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1. INLEIDING
Voorliggend document is het eindrapport van de “Studie
voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor
de Kempen”. Deze studie gebeurt in opdracht van zeven Kempische 1 steden en gemeenten, waarin het historische tracé van
de IJzeren Rijn gelegen is. IOK treedt hierbij op namens de
opdrachtgevende partijen.
Zoals de titel al aangeeft, is de studie opgemaakt om de gevolgen van de reactivering van de IJzeren Rijn in de (Antwerpse)
Kempen voor de directe omgeving te onderzoeken en op basis
daarvan voorwaarden op te stellen, waaraan moet worden voldaan om de volle medewerking van deze steden en gemeenten
te verkrijgen bij de reactivering van de IJzeren Rijn.

1.1

traject Antwerpen – Lier gemeenschappelijk met de historische
IJzeren Rijn (zie Afb. 1).
Na de Eerste Wereldoorlog kende de IJzeren Rijn weer een
opbloei, maar ten gevolge van de economische crisis in 1929
werden
in
heel
Europa
de
spoorwegmaatschappijen
genationaliseerd en werd het op Nederlands grondgebied liggend
deel eigendom van de Nederlandse staat. Vanaf dat moment
raakt de lijn in onbruik voor de trafieken, waarvoor hij
oorspronkelijk werd bedoeld, hoewel de lijn bijna in zijn geheel in
gebruik bleef binnen de nationale spoorwegnetten van België,
Duitsland en Nederland.

Historische IJzeren Rijn

De IJzeren Rijn is de benaming voor de spoorverbinding tussen
Antwerpen en Mönchen-Gladbach in Duitsland. De spoorlijn is
aangelegd als uitvloeisel van het scheidingsverdrag tussen België
en Nederland (1839) en moest de achterlandverbinding van
Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied verzekeren. Ten gevolge
van de Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland vanwege hun
neutraliteit de grenzen sloot, was treinverkeer niet meer mogelijk
en legden de Duitsers tussen Aken en Tongeren een spoorlijn
aan, die bijna geheel op Belgisch grondgebied ligt. De nieuwe
verbinding die zo tussen Antwerpen en Mönchen-Gladbach
ontstond en ruim 50 km langer is, wordt wel de Montzenroute
genoemd, naar de grensplaats Montzen, en deze heeft (nu) het

Afb. 1: Ligging IJzeren Rijn en Montzenroute

1

Dit zijn de steden Geel en Herentals en de gemeenten Balen, Grobbendonk, Mol,
Nijlen en Olen.
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Reactivering

Aanleiding voor de reactivering van de historische IJzeren Rijn is
de verwachting in de jaren ‟90 van de vorige eeuw dat de
Montzenroute op termijn verzadigd zou geraken, mede in het
licht van de verwachte groei van de haven van Antwerpen en de
gewenste modale verschuiving van het goederenvervoer naar
binnenvaart en spoor.
2

In de Haalbaarheidsstudie van 1997 wordt op blz. 49 gesteld,
dat er op de Montzenroute nog hooguit 75 treinen per dag bij
konden. Sedertdien is het goederenverkeer in Europa vrij
gemaakt en zien we naast de NMBS tal van andere operatoren
van die lijn gebruik maken. Op blz. 40 van hetzelfde rapport
wordt gesteld, dat de groei van de spoortrafiek tot 2020 niet
door de Montzenroute alleen kan worden opgevangen zonder
serieuze congestieproblemen. Dit blijkt tevens uit een
vergelijking van de beide tabellen A4-1 en A4-2 met de
capaciteitstabel op blz. 49.
Tussen 1997 en 2007 hebben tussen België en Nederland
onderhandelingen plaatsgevonden met het doel de IJzeren Rijn
weer te activeren voor het internationaal goederenvervoer tussen
Antwerpen en Duitsland, iets waartegen vooral in Nederland veel
verzet is gerezen. Zo moest er eerst zicht komen op een
oplossing voor het probleem van het inmiddels buiten gebruik
genomen traject Roermond – Duitse grens, dat door het
Meinweggebied loopt. Dit gebied geniet in Nederland een
wettelijke bescherming als stiltegebied.

Uitgangspunt voor deze studie is het akkoord dat Nederland en
België inmiddels hebben bereikt op basis van de Bevindingen en
het Advies van de “Commissie Onafhankelijke Deskundigen
IJzeren Rijn” (COD)3. Daarin is vermeld (blz. 9): “De COD beveelt
aan dat de IJzeren Rijn voor die capaciteit ingericht wordt, dus
voor 72 doorgaande internationale goederentreinen per etmaal in
beide richtingen tezamen.”
Een interview met een vertegenwoordiger van Infrabel heeft het
volgende uitgewezen:
Infrabel richt zich voor de reactivering van het Belgische
deel van de IJzeren Rijn naar deze (internationale) trafiek
Alle prognoses hebben betrekking op het Nederlandse
deel, maar aangezien er geen aantrekkingseffecten
worden verwacht langs het tracé, gelden deze ook als
(additieve) trafieken op het Belgische deel van de route
en dus ook voor ons studiegebied.
Infrabel heeft de consequenties voor de deeltrajecten
onderzocht en voorziet voor uitbreiding van de capaciteit
een
spoorverdubbeling
tussen
Balen-Werkplaatsen
(grondgebied Lommel) en Neerpelt en ter hoogte van
Hamont een uitwijkspoor; verdubbeling van het
enkelspoor tussen Mol en Balen-Werkplaatsen is nog een
optie, maar vooralsnog niet voorzien.
In de IOK-gemeenten (studiegebied) is daarom aan
infrastructurele maatregelen niets concreet voorzien.

2

Study of the Transport Potential of the „Iron Rhine‟, Tractebel Development,
Technum en Prognos i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
eindrapport, januari 1997.
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3
Transportprognoses en Capaciteitsplanning IJzeren Rijn, Bevindingen en Advies
COD Commissie Onafhankelijke Deskundigen IJzeren Rijn, 8 juni 2007.
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De reactivering van de IJzeren Rijn wordt momenteel
voorzien voor ten vroegste 2015, waarschijnlijk 2018,
maar zal pas volop trafieken verwerken in 2030.
De hernieuwde belangstelling voor de inzet van de IJzeren Rijn in
het internationale spoorverkeer schept nieuwe kansen voor de
ontwikkeling van de streek, maar houdt tevens bedreigingen in.
De toename van het goederenverkeer op de lijn beperkt de
restcapaciteit op de lijn en dus de mogelijkheid de
reizigersdiensten voor de ontsluiting van de streek uit te breiden.
Tevens wordt gevreesd voor bijkomende hinder, bovenop de
hinder die de trafiek op de spoorlijn nu al veroorzaakt.
Het onderzoeken van deze mogelijke nadelige gevolgen en
aanreiken van mogelijke milderende maatregelen is de kern
de voorliggende studie. Mogelijke tracéalternatieven, zoals
Vandenbrandetracé, worden in het kader van deze studie
verder onderzocht. Uitzondering wordt daarbij gemaakt voor
plaatselijke omleiding, zoals deze van Herentals.

het
van
het
niet
een

In deze studie wordt niet ingegaan op de mogelijke indirecte
gevolgen van de reactivering; indien dit in het vervolgtraject
nodig of gewenst mocht zijn, dan kan hieraan in de toekomst een
vervolgstudie worden gewijd.

1.3

Drie fasen

Het studieproces verliep in drie fasen. In de eerste fase werden
op basis van de verstrekte gegevens, aan de hand van onderzoek
op terrein en met desktop research voor een aantal disciplines de
gevolgen voor de exploitatie en voor de omgeving van de
spoorlijn onderzocht.

Eindrapport

Het gaat hier om de volgende disciplines, die ook worden ingezet
voor een milieueffectrapportage:
lucht
geluid & trillingen
externe risico‟s
verkeer & ruimte
landschap
fauna & flora.
Daarbij kwamen de volgende thema‟s aan bod: gevolgen van de
reactivering voor het gebruik van de spoorweg (intensiteit versus
capaciteit), met name voor een toekomstige uitbreiding van het
personenvervoer op de lijn, milieuhinder voor de omwonenden en
voor de natuur, barrièrewerking, verkeersveiligheid, leefbaarheid
van de handelskernen. Voor sommige thema‟s werden geen
problemen verwacht, voor enkele andere wel.
In de tweede fase werden voor die laatste thema‟s maatregelen
uitgewerkt en de effecten onderzocht, niet alleen naar het
oplossend vermogen, maar tevens naar mogelijk ongunstige
neveneffecten. Waar mogelijk werden verschillende maatregelen
aangereikt.
Beide fasen werden gerapporteerd aan de projectgroep, waarin
de zeven gemeenten en IOK vertegenwoordigd zijn. In dit
eindrapport is van elk van beide rapporten een samenvatting
opgenomen in de eerste hoofdstukken.
In de derde fase maken de zeven gemeenten hun standpunten
kenbaar. Zij kiezen voor die maatregelen die zij nodig achten om
op termijn tot een duurzame exploitatie van de IJzeren Rijn te
komen.
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“Duurzaam” betekent in dit geval, dat deze exploitatie niet leidt
tot overlast voor de omgeving, of dit nu de omwonenden zijn, het
wegverkeer, of de natuurlijke habitat langs de spoorlijn, ook als
de spoorweg in de verdere toekomst nog intensiever gaat worden
gebruikt als momenteel voorzien. Dit betekent dus ook, dat de
gebruikelijke milieunormen worden gehanteerd, zowel in de
huidige als in de toekomstige situatie en dat bijtijds wordt

10

ingegrepen, als deze naar verwachting zullen worden overschreden. Voor een aantal aspecten, zoals geluid, worden die normen
in de huidige situatie al plaatselijk overschreden. Een duurzame
exploitatie betekent in dat geval dat deze maatregelen zo niet
onmiddellijk, dan toch op korte termijn en rekening houdend met
de toekomstige trafieken, worden uitgevoerd.
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2. FASE 1: ANALYSE
Het in deze studie behandelde tracé van de (historische) IJzeren
Rijn omvat de volgende trajecten:

er over de 72 treinen tussen Antwerpen en het Ruhrgebied nu een akkoord bestaat en dit als een plafond
geldt;

Lijn 15 van grens Lier - Nijlen tot station Mol;

de trafiekprognose volgens Infrabel eerder naar beneden
moet worden bijgesteld dan naar boven.

Lijn 19 van station Mol tot grens Balen – Lommel.
De gevolgen van de heringebruikname van deze lijnen voor het
internationaal goederenverkeer worden hieronder kort besproken
per thema en aan het eind worden de knelpunten nog eens
samengevat.

2.1

Teneinde de objectiviteit van het onderzoek te handhaven is
daarom ervoor gekozen dit te baseren op de algemeen
aanvaarde prognose voor 2030 van 72 bijkomende goederentreinen per etmaal, bovenop de huidige trafieken.

Toekomstig gebruik van de spoorlijn
(Infrabel)

Zoals blijkt uit de ons ter beschikking gestelde documenten en
het interview met een vertegenwoordiger van Infrabel bestaan de
huidige plannen hierin, dat gestart wordt met een beperkt aantal
internationale goederentreinen ( 5 per dag ) en dat dit geleidelijk
wordt opgevoerd tot ten hoogste 72 treinen per dag in beide
richtingen samen.
Weliswaar wordt in het grafisch schema van Afb. 2 voor het
grensoverschrijdend traject Hamont – Budel uitgegaan van 77
goederentreinen, ofwel een groei van 75 treinen/etmaal, maar
voor voorliggende studie wordt voor het traject in de Antwerpse
Kempen toch uitgegaan van de 72 internationale goederentreinen
tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, omdat:
het aantal grensoverschrijdende goederentreinen in 2005
wellicht al hoger was;

Afb. 2: Trafiekprognose COD4

4
Bron: Transportprognoses en Capaciteitsplanning IJzeren Rijn, Bevindingen en
Advies COD, 8 juni 2007, bijlage 3.
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Infrabel voorziet dat deze trafieken kunnen worden afgewikkeld
op de huidige lijn zonder grote infrastructurele ingrepen, behalve
een spoorverdubbeling tussen Balen-Werkplaatsen en station
Neerpelt. Dit impliceert dat binnen het studiegebied geen werken
voorzien zijn, waarvoor een milieueffectenrapport vereist is.

2.2

Trafiekprognose en capaciteit

In eerste instantie is onderzocht, welke de prognose voor de
lange termijn (2030) in totaal is voor de verschillende
spoorwegvakken en welke de consequenties van deze trafieken
zijn voor de restcapaciteit, met andere woorden: is er nog ruimte
voor groei van andere trafieken, met name een frequentieverhoging van het personenvervoer op de lijn?

2.2.1

Voor de personentreinen
geïnventariseerd.

is

de

huidige

dienstregeling

Tevens zijn aan voornoemde studie de verkeerscapaciteiten van
deze trajecten ontleend (zie Tabel 1). Deze zijn voor dubbelspoortrajecten aangehouden op 180 treinen per spoor per dag,
voor het enkelspoor Mol – Neerpelt is deze capaciteit beperkt tot
50 treinen per dag.
Tabel 1: Treincapaciteit op de IJzeren Rijn en de Montzenroute6

Methodiek

Bij Infrabel zijn de huidige trafieken van de volgende trajecten
opgevraagd en verkregen:
Herentals – Mol (doortocht Geel)
Aarschot – Diest (doortocht Langdorp)
Op basis van reeds uit de Haalbaarheidsstudie IJzeren Rijn 5
beschikbare trafiekgegevens zijn bovenvermelde tellingen tevens
vertaald naar de andere trajecten van de historische IJzeren Rijn
in het studiegebied (Lijn 15: Lier – Herentals en Herentals – Mol
en Lijn 19: Mol – Lommel.

5

Study of the Transport Potential of the „Iron Rhine‟, Tractebel Development,
Technum en Prognos i.o.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
eindrapport, januari 1997.
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Daarnaast heeft tevens een grafisch capaciteitsonderzoek voor
elk segment van de lijn plaatsgevonden. Daarin wordt elke
treinbeweging in een maatgevend uur grafisch weergegeven en
6

Ibidem, tabel 5-1, blz. 49.
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wordt tevens grafisch zichtbaar gemaakt, welke vrije ritten
(slots) tussen de huidige nog mogelijk zijn. Dit is vooral voor het
enkelspoortraject van belang, omdat de lengte van dat traject
bepalend is voor het aantal treinen dat in elk van beide
richtingen kan passeren. Op dit traject kunnen treinen uit
tegenovergestelde richtingen elkaar immers niet kruisen en dit
beïnvloed ook de treinenloop op de aansluitende meersporige
trajecten.

2.2.2

Eindrapport

Uitbreiding van het dubbelspoortraject met twee kilometer geeft
dan uitbreiding van de capaciteit, ook voor het goederenvervoer.
Totale flexibiliteit in de exploitatie van de lijn kan echter pas
verkregen worden als de lijn volledig dubbelspoor wordt
gemaakt.
Tabel 2: Resultaten capaciteitsonderzoek per traject.

traject

Resultaten

De resultaten van het capaciteitsonderzoek zijn als weergegeven
in Tabel 2. Per traject en per optie zijn daarin weergegeven:
het aantal voorziene personentreinen per uur;
het totaal aantal slots7 per uur;
het resterend aantal slots als verschil van
voorgaande.

beide

Voor het enkelspoors traject Mol – Neerpelt zijn de volgende
opties onderzocht:
het huidige traject;
gedeeltelijk dubbelspoor vanaf Balen-Werkplaatsen tot
Neerpelt, als voorzien door Infrabel;
plan Infrabel met verlenging dubbelspoor in westelijke
richting (grens Mol – Balen op km 7.800);
volledige verdubbeling van de lijn.
Zoals in Afb. 3 te zien is, zou bij verlenging van de huidige Ltrein Herentals – Mol naar Neerpelt v.v. twee treinen van deze
dienst immers elkaar kruisen op het grondgebied van Balen.
7

Een slot is de tijdruimte, nodig om een trein veilig over een traject te laten
rijden.

dagcapaciteit
(tabel 1)

grafische uurcapaciteit8
personen
treinen

totaal #
slots

rest

Lier – Herentals

180 x 2

10

24

14

Herentals - Mol

180 x 2

4

22

18

60

2

5

3

idem, dubbel sp
Balen-Wpln9

2

9

7

idem, dubbel sp
grens
Mol10
Balen

4

10

6

4

22

18

Mol - Neerpelt

Idem, dubbel sp
totaal

180 x 2

8
Aantal treinen in een voor personentreinen maatgevend uur in beide richtingen
samen.
9

Als voorzien door Infrabel.

