU 2030 zijn opgebouwd met de categorisering uit het 
RSV en het Ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen. 

Bij het opmaken van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is men er zich ook van bewust geworden dat de 
categorisering van het wegennet diende herbekeken te worden. Hieruit is het Robuust Wegennet en haar 
categorisering voortgekomen. Onderstaande figuur geeft aan hoe de categorisering uit het RSV kan vergeleken 
worden met deze van het Robuust Wegennet. Dit is slechts een schematische voorstelling die aangeeft hoe de 
verbanden kunnen liggen. De exacte categorisering kan afwijken van deze figuur.  
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5 Thema Ruimte 

5.1.1 Actuele toestand 

5.1.1.1 Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context 

Het projectgebied wordt gekruist door een aantal autosnelwegen. Vanuit Brussel passeert de E40 richting Leuven 
ten zuiden van Leuven en Tienen. Ter hoogte van Leuven sluit de E314 ook aan op de E40 en gaat deze verder 
ten zuiden van Aarschot en Diest richting Nederland. 

In het studiegebied is Leuven de grootste stadskern. Het centrum is volledig ontsloten door een ringbaan, de R23. 
Vanuit Leuven zijn er belangrijke verbindingswegen met andere grote en kleine steden. Ten Noorden loopt de N26 
Mechelsesteenweg richting Mechelen en de N19 richting Aarschot. Ten oosten lopen de N2 Diestsesteenweg 
richting Diest en de N3 richting Tienen. Ten zuiden loopt de N251 richting Namen en ten zuidwesten loop de N253 
richting La Louvière. Ten westen lopen naast de E40 ook de N2 en de N3 richting Brussel.  

Andere belangrijke wegen in het studiegebied vormen verbindingen tussen andere steden en gemeenten: 
• De N29 tussen Tienen en Diest 
• De N3 tussen Tienen en Sint-Truiden 
• De N283 vanuit Linter via Landen richting Namen 
• De N10 tussen Aarschot en Diest en vanuit Aarschot naar Lier 
• De N174 vanuit Diest richting Geel 
• De N29 vanuit Diest naar Beringen 
• De N21 tussen Haacht en Werchter 

 

Verder zijn er ook spoorverbindingen die gecentraliseerd zijn in Leuven en er is één bevaarbare waterloop die kan 
worden gebruikt voor transportdoeleinden: de Kanaal Leuven-Dijle tussen Mechelen en Leuven. Voorbij Mechelen 
sluit deze aan op de Rupel, waarna er verbinding mogelijk is met de Schelde. 

De knooppuntwaardekaart geeft voor iedere locatie van 1 ha aan wat de totale score is voor knooppuntwaarde van 
het collectief vervoer (trein, tram, (pre)metro, sneltram, lightrail) en de A-bushaltes van De Lijn, en dit voor de 
bestaande knooppunten in referentiejaar 20195. De knooppuntwaardekaarten werden opgesteld door het Vlaams 
Planbureau voor Omgeving. Uit Figuur 5-1 kan dus afgeleid worden waar in het projectgebied een goede 
bereikbaarheid via het openbaar vervoer (trein, tram, bus) is en waar de bereikbaarheid beperkter is. De 
berekening gaat uit van de ligging van de individuele voorzieningen en vervolgens wordt uitgemaakt welke ha-
cellen binnen wandel- of fietsafstand gelegen zijn van de totaliteit van de voorzieningen. 

 

5 Deze kaart is gebaseerd op het huidige OV-net (situatie 2019). In het BAU 2030 scenario wordt echter reeds 
uitgegaan van de invoering van het nieuwe busnet over de hele regio met kernnet-aanvullend net en het vervoer 
op maat, en dus van een andere knooppuntwaarde.  
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Figuur 5-1 Knooppuntwaarde per ha in 2019 in het projectgebied (bron: geopunt) 

De kaart maakt duidelijk dat Leuven (incl. Heverlee, Wilsele en Kessel-Lo) de hoogste knooppuntwaarde heeft. 
Verder scoren ook Herent, Kortenberg en Aarschot zeer hoog en zijn dus multimodaal ontsloten. Andere dorps- en 
stadscentra die een goede bereikbaarheid hebben, zijn vooral deze waar zich een treinstation bevindt. Het gaat 
onder meer om Erps-Kwerps, Veltem, Wijgmaal, Tildonk, Haacht, Rotselaar, Wezemaal, Heikant, Testelt, Diest, 
Scherpenheuvel-Zichem, Begijnendijk, Oud-Heverlee, Sint-Joris Weert, Haasrode, Lovenjoel, Vertrijk, Boutersem, 
Roosbeek, Kumtich, Tienen, Ezemaal, Neerwinden, Landen en Hoeiaart. Verder zijn ook een aantal goed 
bereikbare gebieden terug te vinden rond grotere wegen. Deze gebieden hebben geen bereikbaarheid via trein, 
maar wel per bus. Het gaat vooral over dorpen rond Leuven. 

Een deel van het studiegebied is slechts beperkt bereikbaar. In het zuiden van Leuven rond Maleizen, Tombeek en 
Ottenburg. In het noorden van Leuven gaat het om Baal en Werchter en ten oosten vooral om Kortrijk-Dutsel, 
Holsbeek, Lubeek, Pellenberg, Binkom, Kerkom en Wever. Ook de streek ten zuiden en ten westen van Tienen is 
beperkt bereikbaar (Hoegaarden).  

Het centraal-oostelijke deel van het projectgebied ten oosten van Leuven is lichtgeel of kleurloos, wat wil zeggen 
dat het nauwelijks bereikbaar is via het openbaar vervoer. Het gaat vooral rond Kortenaken, Glabbeek, Tielt-Winge 
en Zoutleeuw. De verbinding tussen Tienen en Diest zorgt dus momenteel niet voor een vlotte bereikbaarheid van 
de woonkernen ertussen via het openbaar vervoer. In zekere mate geldt dit ook voor de verbinding tussen Leuven 
en Diest. 

5.1.1.2 Ruimtebeslag en gebruikskwaliteit 

Op Figuur 5-2 is het gewestplan voor het projectgebied weergegeven. Dit zonder rekening te houden met 
bestaande BPA’s of RUP’s. 
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Figuur 5-2 Gewestplan voor het projectgebied 

Woongebieden bevinden zich voornamelijk in de kernen, met soms uitlopers langs grotere wegen. Voor de rest is 
(landschappelijk waardevol) agrarisch gebied (en herbevestigd agrarisch gebied) de meest voorkomende 
bestemming, vooral in het oostelijke deel van het projectgebied. Gebieden met een industriële bestemming (paarse 
gebieden) bevinden zich voornamelijk net buiten de kernen van Leuven, Aarschot, Diest, Landen en Tienen en 
langs het Kanaal Leuven-Dijle. Groene bestemmingen (vooral natuur- en bosgebieden) zijn verspreid.  De grootste 
aaneengesloten blokken komen voor in de vallei van de Demer, ten zuiden van Leuven (Meerdaalwoud) en in het 
zuidwesten van het projectgebied (Zoniënwoud en Kapucijnenbos). 
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5.1.1.3 Woondichtheid 

In het eerste ruimterapport werd een typologie uitgewerkt waarbij Vlaanderen werd opgedeeld in kernen, linten en 
verspreide bebouwing. De overzichtskaart kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen 2019 geeft een 
globaal overzicht van de kernen, linten en verspreide bebouwing in Vlaanderen. Figuur 5-3 geeft deze 
zogenaamde ‘RuRa’-kaart weer voor het projectgebied. Op deze schaal is de verspreide bebouwing niet zichtbaar. 
De kaart geeft een vereenvoudigd overzicht over de woondichtheid in het gebied.  

 
Figuur 5-3 Kernen, linten en verspreide bebouwing in het projectgebied (2019) 

Leuven heeft de grootste kern, gevolgd door Tienen, Diest, Aarschot en Landen. Lintbebouwing vormt zich overal 
rond de kernen. Het dichte netwerk aan linten ten noorden van Leuven betreft het sterk versnipperde gebied rond 
Keerbergen, Tremelo en Heikant. In het oostelijke, landelijkere deel van het projectgebied zijn minder kernen, maar 
wel veel linten vanuit gehuchten. In deze gebieden is er ook veel verspreide bebouwing (zichtbaar bij verkleining 
van de schaal van de kaart).  

  

Bedrijventerreinen, militaire domeinen en campings 
Kernen 
Linten 
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5.1.1.4 Verhardingsgraad 

De verhardingsgraad kan worden gevisualiseerd door gebruik te maken van de bodemafdekkingskaart (BAK) 
(Figuur 5-4). Deze kaart heeft een focus op de bodem en het verlies van zijn essentiële ecosysteemfuncties als 
bodem en de onomkeerbaarheid hiervan. We spreken hier van ‘Bodemafdekking’. Bodemafdekking wordt 
uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het 
aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de 
bodem verloren gaan. De kaart wordt weergegeven in percentage afdekking per pixel (5m resolutie). 

  
Figuur 5-4 Bodemafdekkingskaart in het projectgebied (5m resolutie, opname 2018) 

De bodemafdekkingskaart toont zwarter aan in de kernen en ter hoogte van woonlinten, wat wijst op een hogere 
verhardingsgraad. Dit is vooral zichtbaar voor de grotere kernen: Leuven, Diest, Aarschot, Tienen en in mindere 
mate Landen. Ook een aantal industriezones, zoals deze van Haasrode en Webbekom (Diest) zijn op deze schaal 
duidelijk te onderscheiden als gebieden met veel verharding.  
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5.1.1.5 Open ruimte gebieden 

In het kader van het Ruimterapport 2021 werd een methodiek uitgewerkt om samenhangende openruimtegebieden 
te identificeren en verder in te delen op basis van een aantal kenmerken, zoals de grootte en de gaafheid van deze 
gebieden. Samenhangende OpenRuimteGebieden (SORG) worden gedefinieerd als gebieden groter dan 2 ha die 
omringd worden door belangrijke infrastructuren (hoofdweg, primaire weg, secundaire weg, spoorweg, bevaarbare 
waterweg). De kernen, de bedrijventerreinen groter dan 3 ha, de campings en bebouwde percelen in linten en 
militaire domeinen die langsheen deze infrastructuur gesitueerd zijn, maken geen deel uit van deze gebieden. In 
een SORG kunnen wel kleinere wegen, kernen, linten en verspreide bebouwing voorkomen. De gebieden worden 
ingedeeld in 5 types die iets zeggen over de mate van versnippering en de ligging ten opzichte van landelijke en 
(rand)stedelijke gebieden. Op Error! Reference source not found. worden de samenhangende open 
ruimtegebieden in het projectgebied (toestand 2019) weergegeven. 

 
Figuur 5-5 Samenhangende open ruimtegebieden in het projectgebied in 2019 (bron: RURA 2021) 

Grote verbindingswegen vormen vaak de scheidingslijn tussen de SORG. Tussen de N3 (Tienen-Sint-Truiden) en 
N29 (Tienen-Bekkevoort) bevindt zich een opvallende ‘grotere landelijke open ruimte’. Midden tussen de grotere 
kernen van het projectgebied – Leuven, Tienen, Diest en Aarschot – bevindt zich ook een groot gebied dat 
gekenmerkt wordt door ‘kleinere landelijke open ruimte’. Rond de kernen zelf en in sommige kernen langs grote 
verbindingswegen vindt men meer ‘kleinere lijn- en (randstedelijke) open ruimte’ terug. De overige gebieden 
bevatten voornamelijk ‘grotere lijn- en (rand)stedelijke open ruimte’ en ‘kleinere landelijke open ruimte’. 
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5.1.1.6 Vastgesteld landschapsatlasrelicten 

In het studiegebied bevinden zich 4 vastgestelde landschapsatlasrelicten aanwezig (Figuur 5-6): 
• Demervallei tussen Aarschot en Diest  (1); 
• Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter  (2); 
• Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof (3); 
• Plateau van Duisburg (4). 

 

 
Figuur 5-6 Vastgestelde lanschapsatlasrelicten in het projectgebied 

 

Demervallei tussen Aarschot en Diest 
De Demer tussen Aarschot en Diest heeft een belangrijke structurerende functie in het landschap, ondanks de 
waterpeilverlaging en indijking, waardoor de relatie met de vallei iets minder duidelijk werd. De rivier is een 
natuurlijke barrière met een beperkt aantal bruggen. De getuigenheuvels markeren heel duidelijk de rand van de 
vallei. Op sommige plaatsen zijn ook de Demerterrassen nog goed zichtbaar. 

Het gebied omvat de Demervallei met overgangen naar rivierterrassen, getuigenheuvels en delen van de 
aanpalende beekvalleien. In het noorden werd de landduinenrij tussen Gijmel en Zavel mee opgenomen. Op de 
valleibodem komen talrijke donken en afgesneden en fossiele meanders voor. De Diestiaanheuvels ten zuiden van 
Molenstede zijn gesitueerd in het traditionele landschap ‘Demerland’. Terwijl Aarschot en Diest zich over de hele 
breedte van de Demervallei uitstrekken, zijn Langdorp, Messelbroek, Testelt en Zichem oude bewoningskernen 
aan de rand van de vallei. De valleibodem is nagenoeg onbebouwd. 

Dit deel van de Demervallei is bijzonder aantrekkelijk omdat het omgeven wordt door vaak steile hellingen van 
heuvelruggen en vrijliggende getuigenheuvels. Als ‘eiland’ op de valleibodem is de Voortberg een opvallende 
verschijning. Verschillende plaatsen op de steilranden en getuigenheuvels bieden een weids zicht over de vallei. 
De afwisselende landschapstypes met soms markante terreinovergangen, leveren verrassende zichten op. Op de 
valleibodem kan de onbebouwde weidsheid nog op verschillende plaatsen worden ervaren. 

Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter 
De riviervalleien van de Demer en Laak zijn de meest structurerende elementen in het landschap tussen Aarschot 
en Werchter. De doorgaande wegen lopen allemaal parallel aan de rivier en slechts op enkele plaatsen kan de 
doorsteek worden gemaakt. Het is een groot open ruimtegebied binnen een dichtbebouwde omgeving. 

De Demervallei was een grotendeels open landschap, maar dit veranderde geleidelijk in de loop van de 20ste 
eeuw. Het open landschap is in het noordoostelijk deel van de ankerplaats grotendeels behouden, op enkele 
bosjes en bomenrijen na. Ten zuiden van de Demer werden veel populierenbossen aangeplant waardoor een 
gesloten landschap ontstond. De Laakvallei is afwisselender en kende in de 17de eeuw reeds vele houtkanten en 
bomenrijen. De afwisselende landschapstypes, met soms markante terreinovergangen, leveren verrassende 
beelden op. Vanaf de Demerdijk is het landschap in alle richtingen te zien. 

3 4 2 1 

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10305
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10260
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21196
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10299
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10305
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10260
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In het gebied is divers klein bouwkundig erfgoed aanwezig zoals verschillende kapellen, een tweetal 
herdenkingsmonumenten van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en verschillende bruggen waaronder enkele in 
ijzerzandsteen en de Soldatenbrug. 

Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof 
De Wijngaardberg vormt als grotendeels beboste heuvel een groen baken in het landschap dat contrasteert met de 
omliggende bebouwing. De hydrografie, het wegennetwerk en de inplanting van de straatdorpen rondom zijn 
geconditioneerd door deze specifieke reliëfvorm. De landschappelijke structuur in het oostelijke gebied is 
herkenbaar bewaard: het dorp Gelrode is door middel van (holle) wegen verbonden met het agrarisch gebied, de 
voormalige gemene grond van het dorp. 

Dankzij de beperkte graad van bebouwing heeft de beboste Wijngaardberg in tegenstelling tot andere gelijkaardige 
heuvels een zeer gaaf uitzicht. Markante terreinovergangen, droogdalen en taluds kenmerken het gebied en 
zorgen voor een gevarieerd reliëf. De talrijke holle wegen hebben hun oorspronkelijk onverhard karakter vaak 
behouden wat bijdraagt tot een hoge belevingswaarde. Op de hellingen is er een afwisseling van grasland-, heide- 
en bosvegetaties wat contrasteert met de boomgaarden die het plateau domineren. Deze variatie in landgebruik 
zet zich verder door naar het oosten waar de fruitteelt meer gefragmenteerd is en afwisselt met akkers. De 
Wijngaardberg is door zijn hoogte en steile hellingen beeldbepalend voor de ruime omgeving. 

Plateau van Duisburg 
Dit leemplateau vormt een groot open landbouwgebied met geïsoleerde boskernen. Het plateau bestaat bijna 
uitsluitend uit akkers (kouterlandschap of zogenaamd open field landschap), terwijl de resterende oppervlakte 
wordt ingenomen door bosjes, holle wegen, bermen en grachten. De valleihellingen hebben een overwegend 
gesloten karakter met bosjes, houtkanten en holle wegen. Met uitzondering van enkele beperkte zones van 
lintbebouwing langs de dwarswegen over het plateau ligt alle bebouwing aan de rand van het plateau. De 
dorpskernen zijn als een keten gelegen buiten het plateau, in de valleien, dwarswegen over het plateau verbinden 
de kernen in de valleien. 

De wegen op de kamlijn van de plateaus bieden weidse vergezichten over dit landelijk gebied. Deze versterken de 
grote landschappelijke belevingswaarde van het gebied, zoals dat ook het geval is voor de talrijke gaaf bewaarde 
holle wegen die het plateau aansnijden vanuit de valleien. Naast de geomorfologische waarde zijn er ook een 
aantal bijzondere fauna aanwezig. Op sommige plaatsen is het Romeinse kadaster zichtbaar. De Brede Weg was 
een belangrijke regionale, pre-Romeinse verbindingsweg. De schoonheid van het gebied is een gevolg van de 
afwezigheid van bebouwing, het golvend soms diep ingesneden reliëf en de diepe holle wegen en droge dalen met 
begroeide taluds. Van op het plateau zijn een aantal unieke vergezichten waar te nemen in de richting van Bertem, 
Leuven, Sint-Joris-Weert en Neerijse. 

5.1.2 Referentiesituatie 2030 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s en PRUP’s) zullen in het MER worden meegenomen voor zoverre ze 
opgenomen zijn in het BAU 2030 scenario. Dit scenario vormde de basis voor de toekomstscenario’s, de 
ontwikkelingen zitten dus ook vervat in de 3 toekomstscenario’s. In de referentiesituatie 2030 wordt géén rekening 
gehouden met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Andere ruimtelijke ontwikkelingen met een grotere onzekerheid 
worden beschouwd als omgevingsvariabelen. Dit wordt eventueel meegenomen in de gevoeligheidsanalyse.   

De knooppuntwaarde in het BAU 2030 scenario gaat uit van de invoering van het nieuwe busnet over de hele regio 
met kernnet-aanvullend net en het vervoer op maat. De knooppuntwaarde voor het referentiejaar verschilt dus van 
de knooppuntwaardekaart voor 2019 (Figuur 5-1). In de 3 scenario’s wordt verder gebouwd op deze nieuwe 
knooppuntwaarde en wordt dus rekening gehouden met het nieuwe OV-net.  

  

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21196
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10299
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5.2 Synthese van de referentiesituatie 
Tabel 5-1 Synthese van de referentiesituatie 

  positief  negatief  

  sterktes  zwaktes   

vandaag/ 
huidige 
toestand  

Goede bereikbaarheid van een aantal grote kernen, in 
het bijzonder Leuven. 
Aanwezigheid van een gecentraliseerd spoorwegnet. 
Aanwezigheid van traditionele landschappen die de 
streken een eigen identiteit geven. 
Aanwezigheid van (grotere en kleinere) landelijke open 
ruimte in grote delen van het projectgebied. 

Wijdverspreide lintbebouwing en versnippering van 
de landschappen en open ruimte. 
Moeilijke bereikbaarheid via openbaar vervoer van 
sommige kernen in het oostelijke deel van het 
projectgebied. 
Steeds hogere dichtheid aan verspreide 
bebouwing. 
Tendens van verlies aan open ruimte en 
landschapselementen. 
Grote verhardingsgraad, vooral rond de grootste 
woonkernen. 

  opportuniteiten  risico's  

toekomstig/ 
referentie 
2030  

(Grote) projecten in het plangebied kunnen 
mogelijkheden bieden om bepaalde wenselijke 
ruimtelijke evoluties te stimuleren, zoals de verbetering 
van groenconnectiviteit, het tegengaan van 
bodemerosie, vrijwaren van traditionele landschappen 
en archeologisch en cultuurhistorisch patrimonium, het 
beperken van bijkomend ruimtebeslag, het tegengaan 
van verlinting enz. 

Projecten - bijvoorbeeld nieuwe wegen en 
fietspaden - kunnen zeker ook het 
tegenovergestelde effect in de hand werken: 
verdere versnippering van het landschap, verlies 
aan landschapselementen, kwaliteitsverlies van de 
landschappelijke entiteiten, verlies aan open 
ruimte,...  
Meer mensen gaan in verstedelijkt (net buiten de 
kernen) en randstedelijk gebied wonen. Dit kan 
leiden tot uitbreiding van de kernen en inname van 
resterende open ruimte. 
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5.3 Relevante beleidsdoelstellingen 

5.3.1 Beleidsambities 2030 

In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is het terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag een van de 
strategische doelstellingen. Voor 2030 wordt beoogd om het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag terug te 
dringen tot maximaal 2 ha/dag.  

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 richt zich op een modal shift en minder verplaatsingen, via onder 
meer een locatiebeleid naar knooppunten, functieverweving… Concreet geldt de doelstelling om minstens 60% van 
tewerkstellingsplaatsen op goed bereikbare locaties te hebben, met een voldoende hoog voorzieningenniveau, 
i.e. +5% tov 2013. Daarnaast wil men bekomen dat minstens 50% van de bevolking woont op goed gelegen 
locaties, i.e. +5% tov 2013. 6 

5.3.2 Verdere ontwikkelingen en doorkijk 

Uit het Ruimterapport Vlaanderen (2021) kunnen huidige tendensen met betrekking tot de ruimtelijke situatie in 
Vlaanderen worden afgeleid. Er wordt vastgesteld dat Vlaanderen verstedelijkt. Meer mensen gaan in verstedelijkt 
en randstedelijk gebied wonen, minder mensen in landelijke gebied. Daartegenover staat dat deze verstedelijking 
gepaard gaat met een toename van het ruimtebeslag en van de verhardingsgraad en met een afname en verdere 
versnippering van de open ruimte. Transities in maatschappelijke systemen, zoals mobiliteit en energie, leiden tot 
nieuwe ruimteclaims. In het kader van mobiliteit kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bijkomende fietspaden.   

Met het vooropstellen van beleidsdoelstellingen kunnen bestaande tendensen beïnvloed worden. Ondanks de 
onzekerheid over het halen van het einddoel, kunnen de maatregelen die worden geïmplementeerd om de 
doelstellingen te bereiken de verdere ontwikkelingen sturen. Volgende beleidsdoelstellingen zijn relevant voor het 
thema ruimte: 

• Terugdringen van het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag tot 0 ha/dag tegen 2040 (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen) hangt samen met het bereiken van onderstaande doelstellingen:  

• De woondichtheid op bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve vervoersknopen 
binnen de ruimtelijke ruggengraat neemt tegen 2050 met 50 % toe ten opzichte van 2015 (Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen) 

• Het bedrijfsoppervlak op bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve 
vervoersknopen binnen de ruimtelijke ruggengraat zal jaarlijks stijgen door werk te maken van gemengde 
ontwikkeling (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) 

• Bijkomende economische activiteiten worden georganiseerd rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) 

• Er wordt naar gestreefd om tegen 2050 geen substantieel aantal bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te lange verplaatsingstijd van een collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke ruimtelijk rendementsoverwegingen aangewezen is (Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen) 

• Het bedrijfsoppervlak op bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve vervoersknopen 
binnen de ruimtelijke ruggengraat moet jaarlijks stijgen door werk te maken van gemengde ontwikkeling 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

• Bijkomende economische activiteiten dienen georganiseerd te worden rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

• De verhardingsgraad binnen de bestemming gedomineerd door ruimtebeslag is tegen 2050 gestabiliseerd en bij 
voorkeur teruggedrongen ten opzichte van 2015. De verharding neemt na 2050 niet meer toe (Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen in opmaak). 

• De woondichtheid op bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve vervoersknopen 
binnen de ruimtelijke ruggengraat neemt tegen 2050 met 50 % toe ten opzichte van 2015 (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

 

6 Hierbij vertrekken we van de synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau (2019). Deze synthesekaart kwam tot stand door de kruising 
van de totaalkaart van de voorzieningen (2019) en die van de knooppuntwaarde (2019). De totaalkaart met het voorzieningenniveau en de 
totaalkaart met de knooppuntwaarde werden elk in 4 categorieën opgedeeld aan de hand van ‘natural breaks’, volgens het algoritme van Jenks. 
Deze twee kaarten werden vervolgens met elkaar gekruist tot één synthesekaart, die finaal dus uit 16 categorieën van gebiedstypes bestaat.  
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• Er wordt naar gestreefd om tegen 2050 geen substantieel aantal bijkomende woongelegenheden en 
werkplekken meer te realiseren op te lange verplaatsingstijd van een collectieve vervoersknoop of groep 
voorzieningen, tenzij dit om duidelijke ruimtelijk rendementsoverwegingen aangewezen is (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen). 

• De ruimte biedt in 2050 een palet van leefomgevingen in sterke steden en dorpen. Ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten realiseren een goede inrichting vanuit de kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling 
(gedeeld en meervoudig gebruik; robuustheid en aanpasbaarheid; herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele 
aantrekkelijkheid van de omgeving; waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap; 
biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit; klimaatbestendigheid; energetische aspecten; 
gezondheid; inclusief samenleven; economische vitaliteit) (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

5.3.3 Kerndoelstellingen 

Bij de keuze van de indicatoren voor de quick scan en het MER wordt rekening gehouden met onderstaande 
kerndoelstellingen van het ruimtelijk beleid.  

 

Tabel 5-2: Kerndoelstellingen thema ruimte 

Kerndoelstellingen 

1 
Tegen 2030 wordt het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag teruggedrongen tot maximaal 2 
ha/dag. 

2 Minstens 60% van tewerkstellingsplaatsen op goed bereikbare locaties, i.e. +5% tov 2013. 

3 Minstens 50% van bevolking woont op goed gelegen locaties, i.e. +5% tov 2013.  

4 

De ruimte biedt in 2050 een palet van leefomgevingen in sterke steden en dorpen. Ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten realiseren een goede inrichting vanuit de kernkwaliteiten voor ruimtelijke 
ontwikkeling (gedeeld en meervoudig gebruik; robuustheid en aanpasbaarheid; herkenbaarheid, 
leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving; waardering van erfgoed en de 
karakteristieken van het landschap; biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit; 
klimaatbestendigheid; energetische aspecten; gezondheid; inclusief samenleven; economische 
vitaliteit). 

5.4 Toetsingskader 

beleidsdoelstelling 
Tegen 2030 wordt het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag teruggedrongen 
tot maximaal 2 ha/dag  

effectgroep(en) Ruimtebeslag (direct en indirect) 

meegenomen in quick 
scan? 

Ja 

indicatoren quick scan 
Direct ruimtebeslag: af- of toename lengte nieuwe tracés 

Indirect ruimtebeslag: ligging van overstappunten ten opzichte van RuRa-kernen  

indicatoren sMER 

Direct ruimtebeslag: af- of toename oppervlakte transportinfrastructuur 

Indirect ruimtebeslag: ligging van overstappunten ten opzichte van RuRa-kernen en 
de ruimtelijke bestemmingsplannen (Gewestplan, RUP). 

methodiek/ gegevens en 
informatiebronnen 

Direct ruimtebeslag 

Hoeveel ruimte zal de transportinfrastructuur innemen? 
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QS: Berekening van de totale lengte van nieuwe tracés in het BAU-scenario. 
Vergelijking van de totale lengte aan bijkomende en verwijderde tracés in de 
verschillende scenario’s en voor verschillende vervoersmiddelen: autotracés en 
fietstracés. Parkeerterreinen (vb. voor carpooling) worden nog buiten beschouwing 
gelaten. Ook verbredingen van bestaande trajecten worden nog buiten beschouwing 
gelaten.  

sMER: Vergelijking van de totale oppervlakte aan bijkomende en verwijderde 
transportinfrastructuur in de verschillende scenario’s en voor verschillende 
vervoersmiddelen: weginfra, parkeerterrein, spoorweginfra, fietsinfra. 

De detailgraad wordt verhoogd. Er wordt bijvoorbeeld verder nagedacht over 
verschillen in de breedte van de weg. Het zal echter ook hier nog niet mogelijk zijn om 
exacte oppervlaktes te gaan toekennen. Er wordt gewerkt met indicatieve kencijfers 
en vorken. 

Indirect ruimtebeslag 

Overstappunten die buiten of aan de rand van kernen (en bedrijventerreinen) met de 
open ruimte liggen, zouden in de toekomst open ruimte kunnen innemen doordat de 
omgeving errond zich gaat ontwikkelen (bv. aantrek van gezinnen).  

QS: Bespreking van de ligging van de overstappunten ten opzichte van de RuRa-
kernen en bedrijventerreinen. Waar liggen de overstappunten buiten of aan de rand 
van de kernen en bedrijventerreinen? Er wordt een onderscheid gemaakt in de grote, 
middelgrote en kleine overstappunten. Deze indicator kan een eerste aanwijzing 
geven van waar ruimtelijke ontwikkelingen zouden kunnen plaatsvinden, zonder 
hierbij rekening te houden met andere factoren in het ruimtebeleid, zoals het 
Gewestplan, BPA’s en RUP’s. 

sMER: In het MER worden locaties van overstappunten die aan de rand of buiten de 
kernen liggen verder in detail onderzocht. Er wordt beschreven welke bestemmingen 
de omliggende gebieden hebben volgens het Gewestplan, BPA’s en RUP’s. Indien 
ongewenste ontwikkelingen waarschijnlijk geacht worden, wordt dat gesignaleerd. Er 
wordt aangegeven waar er zich overstappunten bevinden op locaties waar 
ontwikkelingen mogelijk zijn (juridisch aanbod = woon(uitbreidingsgebied) 
bijvoorbeeld), maar waar er op vandaag geen ontwikkeling aanwezig is. Op deze 
locaties kan de aanwezigheid van een overstappunt een aanleiding zijn om verder te 
ontwikkelen (doelstelling: ontwikkelen nabij knooppunten), indien dit buiten de RuRa-
kern (en/of andere concentratie met harde functies) ligt, is dit echter waarschijnlijk niet 
wenselijk. Deze overstappunten vragen bijkomende aandacht om ongewenste 
tendensen te vermijden.  

GIS-kaarten 

• BAU wegennetwerk (met wegencategorisering)  
• Nieuwe transportinfrastructuur per scenario  
• Ligging overstappunten en de zone rondom ten opzichte van de RuRa-kernen 

Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

Gewestplan, BPA’s en RUP’s 
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beleidsdoelstelling 
Minstens 60% van tewerkstellingsplaatsen op goed bereikbare locaties, i.e. +5% tov 
2013 

effectgroep(en) Ruimtelijke samenhang en ruimtelijke dynamiek 

meegenomen in quick 
scan? 

Ja 

indicatoren quick scan 

Ligging van belangrijke bedrijventerreinen voor goederenstromen via de autowegen, 
treinstations en waterwegen. 

Ligging van de bedrijventerreinen voor werknemers via weg en fietspad  

indicatoren sMER 
Aantal getroffen werknemers voor wie de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen 
verbetert 

methodiek/ gegevens en 
informatiebronnen 

Vlaanderen heeft zich voorgenomen om het bedrijfsoppervlak op bewandelbare 
afstand rond het geheel van strategische collectieve vervoersknopen binnen de 
ruimtelijke ruggengraat jaarlijks te doen stijgen door werk te maken van gemengde 
ontwikkeling (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). Men wil eveneens bijkomende 
economische activiteiten meer organiseren rond locaties met een hoge 
knooppuntwaarde (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 

We willen weten hoe de bedrijventerreinen liggen ten opzichte van het 
verkeerssysteem? Zullen ze beter of minder goed bereikbaar worden door het plan? 

Ligging van bedrijventerreinen voor goederenstromen 
QS: Kwalitatieve bespreking van de ligging van belangrijke bedrijventerreinen ten 
opzichte van op- en afrittencomplexen van autowegen, treinstations en waterwegen 
op het niveau van het projectgebied. De impact van de ingrepen zoals voorzien in de 
scenario’s 1 tot 3 wordt kwalitatief ingeschat. 

sMER: Geen verdere uitwerking. 

Ligging van bedrijventerreinen voor werknemers 
QS: Kwalitatieve bespreking van de ligging van belangrijke bedrijventerreinen ten 
opzichte van fietspaden, overstappunten en stations op het niveau van het 
projectgebied. De impact van de ingrepen van de scenario’s wordt vergeleken.  

sMER: Voor grote bedrijventerreinen wordt verder onderzocht of ze beter of minder 
goed bereikbaar zullen worden via het openbaar vervoer. Per scenario kan dit 
verschillen door de voorziene wijzigingen in het aanbod van de bussen (HOV-net, 
versterkte kernnetlijnen, AN+ net, VoM shuttles,...).  

Op basis van de knooppuntwaardekaart wordt gekeken welke grote bedrijventerreinen 
al wel of niet goed bereikbaar waren. Kwalitatief kan zo ingeschat worden voor welke 
bedrijventerreinen het meeste verbetering verwacht wordt. Hieruit kan een algemene 
conclusie volgen over de verwachte impact op de beleidsdoelstelling. Per scenario 
kan er een verschil zijn omdat er nieuwe fietssnelwegen en autowegen voorzien 
worden en door de wijzigingen in het aanbod van het openbaar vervoer.  

Er wordt een samenvattende tabel gemaakt met een overzicht van de verschillen in 
bereikbaarheid van grote bedrijventerreinen via de verschillende transportmodi in de 
drie scenario’s t.o.v. de referentiesituatie.  

GIS-kaarten 
• BAU situatie van de bedrijventerreinen (paarse zones gewestplan) in functie 

van wegeninfrastructuur, sporen en waterwegen 
• Bedrijventerreinen ten opzichte van nieuwe tracés (auto en fiets) per scenario 
• Bedrijventerreinen ten opzichte van het gewijzigde aanbod aan openbaar 

vervoer per scenario 
• Bedrijventerreinen ten opzichte van de knooppuntwaardekaart 
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Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

 Locatiebeleid, in samenhang met andere beleidsvisies 

 

beleidsdoelstelling Minstens 50% van bevolking woont op goed gelegen locaties, i.e. +5% tov 2013  

effectgroep(en) Ruimtelijke samenhang en ruimtelijke dynamiek 

meegenomen in quick 
scan? 

Ja 

indicatoren quick scan Ligging van de overstappunten ten opzichte van de RuRa-kernen 

indicatoren sMER 

Mate waarin een woonkern multimodaal ontsloten is (OV halten, stations, BFF)  

Ligging van de OV halten, stations en BFF ten opzichte van gebieden met een hoge 
knooppuntenwaarde 

methodiek/ gegevens 
en informatiebronnen 

De meeste mensen wonen in kernen en om verder ruimtebeslag te beperken is het ook 
wenselijk om te komen tot verdichting in plaats van verdere ruimte-inname buiten kernen. 
Het is bijgevolg belangrijk dat kernen goed en multimodaal ontsloten zijn. We 
onderzoeken in welke scenario’s er meer of minder mogelijkheden zijn om te kiezen voor 
duurzame vervoerssystemen. Hoe liggen de stations, BFF en OV-haltes ten opzichte van 
de locatie waar mensen wonen? Verder willen we weten of de ingrepen de inwoners 
dichter bij het netwerk brengen. 

QS: De nieuwe overstappunten zijn veelal gelinkt aan nieuwe lijnen. Ze worden als 
indicator gebruikt om wijzigingen in de bereikbaarheid te beoordelen. Dit wordt verder 
verfijnd in het sMER.  

Aanduiding van zones rond overstappunten vergeleken met de RURA kaart (2019).  Er 
wordt gekeken of de RuRa-kernen volledig bedekt worden door de zone rond de 
overstappunten. Hieruit kan iets afgeleid worden over de evolutie in de bereikbaarheid 
van de kernen, omdat de overstappunten verschillen per scenario. Er wordt voornamelijk 
gefocust op verschillen tussen scenario’s die een gevolg zijn van de locaties van 
overstappunten.  

sMER: Het beeld van de bereikbaarheid van de kernen wordt verder opgebouwd. Er 
wordt verder gekwantificeerd welk aandeel (%) van de RURA-kernen multimodaal 
ontsloten is. D.w.z. dat ze bereikbaar zijn via meer dan 1 modus binnen de aangeduide 
zones: overstappunten, OV-lijnen, stations en fietspaden.  

De bevindingen worden kwalitatief vergeleken met de kaart van knooppuntwaarden. Door 
de bevindingen te toetsen aan de huidige knooppuntwaarde, maken we inzichtelijk waar 
de (multimodale) bereikbaarheid van kernen zal verhogen en bijgevolg meer mensen op 
goed gelegen locaties wonen  (vanuit het perspectief van multimodale bereikbaarheid).  

GIS-kaarten 

• Overstappunten en een zone van 1 km (grote), 0,75 km (middelgrote) of 0,5 km 
(kleine) in vergelijking met de RuRa-kernen per scenario 

• Fietspaden en overstappunten, met een zone van 0,5 km, in vergelijking van de 
RuRa-kernen per scenario 

• Kaart van knooppuntwaarden met dezelfde aanduidingen (overstappunten, 
fietspaden en bushaltes met een bepaalde zone). 

Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

 Ruimtelijk instrumentarium, in relatie tot juridische voorraad 
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beleidsdoelstelling 

De ruimte biedt in 2050 een palet van leefomgevingen in sterke steden en dorpen. 
Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten realiseren een goede inrichting vanuit de 
kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling (gedeeld en meervoudig gebruik; 
robuustheid en aanpasbaarheid; herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele 
aantrekkelijkheid van de omgeving; waardering van erfgoed en de karakteristieken van 
het landschap; biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit; 
klimaatbestendigheid; energetische aspecten; gezondheid; inclusief samenleven; 
economische vitaliteit)  

effectgroep(en) Structuur- en relatiewijzigingen in het landschap 

meegenomen in quick 
scan? 