10
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reizigerstrein mogelijk maken. Voor een verdere uitbreiding van
de reizigerstrafieken en mede voor een flexibeler exploitatie is
het echter gewenst, dat het gehele traject tussen Mol en Neerpelt
dubbelspoor wordt.

2.3

Afb. 3: Rijschema Mol - Neerpelt met dubbel spoor vanaf grens Mol Balen (km 7.822)

2.2.3

Besluit

Er worden van de reactivering geen spin-offeffecten verwacht,
die een prognose van extra trafieken van goederen bovenop de
72 internationale treinen rechtvaardigen. Een toetsing aan de
capaciteit van de lijn wijst uit, dat de restcapaciteit voldoende is
om deze 72 treinen te verwerken, na de door Infrabel voorziene
verdubbeling van het spoor tussen Balen-Werkplaatsen en
Neerpelt.
Daarnaast blijkt er op de dubbelspoortrajecten nog voldoende
restcapaciteit over te zijn voor een verhoging van het aanbod
aan reizigerstreinen. Dit is echter niet het geval voor het
spoorvak Mol – Balen-Werkplaatsen, waar slechts een enkel
spoor is. Een verlenging van het dubbelspoortraject vanuit BalenWerkplaatsen met 2 km richting Mol (nabij Bankei in Balen), kan
echter de capaciteit gevoelig verhogen en ook hier een extra

14

Overwegen

Spoorwegen vormen barrières in het landschap en in het
stedelijk weefsel, welke slechts worden onderbroken door de
kruising van wegen, hetzij ongelijkgronds, hetzij op hetzelfde
niveau. De barrièrewerking van de spoorweg zal groter zijn
naarmate een overweg langer gesloten is, bijv. door intensiever
spoorverkeer. De verschillende modi: autoverkeer, openbaar
vervoer over de weg, fietsers en voetgangers, ondervinden
hiervan hinder. Een berekening van verliestijden en wachtrijen
aan overwegen geeft dus een indicatie van de barrièrewerking.
Anderzijds zal de hinder toenemen in functie van het belang dat
de overweg heeft in het (gemeentelijk) verkeerswegennet.

2.3.1

Methodiek

De werkwijze is gebaseerd op deze twee pijlers: enerzijds het
bepalen van het belang van de overweg in het netwerk en
anderzijds het berekenen van de wachttijden aan een overweg.
Voor de eerste pijler zijn de volgende zaken onderzocht:
wegencategorisering
fietsroutenetwerk (is overweg een schakel?)
openbaar vervoer (buslijnen via de overweg?)
verkeersveiligheid (zijn er gevaarlijke punten op of nabij
de overweg?).
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Volgende documenten werden hierbij geraadpleegd:
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen;
Gemeentelijk mobiliteitsplan Nijlen;
Gemeentelijk mobiliteitsplan Grobbendonk;
Gemeentelijk mobiliteitsplan Herentals;
Gemeentelijk mobiliteitsplan Olen;
Gemeentelijk mobiliteitsplan Geel;
Gemeentelijk mobiliteitsplan Mol;
Gemeentelijk mobiliteitsplan Balen;
Ongevallengegevens uit het provinciaal ongevallen-GIS en
door
de
gemeenten
aangeleverde
gedetailleerde
gegevens.
Voor de tweede pijler is de sluitingstijd van elke overweg berekend op basis van de huidige situatie en de toekomstige trafieken
(eindsituatie 2030). Vervolgens is voor die overwegen, waarvoor
wegverkeersgegevens beschikbaar waren, de huidige en de
toekomstige wachttijd en de lengte van de wachtrijen berekend.
De wegverkeersgegevens zijn ontleend aan het provinciaal
verkeersmodel Antwerpen (MMA 3.5) en wel voor de huidige
situatie. Het model levert geen gegevens voor 2030, maar wel
een prognose voor het jaar 2020, welke dan ook is gebruikt voor
de toekomstige situatie met verhoogde treintrafieken.
In eerste instantie is een theoretische benadering gemaakt van
de toekomstige sluitingstijd, rekening houdend met een toename
van het goederenverkeer met 3 treinen per uur (72 treinen per
dag). Hierbij is een prognose gemaakt van het aantal treinen per
type (passagierstreinen, goederentreinen, locomotieven) met een
bijhorende benadering van de lengte van de trein. Bij het
inschatten van de snelheid van de trein is rekening gehouden
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met wisselzones en de nabijheid van stations. Ook het effect van
kruisende treinen is globaal meegenomen.
De impact van het voorbijrijden van een goederentrein op de
sluitingstijd is enigszins anders dan van een passagierstrein.
2.3.1.1 Goederentreinen
Het aantal goederentreinen per uur is beperkt tot maximaal 3
treinen. Deze treinen zorgen voor een langere sluitingstijd daar
deze treinen gemiddeld trager rijden en langer zijn dan
passagierstreinen. Voornamelijk in de omgeving van wisselzones
(Herentals, Mol) is het effect van de goederentreinen
belangrijker, omdat de treinen moeten vertragen en weer
optrekken. De sluitingstijd van de overwegen in de omgeving kan
hierdoor aanzienlijk oplopen. Deze treinen stoppen echter niet
aan alle stations.
2.3.1.2 Passagierstreinen:
Het aantal passagierstreinen is op de referentietijdstippen hoger
dan het aantal goederentreinen. Het aantal treinen is echter
afhankelijk van het tijdstip en het spoorwegsegment van het
traject Lier - Balen. Passagierstreinen zijn over het algemeen
sneller en korter en zijn in staat sneller op te trekken en af te
remmen dan goederentreinen. Niettemin kunnen stations zorgen
voor een significant effect op de sluitingstijd van een overweg.
Passagierstreinen moeten hierdoor vertragen, stoppen en
vervolgens weer versnellen. Belangrijk hierbij zijn de
voorzieningen en configuratie van het station met bijhorende
perrons. Een inplanting waarbij de perrons geschrankt staan ten
opzichte van de overweg zorgen voor een beperkte impact. De
spoorwegoverweg gaat open onmiddellijk nadat de vertragende
trein is voorbij gereden (bijvoorbeeld Kessel, Bouwel). Indien
echter de perrons tegenover elkaar gelegen zijn, zonder
bijkomende regeling (bijvoorbeeld Nijlen of Geel) kan de
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sluitingstijd beduidend oplopen. Afhankelijk van de rijrichting zal
de overweg gesloten blijven tijdens het naderen van de trein, het
stoppen van de trein aan het station tot uiteindelijk de
vertrekkende trein de overweg is voorbij gereden.

2.3.2

Resultaten

De resultaten van de berekende gemiddelde verliestijden voor de
situatie 2007 en 2020 11 zijn weergegeven in Tabel 3 voor de
ochtendspits en in Tabel 4 voor de avondspits. Wachtrijen, langer
dan 100 meter, zijn hierin vet gedrukt.
De gemiddelde absolute toename van de sluitingstijd is 348
seconden, ofwel bijna vijf minuten en 48 seconden op een uur.
Dit is een relatieve toename met gemiddeld 83% t.o.v. de
huidige sluitingstijden. De hoogste toename in seconden wordt
gevonden aan de Statiestraat in Mol, met 686 seconden (11‟26”),
de relatief hoogste toename (+130%) aan de drie meest
oostelijke overwegen (Voorststraat en Postelweg in Balen en
Spoorwegdreef in Mol).

11

Deze tijdshorizon wordt gehanteerd in de veronderstelling dat in dat jaar de
goederentrafieken al hun eindsituatie van 2030 hebben bereikt, bij gebrek aan
wegverkeersprognoses voor 2030.
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Tabel 3: Ochtendspits: gemiddelde verliestijd en gemiddelde wachtrijlengte, scenario 2007- scenario 2020

2007
STRAAT - OVERWEG

Gemiddelde verliestijden
(s)

2020

Gemiddelde wachtrijlengte
(m)

Gemiddelde verliestijden
(s)

Gemiddelde wachtrijlengte
(m)

Noord

Zuid

Noord

Zuid

Noord

Zuid

Noord

Zuid

10

10

32

43

14

15

42

63

7

7

9

10

11

11

18

16

Nijlen
Emblemsesteenweg – OW33
Heidestraat – OW35
N13 J.E. Claeslaan – OW43

20

17

236

135

37

24

527

179

Bevelsesteenweg – OW44

7

8

11

50

12

15

42

137

Rector De Ramstraat – OW45

7

8

19

31

12

11

27

17

10

12

58

140

17

20

114

229

Vossenberg – OW62

14

14

2

1

24

25

2

4

Belgiëlaan – OW63

17

15

88

47

35

23

293

33

N153 Poederleeseweg – OW69

20

16

192

76

34

36

270

317

N123 Lichtaartseweg – OW107

8

7

157

77

25

18

353

123

Gestelstraat – OW103

6

6

4

14

15

16

8

53

Stationsstraat – OW102

5

5

68

92

11

14

84

232

Langstraat – OW99

3

3

3

2

8

8

2

3

Larumsebrugweg – OW97

4

3

22

10

8

8

29

11

Rauwelkoven – OW96

3

3

6

2

8

8

7

4

Rauwelkoven – OW93

3

3

8

3

8

8

11

13

Grobbendonk
Herenthoutsesteenweg – OW54

Herentals

Olen

Geel

N19 D vd Perrestraat – OW92

11

8

344

131

27

15

626

132

N118 Logen – OW90

4

4

72

44

10

10

113

107

Kievermont – OW88bis

3

3

8

4

8

8

10

7

Mol
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2007
STRAAT - OVERWEG

Gemiddelde verliestijden
(s)

2020

Gemiddelde wachtrijlengte
(m)

Gemiddelde verliestijden
(s)

Gemiddelde wachtrijlengte
(m)

Noord

Zuid

Noord

Zuid

Noord

Zuid

Noord

Zuid

Hessie – OW85

3

3

2

2

8

8

3

2

Sint-Odradastraat – OW83

3

3

2

3

8

8

3

2

Vinkenstraat – OW82

4

4

19

43

8

9

15

55

Hofstede – OW81

5

5

46

81

13

12

180

115

Sint-Apollonialaan – OW80

4

0

13

0

10

9

30

12

26

22

357

208

44

47

199

255

9

9

78

35

27

21

200

29

3

3

32

61

8

10

26

160

N18 Statiestraat – OW79
Ginderbuiten – OW78

Balen
N136 Postelweg – OW75

Tabel 4: Avondspits: gemiddelde verliestijd en gemiddelde wachtrijlengte, scenario 2007- scenario 2020

2007
Gemiddelde verliestijden
(s)
Noord
Zuid

STRAAT - OVERWEG

2020

Gemiddelde wachtrijlengte
(m)
Noord
Zuid

Gemiddelde verliestijden
(s)
Noord
Zuid

Gemiddelde wachtrijlengte
(m)
Noord
Zuid

Nijlen
Emblemsesteenweg – OW33

11

Heidestraat – OW35

10

70

29

16

15

86

69

8

7

33

14

13

11

64

21

19

23

206

330

29

28

319

291

Bevelsesteenweg – OW44

8

9

45

71

14

14

111

108

Rector De Ramstraat – OW45

8

7

55

8

13

11

60

10

12

12

126

127

19

23

180

313

Vossenberg – OW62

14

14

2

4

25

25

3

7

Belgiëlaan – OW63

17

16

108

72

37

24

331

56

N13 J.E. Claeslaan – OW43

Grobbendonk
Herenthoutsesteenweg
OW54

–

Herentals
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2007
Gemiddelde verliestijden
(s)
Noord
Zuid

STRAAT - OVERWEG
N153
OW69
N123
OW107

2020

Gemiddelde wachtrijlengte
(m)
Noord
Zuid

Gemiddelde verliestijden
(s)
Noord
Zuid

Gemiddelde wachtrijlengte
(m)
Noord
Zuid

Poederleeseweg

–

20

19

187

169

33

43

241

479

Lichtaartseweg

–

7

8

124

163

24

22

307

245

Gestelstraat – OW103

6

6

12

15

15

16

25

53

Stationsstraat – OW102

5

5

96

108

13

12

173

110

Langstraat – OW99

3

4

2

4

8

8

3

5

Larumsebrugweg – OW97

4

4

13

21

8

9

18

51

Rauwelkoven – OW96

3

4

3

15

8

9

5

54

Rauwelkoven – OW93

4

4

12

25

8

9

5

39

N19 D vd Perrestraat – OW92

9

9

171

196

17

19

222

271

N118 Logen – OW90

4

4

62

66

10

11

92

117

Kievermont – OW88bis

3

3

5

10

8

8

9

14

Hessie – OW85

3

3

2

3

8

8

2

8

Sint-Odradastraat – OW83

3

3

4

2

8

8

3

6

Vinkenstraat – OW82

4

4

20

49

8

9

22

63

Hofstede – OW81

5

5

95

70

17

12

333

123

Olen

Geel

Mol

Sint-Apollonialaan – OW80
N18 Statiestraat – OW79
Ginderbuiten – OW78

4

4

9

1

9

9

23

12

24

27

291

413

43

57

172

478

9

9

78

51

30

21

271

48

4

3

91

65

8

9

42

112

Balen
N136 Postelweg – OW75
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Besluit

Ten gevolge van de toename van de verhoogde trafieken op de
spoorlijn wordt algemeen een toename van de wachttijden en
fileopbouw voor het wegverkeer verwacht. De volgende locaties
beschouwen we op grond van de lange wachtrijen en hun
betekenis voor het verkeer als de voornaamste knelpunten:
Nijlen:
o N13 J.E. Claeslaan – overweg 43;
- Herentals:
o Belgiëlaan – overweg 63;
o N153 Poederleeseweg – overweg 69;
o N123 Lichtaartseweg – overweg 107.
- Geel:
o Dokter van de Perrestraat – overweg 92.
- Mol:
o Hofstede – overweg 81;
o N18 Statiestraat – overweg 79.
Aan deze overwegen zullen op geregelde tijden wachtrijen
ontstaan met een lengte van meer dan 100 meter; bovendien
kruisen op deze overwegen buslijnen van het openbaar vervoer
en fietsroutes van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk van
Vlaanderen.
-

De huidige ongevallengegevens geven geen aanleiding tot het
bepalen van kritische locaties. Weliswaar dient bij de
ingebruikname van de IJzeren Rijn aandacht te gaan naar de
inrichting van de wegsegmenten nabij de spoorwegovergangen.

2.4

Luchtvervuiling

Door de voorziene zeer aanzienlijke toename van het aantal
dieseltreinen wordt een aanzienlijke verhoging van de emissies
van verbrandingsgassen verwacht. De blijvende inzet van
20

dieseltreinen zorgt lokaal voor een hogere emissie van
verbrandingsgassen in vergelijking met de inzet van elektrische
treinen. Bij dit laatste dient dan wel vermeld te worden dat er
door slijtage van hoogspanningslijnen er aanzienlijke emissies
van koper kunnen ontstaan met bijkomende impact op bodemen watervervuiling. Tevens ontstaan er bij de klassieke
elektriciteitsproductie eveneens verbrandingsemissies welke op
een andere locatie in de lucht terechtkomen.
Bijkomend is hiervoor al aangetoond dat omwille van het groter
aantal treinen er ter hoogte van de spoorwegovergangen er
frequenter wachtrijen zullen ontstaan en deze ook langer zullen
worden.
Hierdoor
ontstaan
ter
hoogte
van
deze
spoorwegovergangen meer emissies van uitlaatgassen, welke
mogelijks een significante invloed op de luchtkwaliteit in de
onmiddellijke omgeving kunnen veroorzaken.

2.4.1

Methodiek

Na de afbakening van het studiegebied (een beperkte zone langs
het spoortraject en de belangrijkste wegen die de spoorlijn
dwarsen) wordt onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in
het studiegebied voor de volgende parameters:
Verbrandingsparameters
(uitlaatgassen)
met
nadruk op fijn stof (PM10 en PM2,5) en NO2

vooral

Slijtage emissies (bvb zware metalen)
Hierbij wordt gebruik gemaakt van meetgegevens en jaarrapporten van VMM, en achtergrondconcentraties opgenomen in model
CAR-Vlaanderen. De achtergrondconcentraties zijn de waarden
die in principe de concentraties zonder de rechtstreekse impact
van een belangrijke lokale bron, en worden in het CAR model
over een gebied van verschillende km² gelijk gesteld. Deze
waarden werden afgeleid uit grootschalige modelberekeningen,
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waarbij de belangrijkste bronnen mee in vervat zitten. Door de
grootschalige modelberekeningen worden de plaatselijke lokale
bijdragen, welke snel kunnen afnemen met de afstand tot de
bron, wel uitgemiddeld maar deze kunnen toch nog deels vervat
zitten in deze achtergrondwaarden. Dit impliceert dat nabij bvb
zeer drukke wegen er door het CAR-model enige mate van
dubbeltelling is, vnl. m.b.t. de impact van NO2, waarbij de
achtergrondwaarde reeds in enige mate beïnvloed werd door de
emissies van het wegverkeer, en hier bovenop komt dan nog de
berekende bijdrage afkomstig van het wegverkeer. De resultaten
in deze studie werden niet gecorrigeerd voor deze dubbeltelling
gezien de resultaten sowieso slechts als grootteorden mogen
beschouwd worden bij de impactevaluatie te wijten aan de
realisatie van het plan.
Het screening model CAR-Vlaanderen werd net zoals het CAR-II
model in Nederland door TNO opgesteld, maar wijkt hiervan af
omwille van o.a.:
Andere emissiefactoren gezien de verschillen qua
wagenpark (in Vlaanderen veel meer dieselwagens)
o Uiteraard ook andere achtergrondconcentraties
o Ontbreken van een jaarlijkse update in tegenstelling met
de situatie in Nederland
o CO, SO2 en benzeen worden niet in het model CARVlaanderen geëvalueerd, in tegenstelling met bvb. het
model CAR-II v5.1
Bijkomend wordt de impact van het huidig wegverkeer t.h.v. de
spoorwegovergangen op de actuele luchtkwaliteit geëvalueerd
met hoger vermeld model.
o

Voor het onderzoek naar de impact van het plan wordt voor de
toekomstige situatie eveneens een modelberekening voor het
wegverkeer uitgevoerd. Teneinde de impact van het frequenter/
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langer stilstaan aan de overwegen mee in kaart te brengen,
wordt bij deze berekeningen rekening gehouden met een ander
snelheidsprofiel, in vergelijking met het profiel gebruikt voor het
in kaart brengen van de actuele situatie. Daar waar voor de
actuele situatie de impact berekend wordt met zgn. normaal
stadsverkeer, wordt voor de toekomstige situatie gerekend met
zgn. stagnerend verkeer. Deze benadering is nodig, omdat het
model niet toelaat om periodiek stilstaand verkeer modelmatig in
te voeren. De resultaten van dergelijke benadering kunnen dan
ook louter als grootteorden aanzien worden.
Bijkomend wordt de impact van het plan op de wijzigingen qua
emissieniveau van het spoorverkeer in kaart gebracht. Hiertoe
worden de emissies berekend m.b.v. emissiekengetallen,
rekening houdend met de verwachte wijzigingen inzake spoorverkeer. Als worst case benadering wordt hierbij uitgegaan van
100% inzet van diesellocomotieven.
Tabel 5: VMM meetposten nabij het studiegebied
Meetpost n°

Ligging

Lambert-coördinaten
X

Y

42N016

Nieuwendijk sluis 4 Dessel

205542

214045

40LD01

Heikantstraat Laakdal - Geel

194547

200179

40LD02

Hezemeerheide Laakdal-Geel

195705

201347

42N035

Tieltsebaan Aarschot

182928

185359
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De luchtkwaliteit in het studiegebied wordt in eerste instantie
beschreven op basis van de resultaten van de VMM meetposten
in en nabij het studiegebied (zie Tabel 5). Gezien het beperkt
aantal meetplaatsen, en de aanzienlijke invloed die relevante
lokale bronnen kunnen uitoefenen, zijn deze waarden te aanzien
als indicatieve waarden en ze kunnen dan ook niet als volledig
representatief voor het studiegebied beschouwd worden.

Tabel 6: Overzicht van de met CAR-Vlaanderen gemodelleerde straten

Wegtraject
nr

Straatnaam

OW 33

Emblemsesteenweg, Kessel

OW 43

Statiestraat, Nijlen

OW 44

Bevelsesteenweg, Nijlen

OW 45

Woeringenstraat, Nijlen

stikstofdioxide en stikstofoxiden

OW 54

Herenthoutsesteenweg, Bouwel

fijn stof (PM10 en PM2,5)

OW 63

Belgiëlaan, Herentals

CO, VOS12 (o.a. benzeen) en ozon

OW 69

Ringlaan N153, Herentals

OW 107

Lichtaartseweg, Herentals

Ter hoogte van de spoorwegovergangen wordt de impact van het
wegverkeer berekend (Tabel 6). Deze evaluatie wordt uitgevoerd
met het model CAR-Vlaanderen voor de parameters NO2 en PM10.

OW 102

Lichtaartseweg – Stationsstraat, Herentals

OW 92

N19 Stationsstraat, Geel

Rekening houdend met de achtergrondconcentraties voor de
parameters CO, SO2 en benzeen kan op basis van de van het
model CAR-II van Nederland gesteld worden dat er voor deze
parameters geen overschrijdingen van doelstellingen te
verwachten zijn. Er wordt aan deze parameters dan ook geen
verdere aandacht besteed.

OW 90

N118 Logen / Retieseweg, Geel

OW 81

Hofstede / Martelarenstraat, Mol

OW 75

N136 Postelweg, Balen

De resultaten van de hierboven beschreven meetnetten laten toe
een indicatief beeld te vormen van de plaatselijke luchtkwaliteit.
Dit is gebeurd voor de volgende stoffen:
zwaveloxiden

Deze
resultaten
Analyserapport.

12

zijn

uitgebreid

gerapporteerd

in

het

Er
worden
in
het
model
de
invoerparameters gehanteerd:
afstand tot de wegas: 10 meter

volgende

„standaard‟

VOS = vluchtige organische stoffen.
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wegtype 2: basistype (alle wegen anders dan de andere in
CAR-Vlaanderen specifiek gedefinieerde types)
verkeers(snelheids)type: normaal stadsverkeer
De uitvoerparameters die bij de modelleringen gehanteerd
worden, zijn:
jaargemiddelde concentratie (µg/m³)
jaargemiddelde achtergrond (µg/m³)
aantal overschrijdingen grenswaarde

Eindrapport

De huidige PM10 jaargemiddelde concentratie varieert van 32 tot
37 µg/m³, de achtergrond varieert van 30 tot 32 µg/m³, de
bijdrage van het verkeer tussen 1 en 6 µg/m³ en het aantal overschrijdingen uurgemiddelde PM10 van de doelstellingen, van
toepassing sedert 1/1/2005 varieert van 41 tot 64.
De hoogste waarden, zowel voor NO2 als PM10, worden
waargenomen aan OW43, Statiestraat in Nijlen (N13).

De toetsing wordt uitgevoerd ten opzichte van de jaargemiddelde
grenswaarde voor NO2, de jaargemiddelde grenswaarde voor
PM10 en het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde
grenswaarde voor PM10 van de richtlijn 1999/30/EG.

2.4.2.2

2.4.2

actueel, ton/jaar
spoorverkeer
Wegverkeer op wegtraject van
10 km relevante wegsegmenten
verwarming
totaal
aandelen
aandeel spoor, %
aandeel weg, %
aandeel verwarming, %

Resultaten

De resultaten behelzen enerzijds de huidige luchtkwaliteit en
anderzijds de huidige emissiegegevens, de emissiegegevens in
een toekomstige referentiesituatie (2015) en de emissiegegevens
na (volledige) reactivering van de IJzeren Rijn. De emissiegegevens werden telkens bepaald voor drie bronnengroepen: spoorverkeer, wegverkeer en gebouwenverwarming. Een gedetailleerde bespreking van deze resultaten is opgenomen in het
Analyserapport.

Huidige emissies

Tabel 7: Overzicht van enkele emissiebronnen in het studiegebied,
huidige situatie

NOx
28

PM10
0,13

1200
412
1640

82,0
55,2
137

1,7
73,2
25,1

0,1
59,7
40,2

2.4.2.1 Huidige luchtkwaliteit
De huidige NO2 jaargemiddelde concentratie op basis van
modelgegevens 2005 aan de onderzochte overwegen varieert
van 27 tot 41 µg/m³, de achtergrond varieert van 20 tot 28
µg/m³, de berekende bijdrage van het verkeer (verschil tussen
beide vorige) varieert van 3 tot 17 µg/m³, maar er worden geen
overschrijdingen van de toekomstige doelstellingen vastgesteld.
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2.4.3

Emissies referentiesituatie 2015

Tabel 8: Overzicht van aantal emissiebronnen in referentie situatie
(2015)

Referentie situatie (2015) ,
ton/jaar

NOx

spoorverkeer
Wegverkeer op wegtraject van
10 km relevante wegsegmenten
verwarming
totaal
afname tov actueel, %
aandeel spoor, %
aandeel weg, %
aandeel verwarming, %

2.4.2.4
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0,11

680
412
1113
-32
1,9
61,1
37,0

31
55,2
86
-37
0,1
35,9
64,0

Tabel 9: Overzicht van aantal emissiebronnen na planrealisatie (2015)

spoorverkeer
wegverkeer
verwarming
totaal
toename tov referentie, %
aandeel spoor, %
aandeel weg, %
aandeel verwarming, %
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NOx

PM10
403
694
412
1509
36
26,7
46,0
27,3

In het studiegebied:
treden periodieke overschrijdingen inzake doelstellingen voor
ozon en fijn stof op;
doen inzake ozon deze overschrijdingen zich voor bij warm en
zonnig weer;

PM10

Emissies na reactivering

2015, ton/jaar

Besluit

2,07
31,4
55,2
89
2,7
2,3
35,4
62,3

zijn inzake fijn stof in de onmiddellijke omgeving van alle
wegsegmenten overschrijdingen van de daggemiddelde
doelstelling te verwachten; voor 2010 wordt nog slechts op
een beperkt aantal spoorwegovergangen een overschrijding
berekend;
wordt aan de jaargemiddelde doelstelling voor PM10 wel
voldaan, net zoals aan de toekomstige jaargemiddelde
doelstelling voor PM2,5;
zijn er inzake NO2 er geen overschrijdingen te verwachten,
noch van de toekomstige jaargemiddelde noch van de
uurgemiddelde doelstellingen, behoudens in de onmiddellijke
omgeving van de spoorwegovergang met het drukste
wegverkeer waar een overschrijding van de toekomstige
jaargemiddelde doelstelling kan optreden t.h.v. OW 43
(Stationsstraat) berekend met modelgegevens 2005; bij
gebruik van modelgegevens 2010 wordt ook hier geen
overschrijding meer berekend;
zijn inzake andere specifieke parameters zoals bepaalde VOS,
SO2
en
CO
er
geen
overschrijdingen
van
luchtkwaliteitsdoelstellingen te verwachten.
Door daling van de achtergrondconcentraties, en de verbeterde
kwaliteit van de uitlaatgassen van de voertuigen, wordt een
daling van de concentraties verwacht.
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Bij planrealisatie gelden de volgende conclusies:
o

Aanzienlijk hogere emissies te wijten aan spoorverkeer
worden verwacht. In de onmiddellijke omgeving wordt
dan ook een impact op de luchtkwaliteit verwacht.

o

Omwille van langere wachttijden aan de belangrijkste
spoorovergangen worden beperkt hogere emissies van
wegverkeer verwacht

o

De verhoogde emissies van het wegverkeer leiden in de
onmiddellijke omgeving tot toename van de impact maar
zouden niet tot overschrijdingen van de doelstellingen
inzake luchtkwaliteit leiden.

o

2.5

De hoogste impact situeert zich t.h.v. spoorovergang 43
(Stationsstraat) in Nijlen. Als belangrijke oorzaak hierbij
kan hierbij het groter aandeel vrachtwagens vermeld
worden in vergelijking met andere wegsegmenten.

Fauna & flora

Zoals zal blijken in § 2.7 (Geluid) gaat het verhogen van het
aantal goederentreinen op de IJzeren Rijn gepaard met een
toename van de rustverstoring ten gevolge van het spoorweglawaai. Dit effect is niet enkel storend voor de omwonenden
maar ook voor fauna in de buurt van de spoorweg.
Anderzijds kunnen ten gevolge van mogelijke infrastructuurwerken natuurgebieden verkleinen of versnipperen, respectievelijk ten gevolge van ruimte-inname (aanleg dubbel spoor of
verlaagde aanleg van de spoorweg) of het plaatsen van
geluidsschermen.

Eindrapport

Om een correcte beoordeling te kunnen maken van de gevolgen
voor fauna en flora, wordt in dit hoofdstuk een beschrijving en
waardering gegeven van de natuur in het studiegebied.

2.5.1

Methodiek

In de discipline fauna & flora is hoofdzakelijk gewerkt op basis
van bestaande gegevensbronnen, welke geconfronteerd zijn met
de huidige en de toekomstige situatie van de spoorlijn. Dit
studiewerk is gebeurd met toepassing van GIS13.

2.5.2

Resultaten

Voor de discipline Fauna & Flora is in het Analyserapport eerst
een korte beschrijving gegeven van het juridisch kader, waarin
de belangrijkste geldende regelgevingen worden geschetst.
Vervolgens zijn het studiegebied en de aandachtsgebieden voor
het
project
afgebakend.
Een
beschrijving
van
de
referentietoestand (op macro-, meso- en microniveau) en de
geplande toestand is te vinden in het Analyserapport Zie ook Afb.
4 en Afb. 5 op hierna volgende bladzijden.

2.5.3

Besluit

Gezien het ontbreken van infrastructurele ingrepen buiten de
huidige spoorwegzate, zijn de gevolgen voor de fauna en de flora
in de kwetsbare gebieden zeer beperkt. Er kan enkel een effect
van rustverstoring in natuurgebieden worden verwacht, wat in
het Analyserapport nader is toegelicht. Daar de goederentreinen
naar verwachting voor een belangrijk deel ‟s nachts zullen gaan
rijden, zal de rustverstoring in de toekomst ook ‟s nachts
frequenter gaan optreden. Dit is een belangrijke wijziging die als
13

GIS: geografisch informatiesysteem: een databank die het toelaat geografisch
gepositioneerde informatie te verwerken.
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negatief beschouwd wordt ten opzichte van verstoringsgevoelige
soorten.
Er worden geen effecten verwacht van direct of indirect
biotoopverlies, barrièrewerking of versnippering. Dit kan
veranderen, indien in de volgende fase nieuwe ingrepen, zoals de
aanleg van ongelijkgrondse kruisingen of een nieuw tracé worden
voorgesteld.