Ja 

indicatoren quick scan 

Ruimtelijke samenhang: mate waarin samenhangende open ruimte eenheden worden 
versnipperd of ontsnipperd  

Landschapsrelicten: mate waarin vastgestelde landschapsatlasrelicten worden 
aangesneden / ingenomen 

indicatoren sMER Idem. Focus op aanbevelingen en milderende maatregelen per ingreep. 

methodiek/ gegevens en 
informatiebronnen 

QS: Duiding of er in de open ruimte/ landschapsrelicten nieuwe barrières of corridors 
gecreëerd of opgeheven worden. Dit wordt kwantitatief uitgedrukt: voor alle scenario’s 
wordt het percentage van de lengte van de nieuwe tracés die momenteel open ruimte 
is (cfr. kaart van samenhangende open ruimte) of vastgesteld landschapsrelict is 
bekeken (volgens de huidige intekening). 

sMER: Er wordt rondom de ingetekende tracés bekeken of specifieke aanbevelingen 
kunnen gedaan worden om de versnippering van open ruimte te vermijden, te milderen 
of te compenseren. Deze aanbevelingen richten zich voornamelijk op het latere 
detailontwerp. 

GIS-kaarten 
• Nieuwe infrastructuur per scenario op de kaart van samenhangende open ruimte 

gebieden 
• Nieuwe infrastructuur per scenario op de kaart van vastgestelde 

landschapsrelicten 

Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

 Ruimtelijk instrumentarium, in relatie tot juridische voorraad 

 

 



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 79 

6 Thema Mens 

6.1 Actuele toestand 

6.1.1 Geluidsbelasting 

De strategische geluidsbelastingkaarten worden opgemaakt in uitvoering van de Europese richtlijn 
omgevingslawaai. Deze kaarten geven aan wat de geluidsbelasting is in de omgeving van de belangrijkste wegen 
(met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar), spoorwegen (met meer dan 30 000 treinpassages per jaar), 
luchthavens (Brussel-Nationaal) en een aantal agglomeraties in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Brugge). De 
geluidsbelasting wordt op de kaarten aangegeven met twee indicatoren: de Lden en de Lnight. De Europese 
richtlijn omgevingslawaai schrijft het gebruik van deze indicatoren voor. Deze kaart is niet gebiedsdekkend en werd 
enkel berekend voor de belangrijkste wegen, spoorwegen en de luchthaven Brussel Nationaal. Data van lokale 
wegen of industriële bronnen ontbreken. 

De geluidsbelasting op een punt zoals die op een geluidsbelastingkaart wordt aangegeven, is het resultaat van een 
berekening. Deze berekening houdt rekening met verschillende parameters zoals: verkeersintensiteit, type verkeer, 
type wegdek, type trein, type vliegtuigen, (toegelaten) snelheid, geometrie van de omgeving en aanwezigheid van 
afschermende of reflecterende objecten. Deze kaarten zijn niet geschikt voor de analyse van een specifieke 
locatie. Wel geven ze inzicht in de globale blootstelling aan geluid en het aantal blootgestelden in Vlaanderen. 

Onderstaande figuren tonen de bijdrage van het wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven Brussel-Nationaal. In 
de VVR Leuven zijn geen agglomeraties doorgerekend.  

  

Figuur 6-1 Strategische geluidsbelasting Lden (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven Brussel-
Nationaal (bron: geopunt) 
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Figuur 6-2 Strategische geluidsbelasting Lnight (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven 
Brussel-Nationaal (bron: geopunt) 

 

De kaart met de “Gezondheid Effecten Screening score (GES) voor omgevingslawaai” bevat daarnaast een 
vertaling in klassen die een inzicht geven in potentiële gezondheidseffecten dit volgens de Nederlandse methodiek 
Gezondheid Effect Screening (GES). Dit dient beschouwd als een eerste indicatie voor het lokale omgevingslawaai 
in de gekarteerde gebieden. Deze kaart is gebaseerd op de Lden voor 2016.  

Ook hier geldt de nuancering dat deze kaart niet gebiedsdekkend is en enkel berekend werd voor de belangrijkste 
wegen, spoorwegen en de luchthaven Brussel Nationaal. De kaart kan wel gebruikt worden om potentiële 
probleemgebieden voor omgevingslawaai te detecteren. 
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Figuur 6-3 GES-kaart geluidsbelasting - toestand 2016 (bron: geopunt) 

De MIRA Geluidsbelastingskaart voor wegverkeer is een gebiedsdekkende kaart met geluidsbelasting 
veroorzaakt door wegverkeer, voor het jaar 2018. Bij de berekening van de geluidsniveaus is rekening gehouden 
met het wegdek (op basis van wegendatabank van AWV, 2005) en met de plaats van geluidsschermen (de 
opgemeten positie en nieuw gebouwde schermen die nog niet opgemeten zijn). Afscherming van gebouwen en 
reliëf (bijv. hoogte van de weg t.o.v. het maaiveld) zijn niet in rekening gebracht. De maximale waarden op korte 
afstand van de wegen zijn gelimiteerd tot het geluidsniveau op 10 m van het midden van de weg.  
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Figuur 6-4 MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer -2018 (bron: geopunt) 

 

6.1.1.1 Geluidsbelasting t.a.v. kernen 

Op onderstaande figuur wordt de strategische geluidsbelastingskaart Lden op de RURA-kaart met aanduiding van 
de kernen gelegd. In het eerste ruimterapport werd een typologie uitgewerkt waarbij Vlaanderen werd opgedeeld in 
kernen, linten en verspreide bebouwing.  

 

Figuur 6-5 Strategische geluidsbelasting Lden (2016) voor combinatie van wegverkeer en spoorverkeer versus de RURA-
kernen (bron: geopunt) 

Op basis van deze kaart kunnen voor de gekarteerde zones potentiële probleemgebieden in kaart gebracht 
worden. Zo zien we dat het Europees wegennet (E40, E314, E411) slechts een beperkt aantal kernen doorkruist. 
De E314 doorkruist boven Leuven Bovenveld en ten westen van Leuven campus Gasthuisberg en Diependaal. De 
kern van Bertem rijkt tot aan de E40. De E411 belast een aantal kernen in het zuidoosten van de regio, nl. Jezus-
Eik, Nieuwland, Zavelborre.  

Er is vooral een overlap te merken ter hoogte van een aantal ringwegen en gewestwegen. De ringwegen rond 
Leuven, Aarschot en Diest doorsnijden deels de kern, rond Tienen is dit vrij beperkt. Verschillende N-wegen 
doorkruisen woonkernen:  
• N2 (Kortenberg, Kessel-Lo, Linden, Bekkenvoort, Webbekom) 
• N3 (Bertem, Tervuren, Terbank, Korbeek-Lo, Boutersem, Roosbeek, Kumtich, Tienen) 
• N4 (Overijse) 
• N10 (Rillaar, Scherpenheuvel-Zichem) 
• N19 (Wesemaal) 
• N21 (Haacht) 
• N26 (Herent) 
• N29 (Tienen) 
• N223 (Sint-Joris-Winge) 
• N253 (Reutenbeek, Overijse, Huldenberg, Neerijse, Korbeel-Dijle) 

 



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 83 

Vlaanderen is sterk verlint, er is heel wat bebouwing aanwezig langsheen soms drukke verbindingswegen. Dit 
zorgt ervoor dat ook buiten de kernen, heel wat inwoners hinder kunnen ondervinden van wegverkeerslawaai. Dit 
is een algemeen aandachtspunt.  

De belangrijkste spoorlijnen in de regio doorkruisen uiteraard ook een aantal kernen:  
• Kortenberg, Veltem-Beisem, Winksele, Herent, Leuven, Kessel-Lo 
• Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee, Heverlee 
• Lovenjoel, Vertrijk, Roosbeek, Kumtich, Tienen, Neerwinden, Landen 
• Wijgmaal, Wespelaar 
• Bovenveld, Wilsele; Wezemaal, Aarschot 
• Testelt 
• Begijnendijk, Ourodenberg 

6.1.1.2 Geluidsactieplannen  

Op basis van de strategische geluidsbelastingskaarten worden, in uitvoering van de Europese richtlijn 
omgevingslawaai (RL 2002/49/EG), geluidsactieplannen opgemaakt voor: 
• Belangrijke wegen 
• Belangrijke spoorwegen 
• Luchthaven Brussel-Nationaal 
• Agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners 

Deze geluidsactieplannen bevatten een overzicht van de bestaande en voorziene maatregelen om 
het omgevingslawaai te beheersen. Ze zijn in eerste instantie gericht op de prioritaire problemen die vastgesteld 
worden op basis van de geluidsbelastingkaarten. De geluidsactieplannen worden in geval van een belangrijke 
ontwikkeling die van invloed is op de geluidssituatie, en in ieder geval om de vijf jaar, geëvalueerd en zo nodig 
aangepast. De meest recente geluidsactieplannen baseren zich op de geluidsbelastingskaarten voor referentiejaar 
2016. Op 7 juni 2019 keurde de Vlaamse Regering de geluidsactieplannen voor belangrijke wegen en belangrijke 
spoorwegen definitief goed.  

6.1.1.2.1 Knelpuntenlijst  

In navolging van het meest recente geluidsactieplan is een knelpuntenlijst opgesteld. Voor wegen met meer dan 3 
miljoen voertuigpassages per jaar werden in deze lijst de meest geluidsbelaste delen weerhouden. Wegdelen met 
meer dan 50 wooneenheden blootgesteld aan de plandrempel van 70 dB Lden werden geselecteerd en aangeduid 
als een “potentieel knelpuntdeel”. Daarnaast werd als criterium gesteld dat prioritaire knelpunten bestaan uit 
minstens tien opeenvolgende potentiële knelpuntdelen. M.a.w. tien of meer aangrenzende wegdelen met telkens 
minstens 50 wooneenheden blootgesteld aan Lden > 70 dB werden samengevoegd tot één prioritair knelpunt. Bij 
benadering hebben deze prioritaire knelpunten dus een lengte van minstens 1 kilometer, in sommige gevallen7 
echter heeft een potentieel knelpuntdeel een lengte kleiner dan 100 m, waardoor de lengte van een prioritair 
knelpunt in sommige gevallen kleiner is dan 1 kilometer. Er werd voor dit criterium gekozen omdat, rekening 
houdend met de kosten en baten, het efficiënter is om bepaalde maatregelen (bv. stillere wegverhardingen en 
geluidsschermen) aan te leggen over grotere afstanden.  

In totaal werden 86 knelpuntlocaties gedetecteerd in Vlaanderen. Enkel de knelpunten onder beheer van AWV 
worden opgenomen door AWV (72 knelpunten). Er zijn in de vervoerregio Leuven geen knelpunten afgelijnd die 
niet onder beheer van AWV vallen (en eventueel opgenomen zouden kunnen worden in dit plan).  

  

 

7 De belangrijke wegen werden opgedeeld in segmenten van 100 m weglengte. Belangrijk om hierbij op te merken 
is dat een weg in de databank een arbitraire lengte kan hebben. Bij het opsplitsen van de weg in een geheel aantal 
veelvouden van 100 m lengte is er bijgevolg ook een stukje wegdeel met een restlengte verschillend van 100 m. 
Voor elk stukje weg werd het aantal wooneenheden blootgesteld aan Lden > 70 dB geteld die zich bevinden binnen 
een buffer van 250 m rond dit wegdeel 
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Binnen de VVR Leuven situeren er zich 6 weerhouden knelpuntlocaties: 
• 2: N4 te Overijse  
• 17: N3 ter hoogte van Terbank 
• 18: N2 ter hoogte van Kortenberg 
• 19: N2 ter hoogte van Kessel-Lo 
• 7: N3 thv Tienen 
• 9: N29 thv Tienen 

 

 

Figuur 6-6: Knelpuntlocaties geluid vervoerregio Leuven (bron: AWV) 

Ter hoogte van knelpunt 7 en 18 voert AWV een actief beleid. De actieve rol houdt in dat voor het doorvoeren van 
de maatregelen een specifiek project zal worden opgestart en hiervoor ook de nodige budgetten zullen worden 
voorzien. De projecten zullen worden opgenomen in het meerjarenprogramma. Mogelijke maatregelen zijn een 
stille wegverharding en snelheidsverlaging.  

Voor de overige 4 knelpunten hanteert AWV een passief beleid. Deze passieve rol houdt in dat bij herstructurering 
of heraanleg van het weggedeelte in de knelpuntzone geluidsmilderende maatregelen zullen meegenomen 
worden.  
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6.1.1.2.2 Nota stille wegverharding 

Nog in navolging van het actieplan werd een ‘nota stille wegverharding’ opgemaakt. Bij heraanleg van hoofd- en 
primaire-I wegen, die werden gekarteerd bij de eerste fase van de uitvoering van de Europese richtlijn 
Omgevingslawaai 2002/49/EG, moet rekening gehouden worden met het criterium ‘stille optie’.  

 

Figuur 6-7: Wegdelen van het hoofd- en primaire I-wegennet (grijs) die in aanmerking komen voor een stille optie (zwart) (bron: 
Departement Omgeving) 

6.1.2 Stiltegebieden 

De kaart met stiltegebieden geeft een overzicht van gebieden met een kwaliteitslabel “Stiltegebied” of “akoestisch 
onderzochte potentiële stiltegebieden” in Vlaanderen. Stiltegebieden zijn gebieden met een relatief laag akoestisch 
geluidsniveau en een aangenaam akoestisch geluidsklimaat. Ze worden hierop beoordeeld op basis van een 
aantal criteria met akoestische basis zoals het maximaal geluidsniveau, het aantal gebiedsvreemde 
geluidsgebeurtenissen en het percentage gebiedsvreemd geluid waargenomen door een onderzoeker. 

Stilte betekent hier niet de totale afwezigheid van geluid maar wel een aangenaam geheel van geluiden. Een 
stiltegebied is dus een gebied met een goede akoestische kwaliteit. Het is een aaneengesloten gebied van enkele 
km² groot dat een landelijk karakter heeft. Natuurlijke geluiden, afkomstig van zowel fauna als flora overheersen. 
Ook geluiden afkomstig van bewoners, bezoekers, landbouw, natuur- of bosbeheer, maken deel uit van het 
geluidsklimaat in een landelijk stiltegebied. Het aantal mechanische geluiden zoals van verkeer of bedrijvigheid zijn 
er beperkt. 
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Figuur 6-8: Stiltegebieden in de vervoerregio (bron: geopunt) 

6.1.3 Luchtkwaliteit    

Transport, en in het bijzonder wegverkeer, draagt voor een belangrijk deel bij aan de luchtverontreinigende 
emissies. De impact van wegverkeer op luchtemissies wordt door drie factoren bepaald: 
• Aantal afgelegde kilometers (hoe minder, hoe beter) 
• Samenstelling van het voertuigenpark (hoe schoner en zuiniger, hoe beter) 
• Snelheid en acceleratie 

Luchtverontreinigende emissies hebben een impact op gezondheid en op onze ecosystemen (natuur). Voor 
gezondheid speelt, naast de hoeveelheid emissies, ook de blootstelling een rol. Hoe verder van de bron, hoe lager 
de blootstelling; hoe meer luchtcirculatie, hoe beter. 

Luchtverontreinigende emissies is een verzamelterm voor de uitstoot van stoffen die bijdragen aan 
luchtverontreiniging. Sommige stoffen worden rechtstreeks in de atmosfeer uitgestoten (primaire polluenten), 
andere worden in de atmosfeer gevormd door chemische reacties tussen deze primaire polluenten (en vormen zo 
de secundaire polluenten). Voor wegverkeer zijn de belangrijkste emissies: 
• Fijn stof: verzamelnaam voor alle fijne stofdeeltjes in de lucht. PM10 zijn bv de stofdeeltjes met een diameter 

van maximum 10 µm. UFP zijn stofdeeltjes kleiner dan 0,1 µm. Naast primair fijn stof (rechtstreeks uitgestoten) 
zit er ook veel secundair fijn stof in de lucht (fijn stof gevormd door andere stoffen). De belangrijkste 
gezondheidsimpact komt van fijn stof in de lucht. 

• NOx (stikstofoxides): deze hebben een impact op de gezondheid en op verzuring en vermesting van de 
natuur; NOx zijn ook een secundaire polluent voor fijn stof.  

• BC (black carbon): zwarte koolstof wordt gevormd bij verbranding en behoort tot de gevaarlijkste fractie van de 
ultrafijne stofdeeltjes. 

De uitstoot van uitlaatgassen van voertuigen en motoren die in de atmosfeer terechtkomen, noemt men uitlaat-
emissies. Daarnaast zijn er ook niet-uitlaatemissies door slijtage van wegdek, banden en remmen. De plaats waar 
de verontreiniging in de atmosfeer terechtkomt, is het emissiepunt. De emissie verspreidt zich door transport in de 
lucht en kan als immissie op mens, dier, plant of gebouw inwerken. Op alle andere plaatsen dan het emissiepunt is 
de luchtkwaliteit de kwaliteit als immissie. Er moet dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen polluenten 
waarvan enkel de emissies (uitstoot) in kaart gebracht moeten worden en polluenten in functie van beoordeling van 
de immissie (luchtkwaliteit) . Bij emissieberekening moet zowel rekening gehouden worden met uitlaatemissies als 
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niet-uitlaatemissies, voornamelijk voor wat fijn stof betreft. De niet-uitlaatemissies zijn, net als de uitlaatemissies, 
opgenomen in de luchtkwaliteit-emissiemodellering. Het gaat hierbij vooral over fijn stof.  

De emissies (uitgedrukt in g/km) vormen een bepaalde concentratie in de lucht (uitgedrukt in µg/m3).  De 
concentratie in de lucht wordt niet alleen bepaald door lokale bronnen, maar ook door de achtergrondconcentratie 
(alle bronnen samen waarin verkeer ook een rol speelt) zoals weergegeven op onderstaande figuur. 

 

Figuur 6-9: Bronnen van luchtemissies (bron: Departement Omgeving)  

Voor NO2 is de lokale bijdrage groter dan voor fijn stof omdat fijn stof voor een belangrijk deel gevormd wordt door 
buitenlandse bronnen. Vlaanderen ‘exporteert’ wel meer verontreinigende stoffen dan dat het ‘importeert’ uit het 
buitenland. De NO2 -concentratie is hierdoor sterker gecorreleerd met verkeer dan de PM10-concentratie. De 
concentraties aan NO2 worden dikwijls als maatstaf gebruikt om de impact van wegverkeer weer te geven. 
Maatregelen die helpen om NO2 te verminderen, verminderen ook de roetuitstoot (BC) van verkeer.  

Luchtverontreiniging kan zich opstapelen in smalle straten met hoge bebouwing waardoor de concentraties daar 
hoger zijn dan elders. Omgekeerd zorgt voldoende luchtcirculatie ervoor dat de concentraties dalen. De 
positionering van de straat ten opzichte van de overheersende windrichting speelt hierbij een rol. Ook bomen 
kunnen een negatieve impact hebben op de luchtcirculatie, bijvoorbeeld wanneer het bladerdek van bomen aan 
beide zijden van de weg elkaar raakt. 

6.1.3.1 Bestaande toestand NO2 

De luchtkwaliteitsdoelstellingen m.b.t. de parameter NO2 zijn momenteel in evolutie. Het WHO hanteerde tot voor 
kort een jaargemiddelde advieswaarde van 40 µg/m³ (WHO Guidelines 2005). De huidige VLAREM-
luchtkwaliteitsnorm is hier nog steeds op gebaseerd. Eind 2017 scherpte het Agentschap Zorg en Gezondheid de 
gezondheidskundige advieswaarde in het kader van milieueffectrapportage al aan naar 20 µg/m³ als 
jaargemiddelde. Het WHO publiceerde intussen in de tweede helft van 2021 nieuwe ‘global air quality guidelines’, 
onder meer voor NO2. Hierin stellen ze een sterk aangescherpte jaargemiddelde advieswaarde voor van 10 µg/m³ 
voor NO2. Deze waarde kan aanzien worden als een no-effect level. Omwille van de grote sprong tussen de oude 
advieswaarde en de nieuwe advieswaarde stelt het WHO 3 ‘interim targets’ voor nl. 40 – 30 – 20 µg/m³ als 
tussendoelstellingen in het streven naar een graduele verbetering van de luchtkwaliteit.  

De luchtkwaliteit t.h.v. het projectgebied kan voor wat betreft de parameters NO2 worden afgeleid van de 
extrapolatiekaarten gepubliceerd door VMM. De jaren 2020 en 2021 worden als een niet representatief beschouwd 
omwille van de COVID pandemie. Daarom werd het jaar 2019 als referentie voor de bestaande situatie gebruikt. 
Deze kaart is weergegeven in Figuur 6-10. Voor de bepaling van de huidige luchtkwaliteit worden deze waarden 
getoetst aan de geldende kwaliteitsdoelstellingen. 

De jaargemiddelde NO2 concentratie schommelde op de meeste landelijke plaatsen in het projectgebied tussen 11 
en 15 μg/m³.  De impact van het wegverkeer is het duidelijkst nabij de Europese snelwegen (E40, E314, E411) en 
in de stadskernen. Dichtbij de autosnelwegen (E40 ten zuiden van Leuven en Tienen, E314 vanaf Leuven tot Diest; 
R0 en E411 in het ZW van het projectgebied) zijn de waarden plaatselijk verhoogd, met pieken tot 40 en 45 μg 
NO2/m³. Andere drukke wegen hebben verhoogde waarden tot 25 μg NO2/m³. In en rond Leuven is de 
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jaargemiddelde achtergrondwaarde verhoogd, nl. tussen 16 en 20 μg/m³. Gelijkaardige achtergrondwaarden 
komen voor in de omgeving van Keerbergen, Tremelo, Haacht en Aarschot en in mindere mate rond Diest en 
Tienen. Ter hoogte van stedelijke wegen en in het bijzonder streetcanyons, kunnen de concentraties oplopen tot of 
net boven 40 µg/m³.  Ten zuiden in het projectgebied zijn een aantal zones met lagere NO2-jaargemiddelden van 
10 μg/m³ of lager. Het betreft bosgebieden (Meerdaalwoud) en afgelegen landelijke gebieden. 

Gelet op de evolutie omtrent de luchtkwaliteitsnorm voor NO2 is de beoordeling niet éénduidig. De VMM-kaarten 
gaan nog uit van een luchtkwaliteitsnorm van 40µg/m³ en kleuren pas boven een concentratie van 40 µg/m³ rood. 
De VMM-kaarten maken anderzijds ook meteen duidelijk dat de nieuwe WHO-advieswaarde van 10 µg/m³ voor 
Vlaanderen nog veraf ligt. Over quasi het volledige grondgebied van Vlaanderen wordt deze waarde momenteel 
nog overschreden.  

  

  
Figuur 6-10: Jaargemiddelde NO2-concentratie (μg/m³)  in 2019 (bron: geopunt) 

In onderstaande figuur wordt de luchtkwaliteitskaart vergeleken met de RURA-kaart met aanduiding van de kernen 
en het wegennet volgens het BAU scenario. Deze vergelijking toont aan dat de luchtkwaliteit niet één op één 
gelinkt is met de wegcategorisering. Ter hoogte van drukkere verkeersassen zijn er lokaal verhoogde waarden 
maar in open gebieden zullen deze concentraties veel sneller kunnen dalen dan in stedelijke omgevingen. Rondom 
Leuven zorgt de grote verstedelijkingsgraad in combinatie met de nabijheid van de E40 en E314 tot hogere NO2-
concentraties. De erg bebouwde stadsring rond Leuven (R23) kent hoge concentraties, net als een aantal 
toegangswegen naar de ring zoals de Diestsesteenweg (N2) en Tiensesteenweg (N3). Streetcanyon-effecten als 
gevolg van lintbebouwing spelen hier een rol. Er is nood aan ventilatie zoals het geval is op de Diestsesteenweg 
tussen de Jan Davidtsstraat en de Wolvendreef.   

De invloed van de agglomeratie Brussel blijft net buiten de vervoerregio.  
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Figuur 6-11: Jaargemiddelde NO2-concentratie (μg/m³)  in 2019 versus RURA-kernen (bron: geopunt) 

6.1.3.2 Bestaande toestand: fijn stof 

NO2 kan als primaire indicator voor de impact van wegverkeer gebruikt worden. In tweede instantie – en rekening 
houdend met de elektrificatie van het wagenpark in de toekomst nog meer – is het van belang naar fijn stof te 
kijken. Bij een doorgedreven elektrificatie zullen de uitlaat-emissies vervallen, de niet-uitlaatemissies van 
voornamelijk fijn stof, blijven echter bestaan.     

In de quick scan zal enkel NO2 als primaire indicator meegenomen worden. Bij de beoordeling van het 
voorkeursalternatief zal ook fijn stof geëvalueerd worden.  

6.1.4 Verkeersveiligheid 

Op zowel korte als middellange termijn is er een gunstige evolutie in het aantal verkeersongevallen in Vlaanderen. 
Dit geldt zowel voor het aantal verkeersslachtoffers, letselongevallen en ongevallen met stoffelijke schade. Volgens 
VIAS is er een dalende trend in het aantal ongevallen met een letsel en het aantal gewonden. Hoewel er een 
dalende trend is in het aantal ongevallen is de daling niet sterk genoeg om de doelstellingen van de Staten-
Generaal van de Verkeersveiligheid te volgen (zie figuur hieronder). 
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Figuur 6-12: Evolutie van het aantal doden 30 dagen in Vlaanderen ten opzichte van de federale doelstellingen van de Staten-
Generaal van de Verkeersveiligheid en ten opzichte van de gewestelijke doelstellingen (2020). Bron: VIAS Statistisch rapport 
2021 – Verkeersongevallen 2020 

In 2021 was er bovendien een toename van het aantal ongevallen ten opzichte van het jaar ervoor. 2021 was net 
zoals 2020 door de coronapandemie nog steeds een atypisch jaar op onze wegen. De vele maatregelen hebben 
zeker een impact gehad op het aantal verkeersslachtoffers. In Vlaanderen waren de cijfers vergelijkbaar aan de 
cijfers voor de coronapandemie. Vooral in ongevallen met lichte vrachtwagens kwamen meer mensen om het 
leven. De toegenomen e-commerce de laatste twee jaar tijdens de coronacrisis met leveringen aan huis heeft die 
impact wellicht vergroot.  

Onderstaande figuur toont de voornaamste ongevalslocaties voor de vervoerregio Leuven uit de periode van 1 
januari 2014 en 20 maart 2020. De gegevens zijn verzameld door de Federale Politie. 87% van de geregistreerde 
ongevallen kennen een nauwkeurige plaatsbepaling en worden weergegeven op de kaart.   

 
Figuur 6-13: Ongevallocaties 1 januari 2014 tot 20 maart 2020 volgens gegevens Federale Politie. Bron: 
https://accidentsflanders.innoconnect.net/ 

https://accidentsflanders.innoconnect.net/
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Hier vallen in de eerste plaats de stedelijke omgeving van Leuven op alsook de hoofdwegen en de N-wegen. Uit de 
achterliggende gegevens blijkt dat de ongevallen de loop van de verkeersintensiteiten volgen tijdens de dag. 

6.1.5 Bestaande infrastructuur voor voetgangers en fietsers 

Het fietsnetwerk van de vervoerregio Leuven bestaat uit fietssnelwegen, het Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk (BFF) en het recreatief fietsroutenetwerk. 

Indien we focussen op woon-werk en woon-schoolverplaatsingen, zijn vooral de fietssnelwegen belangrijk voor de 

langere verplaatsingen (vooral woon-werk) en het BFF als fijnmazig netwerk tussen de kernen en attractiepolen 

van een stad of gemeente. 

In totaal liggen er 15 fietssnelwegen op het grondgebied van de vervoerregio Leuven. Enkele zijn al gerealiseerd, 

maar vele bevatten nog missing links of zijn nog niet gerealiseerd. 

De inrichting van het BFF is niet overal van een degelijk niveau. De laatste update van de realisatiegraad dateert 

van 2012. In de provincie Vlaams-Brabant is 2.286 km ingetekend als BFF route. Tijdens een laatste 

systematische controle door AWV in 2017 werd slechts 61,1% van de opgemeten fietspaden in een behoorlijke of 

betere staat gevonden. Het overige netwerk was onvoldoende. Een aantal links zijn intussen wel al aangepakt. 

6.2 Referentiesituatie 2030 
Voor de referentiesituatie 2030 wordt wat betreft de evolutie van het aantal voertuigkilometer uitgegaan van de 
ontwikkelingen die meegenomen zijn in het verkeersmodel. 

Voor het aspect lucht wordt uitgegaan van de huidige luchtkwaliteit als referentie-achtergrondconcentratie. Voor 
emissieberekeningen zal gebruik gemaakt worden van de emissiefactoren voor 2030.  

In het richtlijnensysteem lucht worden emissiefactoren voor wegverkeersemissies aangereikt voor 2015, 2020, 
2025 en 2030. De emissiefactoren zijn gebaseerd op de vlootsamenstelling vastgelegd in het voorjaar van 2016, in 
het kader van de studie "IMMI 3 : Analyse van de concentratie van NO2 en fijn stof in 2015 en toekomstige jaren" 
die Vito heeft uitgevoerd in opdracht van LNE en latere bijstellingen. De emissiefactoren voor 2030 gaan uit van 
een verlaging van de uitstoot op basis van evoluties in de brandstoftechnologie en gekende euronormen. 

Ter illustratie worden hierna de emissiefactoren voor NO2 voor 2020 en 2030 getoond voor licht verkeer in een 
stedelijke omgeving.  

Tabel 6-1: Emissiefactoren NO2 voor stedelijk licht vervoer voor 2020 versus 2030 (bron: IMPACT) 

Jaar Wegtype Voertuigtype Polluent Snelheid (km/u) EF (g/km) 

2020 U LV NO2 30 0,196645 

2030 U LV NO2 30 0,145101 

2020 U LV NO2 50 0,15693 

2030 U LV NO2 50 0,117105 

2020 U LV NO2 70 0,143813 

2030 U LV NO2 70 0,107288 

 

Voor het aspect geluid wordt uitgegaan van de bestaande situatie als referentie.  
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6.3 Synthese van de referentiesituatie 
 

  positief  negatief  

  sterktes  zwaktes   

vandaag/ huidige 

toestand  

De luchtkwaliteit is gedetailleerd in kaart gebracht, 

met aandacht voor lokale effecten zoals 

streetcanyons.  

 

Er zijn 3 potentiële stiltegebieden afgebakend in 

de regio.  

 

De regio bevat nog veel openruimtegebieden.  

De geluidskwaliteit is niet gedetailleerd gekend, 

enkel de belangrijkste wegen en spoorwegen 

werden gemodelleerd, dit kan een vertekend beeld 

geven van de werkelijkheid.  

Vlaanderen is sterk verlint, waardoor streetcanyon-

effecten (geluid en lucht) zelfs in buitenstedelijke 

gebieden kunnen spelen.  

Nog geen juridisch kader voor wegverkeernomen 

en spoorwegnormen.  

Deel van het gebied is sterk verstoord door 

geluidshinder door luchtvaart.  

  opportuniteiten  risico's  

toekomstig/ 

referentie 2030  

Het wagenpark vergroent onder invloed van 

bestaande beleidsinitiatieven en vanuit de 

marktvraag. Dit zal de luchtkwaliteit ten goede 

komen. 

De elektrificatie van het wagenpark zal binnen de 

bebouwde kom tot een vermindering van de 

geluidsbelasting zorgen.  

Het verlagen van snelheden in stedelijke omgeving 

neemt toe (vb uitbreiding zone 30).  

Tegen 2030 wordt een duidelijker wettelijk kader 

verwacht m.b.t. wegverkeer- en spoorwegnormen.  

Geluidshinder is (nog) geen parameter bij het 

bepalen van bouwrechten, bouwen kan nog in 

luidruchtige omgevingen.  

De elektrificatie biedt een antwoord op een aantal 

milieuproblemen (luchtkwaliteit, klimaat) maar kan 

daardoor de incentive om minder 

voertuigkilometers te rijden verzwakken en andere 

problematieken versterken (geluid op hoger 

wegennet, verkeersveiligheid, 

verkeersleefbaarheid).   

De geluids- en luchtimpact van nieuwere 

aandrijvingen (waterstof, andere?) is niet goed 

gekend.  

6.4 Relevante beleidsdoelstellingen  

6.4.1 Beleidsambities 2030 

Wat betreft geluid wordt algemeen gesteld dat er geen achteruitgang mag zijn van het geluidsklimaat in de 
vervoerregio. Er is geen concrete doelstelling voor 2030.  

Het Luchtbeleidsplan streeft ernaar zo snel mogelijk altijd en overal aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen. Op 
middellange termijn (2030) streeft het Luchtbeleidsplan er naar om in 2030 de gezondheidsimpact door 
blootstelling aan PM2,5 te halveren ten opzichte van 2005, het aantal mensen dat woont op een locatie waar de 
jaargemiddelde NO2-concentratie hoger is dan 20 µg/m³ in elke gemeente te halveren ten opzichte van 2016. Om 
dit te kunnen bereiken werden zowel in het Luchtbeleidsplan 2030 als het Klimaatbeleidsplan 2030 onderstaande 
sectorale doelstellingen opgenomen: 

• Het aantal voertuigkilometers over de weg daalt tot 51,6 miljard in 2030 
• daling van 15% t.o.v. 2015 voor personenwagens en bestelwagens  
• beperking van de toename tot maximaal 14% voor vrachtwagens 

• voor de vervoerregio Leuven werd dit vertaald naar onderstaande concrete doelstelling: max. 4,3 
miljard km licht vervoer, 0,5 miljard km zwaar vervoer 

• In het woon-werkverkeer neemt het aandeel duurzame modi toe tot minstens 40% (het autogebruik 
bedraagt maximaal 60%) 

• In de sterk verstedelijkte vervoerregio’s Antwerpen, Gent en de Vlaamse rand bedraagt het 
aandeel duurzame modi minstens 50% 
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• Verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers goederen van weg naar spoor en binnenvaart tegen 
2030 

Daarnaast streven beiden plannen naar een vergroening van het voertuigenpark (o.a. 50% nieuwe zero-
emissiewagens) en beoogt het Luchtbeleidsplan ook de huidige verschillen tussen de beoogde en reële 
milieuprestaties van wagens zo snel mogelijk weg te werken. Deze doelstelling geldt niet op niveau van de 
vervoerregio maar op Vlaamse niveau. De vergroening van het wagenpark zal voornamelijk door Vlaamse 
maatregelen moeten worden aangestuurd. 

De verschuiving in de modal split wordt meegenomen in de algemene evaluatie van de luchtkwaliteit. De 
verschuiving van goederen van weg naar spoor en binnenvaart wordt meegenomen maar wordt op zich niet als 
kerndoelstelling gesteld aangezien dit eerder op Vlaams niveau wordt aangestuurd (projecten De Vlaamse 
Waterweg, Infrabel, NMBS).  De doelstellingen m.b.t. het aantal voertuigkilometers, NO2 en PM2,5 worden wel als 
beoordelingskader beschouwd.  

Het Vlaams Verkeersveiligheidsplan streeft naar een afname van 50% tov 2019 inzake verkeersdoden, 
verkeersongevallen met zwaargewonden, letselongevallen, dode en zwaargewonde fietsers, dode en 
zwaargewonde voetgangers, doden en zwaargewonden bij ongevallen met jonge autobestuurders tegen 2030.  

De World Health Organisation definieert gezondheid als een ‘toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk welzijn en niet louter de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’. Deze definitie 
benadert gezondheid in brede zin en neemt zowel fysieke als sociale en mentale aspecten mee. Meer beweging is 
één van de eenvoudigste veranderingen in levensstijl om je gezondheid te verbeteren.  Er zijn hieromtrent geen 
concrete Vlaamse beleidsdoelstellingen geformuleerd, desalniettemin wordt het verbeteren van het fysiek en 
mentaal welzijn als een relevante doelstelling binnen de thematiek ‘mens’ weerhouden.  

6.4.2 Verdere ontwikkelingen en doorkijk  

Op lange termijn (2050) is het de ambitie omtrent geluid om het omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 
Daarbij wordt ernaar gestreefd dat er geen significante negatieve invloed heeft op de gezondheid van haar 
bewoners. Meer nog, de ambitie is er om een leefomgeving te creëren die een positieve invloed heeft op de 
gezondheid en die gezond gedrag stimuleert. De aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie van 
oktober 2018 zijn daarbij richtinggevend. De WGO-richtlijn geluid bevat aanbevolen grenswaarden die bepaald zijn 
op basis van het geluidniveau waarbij 10% van de mensen 'ernstig gehinderd' is. Omdat de hindergevoeligheid 
voor weg- en spoorverkeer niet hetzelfde is, zijn voor beide afzonderlijke richtwaarden opgesteld: 

WGO-normen geluid (2018) Lden Lnight 

Weglawaai 53 dB(A) 45 dB(A) 

Spoorlawaai 54 dB(A) 44 dB(A) 

 

Wat betreft de luchtkwaliteit bevat het Vlaams Luchtbeleidsplan ook ambities richting 2050. Luchtvervuiling door 
antropogene bronnen, zoals industrie, landbouw en verkeer wordt tegen 2050 drastisch teruggedrongen. Het 
streven is dat luchtkwaliteit in Vlaanderen geen significante negatieve invloed heeft op de gezondheid van haar 
bewoners, zoals die door de WGO ingeschat wordt. De Vlaamse mobiliteitsvisie voegt daaraan toe dat er tegen 
2050 geen vervoersemissies meer zijn.  

Tegen 2050 wordt gestreefd naar nul verkeersdoden of verkeersongevallen met zwaargewonden over alle modi 
(i.e. het zogenaamde vision zero). Het aantal letselongevallen moet tegen 2050 met 87,5% dalen tov 2019 (Vlaams 
Verkeersveiligheidsplan).  
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6.4.3 Kerndoelstellingen  

Hieruit leiden we onderstaande kerndoelstellingen af voor het thema mens:  

Tabel 6-2: Kerndoelstellingen thema mens 

Kerndoelstellingen 

1 

Het aantal voertuigkilometers over de weg daalt in de vervoerregio Leuven naar max. 4,3 miljard km 
licht vervoer, 0,5 miljard km zwaar vervoer in 2030.  Dit met als doel het aantal mensen dat woont op 
een locatie waar de jaargemiddelde NO2-concentratie hoger is dan 20 µg/m³ in elke gemeente te 
halveren ten opzichte van 2016, en de gezondheidsimpact door blootstelling aan PM2,5 te halveren ten 
opzichte van 2005. 

2 
Tegen 2050 is het de ambitie om het omgevingslawaai drastisch terug te dringen. Daarbij wordt 
ernaar gestreefd dat er geen significante negatieve invloed meer is op de gezondheid van de 
bewoners. 

3 
Het aantal verkeersdoden, verkeersongevallen met zwaargewonden, letselongevallen, dode en 
zwaargewonde fietsers, dode en zwaargewonde voetgangers, doden en zwaargewonden bij 
ongevallen met jonge autobestuurders daalt tegen 2030 met 50% t.o.v. 2019. 

4 Een actieve levensstijl wordt bevorderd ten behoeve van het fysiek en mentaal welzijn. 
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6.5 Toetsingskader 

beleidsdoelstelling 

Het aantal voertuigkilometers over de weg daalt naar max. 4,3 miljard km licht 
vervoer, 0,5 miljard km zwaar vervoer in 2030.  Dit met als doel het aantal mensen 
dat woont op een locatie waar de jaargemiddelde NO2-concentratie hoger is dan 20 
µg/m³ in elke gemeente te halveren ten opzichte van 2016, en de gezondheidsimpact 
door blootstelling aan PM2,5 te halveren ten opzichte van 2005. 

effectgroep(en) luchtkwaliteit 

meegenomen in quick 
scan? 

ja 

indicatoren quick scan 
Wijziging verkeersvolume wegverkeer op stedelijke wegen, landelijke wegen en 
snelwegen voor licht vervoer en zwaar vervoer.  

indicatoren sMER 
De indicatoren van de quick scan worden verder vertaald naar NO2 en PM2,5 aan de 
hand van algemene emissiefactoren.   

methodiek/ gegevens en 
informatiebronnen 

In de quick scan zal gekeken worden op het niveau van kernen volgens het 
Ruimterapport Vlaanderen voor de inventarisatie van de stedelijke wegen, daarnaast 
naar snelwegen via de categorie ‘hoofdwegen’ en landelijke wegen (rest).  

Het onderscheid tussen deze 3 wegtypes is relevant aangezien deze 3 wegtypes elk 
eigen emissiefactoren hebben. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen zwaar 
vervoer en licht vervoer. De emissiefactoren verschillen daarnaast nog afhankelijk van 
het snelheidsregime op de beschouwde wegen. 

De resultaten van deze inventarisatie volgens stedelijk/snelweg/landelijk en zwaar 
vervoer/licht vervoer worden getoetst ten aanzien van de doelstellingen m.b.t. het 
aantal afgelegde voertuigkilometers voor 2030.  

Een verdere detaillering naar actuele snelheden op de betrokken wegen wordt op het 
niveau van de quick scan nog niet gemaakt. Het vermenigvuldigen van de 
voertuigkilometers in alle scenario’s met een emissiefactor voor een veralgemeende 
snelheid (vb. 50 km/u voor stedelijk, 90km/u voor snelweg ZV, 110 km/u voor snelweg 
LV) zal immers dezelfde verhoudingen weergeven. De beoordeling op niveau van de 
voertuigkilometers is dus indicatief voor de impact m.b.t. NO2 en biedt voldoende 
informatie om de scenario’s onderling te kunnen vergelijken. De doelstelling m.b.t. het 
aantal voertuigkilometers is afgeleid uit de doelstelling m.b.t. NO2 en kan dus gebruikt 
worden – in een eerste screening – om de afstand tot de doelstelling te toetsen.  

In het sMER zal dit verder verfijnd worden en zal de vertaling naar NO2 en PM2,5-
emissies gemaakt worden op het niveau van de categorieën zoals hoger vermeld (3 
wegtypes, ZV/LV). Deze berekening wordt op een kaart gevisualiseerd per 
wegsegment. Er worden geen verspreidingsberekeningen aan de hand van een model 
uitgevoerd op het niveau van de vervoerregio. De resultaten van deze berekeningen 
zijn dus als semi-kwantitatief te beschouwen en worden verder door de deskundige 
kwalitatief geïnterpreteerd en beoordeeld. Er dient rekening mee gehouden dat via 
deze semikwantitatieve methodiek streetcanyon-effecten niet tot uiting komen, 
aangezien er geen rekening gehouden wordt met de lokale opbouw van de straat 
(afstand/type/hoogte bebouwing, bomen, hoogteligging vd weg..). Dit wordt 
meegenomen in de kwalitatieve beoordeling.  

Mochten er zich toch specifieke situaties voordoen waarbij gevreesd wordt dat deze 
semikwantitatieve beoordeling tekortschiet, zal geval per geval geëvalueerd worden of 
modellering een meerwaarde kan bieden. Dergelijke modellering is zeer datagedreven 
en dus enkel wenselijk indien het een meerwaarde betekent voor de analyse op het 
strategische niveau.   
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Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

Een belangrijke variabele is de evolutie van de voertuigvloot. In een 
gevoeligheidsanalyse zal kwalitatief nagegaan worden wat de impact van externe 
factoren op de beoordeling is.  

 

beleidsdoelstelling 
Tegen 2050 is het de ambitie om het omgevingslawaai drastisch terug te dringen. 
Daarbij wordt ernaar gestreefd dat er geen significante negatieve invloed heeft op de 
gezondheid van haar bewoners. 

effectgroep(en) geluidshinder 

meegenomen in quick 
scan? 

ja 

indicatoren quick scan 

• Toe- of afname van snelheid met min. 10 km/u 
• Toename van verkeersvolume met min. 25% of afname van verkeersvolume met 

min. 20%  

indicatoren sMER De indicatoren uit de quick scan worden behouden maar diepgaander uitgewerkt. 

methodiek/ gegevens en 
informatiebronnen 

Snelheid en verkeersvolume zijn twee belangrijke factoren die het omgevingsgeluid 
afkomstig van wegverkeer bepalen. Ze worden als indicator gebruikt om potentiële 
knelpunten te detecteren. Dit gebeurt in eerste instantie op screeningsniveau in de 
quick scan. De resultaten worden gevisualiseerd op kaart. Deze benadering wordt als 
semikwantitatief beschouwd, de interpretatie van de resultaten gebeurt op een 
kwalitatieve manier door de deskundige.  
Naast snelheid en verkeersvolume spelen andere factoren, voornamelijk 
omgevingsfactoren, ook een rol (type wegdek, afscherming, bodemabsorptie…). Om 
deze in rekening te kunnen brengen is een gevalideerd geluidsmodel nodig. Op 
strategisch niveau is dit niet gewenst, aangezien dit onvermijdelijk leidt tot het 
inzoomen op details die slechts een deel van het besluit vertegenwoordigen.  
Mochten er zich toch specifieke situaties voordoen waarbij gevreesd wordt dat deze 
semikwantitatieve beoordeling tekortschiet, zal geval per geval geëvalueerd worden 
of modellering een meerwaarde kan bieden. Dergelijke modellering is zeer 
datagedreven en vereist een validatie met omgevingsmetingen. Dit is dus enkel 
wenselijk indien het een meerwaarde betekent voor de analyse op het strategische 
niveau.   

Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

De vergroening van de voertuigvloot (elektrificatie, andere) zal een impact hebben op 
het geluid. Dit wordt kwalitatief besproken in het sMER aan de hand van een 
gevoeligheidsanalyse.  
De beoordeling wordt getoetst ten aanzien van variatie in deze indicator: wijzigt de 
beoordeling sterk bij een scenario met verregaande vergroening, komen er 
knelpunten bij, vallen er weg?... 
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beleidsdoelstelling 

Afname van 50% tov 2019 inzake verkeersdoden, verkeersongevallen met 
zwaargewonden, letselongevallen, dode en zwaargewonde fietsers, dode en 
zwaargewonde voetgangers, doden en zwaargewonden bij ongevallen met jonge 
autobestuurders. (Vlaams Verkeersveiligheidsplan).  
Een geïntegreerd Vlaams netwerk van hoogkwalitatieve, brede en verkeersveilige 
fietspaden en -snelwegen verbindt woonkernen, scholen en belangrijke 
tewerkstellingspolen en speelt zo optimaal in op het hoog potentieel aan fietsgebruik 
voor woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen 

effectgroep(en) Verkeersveiligheid- en leefbaarheid 

meegenomen in quick 
scan? 

nee 

indicatoren quick scan  Nvt  

indicatoren sMER Wijziging van kwaliteit verkeersinfrastructuur en kruisingen (conflictvrij / ongelijkvloers) 

  

- Wijziging snelheid en verkeersvolume personen- en vrachtverkeer in omgevingen met 
groot aantal kwetsbare weggebruikers 
- Wijziging van kwaliteit verkeersinfrastructuur en kruisingen (conflictvrij/ongelijkvloers) 
- Mate waarin verkeersstromen worden gescheiden en ontvlecht 
- Ligging en conformiteit van fietspaden 

methodiek/ gegevens 
en informatiebronnen 

De objectieve verkeersveiligheid is de graad van (on)veiligheid van het verkeer zoals die 
door objectieve maatstaven kan worden bevestigd. Meestal zijn deze maatstaven het 
aantal 
ongevallen of aantal slachtoffers binnen een bepaalde periode. Aangezien deze 
aantallen niet kunnen worden berekend en observatie onmogelijk is zonder dat het plan 
wordt 
uitgevoerd, zullen we indicatoren gebruiken die een direct invloed hebben op de 
(on)veiligheid. We zullen hier gebruik maken van de doorrekeningen met het 
verkeersmodel om de gereden voertuigkilometers  in de RuRa-kernen te beschouwen, 
aangezien dit de kernen zijn met woonconcentraties. Hierbij wordt een onderscheid 
tussen auto’s en vrachtwagens, aangezien de laatste een grotere impact hebben op de 
veiligheid. Deze zelfde indicator geeft ook een indicatie voor de verkeersleefbaarheid. 
  
Bijkomend wordt voor dezelfde kernen een eventuele wijziging in snelheid bekeken. 
Relevant is de V85 snelheid, de snelheid waarmee 85% van het verkeer passeert. 
Omdat het hier een toekomstsituatie betreft, maken we gebruik van de toegelaten 
snelheid. Een hogere snelheid leidt tot een negatievere beoordeling, maar ook de 
inrichting van de weg kan van invloed zijn op de verkeersveiligheid.  
De kwaliteit van de verkeersinfrastructuur en kruisingen zullen daarom ook worden 
beoordeeld, maar op een kwalitatieve manier.  
 
Ook de mate waarin verkeersstromen worden gescheiden en ontvlecht wordt 
grotendeels kwalitatief beschouwd. Hierbij zullen de verkeerscijfers rond auto- en 
vrachtstromen wel worden gebruikt ter aanvulling van de kwalitatieve gegevens. 
 
Voor de ligging conformiteit van de fietspaden wordt vooral gefocust op BFF routes en 
fietssnelwegen, aangezien deze vooral gebruikt zullen worden voor functionele 
verplaatsingen voor woon-werk en woon-school. Lokale routes zijn hier uiteraard ook 
van tel, maar gezien het regionale karakter van het plan kan dit niet in het kleinste detail 
worden besproken. Er wordt verder gebouwd op de analyse die bij thema Ruimte 
gebeurt in functie van bereikbaarheid van bedrijventerreinen en woongebieden (incl. 
scholen). Bijkomend wordt er ook beoordeeld in hoeverre deze fietspaden al dan niet 
conform zijn met de vereisten van het vademecum fietsvoorzieningen. Hierbij wordt 
vooral gefocust op de veranderingen ten opzichte van het referentiescenario. 
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Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

We voorzien voor dit aspect geen gevoeligheidsanalyse. Mogelijk worden er wel 
aspecten besproken die nog bijkomende impact kunnen hebben, en nog niet als 
dusdanig in het plan werden opgenomen. 

 

beleidsdoelstelling Een actieve levensstijl wordt bevorderd ten behoeve van het fysiek en mentaal welzijn. 

effectgroep(en) fysiek en mentaal welzijn 

meegenomen in quick 
scan? 

nee 

indicatoren quick scan / 

indicatoren sMER Mate waarin het plan een actieve levensstijl bevordert (verplaatsingen te voet of per fiets). 

methodiek/ gegevens 
en informatiebronnen 

De walkability score van een buurt geeft aan welke mate er meer of minder actieve 
verplaatsingen (in eerste instantie voor voetgangers, in tweede orde ook fietsers) er in die 
buurt te verwachten zijn. Het is een relatieve score die buurten scoort ten opzichte van 
andere buurten in Vlaanderen en Brussel. Inwoners van buurten met een hoge walkability 
bewegen meer en zo daalt ook het autogebruik. Bovendien hebben volwassenen in deze 
buurten betere bloeddrukwaarden. Daarnaast is er een sterkere lokale economie mogelijk 
en zijn er minder kosten voor openbaar vervoer. In buurten die hoog scoren kan ingezet 
worden op verbetering voetgangersinfrastructuur, in buurten die laag scoren is meer 
selectiviteit aangewezen. 
De nodige infrastructuur voor de ‘actieve’ vervoersmodi neemt bovendien minder ruimte 
in dan die voor privéwagens, ruimte die dan voor andere doeleinden kan worden ingezet. 
 
Enerzijds zal de modal shift gebruikt worden om de evolutie in ‘walkability score ‘ in te 
schatten. Anderzijds zal meer actieve beweging ook vanzelfsprekender zijn als er oog is 
voor kernversterking, nabijheid en voldoende functiemix zodat de autoafhankelijkheid kan 
dalen. 

Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

We voorzien voor dit aspect geen gevoeligheidsanalyse. 
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7 Thema biodiversiteit 

7.1 Actuele toestand 
Het noorden van de vervoerregio Leuven behoort tot de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien (pleistoceen 
riviervalleiendistrict), de ecoregio van de cuesta’s (Oostelijk zandig Booms cuestadictrict) en de ecoregio van de 
Kempen (Zuid-Kempisch heuveldistrict). Het midden wordt gekenmerkt door de ecoregio van de Midden-Vlaamse 
overgangsgebieden (Vochtig Beneden-Dijledistrict) en de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone (Brabants 
Diestiaanheuvelruggendistrict, Velpe-Getedistict, Droog Boven-Dijledistrict en het Brabants lemig heuveldistrict). 
Het uiterste zuidoosten bevindt zich in de ecoregio van de krijt-leemgebieden (Golvend Haspengouws leemdistrict). 

Het Pleistoceen riviervalleiendistrict bestaat uit een laaggelegen vlakte met een sterkt vertakt hydrografisch net. Er 
is een microreliëf aanwezig dat bestaat uit een afwisseling van Tertiaire getuigenheuvels, komgronden, 
oeverwallen en duinen. Het grondwater bevindt zich op geringe diepte en in de valleien vinden we talrijke 
kwelgebieden terug. We vinden er voornamelijk zand-, lemig zand- en licht zandleemgronden en alluviale gronden 
(Couvreur et al., 2004). 

Het zandlemig Booms cuestadistrict wordt getypeerd door weinig uitgesproken cuesta’s, die vrij vlak zijn met 
plaatselijk microreliëf door kleiheuveltjes en dekzandophopingen en wordt doorsneden door het Scheldebekken. 
Verder wordt het ecodistrict getypeerd door het frequent voorkomen van stuwwatertafels en overwegend matig 
natte (licht) zandlemige bodems (Sevenant et al., 2002; Couvreur et al., 2004). 

Het Zuid-Kempisch heuveldistrict is een reliëfrijk gebied is met zandige bodems op erosiebestendige 
ijzerzandsteenheuvels waartussen brede moerassige valleien voorkomen, vaak met ijzerrijke kwel in die valleien. 

Het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict is een zeer reliëfrijk gebied met langgerekte ruggen van 
erosiebestendige ijzerzandsteenheuvels, afgewisseld met brede moerassige valleien. Er treedt intense infiltratie op 
in de heuvels en ijzerrijke kwel in de valleien. 

In de quick scan wordt gefocused op de natuurgebieden binnen de grenzen van het plangebied Vervoerregio 
Leuven. De natuurgebieden in Wallonië en Brussel die door ingrepen van het project mogelijk ook kunnen 
beïnvloed worden, zullen in de volgende fase (sMER) bekeken worden. 

7.1.1 Situering natuurgebieden 

SBZ- en VEN gebieden 

Een situering van de speciale beschermingszones (SBZ-V en SBZ-H) en VEN-gebieden is terug te vinden op 
Figuur 7-1, Figuur 7-2 en Figuur 7-3. De gedetailleerde kaarten (met benaming) worden gegeven in Bijlage 1. Het 
overzicht van deze beschermde natuurgebieden wordt opgelijst in onderstaande Tabel 7-1, Tabel 7-2 en Tabel 7-3.  
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Figuur 7-1 : Situering van de Habitatrichtlijngebieden in de Vervoerregio Leuven (donkergroen) 

 
Figuur 7-2 : Situering van de Vogelrichtlijngebieden in de Vervoerregio Leuven (lichtblauw) 
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Figuur 7-3 : Situering van de VEN-gebieden in de Vervoerregio Leuven (paars, roze) 

 

Tabel 7-1 : Overzicht van de Habitatrichtlijngebieden in de Vervoerregio Leuven 

Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) 

Naam 
Oppervlakte in de vervoerregio 
(ha) 

Aantal 
deelgebieden 

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 737 6 

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en 
Goor 

485 1 

Demervallei 4223 18 

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en 
moerasgebieden 

4068 21 

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen 2244 22 

Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem 934 3 

Zoniënwoud 2761 4 

totaal 15452 75 
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Tabel 7-2 : Overzicht van de Vogelrichtlijngebieden in de Vervoerregio Leuven 

Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) 

Naam Oppervlakte in de vervoerregio (ha) Aantal deelgebieden 

De Demervallei 2917  

De Dijlevallei 1237  

totaal 4154  

 

Tabel 7-3 : Overzicht van de VEN-gebieden in de Vervoerregio Leuven 

VEN-gebieden 

Naam 
Oppervlakte in de vervoerregio 
(ha) 

Aantal 
deelgebieden 

De Begijnenbeekvallei 82 2 

De Bossen van Averbode 285 1 

De Broekelei-Zegbroek-Tremelo 595 2 

De Demervallei ten westen van Aarschot 670 2 

De Dijlevallei 1526 1 

De Dijlevallei tussen Boortmeerbeek en Mechelen 31 1 

De Eikelberg, Wijngaardberg, Beninksberg en 's 
Hertogenheide 

283 1 

De Getevallei te Geetbets 72 1 

De Hoegaardse valleien 261 1 

De IJsevallei 145 1 

De Langdonken 116 1 

De Molenbeek - Mollendaalbeek 160 1 

De Vallei van de Drie Beken 599 2 

De Vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en 
Wespelaar 

319 1 

De Vallei van de Tieltse Motte 123 1 
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VEN-gebieden 

Naam 
Oppervlakte in de vervoerregio 
(ha) 

Aantal 
deelgebieden 

De Velpevallei 195 1 

De Wingevallei 672 10 

De Zuurbemde 63 1 

Demervallei ten oosten van Aarschot 1309 2 

Golfterrein Keerbergen Golf Club 35 1 

Golfterrein Winge 78 1 

Het Bertembos-Grevensbos 272 1 

Het Heibos-Schrabaardebos 57 1 

Het Klein en Groot Begijnbos 63 1 

Het Langenbos - Bruulbos - Weterbeek 100 1 

Het Meerdaalwoud 1692 3 

Het Rot- , Gorenbroek en Diesters Broek 54 2 

Het Torfbroek-Silsombos-Kastanjebos 516 1 

Het Vinne 164 3 

Het Walenbos 434 1 

Het Wijgmaalbroek - Kwellenberg - Gevel 229 2 

Het Wissebos 22 1 

Het Zoniënwoud 1106 1 

Natuurverweving VSGB 60 1 

Schelfheide 29 1 

VSGB 3 1 

Totaal 12418 56 
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Een overzicht van de specifieke natuurdoelen en de instandhoudingsdoelstelling horende bij de SBZ gebieden zal 
besproken worden in de Passende Beoordeling, die toegevoegd zal worden in de volgende fase (sMER). Hierna 
wordt een beknopte situering en beschrijving gegeven van de relevante Speciale Beschermingszones en VEN-
gebieden binnen het studiegebied. 

Het Zoniënwoud 

Het is een uitgestrekt woud aan de rand van Brussel, dat op het grondgebied van de drie Belgische gewesten ligt. 
Het Zoniënwoud is een aaneengesloten bos van ca. 4.400 hectare, dat vooral bekend is om zijn oude 
beukenbossen. Het is er bijzonder heuvelachtig, afgewisseld door open plekken en de IJsevallei met vijvers. Deze 
groene long wordt gemarkeerd door plotse overgangen naar infrastructuur en bewoning.  

Onder de beuken is er weinig ondergroei, maar varens voelen zich er prima thuis en op meer lichtrijke plaatsen 
groeien tapijten van onder meer bosanemonen, boshyacinten, zachte witbol en gierstgras. Onder de eiken vind je 
wel een rijkere kruidlaag, die bestaat uit speenkruid, bosviooltje, sleutelbloem en gele dovenetel... In het 
Zoniënwoud komen zeldzame planten voor zoals eenbes, lievevrouwebedstro, rapunzel en sommige wilde 
orchideeën. 

De uitgestrektheid van het Zoniënwoud biedt levensruimte aan heel wat dieren. Vandaag zijn er nog een 80-tal 
reeën. Voor hen zijn vooral het verkeer en loslopende honden een bedreiging. De wolf verdween er in de loop van 
de 19e eeuw. Vossen en everzwijnen vonden opnieuw de weg naar het woud. De kleine roofdieren zoals bunzing, 
hermelijn en wezel worden sporadisch waargenomen. Hazen en fazanten worden zeldzaam omdat de velden rond 
het bos, hun voedselplaatsen, verdwijnen. Wilde konijnen en roodbruine Europese eekhoorns komen er vaak voor, 
en ook heel wat vogels. Kraaien, eksters, gaaien, spreeuwen en merels scheren door het luchtruim terwijl 
zangvogeltjes als tuinfluiter, zwartkom, fitis, tjiftjaf en winterkoninkje het struikgewas verkiezen. 

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden 

Dit gebied ligt ten zuiden van Leuven en bestaat uit grote boscomplexen en uitgestrekte vallei-natuur. De Dijlevallei 
is een brede, diep ingesneden vallei met een natuurlijk kronkelende rivier die regelmatig overstroomt. In de valleien 
is er een afwisseling van natte bossen, vijvers en moerassen. Ongeveer drie kwart van het gebied bestaat uit bos, 
voornamelijk op de hoger gelegen plateaus en op de hellingen. Het grootste bos is Meerdaalwoud en Heverleebos, 
dat gekenmerkt wordt door zijn uitgestrekte eiken- en beukenbossen en monumentale dreven. 

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen 

Dit gebied ligt ten oosten van Leuven en ten zuiden van de E314. De riviertjes Winge en Motte vormen de 
levensader van het gebied, met als grootste bos het Walenbos. De Wingevallei waaiert naar het zuiden uit in een 
opeenvolging van kleinere natuurparels zoals Koebos in Pellenberg en de vallei van de Molenbeek. Het Meldertbos 
in Hoegaarden is het meest zuidelijke deelgebied. 

Het sterk uitgesproken reliëf van het gebied, typisch voor het Hageland, zorgt voor een grote variatie aan bossen, 
heide, grasland, planten en dieren. Typisch voor de ruime omgeving van de Winge en de Motte zijn de 
Diestiaanheuvels en brede valleien. Het meest zuidelijke deel ligt in de leemplateaus. De Diestiaanheuvels zijn de 
zandbanken die overbleven toen de Diestiaanzee zich 7 miljoen jaar geleden terugtrok. Zodra de zandbank in 
contact kwam met de lucht oxideerde het ijzer en klitte het zand samen tot een harde, roestbruine ijzerzandsteen. 

Demervallei 

De Demervallei ligt ruwweg op de grens tussen de Kempen en het Hageland. De centrale as is de rivier de Demer, 
van Hasselt tot aan de samenvloeiing met de Dijle in Werchter. Het gebied van meer dan 6000 ha bestaat uit een 
netwerk van 21 grote en kleine deelgebieden, met als bekendste Averbode Bos en Heide. 

De Demervallei is een brede, diep ingesneden vallei met een natuurlijk kronkelende (meanderende) rivier, 
uitgestrekte moerasgebieden, graslanden en bossen. De zuidzijde van het gebied is afgebakend door een reeks 
zandsteenheuvels (Diestiaanheuvels), die typisch zijn voor het Hageland, terwijl het reliëf aan de noordelijke 
valleiflank relatief zacht verloopt en een aantal landduinen bevat. De afwisseling in reliëf, bodem, water en licht 
(abiotiek) heeft zijn invloed op planten en dieren (biotiek). Het landschap kan dus sterk verschillen afhankelijk van 
de locatie. 
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Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 

Het Habitatrichtlijngebied Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw ligt in het zuiden van de provincies Limburg 
en deels Vlaams-Brabant. De totale oppervlakte bedraagt 2604 ha, maar het is in feite een verzameling van 24 
kleinere gebiedjes verspreid over een grote oppervlakte. De belangrijkste natuurelementen zijn: grote bossen 
omgeven door soortenrijke graslanden, het bocagelandschap met kalkrijke graslanden en de soms snelstromende 
beken met een bijzondere visfauna. Het Vinne in Zoutleeuw is een groot binnenmeer dat vooral voor vogels een 
belangrijke trekpleister is. 

Het gebied is opgedeeld in 3 streken, nl. Droog-Haspengouw, Vochtig-Haspengouw (Limburg) en Hageland 
(Vlaams-Brabant). Typisch voor deze gebieden zijn de oude boscomplexen op de toppen van de heuvels, zoals het 
Klein en Groot Begijnbos en Zwartaarde-Duras. In combinatie met de omliggende soortenrijke graslanden, vaak in 
de beekvalleien, zijn dit de meest waardevolle en te behouden natuurkernen. Vaak liggen deze kernen van elkaar 
gescheiden in een zeer soortenarm landbouwlandschap. Hier en daar, op hellingen die te steil zijn om te 
bewerken, komen door de kalkrijke ondergrond nog waardevolle graslanden voor. Ook is er een groot meer “het 
Vinne” gelegen in Zoutleeuw. 

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor 

De vallei van de Grote Nete, in het zuidoosten van de provincie Antwerpen, bestaat uit een valleigebied dat zich 
uitstrekt van de bron tot de middenloop van de Grote Nete. Ook de aanliggende rivierduinen, enkele boskernen en 
de depressies van de Langdonken en het Goor behoren tot het gebied. 

Het landschap bestaat uit heide, graslanden, bossen en moerassen. De Grote Nete en haar vallei vormen de 
ruggengraat en het belangrijkste verbindingselement. Er is zeer weinig bewoning of intensieve landbouw in de 
vallei en de rivier heeft op veel plaatsen een goede structuur en waterkwaliteit. Op de rivierduinen komt plaatselijk 
nog heide voor. In sommige heidelandschappen is de kwaliteit sterk achteruitgegaan en is herstelbeheer nodig. De 
kwaliteit van de bossen is momenteel niet zo goed: te weinig aaneengesloten stukken, te veel uitheemse soorten 
en een tekort aan dik dood hout. 

Begijnenbeekvallei 

De Begijnenbeek heeft een waardevolle, meanderende structuur tot Assent. Tussen Assent en Diest is ze sterk 
genormaliseerd. De vallei bestaat uit een afwisseling van vochtige dottergraslanden, loofbossen met een 
uitbundige voorjaarsflora en natte ruigten (moerassen en rietlanden). De natuurwaarden zijn er zeer hoog. De 
omgeving van de Begijnenbeek met onder meer de Hermansheuvel (Diestiaanheuvel) bezit een hoge 
landschappelijke waarde. 

Vallei van de Leibeek 

Het gebied situeert zich in de vallei de Leibeek tussen Boortmeerbeek en Wespelaar. Het betreft een zeer 
uitgestrekt en aaneengesloten gebied in een brede, vlakke depressie, op de overgang tussen de Beneden 
Dijlevallei en zandig Klein Brabant. Het is een eerder gesloten landschap met zeer veel bos, hoofdzakelijk 
populierenaanplantingen en alluviaal elzenbos, afgewisseld met (vochtige) graslanden, ruigten en in beperkte mate 
ook akkers. 

Broekelei – Zegbroek – Tremelo 

De gebieden liggen in de alluviale vlakte van de Dijle, maar grenzen niet rechtstreeks aan de rivier. Als gevolg van 
indijking en rechttrekking is de natuurlijke interactie tussen rivier en vallei hier niet meer aanwezig. Door deze 
gebieden stromen enkele kleinere beken. Het gebied bestaat uit drie fossiele riviermeanders. Uit de vorm van de 
komgronden en de ligging van de donken kan het verloop van de fossiele rivier gereconstrueerd worden. 

De Broekelei en de zone ten westen van Tremelo bestaan beiden uit een ringvormige depressie met een centrale 
donk. Het zegbroek wordt gevormd door een grote, brede depressie. 

De laaggelegen natte delen worden hoofdzakelijk ingenomen door mesotroof elzenbroek en relatief soortenrijk 
grasland, alluviale ruigte en rietland (al of niet ingeplant met populier) en resten van oude turfputten. De ‘Putten 
van Fonteyn’ te Tremelo zijn in feite een reeks vrij intakte turfvijvers. Deze habitats van matig voedselarme 
moerassen hebben ook internationaal een hoge zeldzaamheidswaarde. De centrale en/of perifeer gelegen droge, 
zandige opduikingen bestaan, voor zover ze niet werden bebouwd, uit naaldhoutaanplantingen (Broekelei en 
Zegbroek) of zuur eikenbos (Tremelo, kasteelpark). 
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Torfbroek – Silsombos - Kastanjebos 

Het gebied Torfbroek-Silsombos-Kastanjebos is een structuurbepalend complex van bos- en natuurgebieden in de 
driehoek Brussel-Leuven-Mechelen. Dit is het gebied tussen het lage en redelijk gesloten, brede alluvium van de 
beneden-dijle en het reliëfrijke, hoog gelegen leemplateau van de Brabantse leemstreek. 

De erkende natuurreservaten worden weergegeven op Figuur 7-4 (en in Bijlage 1). De natuurreservaten worden 
grotendeels omvat in de SBZ- en VEN-gebieden, met uitzondering van onderstaande natuurreservaten die niet 
omvat zijn in een SBZ- of VEN-gebied:  
• de Haachtse Leibeekvallei (E-2148) te Haacht,  
• de Broekelei (E-032) te Keerbergen,  
• Keerbergse heiderelicten (E-345) te Keerbergen,  
• Zegbroek (E-247) te Tremelo,  
• Laekdal (E-315) te Tremelo,  
• Balenberg (E303) te Tremelo,  
• Papendel (E-190) te Begijnendijk,  
• Langdonken (E207) te Aarschot,  
• deel van de Demerbroeken (E-054) te Aarschot, 
• Catselt (E-314) te Scherpenheuvel-Zichem,  
• deel van de Vallei van de Drie Beken (BANR-VB-07-0018) te Lummen,  
• deel van de Vallei van de Zwarte Beek (E-019) te Diest, 
• Aronts Hoek (E-332) te Geetbets,  
• Tienbunders (E-467) te Zoutleeuw, 
• Heibos (E-260) te Kortenaken, 
• Grote Getevallei (E-462) te Linter, 
• Middenloop Velpevallei (E-179) te Glabbeek, 
• Rosdal Menne en Jordaan (E-197) te Hoegaarden. 

 

Figuur 7-4 : Situering van de natuurreservaten (blauwe en appelblauwzeegroene gebieden) in de Vervoerregio Leuven 

 

8Tussen haakjes wordt bij de natuurreservaten het volgnummer van de erkenning van het reservaat vermeld. 
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7.1.2 Bestaande toestand biodiversiteit 

De Biologische Waarderingskaart - Habitatkaart versie 2020 (INBO) geeft een algemene biologische waardering 
weer voor het projectgebied. In onderstaande Tabel 7-4 wordt een globaal overzicht gegeven van de bestaande 
oppervlaktes aan biologische (zeer) waardevolle gebieden. Hieruit blijkt dat 26% van het gekarteerd gebied 
aangeduid is als biologisch waardevol en zeer waardevol. In Tabel 7-5 wordt weergegeven wat de 10 meest 
voorkomende (zeer) waardevolle biotopen zijn in het projectgebied, het gaat hier om soortenrijk permanent 
grasland, zuur eikenbos, loofhoutaanplant, zuur beukenbos, aanplant van Grove den, opslag van allerlei aard, 
eiken-haagbeukbos, populierenaanplant en beukenbos met voorjaarsflora zonder wilde hyacint. De meeste 
waardevolle biotopen zijn gelegen in de SBZ-, VEN-gebieden of natuurreservaten. Echter zijn er ook nog 
waardevolle habitats gelegen buiten deze beschermde gebieden, zoals bijvoorbeeld in het Warandepark van 
Tervuren, Hagaardbos in Overijse, domein de Spoelberg te Wespelaar, Heikantberg en Middelberg te Zallaken, 
Hagelands bos te Holsbeek, Oudenbos te Aarschot, Butselbos te Boutersem, Gasthuisbos, Bleekbos te Lubbeek, 
Sint Gertrudisbos te Holsbeek, … . 

Tabel 7-4 : Globaal overzicht van de biologische waardering in de Vervoerregio Leuven 

Biologische waardering 
 

Oppervlakte (ha) % 

Biologisch minder waardevol m 79731.8 66% 

Complex van biologische minder waardevolle en waardevolle elementen mw 8453.0 7% 

Complex van biologische minder waardevolle, waardevolle en zeer 
waardevolle elementen 

mwz 1345.6 1% 

Complex van biologische minder waardevolle en zeer waardevolle 
elementen 

mz 573.0 0% 

Biologisch waardevol w 13910.3 11% 

Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen wz 5647.1 5% 

Biologisch zeer waardevol z 11889.1 10% 

Totaal 
 

121549.8 100% 

 

Tabel 7-5 : Overzicht van de meest voorkomende biologisch (zeer) waardevolle biotopen in de Vervoerregio Leuven  
BWK-
codering 

oppervlakte 
(ha) 

% van de waardevolle en 
zeer waardevolle gebieden 

soortenrijk permanent cultuurgrasland hp+ 4377.7 14% 

zuur eikenbos qs 2177.1 7% 

loofhoutaanplant n 1983.0 6% 

zuur beukenbos fs 1823.0 6% 

aanplant van Grove den met ondergroei van 
struiken en bomen 

ppmb 1387.8 4% 

opslag van allerlei aard sz 1274.9 4% 

eiken-haagbeukenbos qa 1234.2 4% 

populierenaanplant op vochtige grond met elzen- 
en/of wilgenondergroei 

lhb 1064.5 3% 

populierenaanplant op vochtige grond met 
ruderale ondergroei 

lhi 886.9 3% 

beukenbos met voorjaarsflora zonder wilde 
hyacint 

fa 788.2 3% 

Totaal waardevolle en zeer waardevolle gebieden 
 

31446.4 100% 
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7.1.3 Vermesting 

De kritische depositiewaarde voor stikstof (KDW in kilogram stikstof per hectare per jaar) wordt gedefinieerd als: 
“de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast als gevolg van 
de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie” (van Dobben et al., 2012). Voor 
ieder habitattype is een specifieke KDW bepaald. Niet ieder natuurtype is immers even gevoelig voor eutrofiëring. 

Op Figuur 7-5 (en Bijlage 1) wordt de mate van overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) voor 
eutrofiëring van de Europees te beschermen habitats weergegeven. De groene gebieden zijn de habitats waarbij 
de KDW (momenteel) niet in overschrijding zijn. De geel-oranje-rode gebieden zijn de habitats waar de KDW 
momenteel reeds overschreden is. 

 
Figuur 7-5 : Overschrijdingskaart vermestende depositie in de Vervoerregio Leuven 

In Tabel 7-6 wordt per SBZ-H gebied de kritische depositewaarde weergegeven per habitat. 

Het is belangrijk om na te gaan of de ‘actuele’ milieudruk binnen het studiegebied lager of reeds hoger is dan de 
kritische depositiewaarde (KDW) van de aanwezige en tot doel gestelde Europese habitats. De huidige milieudruk 
bepaalt mee de staat van instandhouding van een habitat. Gegeven de KDW van de habitattypes kan bepaald 
worden wat de impact is van de huidige milieudruk en de (bijkomende) milieudruk van te vergunnen activiteiten. Er 
is dus sprake van twee situaties:  
• De actuele milieudruk binnen het studiegebied is lager dan de KDW voor bepaalde habitatvlekken. Hier is dus 

een zekere milieugebruiksruimte. Dit is het geval voor de Dijlevallei, delen van de Demervallei, delen van 
Torfbroek, Wijgmaalbroek, … 

• De actuele milieudruk binnen het studiegebied is hoger dan de KDW voor bepaalde habitatvlekken. Hier is geen 
milieugebruiksruimte. Dit is het geval voor het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud, Heverleebos, het Bertembos, 
Grevenbos, Warandebos, delen van Silsombos en Kastanjebos delen van de Demervallei, … 

Op de stikstofoverschrijdingskaart werd in projectgebied voor ca. 10.688 ha de KDW weergegeven, hiervan wordt 
er in 7.992 ha de KDW overschreden. In ca. 75% van de oppervlakte aan habitats waarvoor de KDW werd 
berekend is er momenteel een overschrijding van de KDW en heerst er dus een actuele milieudruk. De 
stikstofdepositie in de natuurgebieden van het plangebied varieert van 16 tot 23 kg/ha. 
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Tabel 7-6 : Kritische depositiewaarden voor de verschillende habitats in de Habitatrichtlijngebieden van de Vervoerregio Leuven 

Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) 

Naam Oppervlakte in 
de vervoerregio 
(ha) 

Aantal 
deelgebieden 

Kritische depositiewaarde per habitat (kg 
N/ha.jaar)  

(type : KDW) 

Bossen en 
kalkgraslanden van 
Haspengouw 

737 6 6230 : 10 of 12 

6410, 4030 : 15 

6510, 9120_9190, 9160, 9120 : 20 

91E0 : 26 

91E0_va : 28 

3150 : 30 

Bovenloop van de 
Grote Nete met 
Zammelsbroek, 
Langdonken en Goor 

485 1 3130 : 8 

2330 : 10 

6230 : 12 

4030, 9120_9190, 9190: 15 

6510, 9120 : 20 

91E0 :26 

Demervallei 4223 18 3130 : 8 

2310_2330, 2330, 3160, 6230, 6410 : 10 

6230, 6410, 2310, 4030, 4010, 9120_9190, 
9190 : 15 

7140_base : 16 

7140_meso, 7140, 4010_7150 : 17 

6510, 9160, 9120 : 20 

91E0 : 26 

91E0_va : 28 

3150 : 30 

Valleien van de Dijle, 
Laan en IJse met 
aangrenzende bos- 
en moerasgebieden 

4068 21 6230_hmo : 10 

6230, 6410 : 12 

4030, 6410_mo, 9190 : 15 

7140 : 17 

9120_9190, 9130, 6510, 9160, 9120, 9130 : 20 

6430, 91E0 : 26 

91E0, 7220 : 28 

3150 : 30 

Valleien van de 
Winge en de Motte 
met valleihellingen 

2244 22 3130 : 8 

6230, 2310_2330 : 10 

6230, 6410 : 12 

6410, 9190, 4030 : 15 

7230 : 16 
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Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) 

Naam Oppervlakte in 
de vervoerregio 
(ha) 

Aantal 
deelgebieden 

Kritische depositiewaarde per habitat (kg 
N/ha.jaar)  

(type : KDW) 

7140, 4010, 4010_7150 : 17 

9120, 9120_9190, 6510, 9160 : 20 

91E0 : 26 

7220, 91E0_va, 91E0_vc : 28 

3150 : 30 

Valleigebied tussen 
Melsbroek, 
Kampenhout, 
Kortenberg en 
Veltem 

934 3 6230 : 10 

6230_hn, 6230_ha : 12 

6410 : 15 

7140 : 17 

9120, 6510, 9120_9190, 9160 : 20 

91E0 : 26 

3150 : 30 

Zoniënwoud 2761 4 6230 : 12 

4030, 9190 : 15 

9120, 6510, 9120_9190, 9130, 9160 : 20 

6210 : 21 

91E0 : 26 

91E0_va, 91E0_vc : 28 

3150 : 30 

totaal 15452 75  

7.1.4 Geluidsbelasting 

De strategische geluidsbelastingkaarten worden besproken in het thema “Mens” (zie § 6.1.1). De overlay van de 
strategische geluidsbelastingkaarten met de SBZ-gebieden en VEN-gebieden worden weergegeven in 
onderstaande figuren voor zowel Lden als Lnight. Deze kaart is niet gebiedsdekkend en is enkel berekend voor de 
belangrijkste wegen, spoorwegen en de luchthaven Brussel Nationaal. De kaart kan wel gebruikt worden om 
potentiële probleemgebieden voor omgevingslawaai te detecteren. Met betrekking tot geluidsverstoring voor fauna 
worden doorgaans de geluidsdrempels van 45 dB (A) en 55 dB (A) als relevant beschouwd. 