Voor zover deze ingrepen werden opgenomen in het project
(tijdens de tweede fase), is vanuit deze discipline een nadere
analyse en een evaluatie gemaakt. Deze hebben bijgedragen aan
de uiteindelijke selectie van mogelijke maatregelen voor de
randvoorwaarden.

Afb. 4: Overzicht van de kwetsbare gebieden volgens
de biologische waarderingskaart14

14

Deze afbeelding wordt op grotere schaal in aparte kaarten 59 tot 64 (per gemeente) weergegeven in het bijlagen&kaartenboek van de Analysefase.
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Afb. 5: Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur (macroniveau), met aanduiding tracé IJzeren Rijn (rood)
Studie voorwaardenscheppend
kaderAntwerpen)
ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen
(Bron: Structuurplan provincie
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Deze drie onderdelen van het landschap zijn nauw verbonden en
zijn daarom als één thema behandeld.

Landschap

Om de gevolgen correct te kunnen beoordelen, geeft
onderstaande tekst een overzicht van de landschappelijke
waarde van het studiegebied.

In de Analysenota werden alleen die aspecten van landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie beschreven waarop ten
gevolge van de voorgenomen activiteit effecten zijn te
verwachten. Op het bestudeerde tracé in de zeven gemeenten
bestaat al een spoorlijn. Tot Herentals is deze al geëlektrificeerd.
De voorgenomen activiteit bestaat uit een verhoging van de
treinintensiteiten,
inbegrepen
gedurende
de
nacht.
De
spoorinfrastructuur wordt voorlopig niet in horizontale zin
verbreed 15. Een spoorelektrificatie tussen Herentals en Lommel,
moet worden beschouwd als optie. Hierbij wordt de spoorlijn in
verticale
zin
uitgebreid,
door
de
plaatsing
van
bovenleidingportalen en constructies ter beveiliging van de
stroomdraden. Het landschap kan door deze verticale ingrepen
worden aangetast vanwege visuele barrièrewerking door deze
nieuwe hoge elementen, die de beleving van de samenhang van
het landschap tot op zekere hoogte kunnen verminderen.

2.6.1

2.6.2

De gevolgen van de reactivering van de IJzeren Rijn voor het
landschap hangen samen met verschillende aspecten:
de visuele impact van de spoorlijn op zijn ruimtelijke
omgeving;
het ruimtebeslag van de spoorlijn en de mogelijke
versnippering
van
aaneengesloten
ruimtes
en
landschappelijk waardevolle elementen;
mogelijke aantasting van het bouwkundig erfgoed
(noodzaak van gehele of gedeeltelijke sloop, aantasting
directe omgeving).

Onderdelen van het landschap

Het landschap is ontleed in drie soorten elementen:
Het visueel waarneembaar landschap: waarneembare vormen
(aardkundige waarden) en voor het menselijk gebruik
omgevormde natuurlijk landschap (cultuurlandschap);
Het bouwkundig erfgoed: visueel waarneembare historische
objecten of gebouwen, al dan niet in onderlinge samenhang;
Het archeologisch erfgoed: bodemarchief uitgesplitst in
verwachtingswaarden en vindplaatsen uit de pre- en
protohistorie.

Gezien de afwezigheid van ruimtelijk relevante ingrepen in het
reactiveringsproject, blijven de onderzoeksactiviteiten beperkt tot
een inventarisatie van de hiervoor vermelde drie soorten
elementen.

2.6.3

Resultaten

Een uitgebreide beschrijving van de verschillende landschapsonderdelen, geografische situering, beschermde monumenten,
15
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Methodiek

Dit geldt althans voor het studiegebied, zie §1.3.
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landschappen en dorpsgezichten, niet beschermd bouwkundig
erfgoed en archeologische vindplaatsen is opgenomen in het
Analyserapport en in diverse kaarten in de bijbehorende bijlagenen kaartenbundel.

2.6.4

Besluit

Gezien het ontbreken van infrastructurele ingrepen buiten de
huidige spoorwegzate, zijn de gevolgen voor het landschap
tijdens de Analysefase zeer beperkt. In de Actieplanfase zijn
nieuwe ingrepen, zoals de aanleg van ongelijkgrondse kruisingen,
voorgesteld. In dat geval is specifiek voor die situatie een nadere
analyse gemaakt en is vanuit deze discipline (mede) een
evaluatie gemaakt over nut en wenselijkheid van dergelijke
maatregel. Dit heeft bijgedragen tot de uiteindelijke selectie.

Eindrapport

2.7

Geluidsbelasting

2.7.1

Methodiek

De bepaling van de bestaande geluidstoestand langs de
bestaande spoorlijnen 15 en 19 (spoorlijn van Nijlen tot Balen) is
enerzijds door in situ geluidsmetingen aan een aantal woningen
en anderzijds door een computersimulatie gebeurd. Naast het
vastleggen van het huidige geluidsklimaat zijn de simulatieresultaten op deze meetpunten gebruikt als controle op de
berekende geluidsniveaus (ijking van het model). In tweede
instantie is de te verwachten geluidsbelasting t.g.v. het
toekomstig spoorverkeer berekend.
Nabij tien woningen is de actuele geluidsbelasting gedurende
minimum drie dagen gemeten. Dit gebeurde in de maand april
2009. De metingen werden uitgevoerd in overeenstemming met
VLAREM II, Bijlage 4.5.1. „Meetmethode en meetomstandigheden
voor het omgevingsgeluid‟. De meetapparatuur werd opgesteld
op een hoogte van 4 m boven het plaatselijk maaiveld en op
minstens 3,5 m van de gevel. Deze metingen geven een maat
voor de heersende geluidsbelasting veroorzaakt door diverse
geluidsbronnen zoals uiteraard treinverkeer, wegverkeer,
recreatie, industrie, vliegverkeer en woonactiviteiten. Op de
meetpunten t.b.v. de fauna werd gemeten op 1 m hoogte.
Indien noodzakelijk werden de geluidsmetingen op lange duur in
enkele deelgebieden (gemeenten) aangevuld met ambulante
metingen over een korte meetduur. Op deze meetpunten werd
gedurende ca. 30 min./ meetpunt het geluidsniveau gemeten op
een hoogte van 1,5 meter, dit om een indicatie te krijgen van de
variatie in geluidsbelasting m.b.t. de omliggende bebouwing in
dat (deel)gebied.

Afb. 6: Station Nijlen
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Tijdens de metingen werden de waarden van de verschillende
grootheden
bepaald,
welke
zijn
beschreven
in
het
Analyserapport. De belangrijkste daarvan is LAeq,T, waarvan
hieronder de definitie wordt gegeven.

Daarnaast is de geluidsbelasting ook berekend in een aantal
discrete rekenpunten ter plaatse van de meetpunten. Dit laat toe
om voor deze punten de absolute geluidswaarde voor de
beoordelingsparameters te berekenen en te evalueren.

LAeq,T : het A-gewogen equivalent geluidsniveau, is een maat voor
het
beschouwde
fluctuerende
geluid.
De
discontinue
geluidsbelasting gedurende een periode T wordt omgerekend
naar het niveau van een continu geluid met dezelfde
geluidsbelasting.

De richtwaarden (RW) voor het LA95,1h–niveau van het
oorspronkelijk omgevingsgeluid zijn gehanteerd conform de
voorschriften van VLAREM II „Bijlage 2.2.1. Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht‟, juist zoals bij de metingen.

De
meetresultaten
zijn
enerzijds
getoetst
aan
de
milieukwaliteitsnormen uit VLAREM II en anderzijds aan de
voorgestelde norm voor spoorweglawaai (ontwerp KB d.d.
10/7/91 opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid en
Leefmilieu).
Langs het tracé wordt de geluidsbelasting door het spoorverkeer
berekend
volgens
de
Nederlandse
Rekenmethode
railverkeerslawaai (RMR 2006). Dit is een in Nederland wettelijk
verplicht toe te passen rekenmethode, opgesteld in opdracht van
het Ministerie van VROM 16 , Directie geluid en verkeer. In het
Analyserapport wordt beschreven, welke invoergegevens en
parameters worden gebruikt.
Ook de bebouwing in de omgeving van het tracé werd ingevoerd
in het simulatiemodel Geonoise zodat met de reflecterende en
afschermende werking ervan rekening wordt gehouden. Met
behulp dit computersimulatiemodel is de waarde van
beoordelingsparameters Lday, Lnight en LAeq in elk punt van een
raster berekend.

16

Voor spoorweglawaai bestaat er in Vlaanderen nog geen
wetgeving. Wel bestaat er een ontwerp KB van 1991 opgesteld
door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu dat
grenswaarden voorstelt voor het specifiek geluid van
spoorverkeer. Ter hoogte van de naar de spoorlijn gerichte
gevels van woningen gelegen langs het spoor gelden de
grenswaarden voor het
LAeq,dag en LAeq,nacht-niveau
als
weergegeven in Tabel 10.
Tabel 10 Richtwaarden spoorweglawaai volgens ontwerp KB 1991

Periode T

Richtwaarde
LAeq, periode

Maximale
waarde
LAeq, periode

Maximale
waarde
tijdelijke
ontheffing

Dag
(6u – 23u)

65 dB(A)

70 dB(A)

73 dB(A)

Nacht
(23u – 6u)

60 dB(A)

65 dB(A)

70 dB(A)

VROM: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
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Bij de aanleg van een nieuwe spoorlijn en bij belangrijke
wijzigingen in bestaande toestanden mag het specifiek geluid van
het spoorverkeer de richtwaarden uit bovenstaande tabel niet
overschrijden. Voor bestaande spoorlijnen gelden de maximale
waarden als grenswaarden. Wanneer de maximale waarden
overschreden worden en de sanering wegens technische en/of
stedenbouwkundige en/of financiële redenen op redelijke termijn
niet mogelijk blijkt, kan tijdelijke ontheffing van de saneringsplicht verleend worden door de bevoegde gewestminister. Die
ontheffing mag er echter niet toe leiden dat overdag een LAeq
van 73 dB(A) en ‟s nachts van 70 dB(A) overschreden wordt.
Wijzigen in de verkeersintensiteiten op de spoorlijn die een
verhoging van het omgevingsgeluid met meer dan 2 dB(A) tot
gevolg hebben en waarbij de richtwaarden of de maximale
waarden
worden
overschreden, worden
beschouwd als
belangrijke wijzigingen in de bestaande toestand. Zoals we zullen
zien leiden de 72 extra goederentreinen per dag inderdaad tot
toenames in het omgevingsgeluid met meer dan 2 dB(A) en
worden tevens de richtwaarden en meestal ook de maximale
waarden overschreden.

2.7.2

Resultaten

In het Analyserapport wordt uitgebreid verslag gedaan van de
gemeten en berekende geluidsimmissies in de huidige situatie en
na reactivering van de IJzeren Rijn. Tevens zijn voor deze
situaties geluidskaarten opgemaakt en opgenomen in de
bijlagen- en kaartenbundel. Exemplarisch voor de resultaten zijn
de berekende immissies aan de tien meetpunten aan woningen,
weergegeven in Tabel 11 op blz. 33.

2.7.3

Eindrapport

Besluit

Het onderzoek naar spoorweglawaai heeft de volgende conclusies
opgeleverd.
2.7.3.1 Geluidmeting
In de omgeving van het spoortracé ligt het opgemeten
achtergrondgeluid in de huidige situatie voor de meeste
meetpunten lager dan de overeenkomstige milieukwaliteitsnorm.
De geluidsaudit van het gebied geeft aan dat het tevens een
gevoelig gebied is voor geluidshinder / -verstoring.
Voor de dichtst bij de spoorweg gelegen woningen (< 50 m) is er
een hoge geluidsbelasting (LAeq,T niveau) aanwezig t.g.v. het
spoorweglawaai. Voornamelijk aan de woningen in Groeshoeve
(Nijlen), Spoorweglei (Nijlen), Rabesdijk (Grobbendonk),
Ekelenberg (Herentals), Rauwelkoven en Kwakkelberg (Geel)
werd tijdens de dagperiode (duurtijd van 6u tot 23u volgens het
Ontwerp KB ‟91) een LAeq geluidsbelasting van meer dan 65
dB(A) opgemeten. Ook tijdens de nachtperiode werd een hoge
LAeq geluidsbelasting van meer dan 60 dB(A) opgemeten t.g.v.
het huidige spoorverkeer.
De resultaten werden getoetst aan de maximum grenswaarde
(70 dB(A)) van het Ontwerp-KB ‟91. Er werd enkel een beperkte
overschrijding voor de belastingsindicator LAeq vastgesteld in de
tuin van de woningen in de Groeshoeve en Spoorweglei te Nijlen
en in de achtertuin van de woning in Rauwelkoven te Geel. Deze
overschrijding beperkt zich tot de dagperiode en is resp. 0,6, 0,5
en 0,9 dB(A).
De meetpunten t.b.v. de fauna in de natuurgebieden geven alle
drie een omgevingsgeluid dat hoger ligt dan de referentiewaarde
van 45 dB (LAeq,24h). Dit betekent dat er momenteel al sprake
is van verstoring van de fauna.
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2.7.3.2 Modelberekening huidige situatie
Voor dezelfde meetpunten werd vervolgens een modelberekening
gemaakt van de immissie t.g.v. het spoorverkeer op lijn 15. Deze
waarden zijn vergeleken met de gemeten waarden en het model
is hierop gekalibreerd.
2.7.3.3 Modelberekening toekomstsituatie
Vervolgens is een berekening gemaakt voor de toekomstige
situatie. Hieruit blijkt het volgende:
Op slechts één van de tien meetpunten zal in het
projectscenario (horizon 2030) de geluidsnorm voor de
dagsituatie niet worden overschreden; in de overige
gevallen is de berekende waarde hoger.
Ook in de nachtsituatie zal de in de toekomst (2030) te
verwachten geluidsniveau hoger zijn dan de richtwaarde
van het ontwerp-KB17 en wel voor alle tien meetpunten.
Toetsing van de berekende immissies aan de maximale
waarden wijst uit dat aan 9 van de 10 punten
maatregelen nodig zijn, toetsing aan de richtwaarde voegt
daar de tiende (M5) aan toe.

17
Criteria Ontwerp KB van 1991: Spoorweggeluid “zone minder dan 500 m tot
spoor”
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Tabel 11: Berekende Lday en Lnight waarden voor de geluidsbijdrage aan spoorwegverkeer - vergelijking met de huidige Lday en Lnight waarden voor
het omgevingsgeluid

Toekomstig
spoorverkeer lijn 15
en 19
(berekend)
Rekenpunt
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

Coördinaten

Huidig spoorverkeer
lijn 15 en 19
(berekend)

Verschil
(toekomstig spoorverkeer –
huidig spoorverkeer )

Lday

Lnight

Lday

Lnight

∆Lday

∆Lnight

73,4

73,5

69

64,9

4,4

8,6

73,9

73,9

69,5

65,4

4,4

8,5

71,7

71,8

67,4

63,2

4,3

8,6

74,3

74,4

69,9

65,8

4,4

8,6

62,7

63

55,4

52,8

7,3

10,2

75,2

75,5

68

65,4

7,2

10,1

71,6

71,9

64,3

61,8

7,3

10,1

71,5

71,8

64,9

61,8

6,6

10

70,4

70,9

61,8

62,2

8,6

8,7

71,2

71,7

62,6

63

8,6

8,7

Groeshoeve 27 – Nijlen
Spoorweglei 34 - Nijlen
Rabesdijk 5 - Grobbendonk
Ekelenberg 21 - Herentals

Langendonk 3 - Herentals
Rauwelkoven 155 - Geel
Kwakkelberg 113 - Geel
Merelstraat 29 - Mol

M9

Guido Gezellestraat 65 - Mol

M10

Berkenbos 11 - Balen
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getoetst volgens de Duitse normering DIN-4150 Deel 2, uitgave
juni 1999.