Zo zien we dat volgende SBZ-gebieden doorkruist worden door ‘grote’ (spoor)wegen die een geluidsbelasting in 
deze gebieden veroorzaken: 
• “Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen” wordt doorkruist door de E314, E40, N223 (Aarschot-

Tienen), N2 (Leuven-Diest), N3 (Leuven-Tienen) en de spoorlijn Leuven-Tienen; 
• “Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden” (verschillende deelgebieden) 

wordt doorkruist door de E40, de N251, door de N253 (Huldenberg) en de spoorlijn Leuven-Waver; ook het 
Vogelrichtlijngebied “De DIjlevallei” ondervindt geluidsbelasting van de E40, de N253 en de spoorlijn Leuven-
Waver; 

• “Zoniënwoud” (2 deelgebieden) wordt doorkruist door de R0; 
• “Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem” wordt doorkruist door de N2 (Leuven – 

Brussel) en de spoorlijn Leuven-Brussel. Het Habitatrichtlijngebied bevindt zich ook in de zone waar 
geluidsoverlast van de luchthaven wordt verwacht; 
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• “Demervallei” wordt doorkruist door de N174 (Diest), N19 (Leuven-Aarschot) en de spoorlijn Leuven-Aarschot-
Diest. Aangrenzende wegen (E314, N223 en N212) zorgen aan de randen van het SBZ-gebied ook voor een 
geluidsbelasting. Ook het vogelrichtlijngebied “Demervallei” wordt doorkruist door de spoorlijn Aarschot-Diest; 

• “Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw” kan geluidsoverlast ondervinden ten gevolge van de aanpalende 
N29 Diest-Tienen. 

Volgende VEN-gebieden ondervinden geluidsbelasting door de ‘grote’ (spoor)wegen : 
• “Het Zoniënwoud” wordt doorkruist door de R0 ; 
• “De Dijlevallei” ondervindt geluidshinder van de E411, N4, N253 (Huldenberg), E314 en de spoorlijn Leuven-

Waver; 
• De spoorlijn Leuven-Tienen doorkruist volgende VEN-gebieden “De Molenbeek – Molendaalbeek”, “Het 

Langenbos - Bruulbos – Weterbeek”, “De Velpevallei” en “De Hoegaardse valleien”. Deze laatste 3 gebieden 
worden eveneens beïnvloed door de N3 (Leuven-Tienen); “De Molenbeek – Molendaalbeek” wordt doorkruist 
door de E40 ; 

• “Het Meerdaalwoud” wordt doorkruist door N25; 
• “Het Torbroek-Silsombos-Kastanjebos” wordt doorkruist door de N2 (Leuven – Brussel) en de spoorlijn Leuven-

Brussel. Het VEN-gebied bevindt zich ook in de zone waar geluidsoverlast van de luchthaven wordt verwacht; 
• “De Vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en Wespelaar” kan geluitshinder ondervinden van de 

aanpalende spoorlijn Leuven-Mechelen; 
• “De Broekelei-Zegbroek-Tremelo” grenst aan de N21 (Werchter-Haacht); 
• “De Demervallei ten westen van Aarschot” grenst aan de Provinciebaan en Nieuwebaan N21 in Werchter, de 

R25 in Tienen en ook de spoorlijn Leuven-Aarschot kan voor geluidsoverlast zorgen in het VEN-gebied; 
• “De Eikelberg, Wijngaardberg, Beninksberg en ’s Hertogenheide” ondervindt geluidshinder van de N19 

(Aarschot-Leuven), de N223 en de E314; 
• “De Wingevallei” wordt doorkruist door de E314 en de N2 (Leuven-Diest);  
• “Het Walenbos” wordt doorkruist door de N223 (Aarschot-Tienen); ook het “Golfterrein Winge” wordt door de N2 

en N223 beïnlvoed; 
• “De Demervallei ten oosten van Aarschot” wordt doorkruist door de spoorlijn Aarschot-Diest en de N212; 
• “De vallei van de Drie Beken” wordt doorkruist door de N127 en N174; 
• “Het Rot- , Gorenbroek en Diesters Broek” wordt doorkruist door de spoorlijn Diest-Hasselt; 
• “De Begijnenbeekvallei” wordt beïnvloed door de geluidsbelasting afkomstig van de N2 (Leuven-Diest), E314 en 

N29 (Diest-Tienen); ook het “Het Klein en Groot Begijnbos” raken de invloedszone van de N29. 

 

 

Habitatrichtlijngebied 

Vogelrichtlijngebied 
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Figuur 7-6 : Strategische geluidsbelasting Lden (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven 
Brussel-Nationaal in relatie tot de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 

 
Figuur 7-7 : Strategische geluidsbelasting Lnight (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven 
Brussel-Nationaal in relatie tot de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 
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Vogelrichtlijngebied 
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Figuur 7-8 : Strategische geluidsbelasting Lden (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven 
Brussel-Nationaal in relatie tot de VEN-gebieden 

 
Figuur 7-9 : Strategische geluidsbelasting Lnight (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven 
Brussel-Nationaal in relatie tot de VEN-gebieden 

7.1.5 Lichthinder 

Figuur 7-10 en Figuur 7-11 toont de nachtelijke emissies van licht in Vlaanderen waargenomen vanuit de ruimte. 
De eenheden van de kaart zijn Watt/cm²/steradiaal. Dit is het vermogen per oppervlakte per ruimtehoek. De kaart 
geeft voor het Vlaamse Gewest de gemiddelde waarde van de lichtemisses weer voor het referentiejaar 2019. 
Deze kaart is samengesteld op basis van het gemiddelde van de 6 maandelijkse waarden van de maanden april, 
mei, juli, augustus, september en oktober. De maand juni wordt uitgesloten: deze maand had in 2016 te weinig 
observaties en is dus uitgesloten van elk jaar om de vergelijkbaarheid te behouden. De wintermaanden zijn niet 
opgenomen om de invloed van winterse condities op de lichtemissies uit te sluiten. 

Op basis van deze figuren kan vastgesteld worden dat er veel lichtemissie voorkomt ter hoogte van de steden 
Leuven, Tienen, Aarschot, Diest. Natuurgebieden met weinig lichtverstoring (donkerste gebieden) situeren zich ter 
hoogte van het Meerdaalwoud, Zonieënwaoud, De Hoegaardse valleien, De Wingevallei, Demervallei en zuiden 
van de Dijlevallei. 
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Figuur 7-10 : Gemiddelde nachtelijke lichtemissies (van april tem oktober, uitgezonderd juni) in 2019 met aanduiding van de 
Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 
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Figuur 7-11 : Gemiddelde nachtelijke lichtemissies (van april tem oktober, uitgezonderd juni) in 2019 met aanduiding van de 
VEN-gebieden 

7.2 Referentiesituatie 2030 
Binnen het studiegebied worden tegen 2030 geen grote veranderingen verwacht naar aanwezige natuurwaarden. 
De achtergrondwaarden en -concentraties voor geluid en lucht binnen de referentiesituatie 2030, worden binnen 
deze discipline waar relevant wel in beschouwing genomen, aangezien de effectbeschrijving en -beoordeling voor 
biodiversiteit op deze abiotische disciplines is gebaseerd. 
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7.3 Synthese van de referentiesituatie 
 positief negatief 

 sterktes zwaktes  

vandaag/ 
huidige toestand 

Aanwezigheid van grote boscomplexen, 
natuurgebieden 

Versnippering, doorkruising van de natuurgebieden 

door infrastuctuur.  

N-overschrijding in 75% van de natuurgebieden.  

 opportuniteiten risico's 

toekomstig/ 
referentie 2030 

Mogelijk voorzien van ecoducten om connectiviteit te 
bevorderen. 
 
Elektrificatie van het wagenpark zal positief 
doorwerken en resulteren in dalende 
stikstofdeposities in de natuurgebieden. 
 
Meer aandacht voor realisatie van groenblauwe 
netwerken. 

Druk op open ruimtes en groengebieden door 

bijkomende verharding, ruimtegebruik. 

 

Door klimaatverandering (extreme neerslag, 

droogte,..) toenemende druk op natuurgebieden. 

7.4 Juridische en beleidsmatige context 
In voorliggende quick scan worden de mogelijke conflicten met het VEN, SBZ en erkende natuurreservaten deels 
kwalitatief, deels kwantitatief bepaald. De kwantitatieve bepaling is opgenomen om een beeld te krijgen van de 
grootte van de mogelijke impactzone naar direct ruimtebeslag. 

Er dient bij de keuze en de verdere uitwerking van het scenario rekening gehouden worden met: 

• Artikel 26bis van het Natuurdecreet (impact op VEN – verscherpte natuurtoets of VEN-toets): 

Artikel 26bis geeft aan dat er dient aangetoond te worden dat een activiteit die doorgaat in of in de 
omgeving van het VEN geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan 
veroorzaken (verscherpte natuurtoets). 

Wordt voor een activiteit, binnen of buiten het VEN, een vergunning aangevraagd, dan mag de overheid 
deze niet toestaan als deze activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade kan aanrichten aan de natuur 
van het VEN. Een activiteit die onvermijdbare9 en onherstelbare schade10 aan de natuur in het VEN kan 
veroorzaken, kan, bij afwezigheid van een alternatief, toch worden toegelaten of uitgevoerd om dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. In dat 
geval dienen alle schadebeperkende en compenserende maatregelen genomen te worden. 

Een vergunning voor onvermijdbare schade die wel herstelbaar is, mag dus wel worden toegestaan. Dit 
heeft bijvoorbeeld betrekking op werken in een werfzone. 

Hierbij kan opgemerkt worden dat de VEN-toets eigenlijk van toepassing is voor projecten waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd en dus niet op plannen zoals hier voor de vervoerregio. In voorliggende 
quick scan wordt bijgevolg enkel nagegaan waar er mogelijk een betekenisvolle schade aan de natuur of 
het natuurlijk milieu in het VEN zou kunnen optreden ten gevolge van de scenario’s.  

 

9 Onvermijdbare schade is de schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, op welke wijze men de activiteit ook 
uitvoert. Vermijdbare schade is die schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te 
voeren (bvb. met andere materialen, op een andere plaats, …) en is overal in Vlaanderen verboden. 
10 Onherstelbare schade betekent dat de schade niet meer kan hersteld worden. Onder herstel van de schade, 
wordt herstel verstaan op de plaats van beschadiging met een kwantitatief en kwalitatief gelijkaardig habitat als 
deze die er voor de beschadiging aanwezig was. 
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• Artikel 36ter van het Natuurdecreet (impact op Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, voortoets, passende 
beoordeling):  

Artikel 36ter, §3, 1e lid van het Vlaamse Natuurdecreet stelt dat een vergunningsplichtige activiteit die, of 
een plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde 
activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een 
speciale beschermingszone kan veroorzaken, onderworpen dient te worden aan een passende 
beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone (SBZ). 

Artikel 36ter § 4. De overheid die over een vergunningsaanvraag, een plan of programma moet beslissen, 
mag de vergunning slechts toestaan of het plan of programma slechts goedkeuren indien het plan of 
programma of de uitvoering van de activiteit geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken. De bevoegde overheid draagt 
er steeds zorg voor dat door het opleggen van voorwaarden er geen betekenisvolle aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan ontstaan. 
 
Artikel 36ter § 5. In afwijking op de bepalingen van § 4, kan een vergunningsplichtige activiteit die of een 
plan of programma dat afzonderlijk of in combinatie met één of meer bestaande of voorgestelde 
activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een 
speciale beschermingszone kan veroorzaken, slechts toegestaan of goedgekeurd worden 
a) nadat is gebleken dat er voor de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone geen minder 
schadelijke alternatieve oplossingen zijn en 
b) omwille van dwingende redenen van groot openbaar belang met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard. Wanneer de betrokken speciale beschermingszone of een deelgebied ervan, een 
gebied met een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort is, komen alleen argumenten die 
verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijk 
gunstige effecten dan wel, na advies van de Europese Commissie, andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, in aanmerking. 

In het kader van de quick scan wordt nog geen passende beoordeling opgesteld, dit wordt voorzien in het 
strategisch MER. In de quick scan wordt aangegeven welke scenario’s mogelijk een aanzienlijke en/of 
betekenisvolle impact op de aangemelde habitats en soorten zouden kunnen hebben. Deze 
scenario’s/bouwstenen kunnen niet zonder meer overgenomen worden in het duurzaam scenario, dit dient 
met de nodige zorg geëvalueerd te worden alvorens ze meegenomen kunnen worden.   

 

• Impact op erkende natuurreservaten: 

Artikel 35 van het Natuurdecreet geeft aan welke verbodsbepalingen gelden binnen erkende 
natuurreservaten: 
§ 2. Binnen de natuurreservaten, vermeld in artikel 16ter decies, is het verboden, behoudens ontheffing in 
een overeenkomstig dit decreet goedgekeurd beheerplan: 
1° individuele of groepssporten te beoefenen; 
2° gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor het beheer en de 
bewaking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood; 
3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk; 
4° de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook; 
5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van voortplanting, 
afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren 
opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te 
vernielen of te beschadigen; 
6° planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten of 
vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen; 
7° opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te verrichten, welk werk ook 
uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het hydrografisch net 
zou kunnen wijzigen, boven- of ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te 
plaatsen; 
8° vuur te maken en afval te storten; 
9° pesticiden te gebruiken; 
10° meststoffen te gebruiken, met uitzondering van de natuurlijke uitscheiding als gevolg van extensieve 
begrazing; 
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11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen; 
12° het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters, luchtballons 
en andere luchtvaartuigen van om het even welke aard. 

In deze quick scan wordt de mogelijke interferentie met de natuurreservaten opgelijst.  

7.5 Relevante beleidsdoelstellingen 

7.5.1 Beleidsambities 2030 

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 streeft ernaar om de oppervlakte van ecosystemen waar de draagkracht voor 
vermesting of verzuring wordt overschreden met een derde terug te dringen ten opzichte van 2005.  

De Visienota ‘Vizier 2030’ omvat een doelstellingenkader voor Vlaanderen voor 2030. Één van de doelstelling 
omvat het volgende:  
• Tegen 2030 zijn de ecosystemen en hun diensten en biodiversiteit minstens behouden, is de aftakeling van de 

natuurlijke leefgebieden ingeperkt en zijn met uitsterven bedreigde soorten beschermd.   

7.5.2 Verdere ontwikkelingen en doorkijk  

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vermeldt een aantal doelstellingen om te komen tot een robuuste open 
ruimte. Zo zal de totale bestemde oppervlakte voor de open ruimte bestemmingen in 2050 ca. 72,5% van de 
oppervlakte van Vlaanderen bedragen. De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is 
tegen 2050 minstens met 1/5 teruggedrongen ten opzichte van 2015. Daarnaast wordt een beleid gevoerd zodat 
het aandeel landbouwgebied dat niet door professionele landbouw wordt gebruikt in 2050 is afgenomen ten 
opzichte van 2015 en zodat in 2050 de Speciale Beschermingszones alle maatregelen zijn genomen en ingrepen 
zijn uitgevoerd zodat de gunstige staat van instandhouding is bereikt en waarbij rekening is gehouden met socio-
economische factoren. 

Hoewel het BRV geen bindende cijfers bevat, zal men de wijzigingen in bestemmingen wel monitoren. Hiervoor 
vertrekt men in het BRV van de doelstellingen die opgenomen werden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
Hierbij wordt uitgegaan van ca. 53.000 ha bos, 150.000 ha natuur, 750.000 ha landbouw en 28.000 ha andere 
open ruimte bestemmingen. 
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7.5.3 Kerndoelstellingen  

Bij de keuze van de indicatoren voor de quick scan en het MER wordt rekening gehouden met onderstaande 
kerndoelstellingen van het biodiversiteitsbeleid.  

Tabel 7-7: Kerndoelstellingen thema biodiversiteit 

Kerndoelstellingen 

1 
De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is tegen 2050 minstens met 1/5 

teruggedrongen ten opzichte van 2015.  

2 
Terugdringen hoeveelheid oppervlakte natuur waar vermesting wordt overschreden met één derde in 2030 voor 

Vlaanderen.   

3 
De totale bestemde oppervlakte voor de open ruimte bestemmingen zal in 2050 ca. 72,5% van de oppervlakte 

van Vlaanderen bedragen.  

4 
Tegen 2030 zijn de ecosystemen en hun diensten en biodiversiteit minstens behouden, is de aftakeling van de 

natuurlijke leefgebieden ingeperkt en zijn met uitsterven bedreigde soorten beschermd.  

7.6 Toetsingskader 

beleidsdoelstelling 
De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is tegen 2050 
minstens met 1/5 teruggedrongen ten opzichte van 2015.  

effectgroep(en) Habitatverlies of -creatie   

meegenomen in quick scan? ja 

indicatoren quick scan Ecotoopverlies en -toename 

  

De creatie van groene bestemmingen (bos- en natuurgebied) is geen scope voor dit plan. Er 

wordt wel nagegaan als de creatie van nieuwe infrastructuur interfereert met bestaande groene 

bestemmingen en bosgebieden. 

indicatoren sMER Ecotoopverlies en -toename 

methodiek/ gegevens en 

informatiebronnen quick 

scan 

Lengte van de nieuwe infrastructuur in SBZ- en VEN gebieden, natuurreservaten. 

Oppervlakte van de zoekzones voor fiets- en weginfrastructuur in SBZ-en VEN gebieden, en in 

een buffer van 500m rond SBZ/VEN/natuurreservaten. 

methodiek/ gegevens en 

informatiebronnen 

strategisch MER 

Inschatting van de oppervlakte van de nieuwe infrastructuur die interfereert met natuurgebieden 

en waardevolle biotopen. 

Als randvoorwaarde wordt gesteld dat er geen inname mag zijn van Europese aangemelde en 

tot doel gestelde habitats in SBZ- gebieden of waardevolle natuur in VEN gebieden. In de 

Passende beoordeling wordt vervolgens enkel de indirecte effecten (verdroging/vernatting, 

versnippering/barrièrewerking, rustverstoring, verzuring/vermesting) beschreven of wordt 

verwezen naar de uitwerking in de discipline biodiversiteit van het sMER. 

Omgevingsvariabelen/ 

gevoeligheidsanalyse 

In de gevoeligheidsanalyse kan bekeken worden waar er doelstellingen zijn rond creatie van 

nieuwe natuur 
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beleidsdoelstelling 
Terugdringen hoeveelheid oppervlakte natuur waar vermesting wordt overschreden 
met één derde in 2030 voor Vlaanderen.   

effectgroep(en) vermesting (N-depositie) 

meegenomen in quick 

scan? 
ja 

indicatoren quick scan Mate waarin verkeersstromen en snelheid wijzigen nabij Speciale Beschermingszones 

indicatoren sMER 
De indicatoren van de quick scan worden verder vertaald naar N-depositie in Speciale 

Beschermingszones of VEN gebieden aan de hand van emissiefactoren en depositiesnelheden.  

methodiek/ gegevens en 

informatiebronnen quick 

scan 

Op quick scan niveau wordt op basis van de toename of afname van de voertuigkilometers ter 

hoogte van de beschermde natuurgebieden een inschatting gegeven over waar er mogelijk 

effecten te verwachten zijn en welk scenario er meer of minder impact zal hebben op deze 

natuurgebieden.  

Rond elk kwetsbaar gebied wordt een bufferzone van 500m beschouwd.   

methodiek/ gegevens en 

informatiebronnen 

strategisch MER 

In het sMER wordt dit verder verfijnd en worden aan de hand van emissiefactoren (zie deel 

mens) en depositiesnelheden berekeningen gemaakt per wegsegment. De depositie (in kgN/ha 

jaar) wordt ter hoogte van het wegsegment op kaart gevisualiseerd. Er worden geen 

depostieberekeningen uitgevoerd op het niveau van de vervoerregio. De resultaten van deze 

berekeningen zijn dus als semi-kwantitatief te beschouwen en worden verder door de deskundige 

kwalitatief geïnterpreteerd en beoordeeld. 

Rond elk kwetsbaar gebied wordt een bufferzone van 500m beschouwd. 

 

Mochten er zich toch specifieke situaties voordoen waarbij gevreesd wordt dat deze 

semikwantitatieve beoordeling tekortschiet, zal geval per geval geëvalueerd worden of 

modellering een meerwaarde kan bieden. Dergelijke modellering is zeer datagedreven en dus 

enkel wenselijk indien het een meerwaarde betekent voor de analyse op het strategische niveau.   

Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

Een belangrijke variabele is de evolutie van de voertuigvloot. Door reeds vastgelegde 

aanscherpingen inzake emissie-eisen voertuigen en transportmiddelen, elektrificatie van wagens 

en te verwachten wijzigingen bij de realisatie van de beleidsplannen), wordt verwacht dat 

emissies van de het wegverkeer zal afnemen in 2030 en dat de globale luchtkwaliteit tegen 2030 

zal verbeteren, en dit vnl. ten aanzien van de NO2 concentraties (zie bespreking bij mens). Dit zal 

eveneens een doorwerking hebben ten aanzien van de stikstofdepositie in de natuurgebieden, 

met een positieve evolutie voor deze gebieden tot gevolg. In een gevoeligheidsanalyse zal 

kwalitatief nagegaan worden wat de impact van externe factoren op de beoordeling is.  

 

beleidsdoelstelling 
De totale bestemde oppervlakte voor de open ruimte bestemmingen zal in 2050 ca. 
72,5% van de oppervlakte van Vlaanderen bedragen 

effectgroep(en) Ver-/ontsnippering 

meegenomen in quick scan? ja.  

indicatoren quick scan Toename/afname van de connectiviteit van het natuurlijke netwerk 

indicatoren sMER Idem  

methodiek/ gegevens en 

informatiebronnen 

Kwalitatieve bespreking obv nieuwe wegen/aanpassing aan wegen in relatie tot corridors en 

natuurgebieden 

Omgevingsvariabelen/ 

gevoeligheidsanalyse 
We voorzien voor dit aspect geen gevoeligheidsanalyse. 
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beleidsdoelstelling 
Tegen 2030 zijn de ecosystemen en hun diensten en biodiversiteit minstens 
behouden, is de aftakeling van de natuurlijke leefgebieden ingeperkt en zijn met 
uitsterven bedreigde soorten beschermd. 

effectgroep(en) Licht- en rustverstoring tgv wegverkeer ter hoogte van waardevolle habitats 

meegenomen in quick scan? ja 

indicatoren quick scan 

Lichtverstoring : Lengte van nieuwe infrastructuur ter hoogte van beschermde natuurgebieden 

waarbij mogelijk extra verlichting wordt voorzien. 

Rustverstoring : Mate waarin verkeersstromen wijzigen nabij Speciale Beschermingszones : 

Toename van verkeersvolume met 100% of afname van verkeersvolume met min. 20% 

indicatoren sMER De indicatoren uit de quick scan worden behouden maar diepgaander uitgewerkt. 

methodiek/ gegevens en 

informatiebronnen 

De beoordeling van rustverstoring in het thema Biodiversiteit baseert zich op de gegevens uit 

thema Mens. Zoals bij thema Mens weergegeven wordt het omgevingsgeluid in grote mate 

bepaald door snelheid en verkeersvolume, die als indicator zijn gebruikt in de quick-scan. Deze 

benadering wordt als semikwantitatief beschouwd, de interpretatie van de resultaten gebeurt 

op een kwalitatieve manier door de deskundige.  

Naast snelheid en verkeersvolume spelen ook andere factoren een rol (voornamelijk 

omgevingsfactoren : type wegdek, afscherming, bodemabsorptie…). Om deze in rekening te 

kunnen brengen is een gevalideerd geluidsmodel nodig. Op strategisch niveau is dit niet 

gewenst, aangezien dit onvermijdelijk leidt tot het inzoomen op details die slechts een deel van 

het besluit vertegenwoordigen.  

Mochten er zich toch specifieke situaties voordoen waarbij gevreesd wordt dat deze 

semikwantitatieve beoordeling tekortschiet, zal geval per geval geëvalueerd worden of 

modellering een meerwaarde kan bieden. Dergelijke modellering is zeer datagedreven en 

vereist een validatie met omgevingsmetingen. Dit is dus enkel wenselijk indien het een 

meerwaarde betekent voor de analyse op het strategische niveau.   

Omgevingsvariabelen/ 

gevoeligheidsanalyse 

De vergroening van de voertuigvloot (elektrificatie, andere) zal een impact hebben op het 
geluid. Dit wordt kwalitatief besproken in het sMER aan de hand van een 
gevoeligheidsanalyse, op basis van de resultaten in het thema Mens.  
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8 Thema Klimaat 

8.1 Actuele toestand 

8.1.1 CO2-eq emissies door vervoer 

In §8.2.2.1 worden de CO2-eq emissies door vervoer in de referentiesituatie 2030 kwantitatief beschreven, 
rekening houdend met het aantal gereden voertuigkilometers voor het BAU-scenario 2030 in de doorrekeningen 
van het Regionaal Verkeersmodel en een gemiddelde CO2-eq emissiefactor voor vervoer op basis van de actuele 
parksamenstelling. In de actuele toestand liggen de CO2-eq emissies door vervoer lager dan in de 
referentiesituatie 2030, gezien de verwachte demografische en economische groei. 

8.1.2 Overstromingsgevoeligheid 

De vervoerregio Leuven overlapt met het Demerbekken in het oosten en het Dijlebekken in het westen, en in het 
noorden voor een klein deel met het Netebekken (Figuur 8-1). In het Demerbekken en het Dijlebekken hebben zich 
in het verleden meermaals zware overstromingen voorgedaan. Om wateroverlast te voorkomen moet soms ook 
bebouwing geweerd worden of aan strikte voorwaarden onderworpen worden. In overstromingsgevoelige woon- of 
industriegebieden waar het risico op wateroverlast té hoog is kan een herbestemming nodig zijn, elders kunnen 
voorschriften via de watertoets volstaan. Binnen het Demerbekken en Dijlebekken werden verschillende 
signaalgebieden aangeduid waar de ontwikkelingsmogelijkheden volgens de huidige harde bestemming mogelijk 
niet in overeenstemming zijn met het watersysteem. In de vervoerregio Leuven bevinden er zich zo enkele 
signaalgebieden met een bouwvrije opgave en enkele signaalgebieden waar een verscherpte watertoets geldt, 
geordend per bekken:  
• Dijlebekken 

• Bouwvrije opgave 
• Wolvenberg-Broekelei (Keerbergen) 
• Kerkebergen (Keerbergen) 
• Kalvenne (Tremelo) 
• WUG Gijmelberg (Aarschot) 
• Ziekelingenstraat (Leuven) 

• Verscherpte watertoets 
• Nonnelanden (Aarschot) 
• Demerbekken 

• Bouwvrije opgave 
• WUG Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) 
• WUG St. Gertrudis langs de Zeyb (Landen) 

• Verscherpte watertoets 
• Dormaalbeek Walsbets (Landen) 

• Netebekken 
• Bouwvrije opgave 

Meerstelstraat (Aarschot) 
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Figuur 8-1: Situering van de bekkens en de signaalgebieden binnen de Vervoerregio Leuven 

Fluviale overstromingen zijn rivier-gebonden overstromingen, inclusief kanalen met natuurlijke toevoer, door 
aanhoudende neerslag gedurende meerdere dagen tot weken (hoge bodemverzadiging) of een hoge 
neerslaghoeveelheden gedurende meerdere uren. Pluviale overstromingen zijn de overstromingen door intense 
neerslag op korte tijd (10 min tot max. enkele uren), inclusief capaciteitstekort van regenwaterstelsel (RWA), zowel 
stedelijk als ruraal. Binnen de vervoerregio Leuven zijn dit enkele van de belangrijke overstroombare gebieden op 
de fluviale overstromingskaart, geordend per bekken (Figuur 8-2): 
• Dijlebekken: Dijle, Voer, Ijse, Laan, De Grote Laak 
• Demerbekken: Demer, Winge, Velpe, Grote Gete, Kleine Gete, Gete 

Op de pluviale overstromingskaart (Figuur 8-3) valt op dat er, in vergelijking met de fluviale overstromingskaart, ook 
overstromingen plaatsvinden langs de kleinere waterlopen opwaarts in het stroomgebied en dat lagergelegen 
zones binnen bebouwde kernen en op en langs wegenis en spoorbanen ook met wateroverlast te maken krijgen 
door verzadiging van het regenwaterstelsel bij intense neerslag. 
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Figuur 8-2: Situering van het fluviaal overstroombaar gebied binnen de Vervoerregio Leuven – huidig klimaat 

 
Figuur 8-3: Situering van het pluviaal overstroombaar gebied binnen de Vervoerregio Leuven – huidig klimaat 
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8.1.3 Hittestress 

De temperatuur in steden ligt doorgaans hoger dan in de omringende landelijke gebieden, wat tijdens hittegolven 
aanleiding geeft tot een verhoogde menselijke blootstelling aan hittestress. Vooral ouderen en kinderen 
ondervinden hiervan gezondheidshinder. Die verhoogde blootstelling aan hittestress kan bepaald worden aan de 
hand van de extra ‘hittegolfgraaddagen’ (°C.dag) die in steden gemeten worden. De indicator hittegolfgraaddag 
geeft aan waar en met hoeveel graden Celsius de drempelwaarden voor minimum en maximum temperaturen 
(respectievelijk 18.2°C en 29.6°C), aangegeven door de FOD Volksgezondheid, worden overschreden. Per locatie 
wordt het aantal hittegolfgraaddagen opgeteld voor alle dagen van het betreffende jaar. 

Op de GES-kaart van hittestress in Vlaanderen voor het jaar 2018 (Figuur 8-4) kunnen potentiële 
probleemgebieden voor hittestress in de vervoerregio Leuven gedetecteerd worden. GES staat voor Gezondheid 
Effecten Screening score. De indicator is gebaseerd op het aantal hittegolfgraaddagen in Vlaanderen11. 

In de vervoerregio Leuven scoren de stadskernen van Leuven, Aarschot, Diest en Tienen onvoldoende tot ruim 
onvoldoende (GES-klasses 6 en 7) op de GES-kaart hittestress, gelinkt aan de hoge verhardingsgraad (zie Thema 
Ruimte § 5.1.1.4). De bebouwde kernen rond de steden scoren matig tot zeer matig (GES-klasses 4 en 5). De 
landelijke gebieden scoren vrij matig (GES-klasse 3). De verharding van het wegennet is ook een bron van 
hittestress en scoort tot zeer matig (GES-klasse 5). Hoe breder het wegdek, hoe groter de hittestress. 

 
Figuur 8-4: GES-kaart van hittestress in Vlaanderen voor het jaar 2018 

 

11 De GES klassen werden op deze manier gedefinieerd: GES 2 = 0 - 20 (°C.dag) = "redelijk" ; GES 3 = 20 - 30 
(°C.dag) = "vrij matig" ; GES 4 = 30 - 40 (°C.dag) = "matig" ; GES 5 = 40 - 60 (°C.dag) = "zeer matig" ; GES 6 = 60 
- 80 (°C.dag) ="onvoldoende"; GES 7 = 80-100 (°C.dag) = "ruim onvoldoende"; GES 8 > 100 (°C.dag) = "zeer 
onvoldoende". GES 6 komt overeen met minstens 60 hitteggolfgraaddagen, een waarde die zich in Antwerpen voor 
deed in het jaar 2003 en waarvan geweten is dat er veel slachtoffers vielen als gevolg van hittestress. 



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 127 

8.2 Referentiesituatie 2030 

8.2.1 Belangrijke ruimtelijke plannen in het projectgebied (o.a. RUP) 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s en PRUP’s) zullen in het MER worden meegenomen voor zoverre ze 
opgenomen zijn in het BAU 2030 scenario. Dit scenario vormde de basis voor de toekomstscenario’s, de 
ontwikkelingen zitten dus ook vervat in de 3 toekomstscenario’s. In de referentiesituatie 2030 wordt géén rekening 
gehouden met andere ruimtelijke ontwikkelingen.  

8.2.2 Verwachte ontwikkelingen tegen 2030 

8.2.2.1 CO2-equivalente emissies door vervoer 

De CO2-equivalente emissies12 door autoverkeer worden berekend op basis van: 
• Aantal gereden voertuigkilometers voor het BAU-scenario 2030 in doorrekeningen van het Regionaal 

Verkeersmodel; 
• Gemiddelde CO2-eq emissiefactor voor personenvervoer: 0,213 kg CO2-eq/voertuigkilometer. Deze 

emissiefactor gaat uit van een gemiddeld wegtype en brandstofmix van 58,6% benzine, 35,5% diesel, 3,4% 
hybride benzine, 0,7% Aardgas-CNG, 0,7% Elektrische en 0,2% hybride diesel (Bron: co2emissiefactoren.be). 

 

De CO2-equivalente emissies door vrachtverkeer worden berekend op basis van: 
• Aantal gereden voertuigkilometers voor het BAU-scenario 2030 in de doorrekeningen van het Regionaal 

Verkeersmode; 
• l Gemiddelde CO2-eq emissiefactor voor trekkers: 0,9 kg CO2-eq/voertuigkilometer (Bron: Trendrapport Zware 

Bedrijfsvoertuigen – RVO & Revnext i.o.v. Ministerie van IenW – 2022). 

Het aantal CO2-eq emissies door auto- en vrachtverkeer in de vervoerregio Leuven voor de referentiesituatie 2030 
wordt weergeven in Tabel 8-1. In het referentiejaar 2030 bedraagt het aantal emissies ca. 1 Mton CO2-eq voor 
autoverkeer en ca. 0,4 Mton CO2-eq voor vrachtverkeer. Ongeveer de helft van de emissies vinden plaats op de 
hoofdwegen, gevolgd door de gewestwegen en de lokale wegen. 

De CO2-eq emissies door autoverkeer in de referentiesituatie 2030 werden berekend met een emissiefactor die 
uitgaat van de huidige brandstofmix. Door de geleidelijke elektrificatie van het wagenpark tegen 2030, kan de 
emissiefactor uiteraard mee dalen. De emissiefactor voor een personenauto op grijze stroom bedraagt 0,0479 kg 
CO2-eq/voertuigkilometer en voor een personenauto op groene stroom 0,0121 kg CO2-eq/voertuigkilometer (Bron: 
co2emissiefactoren.be). Ondanks de cruciale rol die de elektrificatie van voertuigen speelt om de 
klimaatdoelstellingen te halen, mag de milieu-impact van de productie en het gebruik van dergelijke 
transportmiddelen niet worden ontkend. Hun impact wordt mee bepaald door de energiemix voor de productie van 
elektriciteit en door de aard van de batterijen: de wijze waarop ze worden gemaakt, ingezet en gerecycleerd. Zelfs 
met de doorbraak van dergelijke transportmiddelen zal het daarom belangrijk blijven om op een rationele manier 
om te springen met mobiliteit, maximaal in te zetten op de alternatieven voor gemotoriseerd verkeer. 

Tabel 8-1: Gereden voertuigkilometers en CO2-eq emissies auto- en vrachtverkeer - referentiesituatie 2030 

 Gereden voertuigkilometers CO2-eq emissies 

 [km/jaar] [ton/jaar] 

Auto   

Hoofdwegen 2.343.566.875 499.180 

Gewestwegen 1.152.130.525 245.404 

Lokale wegen 1.242.435.350 264.639 

Totaal 4.738.132.750 1.009.222 

Vracht   

 

12 De broeikasgasemissies worden uitgedrukt in CO2-equivalenten (CO2-eq). Bij CO2-equivalenten worden andere 
broeikasgassen meegenomen in de emissiefactor en volgens hun 100-jarig GWP (global warming potential) 
omgezet naar CO2-equivalenten. 



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 128 

 Gereden voertuigkilometers CO2-eq emissies 

Hoofdwegen 263.769.072 237.392 

Gewestwegen 90.359.367 81.323 

Lokale wegen 53.915.820 48.524 

Totaal 408.044.259 367.240 

Auto+vracht   

Hoofdwegen 2.607.335.947 736.572 

Gewestwegen 1.242.489.892 326.727 

Lokale wegen 1.296.351.170 313.163 

Totaal 5.146.177.009 1.376.462 

8.2.2.2 Overstromingsgevoeligheid 

Door klimaatverandering met nattere winters en intensere neerslag kunnen waterlopen vaker buiten hun oevers 
treden, en ook plaatsen treffen die tot nog toe niet overstroomden. Meer gebouwen, kwetsbare instellingen, 
wegenis en spoorbanen kunnen dan overstromen. We verwachten ook hogere piekwaterstanden bij 
overstromingen en dus ook meer schade. Zo voorspelt het hoog-impact klimaatscenario 2030 van de VMM voor 
extreme neerslag die eens per 20 jaar valt een gemiddelde van 73,4 mm per bui voor de vervoerregio Leuven, dit 
is een toename met gemiddeld 8,4 mm ten opzichte van de actuele toestand. Voor het hoog-impact 
klimaatscenario 2050 van de VMM zal de extreme neerslag die eens per 20 jaar valt gemiddeld 79,3 mm per bui 
bedragen voor de vervoerregio Leuven. De fluviale en pluviale overstromingskaarten voor het klimaatscenario 
2050 worden getoond in Figuur 8-5 en Figuur 8-6. 

 
Figuur 8-5: Situering van het fluviaal overstroombaar gebied binnen de Vervoerregio Leuven – hoog impact klimaatscenario 
2050 VMM 
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Figuur 8-6: Situering van het pluviaal overstroombaar gebied binnen de Vervoerregio Leuven – hoog impact klimaatscenario 
2050 VMM 

8.2.2.3 Hittestress 

Klimaatverandering zorgt voor een toename van de gemiddelde zomertemperatuur en de hittestress ten opzichte 
van de actuele toestand. Zo voorspelt het hoog-impact klimaatscenario 2030 van de VMM een gemiddelde 
zomertemperatuur van 20°C voor de vervoerregio Leuven, dit is een toename met gemiddeld 3°C ten opzichte van 
de actuele toestand. Het spreekt voor zich dat ook de hittestress hierdoor zal toenemen, en dan voornamelijk thv 
de bebouwde en verharde ruimte. 
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8.3 Synthese van de referentiesituatie 
 

positief Negatief 

 sterktes zwaktes 

vandaag/ huidige toestand  

Hoog aandeel verplaatsingen via auto- en 

vrachtverkeer 

 

Zware fluviale overstromingen in het 

Demerbekken en Dijlebekken, gelinkt aan hoge 

verhardingsgraad 

 

Pluviale overstromingen, gelinkt aan hoge 

verhardingsgraad 

 

Hittestress in steden, bebouwde kernen en 

langs het wegennetwerk, gelinkt aan hoge 

verhardingsgraad 

 opportuniteiten risico's 

toekomstig/ referentie 2030 

Creatie bijkomende fietssnelwegen 
 

Verdere elektrificatie van het wagenpark 

Toename auto- en vrachtverkeer door 
autonome demografische en economische 
groei 
 
Toename risico op fluviale en pluviale 
overstromingen en schade thv bebouwde en 
verharde ruimte door klimaatverandering 
 
Toename hittestress door klimaatverandering, 
vnl. thv bebouwde en verharde ruimte 

8.4 Relevante beleidsdoelstellingen 

8.4.1 Beleidsambities 2030 

De Europese Klimaatwet (Green Deal) stelt dat voortdurende vooruitgang geboekt moet worden om het 
adaptatievermogen te vergroten, de veerkracht te vergroten en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te 
verminderen. Klimaatadaptatie moet slimmer, sneller en systemischer. 

De Overstromingsrichtlijn heeft tot doel “de risico’s op overstromingen beter in te schatten en maatregelen te 
nemen om negatieve effecten van overstromingen op zowel de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel 
erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken” (Overstromingsrichtlijn (2007/60/EG)). 

In het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 worden de volgende doelstellingen in kader van 
klimaatadaptatie vooropgesteld: 
• Terugdringen van bijkomend ruimtebeslag; 
• De verhardingsgraad binnen het bestaande en het bijkomende ruimtebeslag doen afnemen respectievelijk 

beperken; 
• Het inrichten en beheren van niet-verhard ruimtebeslag met oog op verhoogde koolstofopslag. 

 

De Europese Klimaatwet schrijft een netto reductie voor van minstens 55% in totale broeikasgasemissies (CO2eq) 
t.o.v. 1990. Voor België zou zich dit vertalen in een reductie met 47% tegenover 2005 (cf. voorstel voor aangepaste 
Effort Sharing Regulation). 
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Het Vlaamse Klimaat- en Energiebeleidsplan (VEKP) streeft een vermindering van het aantal broeikasgassen na 
met 35% in 2030 t.o.v. 2005. Voor de transportsector betekent dit een daling van de totale broeikasgasuitstoot met 
23% tot maximaal 12,2 Mton CO2-eq in 2030 (waarvan 5,2 Mton CO2-eq door het personenwegverkeer en 6 Mton 
CO2-eq door het goederenwegverkeer).  

Om de klimaatdoelstelling voor de transportsector te kunnen halen zet Vlaanderen in op een verdere afvlakking 
van de groei van het gemotoriseerde vrachtverkeer en een daling van het gemotoriseerde personenverkeer en 
streeft ze een ambitieuze modal shift na, zowel qua personenvervoer als logistiek. Tenslotte wordt ingezet op een 
verdere vergroening van het bestaande wagenpark. Dit vertaalt zich in volgende concrete sectorale doelstellingen 
voor Vlaanderen:   
• Het aantal voertuigkilometers over de weg daalt tot 51,6 miljard in 2030, door    

– een daling van de voertuigkilometers met 15% t.o.v. 2015 voor personenwagens en bestelwagens;    
– een beperking van de toename van de voertuigkilometers tot maximaal 14% t.o.v. 2015 voor vrachtwagens. 

• Een vergroening van het voertuigenpark: bij de nieuwe inschrijvingen bedraagt het aandeel zero-
emissiewagens (batterij-elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof) in 2030:  
– 50% voor personenwagens;   
– 30% bij bestelwagens;   
– 5% voor vrachtwagens;   
– 10% voor reisbussen;   
– 100% voor bussen van De Lijn.   

• Er wordt een daling gerealiseerd van het aantal kilometer over de weg tot max. 51,6 miljard gereden 
voertuigkilometers in 2030; dit betekent een daling van -15% t.o.v. 2015 voor personenwagens en 
bestelwagens en een beperking van de toename tot maximaal 14% voor vrachtwagens. 

De Vlaamse doelstellingen inzake het aantal voertuigkilometers voor personenvervoer en goederenvervoer werden 
verder verfijnd tot op niveau van de vervoerregio’s (op basis van de spreiding van het verkeer volgens de 
strategische verkeersmodellen – versie 4). Dit is niet gebeurd voor de doelstelling met betrekking tot de 
vergroening van het wagenpark. De handvaten voor de vervoerregio’s zijn op dat vlak immers beperkter waardoor 
we verwachten dat de regionale verschillen eerder klein zullen zijn. Toch kunnen bepaalde lokale maatregelen, 
zoals het plaatsen van laadpalen, het instellen van zero-emissiezones voor stedelijke logistiek, … de Vlaamse 
maatregelen versterken. 

Dit levert voor de vervoerregio Leuven de doelstelling op voor 2030 inzake het aantal gereden voertuigkilometers 
over de weg door licht en zwaar vervoer, weergegeven in Tabel 8-2. Deze doelstelling werd voor dit hoofdstuk 
Klimaat omgezet naar CO2-eq emissies, zie Tabel 8-2 rekening houdend met de emissiefactoren zoals gehanteerd 
in §8.2.2.1.  

Tabel 8-2: Gereden voertuigkilometers auto- en vrachtverkeer – beleidsambities referentiesituatie 2030  

Vervoerregio Leuven Doelstelling referentiesituatie 2030 

  LV ZV Totaal 

aantal gereden kilometers km/jaar km/jaar km/jaar 

  4.322.099.547 464.321.764 4.786.421.310 

 

Tabel 8-3: CO2-eq emissies auto- en vrachtverkeer – afgeleid obv beleidsambities referentiesituatie 2030 

Vervoerregio Leuven Doelstelling referentiesituatie 2030 

  LV ZV Totaal 

CO2-eq emissies ton/jaar ton/jaar ton/jaar 

  920.607 417.890 1.338.497 
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8.4.2 Verdere ontwikkelingen en doorkijk 

De EU Adaptatiestrategie onderschrijft het klimaatbestendig zijn in 2050. In de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 
wordt een klimaatadaptieve ruimte, samenleving, gebouwen, (mobiliteits)infrastructuur, industrie en landbouw 
onderschreven. In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt onderschreven: Tegen 2050 is het fijnmazig netwerk 
van groenblauwe aders dwars doorheen de open en bebouwde ruimte maximaal ingericht, zodat de ruimte 
klimaatbestendig en meer leefbaar is. Dit betekent een substantiële vermeerdering van het aandeel 
wateroppervlakte en groen in open ruimte en steden en dorpen ten opzichte van 2015. De verhardingsgraad in de 
bestemmingen landbouw, natuur en bos worden met minstens 1/5 teruggedrongen tov 2015. 

De Europese Klimaatwet schrijft klimaatneutraliteit voor tegen 2050 (met engagement voor netto negatieve 
emissies na 2050). De Vlaamse Klimaatstrategie 2050 onderschrijft 85% netto reductie in niet-ETS 
broeikasgasemissies (CO2e) t.o.v. 2005 (met ambitie om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit). Voor de 
transportsector onderschrijft de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 een volledig emissievrij personen -en 
goederenvervoer tegen 2050. 

8.4.3 Kerndoelstellingen 

Hieruit leiden we onderstaande kerndoelstellingen af voor het thema klimaat:  

Tabel 8-4: Kerndoelstellingen thema klimaat 

Kerndoelstellingen 

1 
Voor de vervoerregio Leuven mag het aantal gereden voertuigkilometers over de weg door licht en 
zwaar vervoer en de afgeleide CO2-eq emissies niet meer bedragen dan weergegeven in Tabel 8-2 
en Tabel 8-3, respectievelijk. 

2 
De Overstromingsrichtlijn heeft tot doel “de risico’s op overstromingen beter in te schatten en 
maatregelen te nemen om negatieve effecten van overstromingen op zowel de gezondheid van de 
mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken”. 

3 Voortdurende vooruitgang boeken om het adaptatievermogen te vergroten, de veerkracht te vergroten 
en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen. 

4 Terugdringen van bijkomend ruimtebeslag, ontharding en beheer van niet-verhard ruimtebeslag 

 

 

  



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 133 

8.5 Toetsingskader 

beleidsdoelstelling 
Voor de vervoerregio Leuven mag het aantal gereden voertuigkilometers over de 
weg door licht en zwaar vervoer en de afgeleide CO2-eq emissies niet meer 
bedragen dan weergegeven in Tabel 8-2 en Tabel 8-3, respectievelijk. 

effectgroep(en) klimaatmitigatie - CO2-eq emissies door vervoer 

meegenomen in quick scan? ja 

indicatoren quick scan Mate waarin broeikasgasemissies toe- of afnemen als gevolg van het plan. 

indicatoren sMER Idem 

methodiek/ gegevens en 
informatiebronnen 

Methodiek: toets aan de beleidsdoelstelling en vergelijking CO2-eq emissies obv 
gereden voertuigkilometers tussen referentiesituatie 2030 en scenario's 
 
Bronnen: modellering TM Leuven; co2emissiefactoren.be; Trendrapport Zware 
Bedrijfsvoertuigen – RVO & Revnext i.o.v. Ministerie van IenW – 2022 

Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

• Verdere elektrificatie van het wagenpark  

• Klimaatneutraal zijn in 2050 (met engagement voor netto negatieve emissies na 2050) 

(Europese Klimaatwet). 

• In de transportsector wordt een volledig emissievrij personen -en goederenvervoer 

voorzien tegen 2050 (Vlaamse Klimaatstrategie 2050). 
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beleidsdoelstelling 

De Overstromingsrichtlijn heeft tot doel “de risico’s op overstromingen beter in te 
schatten en maatregelen te nemen om negatieve effecten van overstromingen op 
zowel de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de 
economische bedrijvigheid te beperken”. 

effectgroep(en) klimaatadaptatie – wateroverlast 

meegenomen in quick 
scan? 

Ja 

indicatoren quick scan 
Bijkomend ruimtebeslag voor verkeers- en vervoersinfrastructuur binnen fluviale en 
pluviale overstroombare gebieden voor het huidig klimaat en binnen signaalgebieden 

indicatoren sMER Verfijning van het ruimtebeslag 

methodiek/ gegevens en 
informatiebronnen 

Methodiek: toets aan de beleidsdoelstelling en vergelijking ruimtebeslag in fluviaal en 
pluviaal overstroombaar gebied voor huidig klimaat en in signaalgebieden tussen 
scenario's 
Bronnen: waterinfo.be/overstromingsrichtlijn; ruimtebeslag plan (zoekzones) 

Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

Door klimaatverandering met nattere winters en intensere neerslag kunnen waterlopen 
vaker buiten hun oevers treden, en ook plaatsen treffen die tot nog toe niet 
overstroomden. Meer gebouwen, kwetsbare instellingen, wegenis en spoorbanen 
kunnen dan overstromen. We verwachten ook hogere piekwaterstanden bij 
overstromingen en dus ook meer schade.  
Terugdringen van het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag tot 0 ha/dag tegen 
2040 (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 
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beleidsdoelstelling 

Voortdurende vooruitgang boeken om het adaptatievermogen te vergroten, de 
veerkracht te vergroten en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te 
verminderen. 

Terugdringen van bijkomend ruimtebeslag, ontharding en beheer van niet-verhard 
ruimtebeslag 

effectgroep(en) klimaatadaptatie - hittestress, wateroverlast, groenblauwe netwerken 

meegenomen in quick 
scan? 

Ja 

indicatoren quick scan 
Bijkomend ruimtebeslag voor verkeers- en vervoersinfrastructuur binnen 
hittestressgevoelige gebieden 

indicatoren sMER 
Verfijning van het ruimtebeslag 
Groenblauwe netwerken 

methodiek/ gegevens en 
informatiebronnen 

Methodiek: toets aan de beleidsdoelstellingen 
Bronnen: ruimtebeslag plan (zoekzones) 

Omgevingsvariabelen/ 
gevoeligheidsanalyse 

Klimaatverandering zorgt voor een toename van de gemiddelde zomertemperatuur en 
de hittestress ten opzichte van de actuele toestand, en dan voornamelijk thv de 
bebouwde en verharde ruimte. 
Klimaatbestendig zijn in 2050 (EU Adaptatietstrategie). 
Tegen 2050 is het fijnmazig netwerk van groenblauwe aders dwars doorheen de open 
en bebouwde ruimte maximaal ingericht, zodat de ruimte klimaatbestendig en meer 
leefbaar is. Dit betekent een substantiële vermeerdering van het aandeel 
wateroppervlakte en groen in open ruimte en steden en dorpen ten opzichte van 2015 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). 
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9 Quick scan 

9.1 Beschouwde elementen uit het plan 

9.1.1 BAU 2030 scenario  

Autowegen 

De wegeninfrastructuur in 2030 in het BAU scenario ziet er als volgt uit (Figuur 9-1). Reeds geplande 
wegenwerken die nog gerealiseerd worden in tussentijd, maken geen deel uit van dit scenario. Het huidige netwerk 
van openbaar vervoer is opgebouwd uit een kernnet, een aanvullend net (kadans) en een aanvullend net 
(functioneel). Er komen géén wegen bij en er worden geen wegen afgebroken ten opzichte van de bestaande 
toestand.  

  
Figuur 9-1 Wegennet in het BAU scenario 2030 

Fietspaden 

De fietsinfrastructuur van de business as usual situatie in 2030 wordt weergegeven in Figuur 9-2 De groene wegen 
stellen het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) voor. De blauwe lijnen zijn de fietssnelwegen in 2030. 
Volle lijnen komen overeen met bestaande fietssnelwegen. Voor de stippellijnen is het precieze traject nog 
onbeslist vandaag en zou het dus kunnen dat er bijkomende fietspaden zullen worden aangelegd.  

   
Figuur 9-2 Fietsinfrastructuur in het BAU scenario 2030: fietspaden (groen) en fietssnelwegen (blauw) 
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Het besliste beleid maakt deel uit van het business as usual (BAU) scenario. Effecten (bv. versnippering, 
bijkomende verharding en ruimtebeslag) ten gevolge van eventuele nieuwe wegen en fietspaden voor dewelke het 
beleid reeds beslist is, vallen buiten de scope van deze studie. De veranderingen ten opzichte van vandaag 
hebben een zekere ruimtelijke impact, maar ze behoren tot de referentiesituatie (BAU) en worden dus niet 
beoordeeld.  

Trein 

Vanuit Leuven lopen spoorwegen via Aarschot en Diest richting het noordoosten, richting Tienen en Landen naar 
het zuidoosten en verder richting Mechelen, Brussel en richting Waver en Namen. Lokale treinen hebben ook 
tussenstops in kleinere stations. Het treinnetwerk in de BAU situatie (2030) is ruimtelijk onveranderd ten opzichte 
van de bestaande toestand en is weergegeven op Figuur 9-3. 

  
Figuur 9-3 Spoorwegnetwerk in het BAU scenario 2030 

Bus 

Het busnetwerk in het BAU scenario bestaat uit een kernnet, een aanvullend net (kadans) en een aanvullend net 
(functioneel): zie Figuur 9-4. Ze verschillen van mekaar in frequentie. Kernnetlijnen rijden het meest frequent (1, 2 
of 4 bussen per uur per richting), aanvullende lijnen kadans rijden minstens een uurdienst (1 bus per uur per 
richting over de hele dag) en aanvullend net (functioneel) zijn lijnen die enkel tijdens spits rijden. Het busnetwerk 
maakt gebruikt van bestaande autowegen. Er zijn dus géén ruimtelijke veranderingen ten opzichte van de 
bestaande toestand. 
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Figuur 9-4 Busnetwerk in het BAU scenario 2030 

Overstappunten  

Overstappunten worden voorzien in het BAU scenario. Een overstappunt is een vervoersknooppunt waar 
parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen ter beschikking zijn of verschillende modi 
kunnen aangeboden worden door middel van onder meer deelsystemen, waardoor reizigers met geschikte modus 
een verplaatsing kunnen maken. De overstappunten zijn weergegeven op Figuur 9-5. De opdeling in lokale, 
regionale en interregionale overstappunten is bepaald vanuit netwerklogica: er is een achterliggende 
beslissingsboom die rekening houdt met de aanwezigheid van een lokaal of interregionaal treinstation, de 
aanwezigheid van een bushalte die deel uitmaakt van een kernnet of niet en of de gebruikers hun bestemming in 
de nabijheid van het punt ligt of niet. 
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Figuur 9-5 Overstappunten in het BAU scenario 2030 

Qua inrichting zijn er vereisten per type overstappunt, ook in functie van de omgeving. Deze verschilt bijvoorbeeld 
voor een verstedelijkt gebied ten opzichte van een landelijk gebied. Er is een ontwerpwijzer opgemaakt door 
AWV.13  

9.1.2 Modal split en ontwikkeling aantal voertuigkilometers 
toekomstscenario’s 

Verkeersgeneratie wordt niet beoordeeld in het MER. De verandering van verkeer heeft echter wel impact op de 
verschillende thema’s en effectgroepen, en wordt bijgevolg als input gebruikt voor de beoordeling. In dit hoofdstuk 
bespreken we de verschillende mobiliteitsaspecten die worden beschouwd. 

Voor de quick scan werden de referentiesituatie (BAU) 2030 en drie scenario’s doorgerekend met het Regionaal 
Verkeersmodel Vlaanderen (versie 4.2.2 – RMP) (zie hoofdstuk 3.5.3). Deze doorrekeningen gebeurden voor elk 
scenario stapsgewijs in 3 stappen waarbij telkens een maatregelenpakket werd toegevoegd. Het voordeel van 
deze werkwijze is dat de wijzigingen voor de modi die traditioneel door het model worden onderschat (fiets en OV) 
duidelijk in beeld komen. 
Onderstaande tabel toont de resulterende modal split (vervoerwijzekeuze; verdeling van de 
personenverplaatsingen naar type vervoerswijze) voor de inwoners van de vervoerregio Leuven per doorrekenstap 
van elk scenario (in %).  

Tabel 9-1: Modal split van inwoners VVR Leuven – referentiesituatie 2030 en toekomstscenario’s 

 

13 De ontwerpwijzer is online beschikbaar: https://wegenenverkeer.be/docs/Ontwerpwijzer-Hoppinpunten_v1.1.pdf 

https://wegenenverkeer.be/docs/Ontwerpwijzer-Hoppinpunten_v1.1.pdf


 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 140 

Aandeel Fiets Te Voet 

Bus, 

tram, 

metro 

Trein 
Passagier 

(Duurzaam) 

Duurzaam 

Totaal 

Passagier 

(Niet 

duurzaam) 

Bestuurder 

Niet 

Duurzaam 

Totaal 

BAU2030 15.2% 10.0% 4.6% 2.9% 12.2% 44.8% 4.9% 50.3% 55.2% 

Scenario 1  17.0% 11.2% 5.3% 3.0% 13.3% 49.9% 4.9% 45.3% 50.1% 

Scenario 2    18.2% 10.9% 5.3% 3.1% 13.0% 50.5% 4.7% 44.8% 49.5% 

Scenario 3  17.2% 11.1% 4.6% 3.1% 13.5% 49.6% 4.9% 45.5% 50.4% 

 

Hierbij zien we dat alle scenario’s een meer duurzame modal split kennen in vergelijking met het 
referentiescenario. Het grootste effect werd bereikt in doorrekenstap 1, en is vooral te wijten aan de extra financiële 
kost die is toegevoegd voor autoverplaatsingen. Deze parkeermaatregel is een modelmatige vertaling van 
verschillende flankerende maatregelen die kunnen worden toegepast in de vervoerregio. Flankerend beleid is 
bijgevolg erg belangrijk als complementaire maatregel naast het verbeteren van de verkeersnetwerken. 

Passagiers worden als duurzaam beschouwd, indien ze carpoolen. Kinderen die meerijden, bijvoorbeeld om ze op 
school af te zetten, worden sowieso als niet duurzaam beschouwd. 

Vanuit de tabel kunnen we reeds verschillen tussen de scenario’s beschouwen. Scenario 2 heeft het grootste 
positieve effect naar fietsgebruik, wat logisch is, aangezien deze verder bouwt op de maatregelen uit scenario 1. 
Scenario 3, waar het treinaanbod het meest is veranderd, wordt er meer gebruik gemaakt van deze modus, hoewel 
het verschil met de andere scenario’s minimaal is. 

De doorrekeningen bevatten eveneens gegevens over de voertuigkilometers die personenwagens en 
vrachtwagens afleggen op de wegen in de vervoerregio Leuven. Een overzicht wordt gegeven in onderstaande 
tabel (onderscheid naar auto, vracht en pae14).  

 

Tabel 9-2: Voertuigkilometers gereden in VVR Leuven gedurende een werkdag – referentiesituatie 2030 en toekomstscenario’s 

  BAU2030 scen1 scen2 scen3 

Auto         

Hoofdwegen 7 210 975 7 121 968 7 094 441 7 956 750 

Gewestwegen 3 545 017 3 711 528 3 735 988 2 967 413 

Lokale wegen 3 822 878 3 388 171 3 368 998 3 438 641 

Totaal 14 578 870 14 221 667 14 199 427 14 362 804 

Vracht         

Hoofdwegen 919 056 915 423 869 967 1 006 994 

Gewestwegen 314 841 212 553 271 069 166 358 

Lokale wegen 187 860 259 479 256 171 238 589 

 Totaal 1 421 757 1 387 455 1 397 207 1 411 941 

Auto+vracht         

Hoofdwegen 9 049 087 8 952 814 8 834 375 9 970 738 

Gewestwegen 4 174 699 4 136 634 4 278 126 3 300 129 

Lokale wegen 4 198 598 3 907 129 3 881 340 3 915 819 

 Totaal  17 422 384 16 996 577 16 993 841 17 186 686 

 

 

14 Pae = personenwagenequivalent, waarbij een personenwagen voor 1 pae telt, een vrachtwagen voor 2 pae 
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In het verkeersmodel wordt, zoals weergegeven in bovenstaande tabel, onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen, 
gewestwegen en lokale wegen. De typologie van wegen is niet in alle scenario’s hetzelfde. Scenario 3 bevat 
bijvoorbeeld meer hoofdwegen en minder regionale en interlokale wegen in vergelijking met de andere twee 
scenario’s, waardoor er in scenario 3 meer voertuigkilometers gereden worden over hoofdwegen en minder op 
regionale en interlokale wegen. De wegennetwerken van de drie scenario’s worden in onderstaande figuren 
weergegeven. 
 

 
Figuur 9-6: Wegencategorisering scenario 1  
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Figuur 9-7: Wegencategorisering scenario 2 

 

 
Figuur 9-8: Wegencategorisering scenario 3 

  



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 143 

9.2 Ruimte 

9.2.1 Direct ruimtebeslag 

In de quick scan wordt de beoordeling van het direct ruimtebeslag beperkt tot de bijkomende tracés, zowel fiets- 
als autotracés. Ook andere ingrepen die hier nog verwaarloosd worden, kunnen bijkomend ruimtebeslag inhouden 
zoals bv. het verbreden van bestaande wegen omwille van HOV-lijnen of het aanleggen van carpool-parkings. 

Fietstracés 

In onderstaande afbeeldingen (Figuur 9-9, Figuur 9-10, Figuur 9-11) worden per scenario de verschillen met het 
BAU scenario betreffende de fietstracés aangeduid. 

 

Figuur 9-9 Bijkomende fietssnelwegen scenario 1 

  

Figuur 9-10 Bijkomende fietssnelwegen scenario 2 
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Figuur 9-11 Bijkomende fietssnelwegen scenario 3 

In scenario 1 (corridors) zullen er bijkomende fietssnelwegen aangelegd worden rond de Ring van Leuven, tussen 
Aarschot en Tienen, tussen het Zoniënwoud en Tervuren, tussen Tienen en Landen en van Zichem station richting 
Testelt langs de spoorweg. 

In scenario 2 (stedelijke bolsters) komen er enkel bijkomende fietstracés rond de Ring van Leuven en langs 
bestaande autowegen tussen Zichem en Testelt. Daarnaast zullen in de stadskernen van Leuven, Tienen, 
Aarschot en Diest fietszones in plaats gesteld worden. Deze fietszones worden niet beschouwd als zones waar 
direct bijkomend ruimtebeslag zal optreden.  

In scenario 3 (over de grenzen) zijn er beduidend meer bijkomende fietstracés voorzien: rond de ring van Leuven, 
tussen Rijmenam en Aarschot, langs bestaande autowegen tussen Zichem en Testelt, van Diest richting Beringen, 
ter hoogte van Wijgmaal tussen de spoorweg en het kanaal Leuven-Dijle, tussen Kortenberg/Nossegem en 
Duisburg, tussen kraainem en het Zoniënwoud, tussen Waver en Heverlee, tussen Tienen en Landen, tussen 
Landen en Sint-Truiden en van Landen richting Avernas-Le-Bauduin.  

Autotracés  

In scenario 1 (corridors) zijn er géén nieuwe wegen voorzien. Dit scenario is dus gelijk aan het BAU-scenario.  

In scenario 2 (stedelijke bolsters) is er speciale aandacht voor de ontsluiting van bedrijventerreinen (Figuur 9-12). 
Daarnaast zou er aan de bedrijvenzone ten oosten van Tienen een verbinding komen tussen de N3 en de N29, 
zoals aangeduid in groen. 

In scenario 3 (over de grenzen) zijn de ontsluitingswegen voor bedrijven anders gesitueerd. In Leuven is een 
nieuwe verbinding voorzien tussen de N3 en de E314 ten oosten van de stad. In Tienen loopt de nieuwe verbinding 
vanaf de N3 nu verder door tot aan de N223. Dit is te zien op Figuur 9-13. 
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Figuur 9-12 Bijkomende autowegen scenario 2 

 
Figuur 9-13 Bijkomende autowegen scenario 3 

Ruimtebeslag 

In Tabel 9-3 wordt per scenario de lengte weergegeven van de bijkomende tracés voor nieuwe fietspaden en 
autowegen.  

Het totaalcijfer voor de lengte aan autowegen betreft alle hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en 
lokale wegen type 1. Voor de fietssnelwegen betreft het alle fietssnelwegen die zijn aangeduid op Figuur 9-2 
(blauwe lijnen), inclusief de drie geplande fietssnelwegen. Enkel wegen die in het projectgebied vallen zijn 
meegeteld voor zowel autowegen als fietssnelwegen.  

De nieuwe fietspaden van scenario 3 vallen eveneens soms gedeeltelijk buiten de grenzen van het projectgebied. 
Ook deze lengten zijn niet meegerekend. 

Tabel 9-3 Lengte aan nieuwe auto- en fietstracés per scenario 

 BAU Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

(Bijkomende) lengte 

fietstracé (km) 
209,9 km 

+ 49,0 km 

(+23,3%) 

+10,3 km 

(+4,9%) 

+78,8 km 

(+37,5%) 

(Bijkomende) lengte 

autotracé (km) 
925,7 km 

+ 0,0 km 

(+0%) 

+ 4,1 km  

(+0,4%) 

+10,5 km 

(+1,1%) 

Ten opzichte van het BAU zijn er in alle scenario’s nieuwe tracés voorzien, wat kan leiden tot een toename van het 
ruimtebeslag. De cijfers zijn als louter indicatief te beschouwen en vooral bedoeld om de verschillen tussen de 
scenario’s te verduidelijken. De totale lengte bijkomend fietspad of autoweg in een scenario, is niet noodzakelijk 
gelijk aan de totale lengte nieuwe verharding. Waar mogelijk wordt immers aangesloten/ gebruik gemaakt van 
bestaande infrastructuur. Dit geldt voornamelijk voor de fietspaden.  

Deze analyse toont aan dat in scenario 3 (over de grenzen) het risico op bijkomend direct ruimtebeslag afkomstig 
van nieuwe tracés het grootst is. Dit scenario heeft immers zowel het meeste aantal km aan nieuwe fietspaden als 
aan nieuwe autowegen.  

Ook bij andere ingrepen zoals bv. het verbreden van bestaande wegen omwille van HOV-lijnen of het aanleggen 
van carpool-parkings geldt het principe dat maximaal bestaande verharde ruimte herbestemd moet worden. Op dit 
moment is het niet duidelijk hoe de HOV-assen verder uitgewerkt worden. Indien er afzonderlijke HOV-beddingen 
voorzien worden en de breedte van de huidige infrasturctuur hiervoor niet volstaan, dan is bijkomende ruimte-
inname noodzakelijk. Bijkomende verhardingen op HOV dienen altijd kritisch bekeken te worden. Bij de opmaak 
van het MER dient duidelijk te zijn hoeveel bijkomende verharding voorzien wordt, zodat de effecten hiervan 
meegenomen kunnen worden. 

9.2.2 Indirect ruimtebeslag 

Maatregelen van het plan kunnen woondichtheid in de toekomst beïnvloeden door de bereikbaarheid van 
wenselijke woonkernen te versterken en hierdoor de locatie aantrekkelijker te maken als woon- of werkzone. 
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Overstappunten zijn haltes van openbaar vervoer waar je op een ander vervoermiddel overstapt, dewelke 
verschillen in de scenario’s aangezien er in elk scenario andere OV-lijnen voorzien worden. Het aantal nieuwe 
overstappunten in de scenario’s is beperkt, de meeste zijn reeds aanwezig. Door vergelijking van de locatie van de 
overstappunten met de kernen en linten van de RuRa-kaarten (2019) en bedrijventerreinen, kan al iets gezegd 
worden over het potentieel van dergelijke ontwikkeling rond de voorgestelde overstappunten. Verdere ontwikkeling 
rondom woonlinten wordt ook als een indicator voor verder ruimtebeslag in de toekomst beschouwd.  

Het effect van verdichting en ruimtebeslag rond overstappunten moet echter genuanceerd worden: sommige 
overstappunten kunnen mogelijk louter de functie overstappunten blijven, zonder verdere ontwikkeling van de 
omgeving. Dit kan immers gestuurd worden door beslissingen en verdere maatregelen in het ruimtelijke beleid, 
zoals het Gewestplan, BPA’s en RUP’s. Op sommige locaties kan ruimtebeslag bijvoorbeeld wenselijk zijn, indien 
het verlinting op een andere locatie zou verminderen. Een overstappunt is dus één van de indicatoren voor een 
mogelijke ruimtelijke ontwikkeling in de vorm van verdichting en bijkomend ruimtebeslag, zonder daarbij rekening 
te houden met andere (ruimtelijke) beleidsinstrumenten.  

De locatie van voorziene overstappunten ligt gedeeltelijk anders in de verschillende scenario’s. Dit is afgebeeld op 
Figuur 9-14, Figuur 9-15 en Figuur 9-16. Er wordt specifiek gezocht naar overstappunten buiten of minder dan 50 
meter van de rand van de RuRa-kernen en bedrijventerreinen.  

  
Figuur 9-14 Ligging van de overstappunten ten opzichte van RuRa-kernen en bedrijventerreinen in scenario 1 

  
Figuur 9-15 Ligging van de overstappunten ten opzichte van RuRa-kernen en bedrijventerreinen in scenario 2 
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Figuur 9-16 Ligging van de overstappunten ten opzichte van RuRa-kernen en bedrijventerreinen in scenario 3 

In Tabel 9-4 wordt voor elk scenario weergegeven welke overstappunten (groot, middel, klein) buiten de kernen en 
bedrijventerreinen gelegen zijn. 

 

Tabel 9-4 Overstappunten buiten de RuRa-kernen en bedrijventerreinen per scenario 

 Scenario 1: corridors 
Scenario 2: stedelijke 
bolsters 

Scenario 3: over de 
grenzen 

Grote overstappunten 2 2 3 

Middelgrote 
overstappunten 

10 10 10 

Kleine overstappunten 4 3 8 

 

Het is opvallend dat veel overstappunten gelegen zijn aan de grens van een kern of in een lint. Hierdoor is voor alle 
scenario’s een potentieel dat indirect ruimtebeslag zal plaatsvinden in de toekomst. In het MER dient verder 
onderzocht te worden wat de bestemming van de omgeving van deze overstappunten is. 

Voor scenario 1 (corridors) en scenario 2 (stedelijke bolsters) zijn de overstappunten quasi dezelfde, op één klein 
overstappunt (Rotselaar) na. In het derde scenario (over de grenzen) zijn er in het algemeen meer overstappunten 
en ook meer overstappunten die aan de rand van of buiten de woonkernen gelegen zijn. Voor dit scenario wordt de 
kans op indirect ruimtebeslag daarom hoger ingeschat dan in scenario 1 en 2.  

 

9.2.3 Ruimtelijke samenhang en ruimtelijke dynamiek: bereikbaarheid 
voor goederenstromen 

In Vlaanderen wil men de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen ten opzichte van het verkeerssysteem 
vergroten (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). Bedrijventerreinen zijn het makkelijkst bereikbaar voor 
goederenstromen via vrachtverkeer als ze gelegen zijn langs een grote autoweg (transport per vrachtwagen), nabij 
een station (transport per trein) of nabij een bevaarbare waterweg (transport per schip). Op die manier wordt 
vrachtverkeer ook buiten de woonkernen gehouden. 

De bedrijventerreinen in het projectgebied worden geselecteerd als de paarse zones uit het Gewestplan. Ook de 
spoorwegen en de op- en afritten van autosnelwegen worden aangeduid (rode cirkel). In scenario 2 wordt een 
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oefening gemaakt rond het afsluiten van een aantal op- en afritten. Het kanaal Leuven-Dijle wordt in blauw 
weergegeven. De drie scenario’s verschillen van mekaar qua voorziene bijkomende autowegen en worden in 
Figuur 9-17, Figuur 9-18 en Figuur 9-19 weergegeven. 

 
Figuur 9-17 Ligging van bedrijventerreinen ten aanzien van water-, spoor- en autowegen in scenario 1 
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Figuur 9-18 Ligging van bedrijventerreinen ten aanzien van water-, spoor- en autowegen in scenario 2 
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Figuur 9-19 Ligging van bedrijventerreinen ten aanzien van water-, spoor- en autowegen in scenario 3 

We stellen vast dat de meeste grote bedrijventerreinen gesitueerd zijn langs grote wegen en snelwegen. 
Uitzondering hierop zijn het bedrijventerrein Molenstede te Diest en het bedrijventerrein Roosvelt te Landen. Dit 
laatste terrein is wel langs een spoorweg gelegen. Ook aan het kanaal Leuven-Dijle zijn een aantal 
bedrijventerreinen gelegen. Een groot deel van deze terreinen ligt daarenboven ook naast de spoorweg naar 
Mechelen. Kleinere bedrijventerreinen zijn vaker niet langs snelwegen, grote wegen of spoorwegen gelegen. 

Het afsluiten van de afrit Winksele (E314), zoals voorzien in scenario 2, zou er toe kunnen leiden dat de 
bedrijventerreinen Brusselsesteenweg en Brusselsesteenweg / KBC slechter ontsloten zullen zijn. De directe 
verbinding met de snelweg vervalt, waardoor vrachtverkeer voor deze bedrijventerreinen via een omweg langs de 
N2 (Brusselsesteenweg) zou moeten komen. Dit is niet wenselijk.  

In scenario 1 (corridors) is géén nieuwe autoweg voorzien. In scenario 2 (stedelijke bolsters) komt er een nieuwe 
weg ten oosten van Tienen. Deze weg kan voor een betere ontsluiting en bereikbaarheid van het bedrijventerrein 
Soldatenplein en de Tiense Suikerraffinaderij zorgen. Samen vormen deze terreinen één van de grootste 
bedrijventerreinen van de vervoerregio. De binnenste ring rond Tienen kan hierdoor ontlast worden, hetgeen ook te 
zien is in de verschilplots van de mobiliteitsberekeningen. In het derde scenario (over de grenzen) is deze weg in 
Tienen ook voorzien. Bovendien is in dit scenario ook een verbindingsweg ten oosten van Leuven voorzien. 
Hoewel hier minder grote bedrijventerreinen gelegen zijn, zou deze weg toch een positieve impact kunnen hebben 
op de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de omgeving rond Leuven.  

 

9.2.4 Ruimtelijke samenhang en ruimtelijke dynamiek: bereikbaarheid 
voor werknemers 

Voor de werknemers zijn de meest voor de hand liggende transportmodi voor woon-werkverkeer de auto, de fiets, 
of het openbaar vervoer. De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen via autowegen werd reeds besproken onder 
de paragraaf 9.2.3. (vanuit het standpunt van goederentransport). De bereikbaarheid van de woonkernen is ook 
relevant voor de werknemers en komt verderop in paragraaf 9.2.5 aan bod. 
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Bereikbaarheid per fiets 

Voor de fiets zien we in het BAU scenario dat er reeds fietssnelwegen aanwezig of gepland zijn nabij de meeste 
grote bedrijventerreinen. Van de grote terreinen, liggen enkel het bedrijventerrein Roosveld te Landen en in 
mindere mate het bedrijventerrein Molenstede te Diest verder van een fietssnelweg. Op Figuur 9-20, Figuur 9-21 
en Figuur 9-22 zijn de veranderingen per scenario in deze situatie weergegeven.  

 
Figuur 9-20 Ligging van bedrijventerreinen ten aanzien van fietssnelwegen in scenario 1 

 
Figuur 9-21 Ligging van bedrijventerreinen ten aanzien van fietssnelwegen in scenario 2 
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Figuur 9-22 Ligging van bedrijventerreinen ten aanzien van fietssnelwegen in scenario 3 

In het eerste scenario (corridors) draagt een fietssnelweg rond de Leuven bij tot een vlottere bereikbaarheid van 
alle bedrijventerreinen rond de Leuvense stadskern, zodat woon-werkverkeer vanuit Leuven per fiets zal 
aangemoedigd worden. Verder verbetert vooral de fietsverbinding van de bedrijventerreinen in Aarschot en Tienen 
de bereikbaarheid voor werknemers die tussen die twee steden wonen. Door de fietssnelweg tussen Landen en 
Tienen, worden de bedrijventerreinen rond deze steden ook beter bereikbaar per fiets. 