Trillingen

Passages
van
spoorvoertuigen
veroorzaken
een
trillingsoverdracht naar de omgeving toe. Dit fenomeen vindt zijn
oorsprong in het contactoppervlak tussen wiel en rail. Beide
oppervlakken bezitten immers een zekere ruwheid of
onregelmatigheid. Bij een rollend contact verandert door deze
onregelmatigheid de relatieve afstand tussen het wiel en de rail.
Hiervoor is een verticale kracht nodig. Deze kracht zorgt er ook
voor dat het wiel en de rail in de verticale richting bewegen. Deze
beweging is de bron voor trillingsgolven naar de omgeving toe.

Om de te verwachten trillingsniveaus te berekenen wordt er
gewerkt met een semi-empirisch model. Dit betekent dat
gewerkt wordt met gekende of voorgenomen wetmatigheden,
waarbij men de modelparameters bepaalt door het afstemmen
van meetwaarden in deze functies. Het model bestaat uit
verschillende onderdelen.
Het eerste deel is de wetmatigheid van trillingsvoortplanting
naar de omgeving toe in functie van de afstand. Dit resulteert in
een overdrachtsfunctie.
In een tweede deel stelt men de variatie in trillingsniveaus vast
die aanwezig is voor passages van verschillende treinen. Niet
elke trein geeft eenzelfde trillingsniveau. Men verkrijgt een
zekere distributiefunctie.
Een derde deel beoordeelt de relatieve trillingsniveaus aan én in
een typische woning. Relaties worden dus gesteld tussen de
trillingsniveaus buiten en op verschillende plaatsen in een
woning. Noem dit de structuurfunctie.
Deze elementen samen geven langs het spoor de trillingsniveaus
in functie van de afstand. De drie functies worden in detail
beschreven in het Analyserapport. Met het trillingsmodel is de
hinderafstand van de spoorlijn berekend voor de huidige toestand
en voor de toestand na volledige reactivering van de IJzeren Rijn.

Afb. 7: Klassieke spooroplegging met wiel-rail interface

2.8.1

Methodiek

Voor criteria naar trillingshinder wordt verwezen naar DIN 4150
deel II, ISO 2631-2, SBR Richtlijn en ANSI S3.29-1983. In
voorliggend rapport wordt de hinder voor personen in gebouwen
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Tabel 12: Samenvattende hinderafstanden trillingen op deeltracés i.f.v. dagdeel

hinderafstand [m]

dag

nacht

24h

huidig

toekomst

huidig

toekomst

huidig

toekomst

Lier - Y Wolfstee

22

24

18

26

22

26

Y Wolfstee - Herentals

22

24

18

26

22

26

Herentals - Mol

17

21

15

25

17

25

Mol - Provinciegrens

14

19

15

25

15

25

Tabel 13: Aantal gebouwen binnen hinderafstand trilling per gemeente

gemeente

huidig

toekomst

relatieve toename (%)
(# toekomst -# huidig)/# huidig

Nijlen

125

178

40

Grobbendonk

32

46

40

Herentals

30

66

120

Olen

8

13

60

Geel

52

127

140

Mol

45

140

210

Balen

10

35

250

Totaal

302

605

100
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Resultaten

2.8.3

Besluit

De berekende hinderafstanden zijn opgenomen in Tabel 12; deze
hinderafstanden zijn ingebracht in GIS en daaruit zijn het aantal
gehinderde gebouwen voortgekomen, zie Tabel 13. Men bedenke
wel, dat het hier om op de topografische kaart herkenbare
afzonderlijke gebouwen gaat, niet om woningen. In een gebouw
kunnen verscheidene woningen voorkomen, maar anderzijds ook
geen.

Door het gebruik van de IJzeren Rijn tracé zal de hinderafstand
in de toekomst 25 – 26 meter bedragen uit het spoor; nu is dit
nog 22 meter tussen Lier en Herentals en bedraagt deze
ongeveer 15 – 17 meter vanaf Herentals tot de provinciegrens.
Er zullen dus binnen deze nieuwe afstandsgrens een groter
aantal woningen hinder ondervinden. De woningen die reeds
gehinderd waren zullen wat sterker gehinderd worden.

Tevens zijn in het kaartenboek van de Analysefase kaarten
opgenomen, waarop deze hinderafstanden en de gehinderde
gebouwen in kleur zijn ingetekend, oranje voor de huidige (en
toekomstige) situatie, geel voor (alleen) de toekomstige situatie.
Bij wijze van voorbeeld de situatie in Herentals (zie Afb. 8):

In totaal werden er op de kaart binnen de huidige hinderafstand
302 gebouwen geteld, binnen de toekomstige 605, dus effectief
een verdubbeling van het aantal gebouwen.

De bestaande hinderafstand (oranje) is ingetekend op 22
meter en de toekomstige (geel) op 26 meter.
Het St-Elisabethziekenhuis en de gebouwen ten noorden
ervan liggen op minder dan 22 meter van de spoorlijn,
ondervinden dus nu hinder en in de toekomst nog meer.

Afb. 8: Trillinghinder in Herentals.
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2.9

Transport gevaarlijke stoffen

In dit hoofdstuk worden de risico‟s besproken die ontstaan door
vervoer van gevaarlijke stoffen per trein langs de IJzeren Rijn.

2.9.1

Methodiek

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het model RBM II, dat
ontwikkeld werd in opdracht van het Nederlandse Ministerie van
Verkeer
en
Waterstaat.
Het
programma
biedt
een
gestandaardiseerde rekenmethodiek voor spoor-, weg- en
waterwegvervoer. Aan de hand van ingevoerde gegevens m.b.t.
het traject, de vervoerde stoffen en de omgeving worden in RBM
II de plaatsgebonden risico‟s en de groepsrisico‟s berekend.
Hierna wordt eerst in het algemeen toegelicht hoe de externe
veiligheid beschreven en beoordeeld kan worden. Dan volgt een
bespreking van de gemaakte aannames voor invoer in het model.
Tenslotte worden de resultaten van de analyse voorgesteld en
geëvalueerd.
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2.9.2

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de veiligheid van
personen in de omgeving van een activiteit met gevaarlijke
stoffen. In het voorliggende geval kan de externe veiligheid
aangetast worden doordat bij een ongeval met een
spoortransport van gevaarlijke stoffen de lading vrijkomt. De
effecten kunnen zich uitbreiden naar een ruimere omgeving rond
de plaats van het ongeval, bv. door het afdrijven van een
toxische gaswolk.
De mate waarin de veiligheid aangetast wordt en de
toelaatbaarheid daarvan worden uitgedrukt door middel van
risico‟s, met name het individueel of plaatsgebonden risico en het
groepsrisico.

GR(N) = f(N) * N2, waarbij f(N) de kans is op een ongeval
met N dodelijke slachtoffers.
Individueel risico en groepsrisico weerspiegelen twee aspecten
van het beleid inzake externe veiligheid, namelijk bescherming
van individuen tegen overlijden door ongevallen en bescherming
van de samenleving tegen het ontwrichtende effect van een ramp
met een groter aantal slachtoffers.
Het
individueel
risico
(IR)
wordt
weergegeven
door
risicocontouren op een kaart en kan dan getoetst worden aan
grenswaarden,
die
aanduiden
welke
risico‟s
nog
net
aanvaardbaar geacht worden. Dergelijke grenswaarden zijn in
België (of Vlaanderen) echter niet vastgesteld. De grenswaarden
in Nederland zijn als volgt:
Na aanleg van nieuwe infrastructuur en bij structureel
ander gebruik van bestaande infrastructuur mogen zich
geen kwetsbare bestemmingen (woningen, kantoren,
ziekenhuizen e.d.) binnen de 10-6 IR-contour bevinden. Dit
betekent dat personen op kwetsbare bestemmingen in de
buurt van de infrastructuur een kans van ten hoogste één
op een miljoen per jaar mogen hebben om te overlijden ten
gevolge van een ongeval bij het transport van gevaarlijke
stoffen.

Het individueel of plaatsgebonden risico is de kans dat een
persoon die voortdurend op eenzelfde plaats verblijft per
jaar heeft om door een ongeval tijdens het transport van
gevaarlijke stoffen te overlijden. Plaatsen met een gelijk
individueel risico kunnen op een kaart weergegeven worden
door risicocontouren.
Het groepsrisico heeft betrekking op de kans dat een groep
personen gelijktijdig overlijdt als gevolg van een ongeval
tijdens het transport van gevaarlijke stoffen. Het
groepsrisico wordt dus mee bepaald door het aantal
personen dat in de buurt van de transportroute verblijft.
Voor elk punt langs de spoorlijn bestaat er dus een andere
waarde van het groepsrisico. Het groepsrisico is ook geen
eenduidig getal; de relatie tussen het aantal slachtoffers en
de kans wordt doorgaans voorgesteld in een grafiek, de
groepsrisicocurve. Gegeven een bepaald aantal slachtoffers
(N) kan men dan de bijbehorende numerieke waarde van
het groepsrisico berekenen door middel van de formule
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Bij bestaande spoorwegen mogen zich geen kwetsbare
bestemmingen binnen de 10-5 IR-contour bevinden.
Concreet kan men dus de ligging van de 10-6 IR-contour
bestuderen en nagaan hoeveel kwetsbare bestemmingen
erbinnen liggen.
Voor het groepsrisico (GR) is er geen grenswaarde, maar wel een
oriënterende waarde van 10-2 per kilometer langs de route. Met
de formule GR(N) = f(N) * N2 rekent men dit om naar een
oriënterende waarde van 10-2 / N2 voor de kans f(N), met N =
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het aantal slachtoffers (N >= 10). Dit betekent dat er hoogstens
één kans op 10 000 mag zijn op een ongeval met 10 slachtoffers,
hoogstens één kans op een miljoen op een ongeval met 100
slachtoffers, enzovoort. De oriënterende waarde kan samen met
de groepsrisicocurve grafisch weergegeven worden; blijft de
groepsrisicocurve onder de lijn die de oriënterende waarde
weergeeft, dan is het groepsrisico aanvaardbaar.
De toetsing aan de oriënterende waarde gebeurt per
kilometervak;
men
kan
bijkomend
nagaan
hoeveel
kilometervakken er zijn waar de oriënterende waarde
overschreden wordt.
Voor het groepsrisico kan men ook het totale groepsrisico
bekijken, dit is de som van de groepsrisico‟s in de afzonderlijke
kilometervakken.
Het
totale
groepsrisico
geeft
de
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per jaar.

2.9.3 Aannames

Resultaten

In deze paragraaf bespreken we de resultaten van de berekeningen in het model RBM II. We herinneren eraan dat de analyse
opgesplitst werd in vier deeltrajecten (zie rapport Analysefase).
2.9.4.1 Individueel risico
Voor geen van de vier delen van het traject is een risicocontour
van 10-6 aanwezig. Dit betekent dat het individueel risico overal
beneden de grenswaarde van 10-6 per jaar blijft; personen die in
de omgeving van de route verblijven, hebben dus een kans van
minder dan één op een miljoen om te overlijden ten gevolge van
een ongeval bij het transport van gevaarlijke stoffen.
Contouren van 10-7 en 10-8 zijn er wel; deze komen overeen met
een overlijdenskans van één op tien miljoen, resp. één op
honderd miljoen. In de onderstaande tabel wordt telkens de
gemiddelde (loodrechte) afstand van het spoor tot de contouren
aangegeven en de oppervlakte onder de contouren.
Tabel 14:

Er zijn aannames gedaan ten aanzien van de representativiteit
van specifieke gevaarlijke stoffen en hun effecten voor de
risicoberekening, de transportgegevens van deze stoffen, de
soort van transportmiddel (type wagons), de verdeling van de
transporten over de dag en de (werk)week en het aandeel
wagons met gevaarlijke stoffen in een gemengd samengestelde
(„bonte‟) trein.
Ook worden aannames gedaan over de opbouw van de spoorweg
(plaatsing wissels e.d.), de omliggende bebouwing en de
meteorologie. Voor een verantwoording en beschrijving van al
deze aannames verwijzen we naar het rapport Analysefase.
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2.9.4

Individueel risico

Gemiddelde afstand tot contour (m)
10-7

10-8

Oppervlakte onder contour (m2)
10-7

10-8

Deel 1

27

266

6.457.12

6.585.434

Deel 2

18

238

417.965

5.756.960

Deel 3

12

181

200.552

3.250.920

Deel 4

27

264

745.904

7.423.435
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Enkel in locaties die op minder dan enkele tientallen meters van
de as van de spoorlijn liggen, heeft men dus een kans van meer
dan één op tien miljoen (maar nog steeds minder dan één op een
miljoen) om te overlijden ten gevolge van een ongeval bij het
transport van gevaarlijke stoffen. Deze locaties nemen over het
hele traject samen ca. 2 km2 in.
2.9.4.2 Groepsrisico
Afb. 9- Afb. 12 geven voor de vier delen van het traject de
groepsrisicocurve weer. Het groepsrisico wordt door het model

Eindrapport

per kilometervak berekend; de lichtblauwe curve geeft telkens de
hoogste waarde over het traject weer. De groene curve stelt het
totale groepsrisico voor, d.w.z. de som van de groepsrisico‟s van
alle kilometervakken op het traject.
De oriënterende waarde wordt voorgesteld door de rode
stippellijn; zolang de (lichtblauwe) curve onder deze lijn blijft, ligt
het groepsrisico beneden de oriënterende waarde.
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Afb. 9: Groepsrisicocurve voor deel 1 van het traject

Afb. 10: Groepsrisicocurve voor deel 2 van het traject

Afb. 11: Groepsrisicocurve voor deel 3 van het traject

Afb. 12: Groepsrisicocurve voor deel 4 van het traject
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Op elk van de vier deeltrajecten ligt de lichtblauwe curve volledig
onder de rode stippellijn. Dit betekent dat het groepsrisico steeds
beneden de oriënterende waarde ligt.
Uit de bovenstaande figuren kunnen we tevens nog een aantal
andere zaken afleiden.
Het maximale aantal slachtoffers wordt bepaald door het
punt waar de lichtblauwe curve de X-as snijdt.
De maximale waarde van het groepsrisico vindt men door
de formule voor het groepsrisico (GR(N) = f(N) * N 2, met N
het aantal slachtoffers en f(N) de kans op een ongeval met
N slachtoffers) toe te passen op het punt van de
lichtblauwe groepsrisicocurve dat het dichtst bij de rode
stippellijn ligt.