In het tweede scenario (stedelijke bolsters) is dezelfde fietssnelweg rond Leuven voorzien. De fietssnelweg te 
Testelt zorgt voor een aansluiting van het fietsnetwerk bij één kleiner bedrijventerrein (Messelbroek).  

Ook in het derde scenario (over de grenzen) is de fietssnelweg rond Leuven ingetekend. Te Testelt is dezelfde 
ingreep voorzien als in scenario 2. De bereikbaarheid van bedrijventerreinen rond Landen, Tienen en Sint-Truiden 
wordt vergroot door rechtstreekse fietsverbindingen met Landen. Daarnaast zal de connectie van het 
bedrijventerrein in Aarschot verbeteren door de fietssnelweg naar Tremelo en Keerbergen. De nieuwe fietssnelweg 
ten noordoosten van Diest maakt woon-werkverkeer richting Beringen per fiets makkelijker. Fietsers uit Rotselaar, 
Wezemaal en Aarschot kunnen de bedrijventerreinen rond Wijgmaal makkelijker bereiken. Bedrijventerreinen rond 
Kortenberg en Zaventem (o.a. Brussels Airport) zullen makkelijker bereikbaar worden voor fietsers die vanuit het 
zuiden komen. Ook voor de bedrijventerreinen onder Leuven is dit het geval.   

Als men kijkt naar de geplande aanleg van fietssnelwegen, zal de bereikbaarheid van bedrijventerreinen per fiets 
het meest verbeteren in scenario 3 (over de grenzen), gevolgd door scenario 1 (corridors). In het tweede scenario 
(stedelijke bolsters) verbetert deze enkel rond Leuven en in beperkte mate te Testelt. 

Openbaar vervoer 

De meeste grote bedrijventerreinen zijn zowel vlakbij een station als vlakbij een overstappunt gelegen. 
Uitzonderingen hierop zijn de bedrijventerreinen ten zuiden van Diest en het bedrijventerrein op de Brusselse 
Steenweg in Jezus-Eik, waar geen van beiden aanwezig is.  Er zijn rond deze bedrijventerreinen ook géén 
overstappunten. Voor de bedrijventerreinen ten oosten van Tienen is er geen treinstation vlakbij.  

In scenario 3 (over de grenzen) is een verhoogde frequentie van de treinen gepland. Dit zou de bereikbaarheid van 
alle bedrijventerreinen die per trein bereikbaar zijn ten goede komen. Ook de voorziene wijzigingen in het aanbod 
van het openbaar vervoer kunnen invloed hebben. Deze invloed wordt in het sMER verder onderzocht. 
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9.2.5 Ruimtelijke samenhang en ruimtelijke dynamiek: woonkernen 

Niet alleen voor de bedrijventerreinen is een goede bereikbaarheid wenselijk: ook voor de bestaande kernen is dit 
het geval. Bewoners reizen via verschillende vervoersmodi: trein, openbaar vervoer, fiets, enz. Idealiter zijn de 
kernen dus multimodaal bereikbaar.  

De meeste kernen zijn reeds goed bereikbaar via de weg, omdat dit de afgelopen decennia de meest gebruikte 
modus was (bus, auto en ook fietspaden). In de BAU-toestand is er reeds een breed netwerk aan fietspaden 
(groene lijnen) beschikbaar en een aantal fietssnelwegen (blauwe lijnen): zie paragraaf 9.1.1. Het minst duidelijk is 
de bereikbaarheid via het openbaar vervoer (in deze vervoerregio voornamelijk bus en trein).  

Bij wijze van eerste indicatie wordt gekeken naar de ligging van overstappunten ten opzichte van deze kernen. De 
overstappunten verschillen per scenario en laten dus toe een aantal verschillen uit te lichten. Doordat de 
overstappunten per scenario anders zijn, kunnen ze onderling vergeleken worden. Dit is te zien op Figuur 9-23, 
Figuur 9-24 en Figuur 9-25.  

In het sMER wordt het beeld verder opgebouwd door de bereikbaarheid van de kernen verder te onderzoeken. 

 
Figuur 9-23 Bereikbaarheid van de RuRa-kernen: ligging van de overstappunten in scenario 1 
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Figuur 9-24 Bereikbaarheid van de RuRa-kernen: ligging van de overstappunten in scenario 2 

 

 
Figuur 9-25 Bereikbaarheid van de RuRa-kernen: ligging van de overstappunten in scenario 3 

In onderstaande tabel (Tabel 9-5) wordt bekeken welke overstappunten (groot, middelgroot en klein) onmiddellijk 
voor bereikbaarheid van een aanzienlijk deel van een woonkern zorgen. 

Tabel 9-5 Overstappunten (groot, middel, klein) die voor bereikbaarheid van woonkernen zorgen 
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 Scenario 1: corridors 
Scenario 2: stedelijke 
bolsters 

Scenario 3: over de 
grenzen 

Grote 

overstappunten 
4 4 4 

Middelgrote 

overstappunten 
11 11 16 

Kleine 

overstappunten 
4 3 6 

 

Er wordt vastgesteld dat de meeste overstappunten in de omgeving van kernen liggen en dus de bereikbaarheid 
bevorderen. In scenario 1 (corridors) komen er 4 grote, 11 midelgrote en 4 kleine overstappunten in kernen. In 
scenario 2 (stedelijke bolsters) zijn dit quasi dezelfde. Alleen komt er in Rotselaar géén klein overstappunt in dit 
scenario. In scenario 3 (over de grenzen) zijn er meer overstappunten. Er zijn ook meer overstappunten die voor 
bereikbaarheid van kernen zorgen: 4 grote, 16 middelgrote en 6 kleine. Het verschil zit in kleinere woonkernen. 

Op basis van een analyse van de ligging van de overstappunten ten opzichte van de woonkernen, kunnen de 
meeste overstappunten de bereikbaarheid van woonkernen bevorderen. Slechts enkele liggen te ver weg daarvan. 
Scenario 3 (over de grenzen) lijkt voor meer bijkomende bereikbaarheid van kleinere woonkernen te zorgen dan 
scenario 1 en 2. Uiteraard speelt niet alleen de aanwezigheid van een overstappunt een rol, maar is ook de 
bediening van de gelinkte OV-lijnen van belang. Het is belangrijk dat de bediening afgestemd wordt op de vraag.  

 

9.2.6 Structuur en relatiewijzigingen in het landschap 

Samenhangende open ruimte gebieden 

Uit de beschrijving van de bestaande toestand bleek dat versnippering in veel deelgebieden van het projectgebied 
een ongewenste tendens is. De bewaring en versterking van ecologische samenhang en landschappelijke 
robuustheid zijn opgenomen als belangrijke beleidsdoelstellingen. 

De bijdrage van het plan aan verdere versnippering of juist ontsnippering zal in eerste instantie bekeken worden 
door de nieuwe wegtracés in het kader van de open ruimte te plaatsen voor de verschillende scenario’s. Voor de 
quick scan blijft de analyse beperkt tot wat op de kaart met schaalniveau van het projectgebied kunnen afleiden. In 
het MER wordt verder ingezoomd om gericht te kunnen zoeken naar oplossingen voor deze trajecten door 
aanbevelingen in verband met het tracé. Deze effectgroep wordt vooral als relevant beschouwd in geval van 
nieuwe autowegen, minder voor fietstracés. Temeer daar veel nieuwe fietstracés zich maximaal langs bestaande 
trajecten zullen bevinden (bestaande wegtracés, sporen, trage wegen…). De analyse beperkt zich daarom tot 
nieuwe autotracés. 

In scenario 1 (corridors) zijn er geen nieuwe wegen voorzien. De nieuwe weg aan Tienen (scenario 2 en 3) ligt op 
de grens van de ingenomen ruimte van de stad en de open ruimte. De nieuwe weg rond Leuven (scenario 3) sluit 
iets meer open ruimte in dan het geval is bij de weg rond Tienen, maar ligt ook min of meer op de grens tussen 
open ruimte en de stadskern. Enerzijds kunnen kleine stukjes open ruimte ingesloten geraken tussen de stad en 
de weg. Hiermee kan mogelijks verder rekening gehouden worden bij het bepalen van de tracés om het 
versnipperingseffect te verkleinen. Anderzijds kunnen de wegen ook een duidelijkere grens vormen tussen de stad 
en de open ruimte.  

Landschapsrelicten  

Er worden géén nieuwe autowegen voorzien in gebieden van vastgestelde landschapsatlasrelicten. Wat betreft 
fietstracés worden effecten als voldoende mitigeerbaar beschouwd. Temeer daar veel nieuwe fietstracés zich 
maximaal langs bestaande trajecten zullen bevinden (bestaande wegtracés, sporen, trage wegen…). In scenario 3 
het meest ingezet op extra fietstracés en is er ook de grootste overlap met vastgestelde landschapsrelicten. Dit is 
vooral in de Demervallei tussen Aarschot en Diest en de Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter.  
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9.2.7 Conclusie en aanbevelingen 

 

Er wordt niet getoetst ten aanzien van de laatste doelstelling m.b.t. structuur- en relatiewijzigingen in het landschap aangezien er geen concrete toetsingscirteria zijn. Enkel 
wordt de aandacht gevestigd op het feit dat het wenselijk is nieuwe tracés (weg en fiets) voldoende in te passen in het bestaande landschap.  

Doelstelling/ thema scenario 1 scenario 2 scenario 3 Conclusie en aanbevelingen (overkoepelend) 

 
Afstand tot de 

doelstelling  
Beoordeling  

Afstand tot de 

doelstelling  
Beoordeling  

Afstand tot de 

doelstelling  
Beoordeling   

Ruimtebeslag  Zeer veraf -1 of -2 Zeer veraf -1  Zeer veraf -1 of -2 

Het plan staat niet op zichzelf en andere maatregelen zullen 

noodzakelijk zijn om het ruimtebeslag effectief terug te 

dringen.  

Het plan zorgt voor bijkomende verhardingen aan fiets- en 

autotracés. Het geschatte directe ruimtebeslag is het grootst 

in scenario 3. 

Het plan omvat voorlopig enkel verkeerstechnische 

oplossingen die een bijkomend ruimtebeslag betekenen, er 

zijn geen oplossingen die het ruimtebeslag verminderen (vb 

verlagen van wegencategorieën koppelen aan 

onthardingsmaatregelen).  De afstand tot de doelstelling kan 

hierdoor vergroten.   

Het niveau van de vervoerregio biedt opportuniteiten om dit 

overkoepelend te bekijken. Het mobiliteitsplan zou een aantal 

tools kunnen aanreiken hoe hiermee om te gaan. 

Ruimtelijke samenhang -  

Minstens 60% van 

tewerkstellingsplaatsen op 

goed bereikbare locaties, 

i.e. +5% tov 2013 . 

In zicht +1 of +2 In zicht +1 of +2 In zicht +1 of +2 

Het plan kan zowel voor werknemers als voor 

goederentransport voor een verbetering zorgen in de 

bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. 

Ruimtelijke samenhang -  

Minstens 50% van 

bevolking woont op goed 

gelegen locaties, i.e. +5% 

tov 2013. 

In zicht +1 In zicht +1 In zicht +1 of +2 
Hoewel de data in het MER nog verfijnd moet worden, lijkt er 

op het eerste zicht een groter positief effect in scenario 3.  
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9.3 Mens 

9.3.1 Geluid versus verkeersvolume 

Er is een duidelijke link tussen het verkeersvolume en het geluidsniveau in de omgeving. Als algemene regels gelden:  
• Een verkeerstoename met 25% zorgt voor een stijging van het omgevingsgeluid met 1 dB 
• een toename met 100% zorgt voor een stijging met 3 dB 
• een verkeersafname met 20% zorgt voor een daling met 1 dB.  

Uiteraard dient deze relatieve toename gekaderd te worden t.o.v. de absolute toename van het verkeersvolume (op 
een weg met dagelijks 10 voertuigbewegingen, zal een verdubbeling in verkeersvolume niet tot een stijging van het 
omgevingslawaai leiden, op een weg met dagelijks 500 bewegingen wel). Er spelen daarnaast nog andere 
omgevingsfactoren een rol zoals type wegdek, afscherming, bodemabsorptie… 

Er werden verschilkaarten gemaakt tussen het verkeersvolume in de 3 beschouwde scenario’s en het verkeersvolume 
in het BAU scenario. De kaarten zijn opgesteld in – vereenvoudigde - akoestische pae, t.t.z. zwaar verkeer maakt meer 
geluid en krijgt een 3x hoger gewicht dan een personenwagen (totaal PAE = PW + 3 x VR). De kaarten werden bewust 
niet vertaald naar dB - volgens de algemene stelregels hierboven - aangezien nog veel andere factoren een rol spelen 
bij de uiteindelijke geluidsemissie. Het verkeersvolume is een highlevel indicator, als knipperlicht voor mogelijke 
effecten.  

We lichten hieronder een aantal typevoorbeelden toe aan de hand van de kaarten. De bespreking is niet exhaustief 
maar geeft vooral toelichting bij de interpretatie van deze kaarten. 

In de verschillende scenario’s worden afnames verwacht worden op het Europees wegennet, er is geen reductie van 
het geluid te verwachten aangezien de afnames kleiner zijn dan 25% t.o.v. het huidige verkeersvolume.  

In alle scenario’s wordt extra (sluip)verkeer verwacht tussen de N25 en de N253 ter hoogte van Korbeek-Dijle. In de 3 
scenario’s varieert dit tussen de 300 à 450 bijkomende voertuigbewegingen (totaal van personen- en vrachtverkeer). 
Dit kan een impact hebben op het verkeersgeluid zonder maatregelen. We geven dit mee als aandachtspunt.  

In de stadskern van Leuven kunnen in alle scenario’s hier en daar afnames van geluidsniveau’s verwacht worden door 
de verkeersafname. De Herpendalstraat - Hoegaardsestraat richting Leuven kleurt rood omwille van de relatieve 
stijging met 100% (verdubbeling) van het verkeersvolume maar in deze straten is de absolute stijging minder dan 180 
voertuigbewegingen per dag. Er wordt evenwel voornamelijk een toename van vrachtverkeer verwacht. We geven dit 
mee als aandachtspunt.   

In scenario 3 wordt de oefening gemaakt of een aantal wegen de categorie ‘Vlaamse hoofdweg’ kunnen krijgen. Er 
wordt een verkeerstoename verwacht op een aantal wegdelen van deze wegen: 
• N3 tussen Tienen en Sint-Truiden 
• N29 tussen knooppunt E40 en knooppunt R27 
• N25 ter hoogte van Meerdaalwoud 
• N26 richting Leuven 

Hier is er een risico op een stijging van het verkeersgeluid met verschillende dB’s. Deze ingreep zal, zonder gerichte 
maatregelen t.a.v. geluid, op deze plaatsen tot een verslechtering van het geluidsklimaat leiden. Bovendien doorsnijdt 
het traject van de N3 en de N26 verschillende kernen en bevindt zich op verschillende delen lintbebouwing langsheen 
de route. Dat bemoeilijkt het nemen van doeltreffende maatregelen. Het traject van de N25 doorsnijdt het 
Meerdaalwoud (ook potentieel stiltegebied). Hier zijn meer maatregelen mogelijk. Er wordt in deze analyse nog geen 
rekening gehouden met mogelijke andere/aangepaste uitvoeringen. Zonder gerichte maatregelen t.a.v. geluid heeft 
deze ingreep dus potentieel een grote impact op de omgeving.  
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De nieuwe wegen (ter hoogte van Tienen in scenario 2, ter hoogte van Tienen en Leuven in scenario 3) zorgen 
uiteraard voor een netto toename van het verkeersgeluid, aangezien daar voorheen geen infrastructuur aanwezig was. 
We benadrukken hierbij dat deze verbindingen in deze oefening zeer rudimentair werden ingetekend. Er werd in deze 
analyse nog geen enkele geluidsmilderende maatregel in rekening gebracht. Op dit niveau is het de bedoeling inzicht 
te verwerven in de verplaatsing/afname/toename van verkeersstromen in de ruimere omgeving. Waar mogelijk werd 
gebruik gemaakt van bestaande wegsegmenten waaraan de verkeerstoenames werden toebedeeld, dit werd enkel 
gedaan om de doorrekening te vereenvoudigen.  

In scenario 2 en 3 zorgt de extra verbindingsweg ten noordoosten van de stad Tienen voor een beperkte afname van 
de geluidsdruk ter hoogte van de N3 – N29 doorheen de kern. Ter hoogte van de nieuwe verbindingsweg wordt een 
toename van de geluidsdruk verwacht. In scenario 3 worden tot ca 5000 voertuigbewegingen verwacht per etmaal, in 
scenario 2 tot ca. 3.800. Wanneer voor dit deelproject gekozen wordt, is detailonderzoek m.b.t. geluidshinder vereist 
op projectniveau (lokale mobiliteitsplannen en verdere detailuitwerking van project incl. ingrepen op het lagere 
wegennet).  

In scenario 3 zorgt de extra verbindingsweg ten oosten van Leuven voor een relatieve daling van het aantal pae in een 
aantal straten ten oosten van de kern. De daling komt ook voor in scenario 1 en 2 maar is in scenario 3 iets 
uitgesprokener. De daling in absolute cijfers ter hoogte van de ring rond Leuven, is echter in de relatieve cijfers niet 
terug te vinden, de daling is kleiner dan 25% waardoor geen daling van de geluidsdruk verwacht wordt ter hoogte van 
de ring rond Leuven (integendeel de snelheid zal toenemen door de beter doorstroming, zie verder). Verder ten oosten 
van de verbindingsweg worden eveneens een aantal dalingen verwacht (Pellenbergstraat - Ganzendries, Lange 
Lostraat – Koning Albertlaan) Daarentegen worden op de extra weg 9000 à 10.000 voertuigbewegingen per dag 
verwacht. Dit kan de geluidsdruk potentieel in een ruime omgeving sterk verhogen. Er wordt in deze analyse nog geen 
rekening gehouden met mogelijke andere/aangepaste uitvoeringen. Zonder geluidsmildering/ aangepaste uitvoering, 
zorgt deze optie voor een verslechtering van het globale geluidsklimaat in de omgeving.  Zonder gerichte maatregelen 
t.a.v. geluid heeft deze ingreep dus potentieel een grote impact op de omgeving.  

 

 
Figuur 9-26: Wijziging verkeersvolume in % akoestische pae voor de dagperiode voor scenario 1 t.o.v. BAU 2030 
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Figuur 9-27: Wijziging verkeersvolume in % akoestische pae voor de dagperiode voor scenario 2 t.o.v. BAU 2030 
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Figuur 9-28: Wijziging verkeersvolume in % akoestische pae voor de dagperiode voor scenario 3 t.o.v. BAU 2030 

 

 
Figuur 9-29: Scenario 2 (links) en 3 (rechts) met omleidingsweg rond Tienen met zoekzone 500m versus kernen en linten. De 
wijziging van het verkeersvolume in % akoestische pae voor de dagperiode wordt weergegeven. 

 
Figuur 9-30: Scenario 3 met omleidingsweg rond Leuven met zoekzone 500m en 2 km versus kernen en linten. De wijziging van het 
verkeersvolume in % akoestische pae voor de dagperiode wordt weergegeven.  

9.3.2 Geluid versus verkeerssnelheid 

Een wijziging in de verkeersnelheid wordt in deze eerste screening meegenomen als relevant vanaf een verschil van 
10km/u. Een toe - of afname van 10 km/h kan een verschil van enkele dB's geven afhankelijk van de initiële snelheid 
en het type voertuigen. Algemeen kunnen we stellen dat het verbeteren van de doorstroming leidt tot hogere 
gemiddelde snelheden. Wanneer dit niet gepaard gaat met een aanzienlijke vermindering van het verkeersvolume, 
leidt dit tot een verhoging van het verkeersgeluid.  

Uiteraard dient deze analyse op projectniveau nauwkeuriger uitgevoerd te worden maar deze inventarisatie geeft al 
een eerste indicatie waar zich mogelijk problemen kunnen stellen of verbeteringen voordoen. Deze parameter moet 
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steeds geïnterpreteerd worden samen met andere parameters zoals het verkeersvolume. Het is een highlevel 
indicator, als knipperlicht voor mogelijke effecten.  

Via onderstaande kaarten wordt een vergelijking gemaakt tussen de snelheden die op de verschillende wegen 
gereden wordt in het BAU 2030 scenario en de 3 beschouwde toekomstscenario’s. 

We lichten hieronder een aantal typevoorbeelden toe aan de hand van de kaarten (niet limitatief).  

In scenario 1, waar de doorstroming op de Leuvense ring sterk verbetert, wordt een snelheidstoename verwacht. 
Snelheidsbeperkingen kunnen dit averechtse effect milderen. Het filegevoelige punt op de E314 ten zuiden van afrit 
Wilsele wordt sterk aangepakt in scenario 1 en 2 met een mogelijke geluidstoename op dit stuk als gevolg.  

In het uiterste noorden van de regio zien we 2 straten die in alle scenario’s een snelheidsverlaging kennen. Hier gaat 
dit gepaard met een daling van het verkeersvolume (vorige kaarten), wat in dat geval dus een netto positief effect kan 
hebben op het geluidsklimaat.  

In scenario 3 wordt de oefening gemaakt of een aantal wegen de categorie ‘Vlaamse hoofdweg’ kunnen krijgen. Op 
een aantal wegdelen van deze wegen wordt naast een verkeerstoename ook een snelheidsverhoging verwacht. Dit 
versterkt het risico op een stijging van het verkeersgeluid. Zonder gerichte maatregelen t.a.v. geluid heeft deze ingreep 
dus potentieel een grote impact op de omgeving. 

De nieuwe wegen (ter hoogte van Tienen in scenario 2, ter hoogte van Tienen en Leuven in scenario 3) zijn ook qua 
snelheid als netto surplus te zien op de kaarten. Er wordt hierbij nog geen rekening gehouden met mogelijke andere 
uitvoeringen of maatregelen. 

 

 
Figuur 9-31: Wijziging snelheid in km/u voor scenario 1 tov BAU 2030 
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Figuur 9-32: Wijziging snelheid in km/u voor scenario 2 tov BAU 2030 

 
Figuur 9-33: Wijziging snelheid in km/u voor scenario 3 tov BAU 2030 
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9.3.3 Luchtkwaliteit 

Een eerste analyse werd uitgevoerd op regioniveau. Er werd een vergelijking gemaakt van het aantal gereden 
voertuigkm op jaarbasis tussen de verschillende scenario’s en het BAU scenario met onderscheid tussen: 
• Zwaar vervoer en licht vervoer 
• Stedelijke wegen, landelijke wegen en snelwegen 

• Voor de aflijning van de stedelijke wegen werd gebruik gemaakt van de RURA-kaart met aanduiding van de 
kernen: wegen die versnijden met kernen worden als stedelijke wegen weerhouden.  

• De snelwegen werden apart berekend in de doorrekeningen met het verkeersmodel als ‘hoofdwegen’ (zie § 
9.1.2). De hoofdwegen omvatten de Vlaamse en Europese Hoofdwegen. De Europese Hoofdwegen zijn 
snelwegen, de Vlaamse Hoofdwegen kunnen een kleinere maatvoering hebben. We spreken verder over 
‘hoofdwegen’.  

• De landelijke wegen werden beschouwd als alle andere dan hoofdwegen en stedelijke wegen. 

Deze analyse is een vereenvoudiging die op een vrij snelle manier gemaakt kon worden voor de quick scan op basis 
van de resultaten van de doorrekeningen. De analyse is niet exact en omvat nog onderstaande onnauwkeurigheden: 
• De hoofdwegen omvatten zowel de Europese hoofdwegen als de Vlaamse hoofdwegen. In scenario 3 worden een 

aantal wegen geupgraded naar ‘Vlaamse hoofdwegen’ waardoor ze verschuiven van categorie: van (hoofdzakelijk) 
landelijke wegen naar hoofdwegen.  

• Hoofdwegen die versnijden met kernen werden zowel meegeteld bij de stedelijke wegen als de hoofdwegen. 
Aangezien de landelijke wegen berekend zijn als het verschil tussen het totaal en de stedelijke plus hoofdwegen, 
zorgt deze dubbeltelling voor een beperkte onderschatting van het aantal voertuigkilometers op landelijke wegen. 
Voor de Europese hoofdwegen is deze dubbeltelling beperkt en idem in alle scenario’s. Voor de Vlaamse 
hoofdwegen in scenario 3 is er iets meer versnijding met kernen.  

• Aangezien er een verschil is tussen een werk- en weekenddag zijn de etmaaltotalen voor werkdagen uit de 
doorrekeningen met het verkeersmodel niet representatief voor het gehele jaar. De etmaaltotalen werden 
omgerekend naar jaartotalen op basis van de ‘richtlijnen voor modellen’ uit het richtlijnensysteem lucht opgemaakt 
door team Mer, nl. personenwagens x 325, vrachtwagens x 287. Dit is een benadering die toegepast kan worden in 
de quick scan. Een nauwkeurigere methode maakt gebruik van de gegevens in het verkeersmodel (PROMOVIA). 
Deze doorrekening werd niet uitgevoerd voor de scenario-analyse maar zal wel toegepast worden bij de analyse 
van het voorkeursscenario in het sMER.  

Deze resultaten werden getoetst ten aanzien van de doelstellingen m.b.t. het aantal afgelegde voertuigkilometers voor 
2030. De doelstellingen uit het lucht- en klimaatbeleidsplan werden door het Departement Omgeving verfijnd op het 
niveau van de vervoerregio. De doelstellingen zijn gebaseerd op de doorrekeningen voor het ontwerp Mobiliteitsplan 
Vlaanderen met de strategische vervoermodellen (SVM versie4). Ze werden verder opgesplitst per wegtype (stedelijk, 
landelijk, snelweg) en per voertuigtype (licht vervoer, zwaar vervoer). Onderstaande tabel vat de doelstellingen in 
afgelegde voertuigkilometer voor de vervoerregio Leuven samen.  

 

Tabel 9-6: Doelstellingen mbt het aantal afgelegde voertuigkilometer per jaar voor vervoerregio Leuven (bron: Departement 
Omgeving) 

doelstelling 2030 in 
vtgkm/j 

gereden in stedelijk 
gebied 

gereden op 
hoofdwegen 

gereden in landelijk 
gebied 

totaal 

LV 936.217.499 2.087.690.997 1.298.191.050 4.322.099.547 

ZV 89.047.583 267.782.795 107.491.385 464.321.764 

totaal 1.025.265.083 2.355.473.792 1.405.682.435 4.786.421.310 

 

De resultaten van de analyse worden samengevat in onderstaande tabellen en figuren. De figuren geven het beste 
inzicht in de verschillen ten opzichte van het BAU 2030 scenario en ten opzichte van de doelstellingen.  
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Totaal voor de regio per voertuigklasse 

Het totaal aantal gereden voertuigkilometer daalt in alle scenario’s t.o.v. het BAU 2030 scenario. Afhankelijk van het 
scenario varieert de daling tussen 1 en 3%. Scenario 2 geeft de grootste daling op het licht verkeer, scenario 1 op het 
zwaar verkeer. In scenario 3 is de daling het kleinste, zowel voor licht als voor zwaar verkeer.  

Op regioniveau wordt de doelstelling m.b.t. het zwaar vervoer gehaald, zowel in het BAU 2030 scenario als voor de 3 
toekomstscenario’s. De doelstelling rond licht vervoer wordt nergens gehaald, dit zorgt ervoor dat de totale doelstelling 
op regioniveau niet wordt gehaald. Afhankelijk van het scenario is er nog een surplus van 5 tot 8% ten aanzien van de 
doelstelling op het totaal. 

Per deelgebied 

Wanneer we de analyse verder opsplitsen per deelgebied/wegtype krijgen we andere inzichten.  

De doelstelling voor het aantal afgelegde vtgkm in stedelijke gebieden is nog veraf. In de stedelijke gebieden moeten 
grote reducties gehaald worden aangezien deze gebieden de grootste bevolkingsdichtheid hebben én in de huidige 
situatie de slechtste luchtkwaliteit kennen. De toekomstscenario’s zorgen telkens voor een daling op het licht verkeer 
maar deze is beperkt ten aanzien van de nog af te leggen afstand tot de doelstelling. Er is in alle scenario’s nog steeds 
een reductie met meer dan 80% nodig.  Voor het zwaar verkeer wordt de doelstelling evenmin gehaald maar is ze 
minder veraf. De toekomstscenario’s zorgen hier echter telkens voor een lichte verslechtering t.o.v. het BAU 2030 
scenario.   

De resultaten op de hoofdwegen en landelijke wegen tonen een groot verschil voor scenario 3 t.o.v. de andere 
scenario’s. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat in dit scenario’s een aantal wegen een upgrade krijgen 
naar een Vlaamse hoofdweg en dus meegeteld werden bij de hoofdwegen, waar ze in de andere scenario’s nog bij de 
landelijke wegen geteld werden. Wanneer we de hoofdwegen en landelijke wegen samennemen, zien we opnieuw 
weinig verschil met de andere scenario’s.  

De doelstellingen op landelijke wegen worden overal gehaald, ook in het BAU scenario. In deze gebieden is er vanuit 
de luchtkwaliteitsdoelstellingen nog wat marge. We mogen echter het leefbaarheidsaspect ook hier niet uit het oog 
verliezen. Bovendien zijn er in de landelijke gebieden heel wat lintbebouwingen aanwezig, waardoor er lokaal toch 
overschrijdingen van luchtkwaliteitsdoelstellingen kunnen voorkomen. Een verbetering realiseren t.o.v. BAU 2030 blijft 
dus een goed uitgangspunt. In scenario 2 wordt een beperkte toename verwacht van zwaar vervoer op landelijke 
wegen t.o.v. BAU 2030.  

Op de hoofdwegen zijn er vooral nog reducties in het licht vervoer nodig. De doelstellingen rond zwaar vervoer worden 
(nipt) gehaald, met uitzondering van scenario 3, waarbij een aantal extra wegen in deze categorie worden meegeteld.  
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Om de impact van het verkeersgenererende aspect op de luchtkwaliteit voor het projectgebied te visualiseren werd 
gebruik gemaakt van de grenzen zoals beschreven in de interpretatiegids voor stadsontwikkelingsprojecten (bron: 
team Mer) om na te gaan of de verkeersgerelateerde impact van belang is: 
• Het project genereert meer dan 180 bijkomende voertuigbewegingen per dag.  

Aan beide zijden van de weg komt bebouwing voor en de breedte van de straat/straten waar dit verkeer rijdt, is 
kleiner dan 3 keer de hoogte van de aanpalende gebouwen (de zogenaamde streetcanyons).  
De luchtkwaliteit ter hoogte van het project is relatief slecht. 

• Het project genereert meer dan 330 bijkomende voertuigbewegingen per dag; 
Langs de straat/straten waar dit verkeer rijdt komt bebouwing voor. 
De luchtkwaliteit ter hoogte van het project is relatief slecht. 

• Het project genereert meer dan 550 bijkomende voertuigbewegingen per dag; 
Aan beide zijden van de weg komt bebouwing voor en de breedte van de straat/straten waar dit verkeer rijdt, is 
kleiner dan 3 keer de hoogte van de aanpalende gebouwen (de zogenaamde streetcanyons). 
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• Het project genereert meer dan 990 bijkomende voertuigbewegingen per dag; 
Langs de straat/straten waar dit verkeer rijdt komt bebouwing voor. 

Als het project niet gevat wordt door één van bovenstaande situaties, dan kan geconcludeerd worden dat de effecten 
voor wat betreft luchtemissies niet aanzienlijk zijn. 

Onderstaande figuren visualiseren de verschilplots van de 3 toekomstscenario’s t.o.v. het BAU scenario 2030 voor het 
totaal aantal voertuigen per etmaal (VR + PW).  

Zoals ook al bleek uit de eerste analyse, zijn de verschillen tussen de scenario’s niet zo groot. Scenario 3 toont 
evenwel een belangrijke toename op de assen die de klasse Vlaamse hoofdweg kregen. Deze assen doorsnijden een 
aantal kernen, waardoor scenario 3 het slechtste scoort op het aantal gereden voertuigkm in stedelijke gebieden.  

De afname van de voertuigkm’s in de kernen van Leuven, Aarschot, Diest en Tienen zullen lokaal voor een verbetering 
van de luchtkwaliteit zorgen, zeker ter hoogte van straten met streetcanyon-kenmerken. De vergelijking met de 
doelstellingen in stedelijke gebieden suggereert echter dat dit onvoldoende zal zijn om de luchtkwaliteitsdoelstellingen 
effectief te halen.  

De N26 doorheen Herent kent in alle scenario’s een verkeerstoename, dit is een aandachtspunt.  

De zone rondom de E411 in het zuidoosten van de regio, heeft de meest gunstige evolutie onder scenario 1.  

 

 

Figuur 9-34: Wijziging verkeersvolume in voertuigen/etmaal (VR+PW) voor scenario 1 t.o.v. BAU 2030 
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Figuur 9-35: Wijziging verkeersvolume in voertuigen/etmaal (VR+PW) voor scenario 2 t.o.v. BAU 2030 
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Figuur 9-36: Wijziging verkeersvolume in voertuigen/etmaal (VR+PW) voor scenario 3 t.o.v. BAU 2030 
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9.3.4 Conclusie en aanbevelingen 

Doelstelling/ 

thema 
scenario 1 scenario 2 scenario 3 Conclusie (overkoepelend) Aanbevelingen (overkoepelend) 

 

Afstand tot 

de 

doelstelling  

Beoordeling  
Afstand tot de 

doelstelling  
Beoordeling  

Afstand tot de 

doelstelling  
Beoordeling    

Luchtkwaliteit  

Stedelijk 

gebied: zeer 

veraf 

 

Hoofdwegen: 

in zicht 

 

Landelijk 

gebied: 

gehaald 

Stedelijk 

gebied: 0/+1 

 

Hoofdwegen: 

0 

 

Landelijk 

gebied: 0 

Stedelijk 

gebied: zeer 

veraf 

 

Hoofdwegen: in 

zicht 

 

Landelijk 

gebied: gehaald 

 

Stedelijk 

gebied: 0/+1 

 

Hoofdwegen: 

0 

 

Landelijk 

gebied: 0 

Stedelijk 

gebied: zeer 

veraf 

 

Hoofdwegen: 

veraf 

 

 

Landelijk 

gebied: gehaald 

Stedelijk 

gebied: 0 

 

Hoofdwegen: 

-2 

 

Landelijk 

gebied: +2 

(vnl. 

verschuiving: 

zie hoger) 

Uit de analyses komt duidelijk naar 

voor dat, uitgaande van de 

veronderstellingen in het 

luchtbeleidsplan er nog grote 

reducties in aantal 

voertuigkilometers in stedelijke 

gebieden nodig zijn om de 

doelstellingen te halen. Hierbij 

werden echter bepaalde aannames 

gedaan m.b.t. de voertuigvloot en 

werd uitgegaan van 56% 

dieselwagens en 20% 

benzinewagens in 2030 voor het 

licht vervoer. Het mag duidelijk zijn 

dat, naast de daling in het aantal 

voertuigkm, het inzetten op andere 

brandstoftechnologieën zonder 

NOx-uitstoot noodzakelijk zal zijn 

om de doelstelling te halen.  

Er moet bekeken worden welke 

acties de vervoerregio op dit punt 

nog extra kan nemen binnen de 

stedelijke kernen zoals:  

verhogen van parkeerkosten voor 

auto's, aanmoedigen van fietsers 

voor korte verplaatsingen 

(functioneel gebruik), Inzetten op 

openbaar vervoer door goede 

verbinding van (grote) kernen, 

inzetten op elektrificatie, 

aanmoedigen van deelmobiliteit…  

 De mogelijkheden zijn hier 

evenwel beperkt. Flankerende 

maatregelen op andere 

beleidsniveau’s zullen noodzakelijk 

zijn om het geheel in de goede 

richting te sturen zoals:  

invoeren van rekeningrijden voor 

auto's, aanpassen gunstige fiscale 

regeling voor bedrijfswagens, 

inzetten op mobiliteitsbudget voor 

werknemers… 

 

Monitoring is daarbij heel 

belangrijk. Enkel door regelmatig 

en consequent te monitoren, 

kunnen maatregelen verder 

bijgestuurd worden. Als indicator 

kan het aantal adreslocaties waar 

de jaargemiddelde NO2-
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Doelstelling/ 

thema 
scenario 1 scenario 2 scenario 3 Conclusie (overkoepelend) Aanbevelingen (overkoepelend) 

 

Afstand tot 

de 

doelstelling  

Beoordeling  
Afstand tot de 

doelstelling  
Beoordeling  

Afstand tot de 

doelstelling  
Beoordeling    

concentratie hoger is 20 μg/m³ 

gebruikt worden. 

Geluidshinder veraf 0/-1 veraf 0/-1 veraf -2 

Om effectieve reducties in 

geluidsniveau te bereiken is een 

verkeersafname met minimaal 25% 

(akoestische) pae nodig. Reducties 

die in absolute cijfers wel aanwezig 

zijn, vallen daardoor qua effect op 

het aspect geluid soms weg (vb 

Europese wegen, ring rond 

Leuven). Scenario 3 scoort het 

slechtste aangezien hier extra 

hinder ter hoogte van de nieuwe 

‘Vlaamse hoofdwegen’ verwacht 

wordt en ter hoogte van de nieuwe 

verbindingswegen rond Leuven en 

Tienen.  

Geluidstoename door het 

verbeteren van de doorstroming 

kan gemilderd worden door een 

aangepast snelheidsregime voor 

wegen in stedelijke kernen (vb ring 

rond Leuven: zoeken naar optimale 

snelheid doorstroming vs hinder).  

Het upgraden van een aantal 

wegen tot ‘Vlaamse hoofdwegen’ 

(scenario 3) en de extra 

verbindingsweg rond Leuven 

houden zonder gerichte 

maatregelen t.a.v. geluid potentieel 

een groot risico in op geluidshinder 

voor de omgeving. 

Voor de verbindingsweg rond 

Tienen is detailonderzoek m.b.t. 

geluidshinder vereist op 

projectniveau projectniveau (lokale 

mobiliteitsplannen en verdere 

detailuitwerking van project incl. 

ingrepen op het lagere wegennet).   
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9.4 Biodiversiteit 

9.4.1 Habitatverlies en -creatie 

Binnen deze effectgroep wordt nagegaan waar er een potentieel verlies aan habitats en/of leefgebied voor fauna kan 
optreden. Door de aanleg van nieuwe infrastructuur (weg, fietspad, parking…) kan er verlies aan habitats/leefgebied 
optreden, wat negatief beoordeeld wordt indien het hier om waardevolle natuur elementen gaat. De tijdelijke 
ecotoopinname ter hoogte van de werkzones behoort niet tot de scope van het onderzoek. 

Op basis van het stand-still-principe en de zorgplicht, de basisprincipes van het Vlaamse natuur- en bosdecreet, is het 
aangewezen om schade aan de natuurwaarden in de mate van het mogelijke te vermijden of minstens de impact op 
natuurwaarden bij projecten zo klein mogelijk te houden. Tevens is het noodzakelijk rekening te houden met de 
juridisch vastgelegde beschermingsmaatregelen binnen gebieden die afgebakend zijn in het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN), het Natura 2000-netwerk (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, de zogenoemde Speciale 
Beschermingszones of SBZ’s), de Vlaamse en erkende natuurreservaten en de verboden te wijzigen vegetaties. 

Op quick scan niveau gaat de aandacht naar de mogelijke interferentie met VEN en Natura 2000 gebieden. Een 
effectieve ruimte-inname van Natura2000 biotopen of waardevolle natuur dient in deze gebieden absoluut vermeden te 
worden. De quickscan beperkt zich tot de beoordeling van nieuwe tracés en overstappunten. De exacte ligging van de 
nieuwe tracés is nog niet gekend. Een concreet beeld van de ruimte-inname kan in deze fase dus nog niet 
weergegeven worden.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe fietstracés en nieuwe autotracés. Bij nieuwe fietstracés is er 
voornamelijk een risico op ruimte-inname, bij nieuwe autotracés is er een ook risico op vermesting (zie verder).  

Fietstracés  

Wat betreft de fietstracés wordt in alle scenario’s vastgesteld dat de tracés hier en daar beschermde gebieden 
doorkruisen. De lengte van de fietstracés doorheen beschermde gebieden wordt in Tabel 9-7 vergeleken voor de 
verschillende scenario’s. De betrokken beschermde gebieden worden opgelijst in de tabel en visueel voorgesteld op  
Figuur 9-37 tot Figuur 9-42.  

Louter op basis van de lengte van de nieuwe verbindingen blijkt dat er in scenario 3 ‘over de grens’ het meeste aantal 
kilometers nieuw fietspad wordt voorzien. In totaal zal in dit scenario ca. 84,4 km15 voorzien worden binnen het 
plangebied Vervoerregio Leuven, waarvan er ca. 9,7 km overlapt met een Habitatrichtlijngebied, 1,2 km met een 
vogelrichtlijngebied en 7,2 km met een VEN-gebied. In scenario 2 ‘stedelijke bolsters’ worden het minste kilometers 
nieuwe fietsverbindingen voorzien, ruwweg ca. 10,3 km, waarvan 0,5 km in Habitatrichtlijngebied, 1,2 km met een 
vogelrichtlijngebied en 0,6 km in een VEN-gebied. Scenario 1 ‘corridors’ bevindt zich tussen scenario 3 en scenario 2 
qua aantal kilometers nieuwe fietsverbinding, nl in totaal ca. 49 km waarvan er 7,1 km in Habitatrichtlijngebied, 1,3 km 
met een vogelrichtlijngebied en 4,9 km in een VEN-gebied. 

Extra ruimte-inname in deze gebieden dient vermeden te worden. Waar tracés beschermde gebieden kruisen dient 
gezocht te worden naar het herbestemmen van bestaande ruimte-inname. In scenario 3 is het risico op extra ruimte-
inname het grootste. Dit scenario voorziet in totaliteit dan ook het meeste nieuwe fietstracés. 

Tabel 9-7 : Lengte (km) voor nieuwe fietstracés die overlapt met beschermde natuurgebieden 

 

15 In totaal wordt in scenario 3 ‘over de grens’ een lengte van 111 km voorzien, hiervan bevindt zich 26,6 km in 
Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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fietstracé 

  Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3  

Habitatrichtlijngebied 
   

Demervallei 1.8 0.5 0.9 

Valleien van de Winge en de Motte met 
valleihellingen 

0.5 
  

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met 
aangrenzende bos- en moerasgebieden 

  
4.1 

Zoniënwoud 4.8 
 

4.7 

totaal 7.1 0.5 9.7 

Vogelrichtlijngebied 
   

Demervallei 1.3 1.2 1.2 

totaal 1.3 1.2 1.2 

VEN-gebied 
   

Het Walenbos 0.5 
  

Demervallei ten oosten van Aarschot 1.2 0.6 0.6 

De Demervallei ten westen van Aarschot 
  

0.2 

De Eikelberg, Wijngaardberg, Beninksberg en ‘s 
Hertogenheide 

0.5 
  

Golfterrein Winge 0.8 
  

De Broekelei-Zegbroek-Tremelo 
  

1.5 

Het Meerdaalwoud 
  

3.0 

Het Rot- , Gorenbroek en Diesters Broek 
  

0.2 

Het Zoniënwoud 2.0 
 

1.8 

totaal 4.9 0.6 7.2 

Natuurreservaten 
   

Demerbroeken 0.3 
  

Middenloop Velpevallei 0.02 
  

Walenbos 0.3 
  

Demerbeemden 
  

0.2 

Meerdaalwoud, Heverleebos & Egenhovenbos 
  

0.5 

Vallei van de Zwarte Beek 
  

0.3 

Zegbroek 
  

0.1 

totaal 0.6 0.0 1.2 

totale lengte van de fietsverbinding in 
plangebied Vervoerregio Leuven 

49.0 10.3 84.4 

Totale lengte door kwetsbaar gebied 13,9 2,3 19,3 
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Figuur 9-37 : Scenario 1 ‘corridors’: Situering van de zoekzones voor fietstracés t.o.v. de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 

  
Figuur 9-38 : Scenario 2 ‘stedelijke bolsters’: Situering van de zoekzones voor fietstracés t.o.v. de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 175 

  
Figuur 9-39 : Scenario 3 ‘over de grens’: Situering van de zoekzones voor fietstracés t.o.v. de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 

  
Figuur 9-40 : Scenario 1 ‘corridors’: Situering van de zoekzones voor fietstracés t.o.v. de VEN-gebieden 
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Figuur 9-41 : Scenario 2 ‘stedelijke bolsters’: Situering van de zoekzones voor fietstracés t.o.v. de VEN-gebieden 

  

Figuur 9-42 : Scenario 3 ‘over de grens’: Situering van de zoekzones voor fietstracés t.o.v. de VEN-gebieden 
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Autotracés 

Bijkomende autotracés zijn opgenomen in scenario 2 en 3. De exacte ligging van deze tracés is nog veel onzekerder. 
Het tracé rond Tienen ligt min of meer vast, het tracé rond Leuven betreft nog louter een ontwerpoefening. Er wordt 
daarom een zoekzone van 500m en 2 km beschouwd. Voor de effecten m.b.t. autoverkeer, wordt eveneens een 
bufferzone van 500m rondom de beschermde gebieden genomen, aangezien ook verder gelegen beschermde 
gebieden hinder kunnen ondervinden van het autoverkeer. De buffer van 500m is indicatief voor de analyse op quick 
scan niveau.  

Rechtstreekse ruimte-inname van beschermd gebieden ten gevolge van de nieuwe autotracés wordt niet verwacht. 
Rondom Leuven liggen de ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’ (Habitatrijchtlijngebied en VEN-
gebied) binnen een straal van 2 km rondom het tracé; zowel ten zuiden, oosten als noordoosten van het tracé. 
Wanneer het tracé verder noordoostelijk zou opschuiven is er potentieel meer beïnvloeding van dit gebied.  

Rondom Tienen zijn er geen Habitatrichtlijngebieden. Het Wissebos en de Hoegaardse Valleien (VEN) bevinden zich 
binnen een straal van 2 km rond het tracé. Beïnvloeding is mogelijk, zji het beperkter 

Bij de verdere uitwerking van het gekozen scenario dient rekening gehouden te worden met de ligging van de 
beschermde natuurgebieden. Een ruimte-inname van beschermde van Natura2000 biotopen of waardevolle natuur in 
SBZ- en VEN gebieden dient vermeden te worden. Dit zou leiden tot aanzienlijk negatieve effecten die niet vergund 
kunnen worden.  

 

  

Figuur 9-43 : Scenario 3 ‘over de grens’: Situering van de zoekzones voor autotracés t.o.v. de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 
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Figuur 9-44 : Scenario 3 ‘over de grens’: Situering van de zoekzones voor autotracés t.o.v. de VEN-gebieden 

 

Overstappunten  

De impact van de overstappunten wordt in deze fase kwalitatief besproken, vermits de ruimte-inname van zo een 
overstappunt in deze fase nog niet gekend is. 

In scenario 3 ‘over de grens’ zijn er het grootste aantal overstappunten die in een buffer rond de SBZ-, VEN-gebied zijn 
gelegen. In dit scenario is er tevens een overstappuntpunt gelegen in Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied, nl het 
overstappunt Groenendaal in het Zoniënwoud. Scenario 1 en 2 zijn vergelijkbaar qua aantal overstappunten. Ook voor 
dit aspect is er in scenario 3 meer risico op ruimte-inname. 

 

Tabel 9-8 : Overstappunten gelegen in Habitatrichtlijngebied of in buffer errond.’ 

  Habitatrichtlijngebied Buffer Habitatrichtlijngebied 

Scenario scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 1 scenario 2 scenario 3 

Grote overstappunten    1   1 

Middelgrote overstappunten     3 3 3 

Kleine overstappunten     1 1 3 

totaal  0 0 1 4 4 7 
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Tabel 9-9 : Overstappunten gelegen in Vogelrichtlijngebied of in de buffer errond 
 

Vogelrichtlijngebied Buffer vogelrichtlijngebied 

Scenario scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 1 scenario 2 scenario 3 

Grote overstappunten        1 1 1 

Middelgrote overstappunten  1 1 1 3 3 3 

Kleine overstappunten       1 1 1 

totaal  1 1 1 5 5 5 

 

Tabel 9-10 : Overstappunten gelegen in VEN-gebied of in de buffer errond 
 

VEN-gebied Buffer VEN-gebied 

Scenario scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 1 scenario 2 scenario 3 

Grote overstappunten      1 1 1 2 

Middelgrote overstappunten       6 6 6 

Kleine overstappunten       2 2 4 

totaal  0 0 1 9 9 12 

 

9.4.2 Ver-/ont-snippering 

Bestaande wegen en infrastructuur zijn een harde barrière die zorgen voor versnippering van het groenblauw netwerk. 
De aanleg van nieuwe wegen kan zorgen voor de verdere versnippering van lokale leefgebieden en populaties. Door 
de aanleg van de weg (of verbreding van bestaande wegen) worden bv. aaneengesloten natuurgebieden doorsneden, 
ontstaan bredere en moeilijk overbrugbare barrières voor planten en dieren. Hierdoor vergroot de kans dat soorten 
verdwijnen uit het gebied doordat populaties te klein worden en niet meer verbonden zijn. 

De geplande projecten kunnen ook een kans bieden om de samenhang tussen geïsoleerde natuurfragmenten te 
herstellen en de versnippering van het groenblauw netwerk tegen te gaan. Hiertoe kan bv. in het verder proces en 
ontwerp ingezet worden op ontsnipperende maatregelen zoals het voorzien van ecoducten, ecopassages, … . 

In de ‘Prioriteitenatlas ontsnippering - Hoofdnetwerk lineaire transportinfrastructuur Vlaams Gewest’ (INBO, 2001) 
worden 4 niveaus van grootte van barrière-effect op onafgerasterde wegen onderscheiden, met name:  
• Wegen met lage verkeersintensiteit (minder dan 1.000 auto’s/dag) blijven normaalgezien redelijk oversteekbaar 

voor fauna. Veel exemplaren proberen nog over te steken en het aantal verkeersslachtoffers blijft beperkt.  
• Een weg met een verkeersintensiteit van rond de 5.000 voertuigen/dag betekent al een aanzienlijke barrière voor 

een aantal diersoorten.  
• Wegen met een verkeersintensiteit van 5.000 à 10.000 voertuigen daags betekenen reeds een grote barrière. De 

geluids- en zichtverstoring zullen veel dieren afschrikken en diegene die toch proberen over te steken zullen een 
aanzienlijk risico lopen om aangereden te worden. Door het sterke afschrikeffect van de weg zal het aantal dieren 
dat er aangereden wordt niet meer verhogen.  
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• Autowegen met een intensiteit van meer dan 10.000 voertuigen/dag kunnen beschouwd worden als “niet- 
oversteekbaar” voor fauna. Aangezien het grote verstoringseffect van dergelijke wegen kan het aantal 
verkeersslachtoffers op zulke wegen toch lager zijn dan bij secundaire wegen. 

 

Op quick scan niveau wordt enkel op globaal niveau gekeken, en niet op lokaal niveau. Op basis van de resultaten van 
de doorrekeningen zijn er op dit niveau geen locaties waar met zekerheid gesteld kan worden dat versnippering 
toeneemt of afneemt. De wijzigingen in de verkeersintensiteiten zijn niet van die aard dat grote wijzigingen verwacht 
worden in de betrokken beschermde gebieden. Wijzigingen op snelwegen (veelal afnames) zullen weinig effect 
hebben aangezien de intensiteiten daar hoog blijven en de barrièrewerking op dit type wegen hoog is. Waar wegen 
met een lagere categorie kwetsbare gebieden doorkruisen zijn de wijzigingen veelal te klein om een verschil te maken. 
Een uitzondering hierop is de N25 doorheen de Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en 
moerasgebieden (Meerdaalwoud) in scenario 3. In scenario 3 wijzigt de wegcategorie voor de N25 van een regionale 
weg (categorie 3) naar een vlaamse hoofdweg (categorie 4). Dit resulteert in een toename van de verkeersintensiteiten 
(toename met ca. 4000 voertuigen/dag t.o.v. BAU 2030) op deze weg, en dus ook een toenemend risico op 
barrièrewerking (zie Figuur 9-36). 

In scenario 2 ‘stedelijke bolsters’ is er 1 nieuwe weg voorzien (Tienen), maar deze doorsnijdt geen 
Habitatrichtlijngebied. In scenario 3 ‘over de grens’ zijn er 2 nieuwe wegen voorzien (Tienen en Leuven), maar deze 
doorsnijden geen Habitatrichtlijngebied.  

9.4.3 Vermesting 

Een toename van verkeer doorheen en langs natuurgebieden heeft tot gevolg dat er een verhoogde neerslag van 
stikstof is in de onmiddellijke buurt van de weg. Deze verhoogde neerslag is diffuus en kan leiden tot een toename van 
stikstofminnende soorten die zeldzamere soorten gaan verdringen en vegetaties kunnen domineren. 

Op quick scan niveau wordt op basis van de toename of afname van de voertuigkilometers ter hoogte van de 
beschermde natuurgebieden een inschatting gegeven over waar er mogelijk effecten te verwachten zijn en welk 
scenario er meer of minder impact zal hebben op deze natuurgebieden. Modellering van de vermestende depositie 
wordt niet uitgevoerd, in het sMER wordt een semikwantitatieve benadering toegepast.  

Op basis van de verkeersmodellering kunnen de natuurgebieden aangeduid worden waar ten gevolge van het project 
meer verkeersbewegingen gaan passeren en er dus door meer uitstoot van NOx meer depositie kan. Op locaties waar 
minder verkeersbewegingen verwacht worden gaat de depositie afnemen. Dit wordt weergegeven in Figuur 9-47, 
Figuur 9-48 en Figuur 9-49 (en in de tabellen in Bijlage 2). 

In Figuur 9-45 (de achterliggende cijfers worden gegeven in de tabellen in Bijlage 2) wordt het globaal overzicht 
gegeven voor de verschillende scenario’s ter hoogte van een bufferzone van 500m rond de beschermde 
natuurgebieden. Op basis van Figuur 9-46 kunnen de scenario’s ten opzichte van elkaar vergeleken worden. Hieruit 
blijkt dat er in scenario 2 ‘stedelijke bolsters’ de grootste afname is van voertuigkilometers in de bufferzone rond de 
Habitatrichtlijngebieden en rond de VEN-gebieden, gevolgd door scenario 1 ‘corridors’ en vervolgens scenario 3 ‘over 
de grens’. In de Vogelrichtlijngebieden wordt in scenario 3 ‘over de grens’ de grootste afname van voertuigkilometers 
vastgesteld, gevolgd door scenario 2 ‘stedelijke bolsters’ en scenario 1 ‘corridors’. 

Op basis van deze inschatting blijkt het plan globaal gezien voor een afname van de NOx uitstoot en bijgevolg een 
afname van de vemestende depositie ter hoogte van de natuurgebieden te zorgen, en dit in alle scenario’s. Het plan 
zal dus een licht positieve bijdrage hebben ten aanzien van de doelstelling “Terugdringen hoeveelheid oppervlakte 
natuur waar vermesting wordt overschreden met één derde in 2030 voor Vlaanderen.” 

Aandachtszones waar er een toename van voertuigkilometers en dus NOx-uitstoot kunnen optreden zijn: 
• Habitatrichtlijngebied “De Demervallei” (in scenario 3); 
• Habitatrichtlijngebied “Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden” (in scenario 

3); 
• Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied “Het Zoniënwoud” (in alle scenario’s); 
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• Habitatrichtlijngebied “Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen” (in scenario 1 en 2); 
• VEN-gebied “De Dijlevallei” (in scenario 1); 
• VEN-gebied “De Eikelberg, Wijngaardberg, Beninksberg en ’s Hertogenheide” (in scenario 3); 
• VEN-gebied “De Getevallei te Geetbets” (in alle scenario’s); 
• VEN-gebied “De Molenbeek – Mollendaalbeek” (in scenario 2); 
• VEN-gebied “Het Bertembos-Grevensbos” (in scenario 2); 
• VEN-gebied “De Broekelei-Zegbroek-Tremelo” (in scenario 2); 
• VEN-gebied “De Wingevallei” (in scenario 2); 
• VEN-gebied “De Demervallei ten westen van Aarschot” (scenario 3); 
• VEN-gebied “Het Meerdaalwoud” (scenario 3); 
• VEN-gebied “Het Vinne” (scenario 2). 

 

 
Figuur 9-45 : Voertuigkilometers per dag gereden in een buffer van 500 m rond de Habitat-, Vogelrichtlijngebieden en VEN-
gebieden voor de verschillende scenario’s 
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Figuur 9-46 : Vergelijking van de voertuigkilometers in de buffers rond de Habitat-, Vogelrichtlijngebieden en VEN-gebieden voor de 
verschillende scenario’s ten opzichte van het BAU-scenario (%) 

 

 
Figuur 9-47: Voertuigkilometers per dag gereden in Habitatrichtlijngebied 



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 183 

 
Figuur 9-48: Voertuigkilometers per dag gereden in Vogelrichtlijngebied 
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Figuur 9-49: Voertuigkilometers per dag gereden in VEN-gebied 
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9.4.4 Licht- en rustverstoring 

Lichtverstoring 

Lichtvervuiling is in Vlaanderen een alomtegenwoordig probleem. De onnatuurlijke situatie van het nachtelijke licht 
heeft negatieve effecten op (nachtelijke) insectenfauna, op vleermuizen, op andere nachtactieve fauna en op het 
paar- en trekgedrag van vogels. Waar mogelijk, dient dergelijke verstoring zoveel mogelijk gemeden te worden. 

De effecten van licht op het gedrag en de levenscyclus van dieren zijn velerlei: 
• Desoriëntatie, fixatie, aantrekking en afstoting met bijvoorbeeld uitputting of het zich dood vliegen als gevolg; 
• Ontregeling van het bioritme, verstoring van het dag-nachtritme en verstoring van de timing van 

seizoensgebonden activiteiten, zoals trek, broeden en winterslaap; 
• Verandering van de habitatkwaliteit. 

Vleermuizen zijn wettelijk beschermd volgens de Habitatrichtlijn. Vleermuizen zijn erg gevoelig voor lichthinder. 
Een toename van licht door het verkeer en straatverlichting bij wegen die in of langs natuurgebieden lopen leidt tot 
een afname van het leefgebied voor vleermuizen.  

Verlichting dient dan ook maximaal vermeden te worden. Waar er verlichting aanwezig is/voorzien wordt waar 
belangrijke migratiecorridors/bewegingen aanwezig zijn/worden gelden volgende aanbevelingen: 
• Verlichting vermijden  
• Verlichting doven tijdens delen van de nacht  
• Beperkte licht intensiteit en verstrooiing  
• Aangepast kleurenspectrum. 

 
Wat betreft de nieuwe fiets en autotracés kan er interferentie optreden met de beschermde natuurgebieden.  
 
In Tabel 9-7 wordt de lengte weergegeven van de nieuwe fietstracés die een beschermd natuurgebied doorkruisen. 
In scenario 3 is het risico op lichtverstoring het grootste. Dit scenario voorziet in totaliteit dan ook het meeste 
nieuwe fietstracés. Het is aanbevolen maximaal bestaande tracés te gebruiken.  
 
Het plan voorziet enkele nieuwe autotracés in scenario 2 en 3, waardoor er dus nieuwe verlichting kan bijkomen 
ten opzichte van de huidige situatie. Rondom Leuven liggen de ‘Valleien van de Winge en de Motte met 
valleihellingen’ (Habitatrijchtlijngebied en VEN-gebied) binnen een straal van 2 km rondom het tracé; zowel ten 
zuiden, oosten als noordoosten van het tracé. Wanneer het tracé verder noordoostelijk zou opschuiven is er 
potentieel meer beïnvloeding van dit gebied. Rondom Tienen wordt geen interferentie verwacht.  

Negatieve effecten van lichtverstoring kunnen gemilderd worden door ofwel volgverlichting te gebruiken of door 
gebruik te maken van aangepaste verlichtingswijzes, nl. : 
• geen verstraling hoger dan 10° onder het horizontaal vlak; 
• een uitvalshoek van de hoofdbundel van het licht niet groter dan 60° tov de loodlijn van de lichtkap; 
• plaatsing van een paralumen of deflector om minimale dwarsstraling buiten het projectgebied te verkrijgen. 
• idealiter wordt koud en groen licht vermeden gezien het verstorende effect van die kleuren op vleermuizen. 

Rood licht heeft de kleinste effecten op de meeste soorten vleermuizen en hun prooien. 

 

Rustverstoring 

Het wegverkeer is de belangrijkste lawaaibron, gevolgd door vliegverkeer, industrie en recreatie. Sommige 
broedvogels zijn gevoelig aan geluidsverstoring door een toename van het verkeer doorheen of langs een 
natuurgebied. Hierdoor verkleint het potentieel leefgebied voor een aantal vogelsoorten. 

Een groot aantal vogelsoorten is in het bijzonder gevoelig voor verkeersgeluid, aangezien het direct interfereert 
met hun communicatie (zang) en bijgevolg ook hun territoriumgedrag en reproductie. Verscheidene studies tonen 
een verminderde densiteit van broedvogels aan in de zones naast een drukke verkeersweg. Ondanks de sterke 
correlatie tussen geluidsverstoring en dichtheid van broedparen, varieert de gevoeligheid voor geluidsverstoring 
sterk naargelang de soort en de biotoop . Omgevingsfactoren zoals de structuur van de bermvegetatie, het type 
biotoop en het reliëf beïnvloeden de geluidsspreiding en bijgevolg het geluidseffect op de vogelpopulatie. De 
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effectafstand van het geluid neemt toe naarmate de intensiteit en de snelheid van het verkeer hoger en de 
hoeveelheid bos langs de weg kleiner is. 

In het thema Mens wordt de relatie weergegeven tussen het verkeersvolume en het geluidsniveau in de omgeving.  
Als indicatief toetsingskader voor biodiversiteit wordt gekeken naar de wegen waar er een toename van >100% zal 
voordoen, gezien een toename van >3 dB negatieve effecten ten aanzien van rustverstoring kunnen veroorzaken, 
een toename tussen 1dB en 3dB zorgt voor licht negatieve effecten, en wordt op quick scan niveau nog niet 
meegenomen voor de vergelijking tussen de scenario’s. 

De procentuele toe- en afname van de akoestische verkeersvolumes voor de verschillende scenario’s t.o.v. het 
BAU scenario wordt weergegeven in Figuur 9-50, Figuur 9-51 en Figuur 9-52.  

Hieruit blijkt dat er in alle scenario’s meer beschermde gebieden door een toename van het (akoestisch) 
verkeersvolume extra geluidsverstoring kunnen ondervinden. De 3 scenario’s zullen geen positieve bijdrage 
leveren aan de doelstelling “Tegen 2030 zijn de ecosystemen en hun diensten en biodiversiteit minstens 
behouden, is de aftakeling van de natuurlijke leefgebieden ingeperkt en zijn met uitsterven bedreigde soorten 
beschermd”. De verschillen tussen de scenario’s situeren zich ter hoogte van “Het Torfbroek-Silsombos-
Kastanjebos” waar in scenario 1 en 3 meer rustverstoring zal optreden; in scenario 1 zal door de verkeerstoename 
op de Testeltsesteenweg het Vogelrichtlijngebied Demervallei meer geluidshinder ondervinden; Ter hoogte van 
Diest zal de geluidsverstoring in het Vogelrichtlijngebied Demervallei in scenario 1 en 3 zich ter hoogte van de R26 
voordoen, terwijl dit in scenario 2 thv Jan Gorislaan zal zijn. In scenario 2 zal het VEN gebied Walenbos extra 
geluidsverstoring ondervinden, terwijl dit in scenario 1 en 3 niet wordt verwacht. 
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Figuur 9-50: Wijziging verkeersvolume in % akoestische pae voor de dagperiode voor scenario 1 ‘corridors’ t.o.v. BAU 2030 – 
met aanduiding van de Habitatrichtlijngebieden (groen), Vogelrichtlijngebieden (blauw) en VEN-gebieden (paars en roze) 

 
Figuur 9-51: Wijziging verkeersvolume in % akoestische pae voor de dagperiode voor scenario 2 ‘stedelijke bolsters’ t.o.v. BAU 
2030 – met aanduiding van de Habitatrichtlijngebieden (groen), Vogelrichtlijngebieden (blauw) en VEN-gebieden (paars en 
roze) 

>100 

>100 
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Figuur 9-52: Wijziging verkeersvolume in % akoestische pae voor de dagperiode voor scenario 3 ‘over de grens’ t.o.v. BAU 
2030 – met aanduiding van de Habitatrichtlijngebieden (groen), Vogelrichtlijngebieden (blauw) en VEN-gebieden (paars en 
roze) 

 

>100 
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9.4.5 Conclusie en aanbevelingen 

Doelstelling/ 

thema 
scenario 1 scenario 2 scenario 3 Conclusie (overkoepelend) Aanbevelingen (overkoepelend) 

 

Afstand tot 

de 

doelstelling 

Beoordeling 

Afstand tot 

de 

doelstelling 

Beoordeling 

Afstand tot 

de 

doelstelling 

Beoordeling   

Habitatverlies- 

en creatie 
veraf -1 veraf -1 veraf -1 

In alle scenario’s zal er extra 

verharding gerealiseerd worden 

aangezien er bijkomende tracés 

worden getekend. In scenario 3 ‘over 

de grens’ kan de ruimte-inname in 

waardevolle natuurgebieden het grootst 

zijn. Het plan omvat voorlopig enkel 

verkeerstechnische oplossingen die 

een bijkomend ruimtebeslag 

betekenen, er zijn geen oplossingen 

die het ruimtebeslag verminderen. De 

afstand tot de doelstelling kan hierdoor 

vergroten.  

Algemeen: ook oplossingen overwegen 

die minder ruimte-inname inhouden (vb 

verlagen van wegencategorieën 

koppelen aan 

onthardingsmaatregelen).  

Ruimte-inname van waardevolle 

habitats: dient vermeden te worden. In 

zones waar kwetsbare gebieden 

gekruist worden moet gezocht worden 

naar het herbestemmen van bestaande 

ruimte-inname.  

Ver-/ont-

snippering 
veraf 0 veraf 0 veraf -1 

Er zijn geen locaties waar met 

zekerheid gesteld kan worden dat 

versnippering toeneemt of afneemt. De 

wijzigingen in de verkeersintensiteiten 

zijn niet van die aard dat grote 

wijzigingen verwacht worden in de 

betrokken beschermde gebieden. Er 

wordt geen bijdrage geleverd tot het 

halen van de doelstelling. In scenario 3 

zorgen de hogere verkeersintensiteiten 

op de N25 doorheen het 

Meerdaalwoud voor een risico op 

versnippering. Dit scenario scoort 

hierdoor slechter.  

Algemeen: mogelijkheden bekijken om 

ontsnipperende maatregelen (zoals 

ecoducten, ecopassages, …) te 

voorzien om de connectiviteit te 

bevorderen bij herinrichtingen in 

kwetsbare gebieden. 

Passage N25 (Meerdaalwoud): traject 

vraagt specifieke aandacht indien 

verkeersintensiteiten zouden 

toenemen. 
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Doelstelling/ 

thema 
scenario 1 scenario 2 scenario 3 Conclusie (overkoepelend) Aanbevelingen (overkoepelend) 

 

Afstand tot 

de 

doelstelling 

Beoordeling 

Afstand tot 

de 

doelstelling 

Beoordeling 

Afstand tot 

de 

doelstelling 

Beoordeling   

Vermesting veraf +1 veraf +1 veraf +1 

Het plan zorgt globaal gezien voor een 

beperkte afname van de NOx uitstoot 

en bijgevolg een afname van de 

vemestende depositie ter hoogte van 

de natuurgebieden, en dit in alle 

scenario’s.  

In scenario 2 wordt de grootste afname 

van voertuigkilometers in de bufferzone 

rond de Habitatrichtlijngebieden en 

rond de VEN-gebieden waargenomen, 

gevolgd door scenario 1 en vervolgens 

scenario 3.  

De aanbevelingen die gegeven worden 

bij thema Mens betreffende 

‘luchtkwaliteit’ en thema ‘Klimaat’ 

betreffende ‘CO2-eq emissies door 

vervoer’ zullen eveneens positief 

bijdragen aan de vermindering van 

stikstofdepositie ter hoogte van de 

natuurgebieden. 

Licht- en 

rustverstoring 
veraf -1 veraf -1 veraf -1 

Scenario 3 heeft het meest risico op 

lichtverstoring, gevolgd door scenario 

1, en dan scenario 2.  

 

In alle scenario’s kunnen meer 

beschermde gebieden 

geluidsverstoring ondervinden door een 

toename van het (akoestisch) 

verkeersvolume. 

 

Waar er verlichting aanwezig 

is/voorzien wordt waar belangrijke 

migratiecorridors/bewegingen 

aanwezig zijn/worden gelden volgende 

aanbevelingen: 

– Verlichting vermijden  

– Verlichting doven tijdens delen 

van de nacht  

– Beperkte licht intensiteit en 

verstrooiing  

– Aangepast kleurenspectrum  

 

Negatieve effecten van lichtverstoring 

kunnen gemilderd worden door ofwel 

volgverlichting te gebruiken thv de 

fietspaden of door gebruik te maken 

van aangepaste verlichtingswijzes, nl.  

– geen verstraling hoger dan 10° 

onder het horizontaal vlak; 
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Doelstelling/ 

thema 
scenario 1 scenario 2 scenario 3 Conclusie (overkoepelend) Aanbevelingen (overkoepelend) 

 

Afstand tot 

de 

doelstelling 

Beoordeling 

Afstand tot 

de 

doelstelling 

Beoordeling 

Afstand tot 

de 

doelstelling 

Beoordeling   

– een uitvalshoek van de 

hoofdbundel van het licht niet 

groter dan 60° tov de loodlijn van 

de lichtkap; 

– plaatsing van een paralumen of 

deflector om minimale 

dwarsstraling buiten het 

projectgebied te verkrijgen. 

– idealiter wordt koud en groen licht 

vermeden gezien het verstorende 

effect van die kleuren op 

vleermuizen. Rood licht heeft de 

kleinste effecten op de meeste 

soorten vleermuizen en hun 

prooien. 

 

De aanbevelingen die gegeven worden 

bij thema Mens betreffende ‘geluid’ 

kunnen mogelijks bijdragen aan een 

vermindering van de rustverstoring. 
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9.5 Klimaat 

9.5.1 CO2-eq emissies door vervoer 

In dit hoofdstuk worden de CO2-equivalente emissies door vervoer vergeleken tussen de verschillende 
toekomstscenario’s enerzijds en tussen elk scenario met de referentiesituatie 2030 anderzijds. Per scenario wordt 
ook het aandeel van de verschillende maatregelen in emissieafname of -toename inzichtelijk gemaakt. De CO2-
equivalente emissies van de toekomstscenario’s en de referentiesituatie 2030 worden ook vergeleken aan de 
beleidsambities voor het jaar 2030. 

De CO2-equivalente emissies door auto- en vrachtverkeer worden berekend op basis van het aantal gereden 
voertuigkilometers voor de verschillende scenario’s via de doorrekeningen met het Regionale Verkeersmodel en op 
basis van de gemiddelde emissiefactoren die toegelicht worden in § 8.2.2.1. 

Het aantal CO2-eq emissies door auto- en vrachtverkeer in de vervoerregio Leuven voor de referentiesituatie 2030 
en de toekomstscenario’s wordt weergeven in Tabel 9-11. De verschillen in het aantal CO2-eq emissies door auto- 
en vrachtverkeer in de vervoerregio Leuven voor de referentiesituatie 2030 en de toekomstscenario’s worden 
weergeven in Tabel 9-12 . 

 

• Autoverkeer: 
• Alle scenario’s kennen een daling van de totale CO2-eq emissies voor autoverkeer t.o.v. de referentiesituatie 

2030. Voor scenario 1 bedraagt de daling ca. 2,5%, voor scenario 2 ca. 2,6% en voor scenario 3 ca. 1,5%. 
Bij alle scenario’s hebben de maatregelen uit doorrekenstap 1 (fiets + parkeerkost, zie 9.1.2) het grootste 
aandeel in deze daling. De maatregelen uit doorrekenstap 2 (openbaar vervoer) geven een verwaarloosbare 
daling in CO2-eq emissies t.o.v. de referentiesituatie 2030. De maatregelen voor auto’s (doorrekenstap 3) 
zorgen dan weer voor een lichte stijging van de CO2-eq emissies t.o.v. de referentiesituatie 2030. 

• De wijzigingen in CO2-eq emissies verschillen per wegtype. Voor alle scenario's is er een daling van de 
CO2-eq emissies op de lokale wegen, van ruwweg 10% t.o.v. de referentiesituatie 2030. Op de 
gewestwegen is er voor de scenario's 1 en 2 een stijging van de CO2-eq emissies van ruwweg 5% t.o.v. de 
referentiesituatie 2030. Scenario 3 kent een daling van de CO2-eq emissies op de gewestwegen, met ca. 
16%, en een stijging op de hoofdwegen van ca. 10% t.o.v. de referentiesituatie 2030. 

• Vrachtverkeer:  
• Alle scenario’s kennen een daling van de totale CO2-eq emissies voor vrachtverkeer t.o.v. de 

referentiesituatie 2030. Voor scenario 1 bedraagt de daling ca. 2,4%, voor scenario 2 ca. 1,7% en voor 
scenario 3 ca. 0,7%. Bij alle scenario’s hebben de maatregelen voor auto’s het grootste aandeel in deze 
daling. De maatregelen voor openbaar vervoer geven een verwaarloosbaar verschil in CO2-eq emissies 
t.o.v. de referentiesituatie 2030. De maatregelen uit doorrekenstap 1 (fiets + parkeerkost) zorgen dan weer 
voor een lichte stijging van de CO2-eq emissies t.o.v. de referentiesituatie 2030. 

• Voor alle scenario's is er een daling van de CO2-eq emissies op de gewestwegen t.o.v. de 
referentiesituatie 2030, deze is het grootst bij scenario 3 (ca. 47%) en scenario 1 (ca. 32%) en het kleinst 
bij scenario 2 (ca. 14%). Voor alle scenario's is er een stijging van de CO2-eq emissies op de lokale wegen 
t.o.v. de referentiesituatie 2030, deze bedraagt ca. 38% voor scenario 1 en ca. 36% voor scenario 2 en ca. 
27% voor scenario 3. Op hoofdwegen is er een daling van de CO2-eq emissies bij scenario 2 van ca. 5% 
en een stijging bij scenario 3 van ca. 10% t.o.v. de referentiesituatie 2030. 

• Totaal auto- en vrachtverkeer: 
• Alle scenario’s kennen een daling van de totale CO2-eq emissies voor auto- en vrachtverkeer t.o.v. de 

referentiesituatie 2030. Voor scenario’s 1 en 2 bedraagt de daling ca. 2,4% en voor scenario 3 ca. 1,3% in 
vergelijking met de referentiesituatie 2030. Bij alle scenario’s hebben de maatregelen uit doorrekenstap 1 
(fiets+ parkeerkost) het grootste aandeel in deze daling, gevolgd door de maatregelen voor auto’s, met 
uitzondering van scenario 3 waar de auto’s voor een lichte stijging van de CO2-eq emissies voor auto- en 
vrachtverkeer zorgen. Bij alle scenario’s maken de maatregelen voor openbaar vervoer slechts een 
verwaarloosbaar verschil in CO2-eq emissies van het auto- en vrachtverkeer t.o.v. de referentiesituatie 
2030. 
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In Tabel 9-11 worden de CO2-eq emissies van het auto- en vrachtverkeer in de referentiesituatie 2030 en de 
toekomstscenario’s getoetst aan de beleidsdoelstelling 2030:  
 
• Autoverkeer: 

• De referentiesituatie 2030 voldoet niet aan de beleidsdoelstelling 2030 inzake de CO2-eq emissies van het 
autoverkeer en liggen ca. 9% hoger. De toekomstscenario’s voldoen ook niet aan de beleidsdoelstelling 
2030, de CO2-eq emissies zijn ruwweg 6% hoger. 

• Vrachtverkeer:  
• De referentiesituatie 2030 en de toekomstscenario’s voldoen aan de beleidsdoelstelling 2030 inzake de 

CO2-eq emissies van het vrachtverkeer, de CO2-eq emissies zijn ruwweg 15% lager. 
• Totaal auto- en vrachtverkeer:  

• De referentiesituatie 2030 voldoet niet aan de beleidsdoelstelling 2030 inzake de CO2-eq emissies van het 
auto- en vrachtverkeer en liggen ca. 3% hoger. De toekomstscenario’s 1 en 2 voldoen nagenoeg aan de 
beleidsdoelstelling 2030. Het toekomstscenario 3 voldoet net niet aan de beleidsdoelstelling, de CO2-eq 
emissies zijn ca. 1,5% te hoog.  