Het maximale aantal slachtoffers is het grootst voor het derde
deel van het traject (zie Tabel 15). Dit gedeelte omvat de
doortocht door de dorpskern van Geel en snijdt de bebouwde
zone met de hoogste bevolkingsdichtheid.
In de tweede kolom van Tabel 15 ziet men opnieuw dat het
groepsrisico steeds beneden de oriënterende waarde (10 -2) ligt.
De waarden voor de vier delen van het traject bedragen slechts
ca. 11 à 17% van deze oriënterende waarde.
Het grootste groepsrisico blijkt zich op de volgende plaatsen te
situeren:
Doortocht door Kessel
Doortocht door Nijlen
Doortocht door Herentals

Logischerwijze vermindert de kans (f(N)) naarmate het
aantal slachtoffers (N) toeneemt. De grootste kans wordt
dus bereikt bij het kleinste aantal slachtoffers, nl. N=10.
Deze waarde leest men af waar de lichtblauwe curve de Yas snijdt.
Tabel 15:

Maximaal aantal slachtoffers en maximaal groepsrisico

Maximaal
slachtoffers

aantal

Maximaal
groepsrisico (/jaar)

Maximale kans (= kans op
ongeval
met
10
slachtoffers) (/jaar)

Deel 1

152

0,001149

1,1 * 10-7

Deel 2

169

0,001614

1,3 * 10-7

Deel 3

199

0,001682

1,2 * 10-7

Deel 4

136

0,001159

1,3 * 10-7
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Doortocht door Geel
Doortocht door Mol
Industriegebied op de grens van Mol en Balen, net ten
oosten van het kanaal

2.9.5

Besluit

Uitgaande van gegevens over het traject Budel – Weert in
Nederland m.b.t. het te verwachten aantal transporten van
gevaarlijke stoffen langs de IJzeren Rijn in 2030 blijven zowel het
individueel risico als het groepsrisico binnen de veiligheidsnormen. Er zijn dan ook uit het oogpunt van externe veiligheid
geen knelpunten langs de lijn.
Er dient opgemerkt dat de analyse in belangrijke mate steunt op
gegevens i.v.m. de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die langs de
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IJzeren Rijn getransporteerd worden. Nauwkeurige gegevens
voor het traject in België waren hiervoor echter niet beschikbaar;
daarom werden gegevens over het traject Budel – Weert in
Nederland gebruikt (zie § 2.1). De mate waarin deze cijfers ook
realistisch zijn voor het bestudeerde traject zal bepalen hoe
betrouwbaar de analyseresultaten zijn.

2.10 Leefbaarheid handelskernen
De toename van de barrièrewerking van de spoorlijn t.g.v. de
grotere aantallen goederentreinen per dag kan ook resulteren in
afname van de leefbaarheid van de handelskernen.
Er is gekeken naar de effecten op die handelskernen die op
bovenlokaal niveau een verzorgingsfunctie hebben.
De
gemeenten Geel, Herentals en Mol zijn in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als kleinstedelijk gebied
op provinciaal niveau en derhalve zal het onderzoek zich
beperken op de effecten op hun handelsapparaat.
Anderzijds zou het onderzoek zich voor deze drie handelskernen
moeten uitbreiden tot hun gehele verzorgingsgebied, dus ook op
de effecten voor bewoners van buiten de zeven in het bestek
genoemde gemeenten.

2.10.1 Methodiek
Het huidige verzorgingsgebied van de handelskernen wordt
hypothetisch vastgesteld en wel op basis van de reistijd per auto
tussen de verzorgingscentra. Deze worden geacht te liggen in de
centrale verkeerszone van elke gemeente die geselecteerd is als
kleinstedelijke kern op provinciaal niveau.
Naast de
bovenvermelde drie zijn dit de gemeenten Heist-o/d-Berg, Sint-
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Katelijne-Waver, Aarschot, Diest, Beringen, Leopoldsburg en
Lommel en op het naasthogere niveau (regionaalstedelijk)
Mechelen, Turnhout en Hasselt.
De berekende effecten op de gemeentelijke verkeersstromen en
wel de te verwachten extra wachttijden aan de overwegen en
eventuele omrijtijden vanwege het afsluiten van overwegen
worden aan de huidige reistijden toegevoegd en dan kan het
verzorgingsgebied opnieuw worden berekend op basis van
dezelfde criteria. Dit resulteert in theorie in verlies (of evt. winst)
van zones in het verkeersmodel, die zich anders gaan oriënteren.
Het verlies aan zones zou dan kunnen worden aangemerkt als
vermindering van de leefbaarheid van de betrokken handelskern.
In de praktijk bleek, dat het onderzoek zich kon beperken tot het
eerste gedeelte van de hierboven beschreven methodiek. Ten
eerste bleek, dat er van alle mogelijke relaties tussen
(concurrerende) handelskernen alleen deze tussen enerzijds het
centrum van het regionaalstedelijk gebied Turnhout en anderzijds
de centra van Herentals, Geel en Mol in aanmerking kwamen
voor mogelijke beïnvloeding van de reistijd ten gevolge van de
langere wachttijden aan de overwegen. In Afb. 13 is te zien dat
ten noorden van de spoorlijn alleen de handelskernen van de
verzorgingscentra Antwerpen, Turnhout en Lommel gelegen zijn.
Van deze drie zijn Antwerpen en Lommel bereikbaar via een
snelste route, waarin geen overweg van Lijn 15 of 19 aanwezig is
(resp. via E313 en N71). Deze routes ondervinden dus geen
vertraging t.g.v. het langer gesloten blijven van een overweg.
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Afb. 13: Ligging en hypothetische invloedsperimeter van de handelskernen
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Rest ons de routes tussen Turnhout enerzijds en Herentals, Geel
en Mol anderzijds te onderzoeken. Met behulp van een
routeplanner is zowel de afstand over de weg als de reistijd
tussen welbepaalde punten in de centra van deze plaatsen
berekend.Voor Turnhout was dit de Grote Markt, voor Herentals
de Grote Markt, voor Geel het kruispunt van Markt en
Lebonstraat, voor Mol eveneens de Markt. De overwegen die in
de drie routes gebruikt werden, zijn respectievelijk OW107
Lichtaartseweg in Herentals, OW92 Stationsstraat / Dr. Van de
Perrestraat in Geel en OW 79 Statiestraat in Mol.
Van deze drie overwegen is de berekende gemiddelde wachttijd
per uur ontleend aan het wachtrijenonderzoek (zie §2.3) en
vervolgens is de toekomstige gemiddelde reistijd berekend door
de reistijd van de huidige situatie op te hogen met het verschil
tussen de gemiddelde wachttijden van de huidige situatie en
deze bij volledige reactivering van de IJzeren Rijn.

2.10.2 Resultaten
Voor alle relaties blijft de verlenging van de reistijd ruim onder
de minuut. Ten opzichte van de totale reistijd tekenen we dan
ook toenames op van minder dan 1% tot hooguit 2%. Gaan we
uit van een theoretisch scheidingspunt, dat de grens markeert
tussen het gebied waar de aantrekkingskracht van Turnhout
primeert en het gebied, waar een van de drie andere
handelskernen primeert, dan zal dat scheidingspunt in het ergste
geval 346 meter naar het zuiden verschuiven. Uiteraard is het
mogelijk, dat potentiële klanten uit dit grensgebied om
psychologische redenen worden afgeschrikt door de langere
wachtrijen aan de overwegen, maar louter op grond van het
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verschil van de reistijd kan niet worden aangetoond dat hun
aantal significant zal zijn.

2.10.3 Wachtrijen in de kernen
Naast het verlies van aantrekkelijkheid van de handelskernen in
hun geheel speelt echter nog een andere kwestie. Veel van de
onderzochte overwegen liggen binnen een dorps- of stadskern en
de weg, waarin deze overweg ligt, maakt soms deel uit van de
handelskern van de betrokken gemeente. De aanwezigheid van
wachtrijen voor de deur van de handelszaken tast de
aantrekkingskracht aan en zorgt daarmee indirect voor
vermindering van de aantrekkelijkheid van de handelskern in zijn
geheel. Met verwijzing naar Tabel 4 voor de exacte cijfers,
kunnen de volgende handelsassen als knelpunt worden
aangehaald:
1.
2.
3.
4.

Statiestraat (OW 43) te Nijlen
Belgiëlaan (OW 63) te Herentals
Stationsstraat/Dokter Van de Perrestraat (OW 92) te Geel
Statieplein (OW 79) te Mol.

2.10.4 Besluit
Op grond van de te verwachten reistijdverlengingen per auto van
relaties die gebruik maken van de overwegen, is het denkbaar
dat de aantrekkingskracht van de handelskernen Herentals, Geel
en Mol in het gebied ten noorden van de spoorlijn licht kan
afnemen ten voordele van deze van Turnhout, maar deze afname
is naar verwachting niet significant.
Ernstige hinder van wachtrijen naar handelszaken toe is te
verwachten op vier locaties (zie hierboven).
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2.11 Knelpunten
Het reactiveren van de IJzeren Rijn heeft naar verwachting
vooralsnog voornamelijk gevolgen voor de situatie aan de
spoorwegovergangen
(langere
wachttijden,
filevorming,
verslechtering luchtkwaliteit) en voor de kwaliteit van de
woonomgeving langs de lijn door geluid en trillingen,
voornamelijk
in
de
nachturen.
Tevens
zijn
de
capaciteitsbeperking voor het personenvervoer en het ontbreken
van concrete plannen voor verdere elektrificatie op termijn
belemmeringen voor de duurzame exploitatie van de lijn.
We beschouwen deze dan ook als de belangrijkste knelpunten,
waarvoor maatregelen zich opdringen.
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3. FASE 2: ACTIEPLANFASE
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van het
rapport van de tweede fase van de studie, waarin een onderzoek
is gedaan naar de mogelijke maatregelen om de hierboven
vermelde knelpunten te milderen. Het rapport Actieplanfase is
gepresenteerd geweest in de projectteamvergadering van 4
september 2009 en een tweede, aangepaste versie werd
ingediend op 29 oktober 2009.

3.1

Thema‟s

Op grond van de in het Analyserapport vermelde knelpunten
mogen we stellen, dat er twee grote thema‟s blijven, die in deze
fase moeten worden aangepakt:
Waar moeten geluidsschermen worden geplaatst teneinde
het spoorweglawaai te reduceren en welke afmetingen
moeten deze schermen hebben?
Moeten de hierboven 18 vermelde overwegen worden
vervangen door ongelijkgrondse kruisingen en hoe kan dit
worden
gerealiseerd
op
een
maatschappelijk
en
landschappelijk aanvaardbare manier? Daarbij moet gedacht
worden aan fly-overs of tunnels voor de wegen of andersom:
hoog- of diepspoor, of zelfs volledige intunneling van
doortochtsegmenten. Voor- en nadelen van deze opties zullen
tegen elkaar worden afgewogen.

18

3.2
3.2.1

Geluidwerende maatregelen
Verantwoording

Bij de aanleg van nieuwe spoorlijnen en bij belangrijke
wijzigingen in de bestaande toestand mag het specifiek geluid
van het spoorwegverkeer de richtwaarden niet overschrijden.
Onder belangrijke wijzigingen in de bestaande toestand wordt
verstaan: het wijzigen in de verkeersintensiteiten die een
verhoging van het omgevingsgeluid met meer dan 2 dB(A) tot
gevolg hebben en waarbij de richtwaarden of de maximale
waarden overschreden wordt.
Het toepassen van milderende maatregelen is hier dus
noodzakelijk opdat enerzijds de richtwaarden benaderd of niet
overschreden zullen worden en anderzijds de bestaande geluidsbelasting niet met meer dan 2 dB(A) verhoogd zal worden.
Het lawaai van een spoorweg kan gereduceerd worden door
enerzijds maatregelen aan de bron (keuze van het in te zetten
spoormaterieel, onderhoud van rails) en anderzijds maatregelen
in de overdrachtsweg tussen bron en ontvanger (geluidsschermen). Daarnaast kan men nog maatregelen aan de
ontvanger treffen, zoals het aanbrengen van gevelisolatie.
In de veronderstelling dat, voor zover dit in de mogelijkheden
ligt, maatregelen aan de bron worden getroffen of reeds zijn
getroffen in het verleden, richten we ons in deze studie in eerste
instantie op maatregelen in het overdrachtsgebied, dus op het
plaatsen van geluidsschermen.

Zie §12.9 van het rapport Analysefase.
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Tabel 16: Berekende LAeq- waarden per beoordelingsperiode voor de geluidsbijdrage van toekomstig spoorverkeer met en zonder geluidsschermen
(situatie 2020)
Opmerkingen:

Geluidsbijdrage spoorwegverkeer

Criteria nieuwe
spoorweg
“zone minder dan
500 m tot spoor”
Rekenpunt

Locatie

Toestand zonder
schermen

Toestand met schermen

LAeq,dag

LAeq,nacht

LAeq,dag

LAeq,nacht

Dag / Nacht

(6u-23u)
berekend

(23u-6u)
berekend

(6u-23u)
berekend

(23u-6u)
berekend

M1

Groeshoeve 27 – Nijlen

65/60

73,4

73,5

59,2

59,7

M2

Spoorweglei 34 - Nijlen

65/60

73,9

73,9

59,6

60,1

M3

Rabesdijk 5 - Grobbendonk

65/60

71,7

71,8

58

58,4

M4

Ekelenberg 21 - Herentals

65/60

74,3

74,4

60,3

60,8

M5

Langendonk 3 - Herentals

65/60

62,7

63

*62,7

*63

M6

Rauwelkoven 155 - Geel

65/60

75,2

75,5

**75,2

**75,5

M7

Kwakkelberg 113 - Geel

65/60

71,6

71,9

57,3

58,3

M8

Merelstraat 29 - Mol

65/60

71,5

71,8

56,9

57,9

M9

Guido Gezellestraat 65 - Mol

65/60

70,4

70,9

56,2

57,6

Berkenbos 11 - Balen

65/60

71,2

71,7

56,1

57,5

M10
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*individuele woning aan Langendonk (Herentals), op deze plaats
werden geen geluidsschermen voorzien (zie verantwoording in
tekst).
** woning is gelegen aan spooroverweg, op deze plaats kunnen
geen geluidsschermen voorzien worden.
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Er is dan ook met behulp van het rekenmodel 19 een onderzoek
gedaan
naar
de
effectiviteit
van
het
plaatsen
van
geluidsschermen. De geluidsschermen worden hierbij voorzien op
een afstand van 4,50 m uit de as van het dichtstbijzijnde spoor.
De schermhoogte bedraagt telkens 3 m boven maaiveld. De
gemodelleerde geluidsschermen zijn akoestisch absorberend.
Hierbij moet opgemerkt worden dat de schermen enkel voorzien
worden langs het tracé, waar woonkernen of straten grenzend
aan de spoorlijn met verscheidene woningen een rechtstreeks
zicht hebben op de spoorlijn en binnen de 60 dB(A) contourlijn
vallen (= richtwaarde voor de nachtperiode). Voor de enkele
individuele eerstelijnsbebouwing tot de spoorlijn werden geen
geluidsschermen voorzien omwille van de negatieve kostenbatenverhouding. In zulke gevallen zijn immers maatregelen aan
de gevel zelf effectiever.
De berekeningshoogte op de gevels is identiek
meethoogte en gelijk aan 4 meter boven maaiveld.

met

Zie voor de inzet van het rekenmodel §2.7.1
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Lengte schermen
(m)

Oppervlakte
schermen (m²)

Geschatte kostprijs (€ )

Balen

1.595,45

4.786,36

1.435.907,88

Geel

4.913,61

14.740,82

4.422.247,38

Grobbendonk

2.255,85

6.767,56

2.030.266,62

Herentals

3.152,00

9.455,99

2.836.797,84

Lier

1.282,79

3.848,36

1.154.507,76

Mol

10.254,16

30.762,48

9.228.744,99

Nijlen

7.906,86

23.720,57

7.116.169,68

Olen

1.693,73

5.081,20

1.524.358,80

33.054,45

99.163,34

29.749.000,95

Totaal

Aantallen en dimensies

Op grond van deze resultaten is onderzocht waar deze schermen
moeten worden geplaatst en welke de benodigde dimensies zijn.
Dit levert het overzicht op van Tabel 17.

19

Gemeente

de

Uit Tabel 16 blijkt, dat deze schermen wel degelijk effectief zijn.
Uitgezonderd voor de twee locaties (M5 en M6), waar geen
scherm is voorzien, komen de berekende waarden met scherm
alle tenminste 13 dB(A) lager uit.