 
 

Tabel 9-11: CO2-eq emissies auto- en vrachtverkeer – referentiesituatie 2030 en toekomstscenario’s (ton/j) 

CO2-eq emissies [ton/jaar] BAU scenario 1 scenario 2 scenario 3 

Auto     

Hoofdwegen 499.180 493.018 491.113 550.806 

Gewestwegen 245.404 256.931 258.624 205.419 

Lokale wegen 264.639 234.546 233.219 238.040 

Totaal 1.009.222 984.495 982.955 994.265 

Vracht     

Hoofdwegen 237.392 236.454 224.712 260.107 

Gewestwegen 81.323 54.902 70.017 42.970 

Lokale wegen 48.524 67.023 66.169 61.628 

 Totaal 367.240 358.380 360.899 364.704 

Auto+vracht     

Hoofdwegen 736.572 729.472 715.825 810.913 

Gewestwegen 326.727 311.833 328.641 248.389 

Lokale wegen 313.163 301.570 299.388 299.667 

 Totaal 1.376.462 1.342.875 1.343.854 1.358.969 
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Tabel 9-12: Verschillen in CO2-eq emissies auto- en vrachtverkeer – referentiesituatie 2030 en toekomstscenario’s 

CO2-eq emissies 
[ton/jaar] 

scen1-BAU 
%verschil 
tov BAU 

scen2-BAU 
%verschil 
tov BAU 

scen3-BAU 
%verschil 
tov BAU 

Auto       

Hoofdwegen -6.162 -1,23% -8.067 -1,62% 51.626 10,34% 

Gewestwegen 11.527 4,70% 13.220 5,39% -39.985 -16,29% 

Lokale wegen -30.093 -11,37% -31.420 -11,87% -26.599 -10,05% 

Totaal -24.727 -2,45% -26.267 -2,60% -14.957 -1,48% 

 %verschil tov BAU 
per maatregel  

-2,45%  -2,60%  -1,48%  

       

Vracht       

Hoofdwegen -938 -0,40% -12.680 -5,34% 22.714 9,57% 

Gewestwegen -26.421 -32,49% -11.306 -13,90% -38.353 -47,16% 

Lokale wegen 18.499 38,12% 17.645 36,36% 13.103 27,00% 

Totaal  -8.860 -2,41% -6.341 -1,73% -2.535 -0,69% 

 %verschil tov BAU 
per maatregel  

-2,41%  -1,73%  -0,69%  

       

Auto+vracht       

Hoofdwegen -7.100 -0,96% -20.747 -2,82% 74.341 10,09% 

Gewestwegen -14.894 -4,56% 1.914 0,59% -78.338 -23,98% 

Lokale wegen -11.593 -3,70% -13.775 -4,40% -13.496 -4,31% 

Totaal  -33.588 -2,44% -32.608 -2,37% -17.493 -1,27% 

 %verschil tov BAU 
per maatregel  

-2,44%  -2,37%  -1,27%  

 

Tabel 9-13: Toets aan beleidsdoelstelling 2030 voor CO2-eq emissies auto- en vrachtverkeer – referentiesituatie 2030 en 
toekomstscenario’s 
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9.5.2 Overstromingsgevoeligheid 

In Tabel 9-14 wordt het risico op bijkomend ruimtebeslag in fluviale en pluviale overstroombare gebieden en in 
signaalgebieden vergeleken tussen de verschillende toekomstscenario’s. Er wordt indicatief gerekend met het 
ruimtebeslag in de zoekzones voor fietswegen van 50 m en voor autowegen van 500 m. Deze cijfers zijn enkel 
relatief t.o.v. elkaar te beschouwen en niet in absolute cijfers. Ze geven de totale ruimte waar er potentieel overlap 
kan zijn aan, niet de effectieve oppervlakte.  

Scenario 1 heeft het kleinste risico op ruimtebeslag in fluviaal en pluviaal overstromingsgevoelig gebied, bij 
scenario 3 is het risico het grootste, scenario 2 valt er tussenin. Het ruimtebeslag van scenario 3 overlapt ook met 
signaalgebieden. 

Bijkomend ruimtebeslag moet zoveel als mogelijk vermeden worden door het bestaand ruimtebeslag te 
optimaliseren. Ruimtebeslag in fluviaal overstroombaar gebied, betekent dat er maatregelen geïntegreerd moeten 
worden in het ontwerp voor het vrijwaren en indien nodig het compenseren van het overstroombaar gebied, zowel 
in oppervlakte als in volume. Weginfrastructuur zal hier op een robuuste manier overstroombaar moeten zijn. 
Ruimtebeslag in pluviaal overstroombaar gebied, betekent dat er maatregelen geïntegreerd moeten worden in het 
ontwerp voor het maximaal beperken van de verharding, het zoveel als mogelijk doorlatend maken van de 
veharding, en het voorzien van voldoende buffering voor afstromend hemelwater. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de extremere neerslagevents die zullen voorkomen ten gevolge van klimaatverandering. Ruimtebeslag 
in signaalgebieden moet maximaal vermeden worden. 

 

Tabel 9-14: Bijkomend risico op ruimtebeslag in fluviaal en pluviaal overstroombaar gebied en in signaalgebied – 
toekomstscenario’s 

  Scenario 116 Scenario 2 Scenario 3 

  

nieuwe 

fietstracés (= 

totaal) 

nieuwe 

fietstracés 

nieuwe 

autotracés 
totaal 

nieuwe 

fietstracés 

nieuwe 

autotracés 
totaal 

 Zoekzone 50 

m 

Zoekzone 

50 m 

Zoekzone 

500 m 
 Zoekzone 

50 m 

Zoekzone 

500 m 
 

 Potentiële overlap [m²] 

Huidig klimaat - Fluviaal 

overstroombaar gebied 
149.609 78.553 249.311 327.864 309.146 343.178 652.324 

Huidig klimaat - Pluviaal 

overstroombaar gebied 
349.967 37.847 458.489 496.336 826.669 1.228.005 2.054.674 

Signaalgebieden - - - - 70.982 - 70.982 

9.5.3 Hittestress 

Alle scenario’s voorzien bijkomend ruimtebeslag voor wegenis. Het risico op bijkomend directe ruimtebeslag is het 
grootst in scenario 3 (zie §9.2.1). Bijkomend ruimtebeslag moet zoveel als mogelijk vermeden worden door het 
bestaand ruimtebeslag te optimaliseren. Om hittestress te reduceren, moet rekening gehouden worden met 
groenblauwe maatregelen zoals onder meer het voorzien van bomenrijen en opgaand groen, open grachten of 
waterpartijen, en waterdoorlatende verharding. 

 

16 In scenario 1 worden enkel nieuwe fietstracés aangelegd, geen nieuwe autotracés.  
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9.5.4 Conclusie en aanbevelingen 

Doelstelling/ 

thema 
scenario 1 scenario 2 scenario 3 Conclusie (overkoepelend) Aanbevelingen (overkoepelend) 

 
Afstand tot 
de 
doelstelling  

Beoordeling  
Afstand tot 
de 
doelstelling  

Beoordeling  
Afstand tot 
de 
doelstelling  

Beoordeling    

Klimaat-
adaptatie – 
overstromings-
gevoeligheid 

Zeer veraf -1 Zeer veraf -1 Zeer veraf -1/-2 

Alle scenario’s voorzien 

bijkomend ruimtebeslag voor 

wegenis. Scenario 1 en 

scenario 3 hebben 

respectievelijk het kleinste en 

grootste potentieel 

ruimtebeslag in fluviaal en 

pluviaal overstromingsgevoelig 

gebied, scenario 2 valt er 

tussenin. Het ruimtebeslag van 

scenario 3 overlapt ook met 

signaalgebieden. 

Aanbevelingen inzake 

overstromingsgevoeligheid en 

hittestress zijn: 

- Bijkomend ruimtebeslag moet 

zoveel als mogelijk vermeden 

worden door het bestaand 

ruimtebeslag te optimaliseren. 

- Ruimtebeslag in fluviaal 

overstroombaar gebied, betekent 

dat er maatregelen geïntegreerd 

moeten worden in het ontwerp voor 

het vrijwaren en indien nodig het 

compenseren van het 

overstroombaar gebied, zowel in 

oppervlakte als in volume. 

Weginfrastructuur zal hier op een 

robuuste manier overstroombaar 

moeten zijn. 

- Ruimtebeslag in pluviaal 

overstroombaar gebied, betekent 

dat er maatregelen geïntegreerd 

moeten worden in het ontwerp voor 

het maximaal beperken van de 

verharding, het zoveel als mogelijk 

doorlatend maken van de 

veharding, en het voorzien van 

voldoende buffering voor 

afstromend hemelwater. Hierbij 

Klimaat-
adaptatie – 
hittestress 

Zeer veraf -1 Zeer veraf -1 Zeer veraf -1/-2 

Alle scenario’s voorzien 

bijkomend ruimtebeslag voor 

wegenis. Het potentieel directe 

ruimtebeslag is het grootst in 

scenario 3. 
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Doelstelling/ 

thema 
scenario 1 scenario 2 scenario 3 Conclusie (overkoepelend) Aanbevelingen (overkoepelend) 

 
Afstand tot 
de 
doelstelling  

Beoordeling  
Afstand tot 
de 
doelstelling  

Beoordeling  
Afstand tot 
de 
doelstelling  

Beoordeling    

moet rekening gehouden worden 

met de extremere neerslagevents 

die zullen voorkomen ten gevolge 

van klimaatverandering. 

Ruimtebeslag in signaalgebieden 

moet maximaal vermeden worden. 

- Om hittestress te reduceren, moet 

rekening gehouden worden met 

groenblauwe maatregelen zoals 

onder meer het voorzien van 

bomenrijen en opgaand groen, 

open grachten of waterpartijen, en 

waterdoorlatende verharding.  

Klimaat-
mitigatie - 
CO2-eq 
emissies door 
vervoer 

Autoverkeer: 

veraf 

 

Vrachtverkeer: 

gehaald 

Autoverkeer: 

0/+1 

 

Vrachtverkeer: 

0/+1 

Autoverkeer: 

veraf 

 

Vrachtverkeer: 

gehaald    

Autoverkeer: 

0/+1 

 

Vrachtverkeer: 

0/+1 

Autoverkeer: 

veraf 

 

Vrachtverkeer: 

gehaald    

Autoverkeer: 0 

 

Vrachtverkeer: 

0 

Alle scenario’s kennen een 

daling van de totale CO2-eq 

emissies voor auto- en 

vrachtverkeer t.o.v. de 

referentiesituatie 2030. Voor 

scenario’s 1 en 2 bedraagt de 

daling ca. 2,4% en voor 

scenario 3 ca. 1,3% in 

vergelijking met de 

referentiesituatie 2030. Bij alle 

scenario’s hebben de 

maatregelen uit doorrekenstap 

1 het grootste aandeel in deze 

daling. Bij alle scenario’s 

maken de maatregelen voor 

openbaar vervoer slechts een 

verwaarloosbaar verschil in 

Aanbevelingen inzake de reductie 

van de CO2-eq emissies voor auto- 

en vrachtverkeer zijn:  

Hanteren van een flankerend beleid 

om autoverkeer te ontmoedigen: 

- verhogen van parkeerkosten voor 

auto's 

- invoeren van rekeningrijden voor 

auto's 

- aanpassen gunstige fiscale 

regeling voor bedrijfswagens 

- inzetten op mobiliteitsbudget voor 

werknemers 

- Aanmoedigen van fietsers voor 

korte verplaatsingen (functioneel 

gebruik) 

- Inzetten op openbaar vervoer 
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Doelstelling/ 

thema 
scenario 1 scenario 2 scenario 3 Conclusie (overkoepelend) Aanbevelingen (overkoepelend) 

 
Afstand tot 
de 
doelstelling  

Beoordeling  
Afstand tot 
de 
doelstelling  

Beoordeling  
Afstand tot 
de 
doelstelling  

Beoordeling    

CO2-eq emissies van het auto- 

en vrachtverkeer t.o.v. de 

referentiesituatie 2030. 

De referentiesituatie 2030 

voldoet niet aan de 

beleidsdoelstelling 2030 inzake 

de CO2-eq emissies van het 

autoverkeer en liggen ca. 9% 

hoger. De toekomstscenario’s 

voldoen ook niet aan de 

beleidsdoelstelling 2030, de 

CO2-eq emissies zijn ruwweg 

6% hoger.  

De referentiesituatie 2030 en 

de toekomstscenario’s voldoen 

aan de beleidsdoelstelling 2030 

inzake de CO2-eq emissies 

van het vrachtverkeer, de CO2-

eq emissies zijn ruwweg 15% 

lager. 

door goede verbinding van (grote) 

kernen 

- Inzetten op elektrificatie 

- Aanmoedigen van deelmobiliteit 

- … 
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9.6 Synthese quick scan 
Deze inhoudsafbakening bevat een quick scan van drie toekomstscenario’s. De drie onderscheidende 
toekomstscenario’s zijn te beschouwen als ontwerpoefeningen, die leiden tot bouwstenen, die opgenomen kunnen 
worden in het duurzaam scenario. In een volgende fase wordt het eigenlijke Regionaal Mobiliteitsplan (strategische 
visie + actieplan) onderworpen aan een meer gedetailleerde milieubeoordeling. 

Om het onderzoek in de quick scan gericht te kunnen voeren werden de te beoordelen effectgroepen in de quick 
scan beperkt tot de meest onderscheidende op dit niveau (zie § 4.1 Scoping). Daarnaast werden een aantal 
randvoorwaarden gesteld (zie § 4.2 Aannames en randvoorwaarden bij de beoordeling). Tenslotte werd de analyse 
per effectgroep vereenvoudigd, zodoende vooral de voornaamste aandachtspunten naar boven te halen en mee te 
kunnen geven als knipperlicht voor het verdere onderzoek (zie paragrafen “Toetsingskader” per thema). 

Het is daarbij belangrijk voor ogen te houden dat de aandachtspunten die in de quick scan naar boven kwamen - 
bij de beschouwde aspecten - ook breder van toepassing zijn. Dit wordt hierna verder verduidelijkt.  

 

Bijkomend ruimtebeslag komt in een aantal thema’s terug (ruimte, biodiversiteit, klimaat). Alle scenario’s voorzien 
bijkomend ruimtebeslag voor wegenis. Scenario 3 voorziet de meeste wegenis (zowel qua weg- als fietstracés) en 
scoort daarom het slechtst. Aangezien de quick scan zich beperkt tot de vergelijking van nieuwe tracés (zowel 
fiets- als wegtracés) en nieuwe overstappunten, wordt het bijkomend ruimtebeslag vooral met deze ingrepen 
gelinkt. De negatieve beoordeling van bijkomend ruimtebeslag geldt uiteraard ook voor andere ingrepen zoals bv. 
het verbreden van bestaande wegen omwille van HOV-lijnen of het aanleggen van carpool-parkings.  

Het vermijden van bijkomend ruimtebeslag is een belangrijk aandachtspunt. Ruimte-inname van waardevolle 
habitats dient vermeden te worden. In zones waar kwetsbare gebieden gekruist worden moet gezocht worden naar 
het herbestemmen van bestaande ruimte-inname. Het plan omvat voorlopig enkel verkeerstechnische oplossingen 
die mogelijks een bijkomend ruimtebeslag betekenen. Er worden op dit moment geen strategieën vermeld die het 
ruimtebeslag verminderen of de toename beperken, concrete ontwerpen dienen hierop in te spelen. Zo kan er 
gekozen worden om woonstraten te ontharden om te komen tot klimaatstraten (van 6 meter naar 4 meter 
bijvoorbeeld). De afstand tot de beschouwde doelstellingen voor ruimte, biodiversiteit en klimaat kan hierdoor 
vergroten (of verkleinen). Het niveau van de vervoerregio biedt opportuniteiten om dit overkoepelend te bekijken. 
Het mobiliteitsplan zou een aantal tools kunnen aanreiken hoe hiermee om te gaan.  

Er worden in alle scenario’s een aantal ingrepen voorzien om de bereikbaarheid in de regio te vergroten, zowel 
voor goederenstromen, werknemers als bewoners. Hierbij zien we dat alle scenario’s een meer duurzame modal 
split kennen in vergelijking met het referentiescenario. Het grootste effect is vooral te wijten aan de extra financiële 
kost die is toegevoegd voor autoverplaatsingen. Deze parkeermaatregel is een modelmatige vertaling van 
verschillende flankerende maatregelen die kunnen worden toegepast in de vervoerregio. Flankerend beleid is 
bijgevolg erg belangrijk als complementaire maatregel naast het verbeteren van de verkeersnetwerken.  

Er zijn nog grote reducties in aantal voertuigkilometers in stedelijke gebieden nodig zijn om de doelstellingen m.b.t. 
luchtkwaliteit te halen. In deze analyse werden echter bepaalde aannames gedaan m.b.t. de voertuigvloot (er 
werd uitgegaan van 56% dieselwagens en 20% benzinewagens in 2030 voor het licht vervoer). Het mag duidelijk 
zijn dat, naast de daling in het aantal voertuigkm, het inzetten op andere brandstoftechnologieën zonder NOx-
uitstoot noodzakelijk zal zijn om de doelstelling te halen. Er moet bekeken worden welke acties de vervoerregio op 
dit punt nog extra kan nemen binnen de stedelijke kernen zoals verhogen van parkeerkosten voor auto's, 
aanmoedigen van fietsers voor korte verplaatsingen (functioneel gebruik), Inzetten op openbaar vervoer door 
goede verbinding van (grote) kernen, inzetten op elektrificatie, aanmoedigen van deelmobiliteit… De 
mogelijkheden zijn hier evenwel beperkt. Flankerende maatregelen op andere beleidsniveau’s zullen noodzakelijk 
zijn om het geheel in de goede richting te sturen zoals het invoeren van rekeningrijden voor auto's, het aanpassen 
gunstige fiscale regeling voor bedrijfswagens, het inzetten op mobiliteitsbudget voor werknemers… 

Om effectieve reducties in geluidsniveau te bereiken is een verkeersafname met minimaal 25% (akoestische) pae 
nodig. Reducties die in absolute cijfers wel aanwezig zijn, vallen daardoor qua effect op het aspect geluid soms 
weg (vb Europese wegen, ring rond Leuven). Scenario 3 scoort het slechtste aangezien hier extra hinder ter 
hoogte van de nieuwe ‘Vlaamse hoofdwegen’ verwacht wordt en ter hoogte van de nieuwe verbindingswegen rond 
Leuven en Tienen. Geluidstoename door het verbeteren van de doorstroming kan gemilderd worden door een 
aangepast snelheidsregime voor wegen in stedelijke kernen (vb ring rond Leuven: zoeken naar optimale snelheid 
doorstroming vs hinder). Het upgraden van een aantal wegen tot ‘Vlaamse hoofdwegen’ (scenario 3) en de extra 
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verbindingsweg rond Leuven houden zonder gerichte maatregelen t.a.v. geluid potentieel een groot risico in op 
geluidshinder voor de omgeving. 

Er zijn geen locaties waar met zekerheid gesteld kan worden dat versnippering toeneemt of afneemt. De 
wijzigingen in de verkeersintensiteiten zijn niet van die aard dat grote wijzigingen verwacht worden in de betrokken 
beschermde gebieden. In scenario 3 zorgen de hogere verkeersintensiteiten op de N25 doorheen het 
Meerdaalwoud voor een risico op versnippering. Dit scenario scoort hierdoor slechter. Het is aanbevolen bij 
herinrichtingen in kwetsbare gebieden steeds de mogelijkheden te bekijken om ontsnipperende maatregelen (zoals 
ecoducten, ecopassages, …) te voorzien om de connectiviteit te bevorderen. Op vandaag zijn hier reeds 
maatregelen voorzien, er dient geëvalueerd te worden of deze in de toekomst volstaan. Het traject ter hoogte van 
het Meerdaalwoud (N25) vraagt specifieke aandacht indien verkeersintensiteiten daar zouden toenemen. 

Het plan zorgt globaal gezien voor een afname van de NOx uitstoot en bijgevolg een afname van de vemestende 
depositie ter hoogte van de natuurgebieden, en dit in alle scenario’s. In scenario 2 wordt de grootste afname van 
voertuigkilometers in de bufferzone rond de Habitatrichtlijngebieden en rond de VEN-gebieden waargenomen, 
gevolgd door scenario 1 en vervolgens scenario 3. Dezelfde aannames m.b.t. de voertuigvloot voor 2030 zoals 
vermeld onder het deel lucht zijn van toepassing op deze beoordeling.  

Scenario 3 heeft het meest risico op lichtverstoring, gevolgd door scenario 1, en dan scenario 2. Lichtverstoring 
werd enkel bekeken voor nieuwe fiets- en autotracés, maar kan mits onvoldoende maatregelen ook voorkomen bij 
andere ingrepen. Waar er verlichting aanwezig is/voorzien wordt waar belangrijke migratiecorridors/bewegingen 
aanwezig zijn/worden gelden volgende aanbevelingen: verlichting vermijden, verlichting doven tijdens delen van de 
nacht, beperkte licht intensiteit en verstrooiing, aangepast kleurenspectrum…In alle scenario’s kunnen meer 
beschermde gebieden geluidsverstoring ondervinden door een toename van het (akoestisch) verkeersvolume. 

Alle scenario’s kennen een daling van de totale CO2-eq emissies voor auto- en vrachtverkeer t.o.v. de 
referentiesituatie 2030. Bij alle scenario’s hebben de maatregelen m.b.t. het flankerend beleid het grootste aandeel 
in deze daling. Bij alle scenario’s maken de maatregelen voor openbaar vervoer slechts een verwaarloosbaar 
verschil in CO2-eq emissies t.o.v. de referentiesituatie 2030. De beleidsdoelstelling voor 2030 wordt niet gehaald 
voor autoverkeer en wel gehaald voor vrachtverkeer (idem voor referentiesituatie 2030). Aanbevelingen inzake de 
reductie van de CO2-eq emissies voor auto- en vrachtverkeer zijn gelijkaardig aan deze m.b.t. de luchtkwaliteit.  

Aanbevelingen inzake overstromingsgevoeligheid en hittestress zijn: 

- Bijkomend ruimtebeslag moet zoveel als mogelijk vermeden worden door het bestaand ruimtebeslag te 
optimaliseren. 

- Ruimtebeslag in fluviaal overstroombaar gebied, betekent dat er maatregelen geïntegreerd moeten worden 
in het ontwerp voor het vrijwaren en indien nodig het compenseren van het overstroombaar gebied, zowel 
in oppervlakte als in volume. Weginfrastructuur zal hier op een robuuste manier overstroombaar moeten 
zijn. 

- Ruimtebeslag in pluviaal overstroombaar gebied, betekent dat er maatregelen geïntegreerd moeten 
worden in het ontwerp voor het maximaal beperken van de verharding, het zoveel als mogelijk doorlatend 
maken van de veharding, en het voorzien van voldoende buffering voor afstromend hemelwater. Hierbij 
moet rekening gehouden worden met de extremere neerslagevents die zullen voorkomen ten gevolge van 
klimaatverandering. Ruimtebeslag in signaalgebieden moet maximaal vermeden worden. 

- Om hittestress te reduceren, moet rekening gehouden worden met groenblauwe maatregelen zoals onder 
meer het voorzien van bomenrijen en opgaand groen, open grachten of waterpartijen, en waterdoorlatende 
verharding. 
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Kaart° 5.1

Knooppuntwaarde per ha in 2019 in het projectgebied (bron: geopunt)
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Kaart° 5.2

Samenhangende open ruimtegebieden in het projectgebied in 2019 (bron: RURA 2021)
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Kaart° 5.3

Gewestplan voor het projectgebied
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Kaart° 5.4

Kernen, linten en verspreide bebouwing in het projectgebied (2019)
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Kaart° 5.5

Bodemafdekkingskaart in het projectgebied (5m resolutie, opname 2018)
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Kaart° 5.6

Vastgestelde lanschapsatlasrelicten in het projectgebied
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Kaart° 6.2

Strategische geluidsbelasting Lden (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven Brussel-Nationaal (bron: geopunt)
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Kaart° 6.4

GES-kaart geluidsbelasting - toestand 2016 (bron: geopunt)
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Kaart° 6.5

MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer -2018 (bron: geopunt)
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Kaart° 6.6

Strategische geluidsbelasting Lden (2016) voor combinatie van wegverkeer en spoorverkeer versus de RURA-kernen (bron: geopunt)
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Kaart° 6.9

Stiltegebieden in de vervoerregio (bron: geopunt)
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Kaart° 6.11

Jaargemiddelde NO2-concentratie (μg/m³)  in 2019 (bron: geopunt)
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Kaart° 6.12

Jaargemiddelde NO2-concentratie (μg/m³) in 2019 versus RURA-kernen  (bron: geopunt)
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Kaart° 7.1

Situering van de Habitatrichtlijngebieden in de Vervoerregio Leuven
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Kaart° 7.2

Situering van de Vogelrichtlijngebieden in de Vervoerregio Leuven
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Kaart° 7.3

Situering van de VEN-gebieden in de Vervoerregio Leuven
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Kaart° 7.4

Situering van de natuurreservaten in de Vervoerregio Leuven
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Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

Kaart° 7.5

Overschrijdingskaart vermestende depositie in de Vervoerregio Leuven
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Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

Kaart° 7.6

Strategische geluidsbelasting Lden (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven Brussel-Nationaal in relatie tot de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden
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Sources: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Kaart° 7.7

Strategische geluidsbelasting Lnight (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven Brussel-Nationaal in relatie tot de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden
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Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

Kaart° 7.8

Strategische geluidsbelasting Lden (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven Brussel-Nationaal in relatie tot de VEN-gebieden
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Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

Kaart° 7.9

Strategische geluidsbelasting Lnight (2016) voor combinatie van wegverkeer, spoorverkeer en de luchthaven Brussel-Nationaal in relatie tot de VEN-gebieden
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Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

Kaart° 7.10

Gemiddelde nachtelijke lichtemissies (van april tem oktober, uitgezonderd juni) in 2019 met aanduiding van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden

w
w

w
.g

eo
pu

nt
.b

e

Projectgebied

Vogelrichtlijnengebied

Habitatrichtlijnengebied

Lichtemissies (Watt/cm²/steradiaal)

0.26000002 - 1

1.000000001 - 2

2.000000001 - 4

4.000000001 - 8

8.000000001 - 16

16.00000001 - 32

32.00000001 - 64

64.00000001 - 9,999,999

o 0 10 205 km



Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

Kaart° 7.11

Gemiddelde nachtelijke lichtemissies (van april tem oktober, uitgezonderd juni) in 2019 met aanduiding van de VEN-gebieden
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Kaart° 8.1

Situering van de bekkens en de signaalgebieden binnen de Vervoerregio Leuven

w
w

w
.g

eo
pu

nt
.b

e

Projectgebied

VHA-Bekken

o 0 10 205 km



Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Kadaster, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS

Kaart° 8.2

Situering van het fluviaal overstroombaar gebied binnen de Vervoerregio Leuven – huidig klimaat
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Kaart° 8.3

Situering van het pluviaal overstroombaar gebied binnen de Vervoerregio Leuven – huidig klimaat
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Kaart° 8.4

GES-kaart hittestress - toestand 2018 (bron: geopunt)
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Kaart° 8.5

Situering van het fluviaal overstroombaar gebied binnen de Vervoerregio Leuven – hoog impact klimaatscenario 2050 VMM
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Kaart° 8.6

Situering van het pluviaal overstroombaar gebied binnen de Vervoerregio Leuven – hoog impact klimaatscenario 2050 VMM
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Bijlage 2: Grafieken mens - lucht 
 

Tabel 10-1: Aantal voertuigkilometer/j voor scenario BAU 2030 en de 3 toekomstscenario's 

gereden in stedelijk gebied 

vtgkm/j BAU scenario 1 scenario 2 scenario 3 doelstelling 

LV 1.809.556.438 1.738.561.687 1.733.038.529 1.766.461.628 936.217.499 

ZV 101.637.449 103.882.975 103.206.566 109.983.815 89.047.583 

totaal 1.911.193.887 1.842.444.662 1.836.245.095 1.876.445.443 1.025.265.083 

gereden op hoofdwegen 

vtgkm/j BAU scenario 1 scenario 2 scenario 3 doelstelling 

LV 2.343.566.875 2.314.639.600 2.305.693.325 2.585.943.750 2.087.690.997 

ZV 263.769.072 262.726.401 249.680.529 289.007.278 267.782.795 

totaal 2.607.335.947 2.577.366.001 2.555.373.854 2.874.951.028 2.355.473.792 

gereden in landelijk gebied 

vtgkm/j BAU scenario 1 scenario 2 scenario 3 doelstelling 

LV 585.009.437 568.840.488 576.081.921 315.505.922 1.298.191.050 

ZV 42.637.738 31.590.209 48.111.314 6.235.974 107.491.385 

totaal 627.647.175 600.430.697 624.193.235 321.741.896 1.405.682.435 

totaal 

vtgkm/j BAU scenario 1 scenario 2 scenario 3 doelstelling 

LV 4.738.132.750 4.622.041.775 4.614.813.775 4.667.911.300 4.322.099.547 

ZV 408.044.259 398.199.585 400.998.409 405.227.067 464.321.764 

totaal 5.146.177.009 5.020.241.360 5.015.812.184 5.073.138.367 4.786.421.310 
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Tabel 10-2: Voertuigkilometer/j voor scenario BAU 2030 en de 3 toekomstscenario’s ten opzichte van de doelstelling.  

gereden in stedelijk gebied 

vtgkm/j BAU scenario 1 scenario 2 scenario 3 doelstelling 

LV 193% 186% 185% 189% 100% 

ZV 114% 117% 116% 124% 100% 

totaal 186% 180% 179% 183% 100% 

gereden op hoofdwegen 

vtgkm/j BAU scenario 1 scenario 2 scenario 3 doelstelling 

LV 112% 111% 110% 124% 100% 

ZV 99% 98% 93% 108% 100% 

totaal 111% 109% 108% 122% 100% 

gereden in landelijk gebied 

vtgkm/j BAU scenario 1 scenario 2 scenario 3 doelstelling 

LV 45% 44% 44% 24% 100% 

ZV 40% 29% 45% 6% 100% 

totaal 45% 43% 44% 23% 100% 

totaal 

vtgkm/j BAU scenario 1 scenario 2 scenario 3 doelstelling 

LV 110% 107% 107% 108% 100% 

ZV 88% 86% 86% 87% 100% 

totaal 108% 105% 105% 106% 100% 
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Bijlage 3: Grafieken biodiversiteit 
 

Tabel 10-3 : Voertuigkilometers per dag in een buffer van 500m rond de Habitatrichtlijngebieden 
 

buffer 500m Habitatrichtlijngebied 

  
totale voertuigkm's/d in 

scenario 
totale voertuigkm's/d in 

BAU 
verschil 

voertuigkm's/d 

scenario 1 ‘corridors’ 4827038 4923629 -96592 

scenario 2 ‘stedelijke 

bolsters’ 
4795708 4923629 -127922 

scenario 3 ‘over de grens’ 4834398 4923629 -89231 

 

Tabel 10-4 : Voertuigkilometers per dag in een buffer van 500m rond de Vogelrichtlijngebieden 

  buffer 500m Vogelrichtlijngebied 

  
totale voertuigkm's/d in 

scenario 
totale voertuigkm's/d in 

BAU 
verschil 

voertuigkm's/d 

scenario 1 ‘corridors’ 743156 774740 -31584 

scenario 2 ‘stedelijke 

bolsters’ 
741853 774740 -32887 

scenario 3 ‘over de grens’ 726129 774740 -48611 

 

Tabel 10-5 : Voertuigkilometers per dag in een buffer van 500m rond de VEN-gebieden 

  buffer 500m VEN-gebied 

  
totale voertuigkm's/d in 

scenario 
totale voertuigkm's/d in 

BAU 
verschil 

voertuigkm's/d 

scenario 1 ‘corridors’ 4404728 4491665 -86937 

scenario 2 ‘stedelijke 

bolsters’ 
4391957 4491665 -99708 

scenario 3 ‘over de grens’ 4425087 4491665 -66578 
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Tabel 10-6 : Voertuigkilometers per dag per Habitatrichtlijngebied 

Habitatrichtlijn-gebied Scenario 1  ‘corridors’ Scenario 2  ‘stedelijke bolsters’ Scenario 3  ‘over de grens’ 

  

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km'd/j 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

Bossen en kalkgraslanden van 

Haspengouw 
544 636 -92 502 636 -135 516 636 -120 

Demervallei 20526 21383 -858 20380 21383 -1003 20979 21383 -404 

Valleien van de Dijle, Laan en 

IJse met aangrenzende bos- en 

moerasgebieden 

72610 73554 -944 73209 73554 -345 94097 73554 20543 

Valleien van de Winge en de 

Motte met valleihellingen 
10082 10072 10 10428 10072 356 9865 10072 -207 

Valleigebied tussen Melsbroek, 

Kampenhout, Kortenberg en 

Veltem 

8719 10121 -1402 8706 10121 -1414 8770 10121 -1351 

Zoniënwoud 46708 42623 4085 47175 42623 4552 49892 42623 7268 

totaal 159190 158390 800 160400 158390 2011 184119 158390 25730 

 

  



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 207 

Tabel 10-7 : Voertuigkilometers per dag per Vogelrichtlijngebied 

Vogelrichtlijn-
gebied 

Scenario 1  ‘corridors’ Scenario 2  ‘stedelijke bolsters’ Scenario 3  ‘over de grens’ 

 
totale 

voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km'd/j 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

De Demervallei 67007 69229 -2222 66264 69229 -2964 65976 69229 -3252 

De Dijlevallei 51942 54756 -2813 52493 54756 -2263 48336 54756 -6420 

Totaal 118949 123985 -5035 118757 123985 -5228 114312 123985 -9673 

 

Tabel 10-8 : Voertuigkilometers per dag per VEN-gebied 

VEN-gebieden Scenario 1  ‘corridors’ Scenario 2  ‘stedelijke bolsters’ Scenario 3  ‘over de grens’ 

  

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km'd/j 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

De Begijnenbeekvallei 407 446 -39 408 446 -38 414 446 -32 

De Bossen van Averbode 7792 8008 -217 7810 8008 -199 7746 8008 -263 

De Broekelei-Zegbroek-

Tremelo 
6073 6623 -550 6940 6623 316 6125 6623 -498 

De Demervallei ten westen 

van Aarschot 
4004 4446 -442 4091 4446 -354 4845 4446 399 

De Dijlevallei 14880 14778 102 14579 14778 -200 13602 14778 -1176 
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VEN-gebieden Scenario 1  ‘corridors’ Scenario 2  ‘stedelijke bolsters’ Scenario 3  ‘over de grens’ 

  

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km'd/j 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

De Eikelberg, 

Wijngaardberg, 

Beninksberg en 's 

Hertogenheide 

522 566 -44 521 566 -45 921 566 354 

De Getevallei te Geetbets 1556 1019 537 1488 1019 469 1553 1019 534 

De Hoegaardse valleien 182 204 -22 179 204 -25 193 204 -12 

De IJsevallei 94 93 1 91 93 -2 95 93 2 

De Langdonken 342 355 -13 331 355 -24 342 355 -12 

De Molenbeek - 

Mollendaalbeek 
228 232 -4 244 232 11 189 232 -43 

De Vallei van de Drie 

Beken 
2876 3334 -458 3021 3334 -313 2898 3334 -436 

De Vallei van de Leibeek 

tussen Boortmeerbeek en 

Wespelaar 

5281 5458 -177 5352 5458 -105 5036 5458 -421 

De Vallei van de Tieltse 

Motte 
11 11 -1 11 11 0 10 11 -1 

De Velpevallei 928 989 -60 919 989 -69 903 989 -86 

De Wingevallei 5951 5970 -20 6342 5970 372 5749 5970 -221 

De Zuurbemde 181 219 -38 175 219 -44 170 219 -49 
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VEN-gebieden Scenario 1  ‘corridors’ Scenario 2  ‘stedelijke bolsters’ Scenario 3  ‘over de grens’ 

  

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km'd/j 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

totale 
voertuig-
km's/d in 
scenario 

totale 
voertuig-
km's/d in 

BAU 

verschil 
voertuig-

km's/d 

Demervallei ten oosten 

van Aarschot 
10941 12465 -1524 11313 12465 -1153 10905 12465 -1561 

Golfterrein Winge 127 132 -6 124 132 -9 129 132 -3 

Het Bertembos-

Grevensbos 
350 372 -22 384 372 12 360 372 -12 

Het Langenbos - Bruulbos 

- Weterbeek 
66 73 -6 68 73 -5 70 73 -3 

Het Meerdaalwoud 6716 6739 -23 6416 6739 -323 7510 6739 771 

Het Rot- , Gorenbroek en 

Diesters Broek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Het Torfbroek-Silsombos-

Kastanjebos 
4088 5238 -1149 4010 5238 -1228 4061 5238 -1177 

Het Vinne 530 661 -132 890 661 229 536 661 -125 

Het Walenbos 895 909 -14 847 909 -62 900 909 -10 

Het Wijgmaalbroek - 

Kwellenberg - Gevel 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Het Zoniënwoud 16036 15058 978 14546 15058 -512 15003 15058 -55 

Totaal 91057 94401 -3343 91100 94401 -3301 90263 94401 -4137 
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STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - VERVOERREGIO LEUVEN 
NOTA INHOUDSAFBAKENING 
 

AUTEURS 
Ellen Thibo, Marian Lauwers, Pieter Pauwels, Hanne Carlens, Inge Leroy, Wouter Rommens, Nele Dhaese, Gitte 
Van Den Bergh, Dirk Engels, Guy Putzeys 

ONZE REFERENTIE 
 

DATUM 
25 augustus 2022 
 
  



 

 

 

STRATEGISCH MER REGIONAAL MOBILITEITSPLAN - 
VERVOERREGIO LEUVEN 

Datum: 25 augustus 2022 211 

Over Arcadis 
 
Arcadis is een toonaangevend wereldwijd ontwerp- en 
consultancybureau voor de natuurlijke en gebouwde 
omgeving. Wij maken het verschil voor onze klanten en 
de maatschappij met doeltreffende, duurzame en 
digitale oplossingen. Met 27.000 mensen in meer dan 
70 landen genereerden we in 2020 een omzet van 
€3,3 miljard. Wij ondersteunen UN-Habitat met kennis 
en expertise om leefomstandigheden te verbeteren in 
gebieden getroffen door de gevolgen van de 
klimaatverandering. 
 
www.arcadis.com 
 
 
 
 
Arcadis Belgium nv 

Gaston Crommenlaan 8 bus 101 
9050 Gent 
België 
 
T 02 505 75 00 

Volg ons op 
 
  arcadis 

 
  ArcadisBelgie 

 
  arcadisbelgium 

 
  arcadisbelgium 

 
 

Arcadis. Improving quality of life 
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