3.2.2

Tabel 17: Benodigde hoeveelheid schermen per gemeente

3.2.3

Conclusies
milderende
spoorweggeluid

maatregelen

De geluidsbelasting t.g.v. de intensiteitsverandering van het
aantal treinen zal in vergelijking met de bestaande
geluidsbelasting aanzienlijk toenemen, wanneer geen milderende
maatregelen worden genomen. De richtwaarden volgens het
ontwerp-KB 1991 zullen quasi overal overschreden worden. Ook
de maximale waarden zullen nabij verschillende woningen

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

15/02/2010

overschreden worden, dit voor zowel de dag- als nachtperiode.
Wanneer langs het tracé geluidsschermen worden geplaatst zal
de
geluidsbelasting
t.g.v.
het
spoorlawaai
aanzienlijk
gereduceerd kunnen worden t.h.v. de eerstelijns bebouwing. Bij
een schermhoogte van 3 m boven maaiveld ligt de berekende
geluidsbelasting ruim 13 dB(A) lager. Op de meeste plaatsen
worden daardoor immissies bereikt die onder de vooropgestelde
richtwaarde voor de dag- en nachtperiode volgens het Ontwerp
KB ‟91 blijven of ze licht overschrijden.
De secundaire effecten die gepaard gaan met het plaatsen van
deze geluidsschermen zijn eerder beperkt:
Barrièrewerking
ten
aanzien
van
fauna
wordt
verwaarloosbaar geacht. De spoorweg vormt immers nu
reeds een barrière.
Landschappelijk gezien is er een visuele verstoring
mogelijk wanneer de schermen geplaatst worden in een
open landschap. De schermen worden echter voornamelijk
voorzien ter hoogte van woonkernen of woonclusters
zodat deze verstoring beperkt zal zijn.

3.3

Bronmaatregelen trillinghinder

Om de trillinghinder te verminderen zijn maatregelen aan de
bron het meest effectief en in de praktijk ook de enig toepasbare,
want maatregelen in het overdrachtsgebied of bij de ontvanger
zijn bij bestaande situaties meestal erg duur. De trillingen
worden veroorzaakt door oneffenheden in het loopvlak van de
wielen op de rails en deze trillingen worden via de bovenbouw
(railstaaf, railschoen, dwarsligger) overgedragen aan het
ballastbed en gaan zo de grond in.

Eindrapport

In het Analyserapport is uitgebreid ingegaan op ontstaan, aard
en overdracht van trillingen en mogelijke maatregelen. Hieronder
willen we enkele zaken herhalen, die voor het tot stand komen
van het wensenpakket belangrijk zijn.
De toestand van het wiel-rail kontaktoppervlak is dus
determinerend. Het railoppervlak dient voldoende "glad" te zijn
qua ruwheid en mag geen putten vertonen. Tevens dienen
overgangen of voegen in de rails zo veel mogelijk vermeden te
worden. Dit is ook van toepassing op de wielen van het rollend
materieel. Lokale wieldefecten (zoals vlakke wielbanden) zijn niet
toegelaten. Tijdig onderhoud van de sporen en van de wielen van
het rollend materieel is dus van groot belang. Infrabel is
verantwoordelijk voor het eerste, het tweede ligt bij de eigenaars
van het materieel, de operatoren.
Men kan overwegen om de spooroplegging ook meer
trillingsisolerend maken. Deze maatregel voorziet in een meer
elastische spooroplegging (zeg "zwevende bedding"). Er bestaan
verende railschoenen, die tegenwoordig algemeen worden
toegepast en ook verende dwarsliggers, waardoor een deel van
de trillingen worden opgevangen en niet doorgegeven aan de
ondergrond. Van Infrabel kan worden verwacht dat zij het
onderhoud van de sporen regelmatig uitvoert en bij vervanging
van de bovenbouw de nieuwste trillingreducerende materialen en
technieken toepast.

3.4

Vermindering barrièrewerking

De barrièrewerking van de spoorweg wordt vergroot door de
langere sluitingstijden van de overwegen in de wegen die de lijn
kruisen. Dit kan worden aangepakt door de spoorweg en de weg
ongelijkgronds te laten kruisen. Daarbij zijn in principe twee
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mogelijkheden: het verhogen of verdiepen van het spoor
enerzijds en het omhoog of omlaag brengen van de kruisende
weg anderzijds. Beide opties worden hierna in aparte paragrafen
besproken.
Ophogen of verdiepen van de spoorweg zijn mogelijkheden om
de barrièrewerking van de spoorweg op te heffen. Daardoor kan
immers het maaiveld vrij gemaakt worden voor circulatie van
andere verkeerssoorten, zoals voetgangers, fietsers, auto‟s en
schepen. Om deze mogelijkheid te kunnen benutten, is wel een
minimum hoogteverschil nodig, die afhankelijk van de benodigde
vrije hoogte voor het onderste vervoersysteem en de
constructiehoogte voor de overspanning. Bij vaarwegen komt
daar nog de benodigde diepte voor het scheepvaartverkeer bij,
als dit het bovenste verkeerssysteem is.
Het ligt dus voor de hand om het systeem dat de minste vrije
hoogte vraagt, langs onder te laten passeren, maar dit is niet
altijd mogelijk of de gunstigste oplossing, gezien de situatie.
Daarbij komt dat men ook rekening moet houden met de
hellingen die nodig zijn om de juiste hoogte te bereiken en deze
verschillen ook per vervoerssysteem. Bij het wegverkeer is de
fietser de meest kritische en bij het spoorsysteem is het het
goederenvervoer welke het meest gevoelig is voor (te) steile
hellingen.
Om een voorbeeld te geven, waarbij het maaiveld als
uitgangsbasis voor een kruising tussen een weg en een spoorweg
wordt gekozen:

echter bij die hoogte 3,33%, dus de lengte wordt 225
meter20.
Om de spoorweg over de weg te krijgen, moet deze slechts
ca. 6,5 meter stijgen, met een helling van 0,6% geeft dit
hellingen van 1.083 meter.21
Het zijn vooral de lange hellingen in een spoorweg die ruimtelijk
problemen geven, want voordat het nodige hoogteverschil is
bereikt, kan er niet op maaiveld gekruist worden. Anderzijds zijn
de (kortere) hellingen in een wegtracé dikwijls ook niet gewenst,
als de weg deel uitmaakt van een kern en er aan de weg
bebouwing ligt, die vanaf die weg moet worden ontsloten.
Dikwijls is er geen ruimte voor parallelle ontsluitingssystemen.
In
het
rapport
Actieplanfase
zijn
de
verschillende
(on)mogelijkheden per situatie in beeld gebracht en beoordeeld,
voor zover ze technisch uitvoerbaar zouden kunnen zijn. Welke
maatregelen uiteindelijk de voorkeur genieten en zullen worden
gekozen, is het resultaat van een proces, dat met dit rapport is
opgestart. De voorkeuren van de gemeentes komen in hoofdstuk
5 aan de orde.

3.4.1

Ophoging of verdieping kruisende wegen

De eerste optie om een spoorweg ongelijkgronds te kruisen,
bestaat erin om het niveau van de spoorweg te behouden en het
niveau van kruisende weg te wijzigen. In principe zijn er hier
twee mogelijkheden: het ondertunnelen of het overbruggen van
de spoorweg.

Om de weg over de spoorweg te krijgen, moet de weg ca. 7,5
meter stijgen; met een helling van gemiddeld 8% geeft dat
opritten van 94 meter, voor fietsers is de maximum helling
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20

Voor uitleg over de berekening van hellingen voor fietsers, zie §3.4.1

21

Voor uitleg over de berekening van hellingen voor spoorwegen, zie §3.4.2
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3.4.1.1 Tunnel
Bij een tunnel wordt de rijbaan onder de spoorweg gebracht.
Hierbij wordt aangenomen dat de vrije hoogte 5 meter bedraagt.
Met een dikte van de draagconstructie van 1m betekent dit dat
het wegdek zich ongeveer 6m onder het maaiveld bevindt. De
lengte van de effectieve ondertunneling is afhankelijk van de
hoek tussen de spoorweg en de kruisende weg alsook de
aanwezigheid van ventwegen of naburige kruisende wegen.
Voornamelijk de hellingen zijn bepalend voor het totale
ruimtebeslag van de tunnel. Hierbij wordt uitgegaan van een
gemiddelde hellingsgraad van 4%. Bij lagere snelheidsregimes
(50km/u) kan de maximale hellingsgraad oplopen tot 6% maar
rekening houdend met de noodzakelijke krommingen is een
gemiddelde hellingsgraad van 4% plausibel. Om een diepte te
realiseren van 6m is bijgevolg een afstand van 150m
noodzakelijk aan weerszijden van de tunnelkoker.
In het Vademecum Fietsvoorzieningen staan eveneens richtlijnen
voor fietshellingen. Volgens het vademecum is de maximum
hellingsgraad afhankelijk van de hoogte 22. Dit zou betekenen dat
de lengte van de helling 180m moet bedragen. Echter door
verschillende dieptes te hanteren voor het auto- en het
fietsersgedeelte is een hellingsafstand van 150m ruim voldoende,
want de nodige vrije hoogte voor fietsers is slechts 2,50 meter.
De breedte van de tunnel geschikt voor twee rijrichtingen met
voetgangers en fietsvoorzieningen bedraagt minimaal 15m (3m
per rijstrook, 1,75m voor fietsvoorzieningen, 1,75m voor
voetgangersvoorzieningen
en
1m
constructie
en
scheidingsruimte).
Indien
het
een
tunnel
enkel
voor
22

Bron: Vademecum Fietsvoorzieningen (versie Mei 2008), p68: grenswaarde
(van de helling) = 1 : (5 x h), dus bij h = 6m is L => 6 x (5 x 6) = 180m.
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gemotoriseerd verkeer betreft, zal de breedte ongeveer 9m
bedragen (3m per rijstrook, 0,5m buffer, 1m constructiebreedte).
Indien er bebouwing aanwezig is in de omgeving van de helling
waarvan de bereikbaarheid gegarandeerd moet blijven, moeten
bijkomende ventwegen voorzien worden op maaiveldniveau.
Gelet op een ventweg met gemengd verkeer (2,8m), een
bufferstrook (0,5m) en een voetpad (1,7m) betekent dit een
totale breedte van ongeveer 25m (combinatie: ventweg (5m) –
tunnel (15m) –ventweg (5m)).
3.4.1.2 Fly over
Met een fly-over oplossing wordt de rijbaan ten opzichte van de
het maaiveld en de spoorweg verhoogd om zo een
ongelijkvloerse kruising te realiseren. De benodigde hoogte ten
opzichte van de spoorweg bedraagt ongeveer 6 meter. Rekening
houdend met de dikte van de brugconstructie betekent dit een
totale hoogte van ongeveer 7m ten opzichte van het maaiveld.
Met een gemiddelde hellingsgraad van 4% betekent dit een
benodigde afstand van 2x 175m om de stijgende en dalende
helling te realiseren.
Volgens het fietsvademecum mag de hellingsgraad bij deze
hoogte echter slechts 1/35 bedragen. Dit zou betekenen dat de
lengte van de helling op minstens 245m komt. Dit is aanzienlijk
langer dan de hiervoor vermelde 150m. Omdat de fietser
uiteraard op dezelfde hoogte moet kruisen als de auto, is de
hellinglengte voor de fietser hier wel bepalend.
Wat de benodigde breedte betreft, blijven de assumpties voor het
tunnelalternatief ook voor een fly-over geldig. Dit betekent een
minimale breedte van 15m voor een brug met fiets- en
voetgangersvoorzieningen. Indien ventwegen noodzakelijk zijn,
neemt de benodigde breedte toe.
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Gelet op het grotere ruimtebeslag van een fly-over ten opzichte
van een tunnel is het brugalternatief niet specifiek voor elke
overweglocatie onderzocht. Indien er onvoldoende ruimte is voor
een tunnel, zal een fly-over eveneens niet mogelijk zijn. Bij
mogelijke omleidingsvarianten kunnen zowel een tunnel als flyover beschouwd worden, afhankelijk van de beschikbare ruimte
en de hoogterelatie tussen de spoorweg en de weg ter hoogte
van de kruising.

3.4.2

gesteld worden, dat hoe minder ruimte er beschikbaar is, hoe
groter de complexiteit van de aanleg / vervanging van de
spoorweg en hoe geavanceerder de toegepaste technieken. De
afweging die moet worden gemaakt tussen het creëren van meer
ruimte (lees: onteigening en eventueel afbraak van gebouwen)
en het toepassen van geavanceerde technieken, vergt een zeer
gedetailleerde studie van de (her)aanleg en valt dus ver buiten
het bereik van voorliggend rapport.

Ophoging of verdieping spoorweg

De keuze voor het ophogen of verdiepen van een spoorweg zal
pas worden gemaakt, als blijkt, dat met het ophogen of
verdiepen van de weg geen bevredigende resultaten worden
behaald, ofwel omdat de combinatie van veel (ongelijkgrondse)
kruisingen op korte afstand dit ook uit kostenoverwegingen
rechtvaardigt Er is dan ook in deze studie niet voor alle situaties
de mogelijkheid onderzocht de spoorlijn omhoog of omlaag te
brengen.
3.4.2.1 Ophoging spoorweg
Bij ophoging van een spoorweg kan de spoorlijn gelegd worden
op een aarden talud of op een door pijlers ondersteund viaduct.
Een spoorweg op talud is goedkoper te realiseren dan een
viaduct, maar neemt meer ruimte in (zie Afb. 14). Daarbij komt
dat een doorlopend viaduct nieuwe gebruiksmogelijkheden
schept voor de ruimte onder het viaduct en dat de ruimtelijke
relaties tussen de gebieden ter weerszijden van de spoorweg
maximaal worden hersteld. Ook hier zal in functie van de
ruimtelijke situatie een keuze of een combinatie gemaakt moeten
worden; dit is telkens specifiek aangegeven.
Hierbij speelt tevens het probleem van de exploitatiemogelijkheid
van de (huidige) spoorweg tijdens de werken. In principe kan
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Afb. 14: Viaduct of talud.

3.4.2.2 Verdieping spoorweg
Bij verdieping van de spoorweg zijn diverse dwarsprofielen
denkbaar. In Afb. 15 zijn een aantal varianten bijeen gebracht en
van een code voorzien, als hulpmiddel voor de communicatie.
Normaliter zal men bij verdiepen kiezen voor een volledig
verdiepte ligging, maar er zijn altijd overgangssegmenten tussen
het verdiepte tracé en een tracé op maaiveld nodig.
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Bij een ligging op maaiveld zijn gelijkgrondse kruisingen
(overwegen) mogelijk. Dit zal ook het geval zijn als de spoorweg
slechts weinig verhoogd of verdiept ligt t.o.v. maaiveld. Bij een
volledig verdiepte spoorlijn kan de weg in principe in
maaiveldligging kruisen. Bij een gedeeltelijk verdiepte spoorweg
is dit niet mogelijk, tenzij men de weg omhoog brengt. De
hellingen van de weg zullen uiteraard wel korter zijn dan in de
situatie dat de spoorweg op het maaiveld ligt.
Profiel v11 volstaat om een weg in maaiveldligging plaatselijk de
spoorweg te laten kruisen, terwijl v21 de situatie weergeeft,
waarbij de tunnelconstructie met aarde wordt afgedekt en het
maaiveld volledig kan worden gebruikt voor andere doeleinden.
Bij een geboorde tunnel zal deze echter dieper in de grond
komen te liggen. Bepalend zal daarbij onder meer zijn welke
funderingen en ondergrondse infrastructuur al in de ondergrond
aanwezig is.
De profielen vanaf m2, d12, d22,… tot m4 zijn varianten die
kunnen dienen om de hinder voor de omgeving te minimaliseren.
Ze dienen om de schermwerking te vergroten, om de spoorweg
landschappelijk in te kleden en bij overdekkingen (v12, d23 en
m4) tevens om de barrièrewerking op te heffen. Dit soort
ingrepen moet worden beschouwd als aanvullende maatregelen
bij de maatregelen die in dit rapport worden behandeld en zullen
kunnen worden gebruikt om effecten van tweede orde op te
heffen of te verminderen.
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Afb. 15: Diepteliggingen van de spoorweg t.o.v. het maaiveld.
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In een nieuwe situatie (aanleg van een nieuwe spoorlijn) is het
t.o.v. het maaiveld verhoogd of verdiept aanleggen meer evident
dan bij een bestaande, in gebruik zijnde, spoorlijn. Tijdens de
aanleg van het verhoogde of verdiepte spoor moet immers de
bestaande lijn in gebruik blijven. Dit kan worden gedaan door de
nieuwe spoorweg volledig naast de bedding van de bestaande
spoorweg te leggen, maar dit heeft zeker in doortochten weer
het bezwaar dat ruimtelijk veel schade wordt gedaan, particuliere
gronden moeten worden onteigend en soms gebouwen moeten
worden afgebroken.

Eindrapport

uitgegaan van een ligging in open tunnelbak, vanwege de laatst
genoemde twee argumenten.

Tegenwoordig
bestaan
er
een
nieuwe
techniek,
de
boorschildmethode, die de mogelijkheid heeft om de bestaande
situatie op het maaiveld intact te laten, door er een tunnel
onderdoor te boren. Deze techniek is echter veel duurder dan de
bouw van een tunnel volgens de meer traditionele methoden.
Welke techniek in welk geval moet worden gebruikt, vergt een
uitgebreide en gedetailleerd studiewerk dat de draagwijdte van
deze studie veruit overstijgt. In sommige van de onderzochte
maatregelen wordt ervan uitgegaan dat de boorschildmethode
moet worden toegepast; in dat geval is dat expliciet vermeld.
Het is echter niet altijd noodzakelijk om een (volledig) gesloten
tunnel toe te passen. Soms volstaat het spoor in een sleuf of
open tunnelbak te leggen. Uit kostenoverwegingen zal eerder
worden gedacht aan een sleuf met schuine taluds, maar uit
overwegingen
van
ruimtebesparing
en
effectiviteit
als
geluidsscherm zal men eerder verticale wanden overwegen, in
welk geval men spreekt over een open tunnelbak. Dwarsprofielen
van beide zijn opgenomen in Afb. 16. Uiteraard zijn mengvormen
en asymmetrische profielen (aan een zijde een keerwand, aan de
andere een talud) denkbaar. In deze studie wordt a priori

Afb. 16: Open tunnelbak of sleuf

3.4.3

Aandachtspunten bij ingrepen

Zowel het ophogen of verdiepen van kruisende wegen of
spoorwegen, als het aanleggen van een nieuwe (spoor)weg als
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omleiding gaan gepaard met effecten die eigen zijn aan het type
constructie.
Wanneer wordt geopteerd voor een verdieping van de
(spoor)weg dient er te worden bemaald. Bemaling van het
grondwater kan secundaire effecten veroorzaken (verdroging van
de bodem, onrechtstreeks biotoopverlies, zetting) die in rekening
moeten worden gebracht. De reikwijdte van deze effecten hangt
af van de doorlatendheid van de bodem en de gewenste
grondwaterstandverlaging.
Tijdens het uitvoeren van graafwerken kan er een verstoring van
het archeologisch erfgoed optreden. Indien hierbij een goed
wordt aangetroffen, waarvan men kan vermoeden dat het een
archeologisch monument betreft, moet hiervan binnen de 3
dagen aangifte gedaan worden aan het Vlaamse Instituut voor
het Onroerend Erfgoed, VIOE. De gevonden archeologische
monumenten moeten tot de tiende dag na de melding in
onveranderde toestand bewaard blijven, beschermd worden
tegen beschadiging of vernietiging en toegankelijk gesteld
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worden voor onderzoek door het VIOE zonder recht op
schadevergoeding. De nodige tijd en middelen moeten hiervoor
voorzien worden door de bouwheer.
Door het ophogen van de kruisende weg, zal een visuele barrière
ontstaan in het landschap. Om deze visuele verstoring te
beperken, dient men steeds voldoende aandacht te schenken aan
de inpasbaarheid van de constructie in het landschap.
Zowel bij bovengrondse als ondergrondse constructies kan het
noodzakelijk zijn ontbossingen uit te voeren. Indien dit zo is,
dienen deze (financieel of in natura) gecompenseerd te worden
volgens het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering
tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van
ontbossen en ontheffing van het verbod op ontbossing. Indien
individuele bomen gekapt worden dient men hiervoor over een
kapvergunning te beschikken.
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4. ALGEMENE MAATREGELEN
Tabel 18: Overzicht algemene maatregelen

code
Alg_el01
Alg_pve01
Alg_dsp01
Alg_dsp02
Alg_geh01
Alg_trh01

gemeente
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen

type vlgnr
omschrijving
el
1 volledige elektrificatie van de IJzeren Rijn
pve
1 verbetering van het aanbod personenvervoer in de Kempen
dsp
1 aanleg 2 km bijkomend dubbelspoor Mol - Balen-Wpln
dsp
2 aanleg 9,8 km bijkomend dubbelspoor Mol - Balen-Wpln
Geh
1 maatregelen ter vermindering van de geluidhinder
trh
1 bronmaatregelen ter vermindering van de trillinghinder

Een aantal maatregelen die als randvoorwaarden voor de
reactivering van de IJzeren Rijn worden naar voor geschoven, is
van toepassing op de gehele spoorlijn of het buiten het
studiegebied gelegen gedeelte daarvan, maar heeft effect op de
gehele lijn. Deze maatregelen worden daarom eerst behandeld in
dit hoofdstuk.

4.1.1

Elektrificatie van de spoorlijn

De elektrificatie van de gehele spoorlijn, dus niet slechts het
binnen deze studie gelegen gedeelte, is een belangrijke en
noodzakelijke voorwaarde om de negatieve gevolgen van de
reactivering van de IJzeren Rijn te verminderen. Indien het
traject tussen het station van Herentals en het station van Weert
onder draad wordt gebracht, dan zal het mogelijk zijn de
internationale goederentreinen met meerspanningslocomotieven

te trekken en kan de uitstoot van uitlaatgassen van de
dieselmotoren gevoelig verminderen.
Wij zijn ons ervan bewust dat het onder draad brengen van de
lijn de inzet van dieseltractie niet uitsluit. Op de Montzenroute,
die volledig geëlektrificeerd is, wordt nog een belangrijk deel van
de goederentrafiek met dieseltractie gereden en dat zal op de
IJzeren Rijn niet anders zijn, maar het is heel belangrijk dat de
keuze voor elektrische tractie in ieder geval kan worden
gemaakt.

4.1.2

Optimalisatie van het personenvervoer

Voor de gemeenten is de reactivering van de IJzeren Rijn maar
aanvaardbaar, als er ook inspanningen worden geleverd die een
verbetering van het personenvervoer op de lijn beogen. Dit houdt
onder meer het volgende in:
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Verhoging van de goederentrafieken mag het bestaande
aanbod voor het personenvervoer niet belemmeren en moet
ruimte bieden voor een eventuele uitbreiding ervan.
NMBS-reizigers heeft een studie gedaan naar het potentieel
voor personenvervoer op de Kempense lijnen (lijn 15 en 19)
en is tot de vaststelling gekomen dat er voldoende potentieel
is om het aanbod op deze lijnen te verhogen.
In concreto betekent het door NMBS-reizigers gepresenteerde
aanbod23 een halfuurdienst op het traject Herentals – Mol, het
traject Mol – Neerpelt en het traject Mol – Hasselt.
Ook de bij deze studie betrokken gemeenten zijn vragende
partij
voor
de
verbetering
van
het
aanbod
aan
personenvervoer en steunen dan ook elk initiatief dat NMBSreizigers in die richting onderneemt.

Verlengen van het dubbelspoortraject over 2 km in westelijke
richting: hierdoor kan niet alleen de gewenste halfuurcadans
in het personenvervoer worden bereikt, maar het schept
tevens meer flexibiliteit voor de afhandeling van de
goederentrafieken.
Volledig verdubbelen van het spoortraject Mol – Neerpelt: dit
neemt niet alleen de capaciteitsbeperkingen van het
enkelspoor volledig weg, maar verhoogt tevens de
verkeersveiligheid op de spoorlijn, omdat iedere richting dan
zijn eigen spoor heeft. Het betreft hier een bijkomend traject
van circa 9,8 km.

Deze verbetering van het aanbod in het personenvervoer wordt
dan ook als algemene maatregel in het wensenpakket
opgenomen.

Er is door de projectgroep voor gekozen de maatregel van de
verdubbeling van het gehele spoortraject Mol – Neerpelt als
algemene maatregel in het wensenpakket op te nemen, te meer
daar deze maatregel noodzakelijk is om het door NMBS-reizigers
voorgestelde halfuursaanbod te realiseren.

4.1.3

4.1.4

Spoorverdubbeling

Teneinde de tussen Nederland en België overeengekomen
capaciteit van 72 goederentreinen per dag te kunnen
verwezenlijken, heeft Infrabel besloten om op het traject tussen
Balen – Werkplaatsen en Neerpelt een tweede spoor bij te
leggen. Uit de analyse is gebleken, dat deze spoorverdubbeling
weliswaar de capaciteitsuitbreiding voor het goederenverkeer ten
goede komt, maar niet volstaat om het personenvervoer tussen
Mol en Neerpelt op een halfuursfrequentie te brengen.
Er staan dan twee mogelijkheden open:
23

Dit voorstel werd gedaan door de heer Sabin S‟heeren, directeur-generaal
NMBS Directie Reizigers Nationaal, tijdens zijn presentatie “Toekomstvisie
spooraanbod Kempen”, op 17 juni 2009 aan het Streekplatform Noord-Limburg.
Het betreft een visie voor de lange termijn. Dit werd op 26 jan. 2010 mondeling
bevestigd door mevr. Anita Rombouts, medewerkster van NMBS-reizigers.
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Maatregelen geluidhinder

Het onderzoek naar de geluidhinder heeft aangetoond, dat al in
de bestaande situatie er verscheidene plaatsen zijn, waar het
spoorweglawaai te hoog is en dat dit in de toekomstige situatie
nog erger wordt. Als algemene maatregel neemt de projectgroep
van deze studie dan ook op dat Infrabel inspanningen doet die in
haar vermogen liggen, om deze hinder maximaal te verminderen.
Dit houdt in dat zij de nodige bronmaatregelen neemt, zoals
geluiddempende oplegging van de spoorstaven, en tevens de
nodige maatregelen, hetzij in het overdrachtsgebied, hetzij bij de
ontvanger, zodat een aanvaardbaar laag geluidniveau binnen de
woning of andere verblijfsruimte wordt verzekerd.
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Een type van beschermingsmaatregelen is het plaatsen van
schermen, welke tevens bij de maatregelen per gemeente
worden opgenomen. Deze maatregel wordt opgenomen voor alle
situaties, waarin deze schermen onvoldoende of niet toepasbaar
zijn en voor zover ze in deze studie niet zijn voorzien, maar bij
de verdere uitwerking toch nodig blijken te zijn.

4.1.5

Bronmaatregelen trillinghinder

Uit het onderzoek naar trillinghinder is gebleken, dat het aantal
gehinderde gebouwen langs de spoorlijn ten gevolge van de
reactivering van de IJzeren Rijn zal verdubbelen 24 . Met de
huidige technologieën kan deze trillinghinder echter gevoelig
worden teruggebracht. Wij vragen dan ook, dat bij de
vernieuwing van de bovenbouw van de spoorweg de nieuwste
technologieën worden toegepast, zodat de trillinghinder tot een
minimum zal worden beperkt.

4.2
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Olen schaart zich achter de algemene maatregelen in hun
geheel.25
Balen kiest voor de volgende algemene maatregelen:
Alg_01 volledige elektrificatie
Alg_pst01 Potentieelstudie personenvervoer
Alg_dsp02 Aanleg 9,8km bijkomend dubbelspoor
Bij de bespreking in Balen werd niet alleen de grotere flexibiliteit
in exploitatie, maar vooral ook de grotere bedrijfszekerheid en –
veiligheid van volledig dubbelspoor benadrukt.
In de projectgroep van 11 december 2009 hebben overigens alle
gemeenten zich unaniem achter het bovenvermelde pakket
geschaard en is besloten de maatregelen tegen geluidhinder
tevens als algemene maatregel op te nemen (zie §4.1.4).

Voorkeuren gemeentes

Hieronder worden de voorkeuren van de gemeentes m.b.t. de
algemene maatregelen weergegeven, zoals ze bij hun
standpuntbepaling in november 2009 aan het studiebureau zijn
meegedeeld. Zie hiervoor tevens de correspondentie in bijlage.
Nijlen ondersteunt de elektrificatie (code Alg_el01), omdat dit
zal leiden tot minder trilling, minder lawaai en minder
uitlaatgassen.

24

Zie Tabel 13 op blz. 32.

25
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5. MAATREGELEN PER GEMEENTE
Bij de maatregelen per gemeente is in de tweede fase getracht
de verschillende pakketten zodanig samen te stellen, dat een zo
breed mogelijk scala aan effecten wordt bereikt. Zo zal de aanleg
van hoog spoor in een kern altijd worden gecombineerd met het
plaatsen van geluidschermen, terwijl dat laatste natuurlijk niet
het geval is bij ondertunneling, waar deze maatregel op zichzelf
al voldoende geluidverminderend effect zal sorteren.
Op basis van het rapport Actieplanfase heeft elke gemeente een
selectie gemaakt uit de voorgestelde pakketten. Deze voorkeuren
zijn aan het studiebureau kenbaar gemaakt. In het onderhavige
rapport worden dan ook alleen deze maatregelen besproken,
waarvoor de gemeenten zich zelf hebben uitgesproken. Werden
deze maatregelen in het vorige rapport thematisch besproken, in
dit hoofdstuk worden ze per gemeente en dus in hun ruimtelijke
context samen besproken.
Er wordt verondersteld dat, mocht een bepaalde maatregel in de
toekomst verder worden uitgewerkt, deze uitwerking tevens een
diepgaande studie inhoudt naar de veronderstelde neveneffecten
(zoals geluidafscherming van een verdiept spoor) en effecten van
tweede orde, zoals de ruimtelijke impact en de (bijkomende)
barrièrewerking voor flora & fauna.

5.1

Nijlen

De gemeente Nijlen is de meest westelijke gemeente langs het
studietraject en ondervindt in de huidige situatie al veel hinder
t.g.v. de bestaande trafieken. Zowel in de kern Kessel-Station als
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in de kern Nijlen staat veel bebouwing op korte afstand van de
spoorlijn, waardoor in deze gemeente niet alleen zeer hoge
geluidsimmissies worden waargenomen (M1 en M2, zie Tabel
11), maar tevens veruit het hoogste aantal gebouwen binnen de
huidige hinderafstand voor trillingen per gemeente voorkomen
(125, zie Tabel 12). Ook de problematiek van de overwegen
behoort tot de meest prangende van de lijn. In de doortocht van
Nijlen liggen op 1 kilometer vier overwegen (OW42 – OW45),
waarvan OW43 Statiestraat-J.E. Claeslaan in de gewestweg N13
ligt en veel verkeer verwerkt. Vooral het aandeel vrachtverkeer
blijkt hier hoog te liggen, hetgeen de hinder voor de omgeving
nog maar doet toenemen.
In de Actieplanfase zijn dan ook diverse maatregelen onderzocht
om deze overweg te vervangen door een ongelijkgrondse
kruising. Het omlaag of omhoog brengen van de N13 levert
echter onoverkomelijke ruimtelijke problemen op en dit geldt
tevens voor de volgende overweg OW44 Bevelsesteenweg. Beide
liggen pal in het centrum van Nijlen en langs de toeleidende
wegen zijn vrijwel volledig gesloten straatwanden, waardoor een
niveauwijziging van deze wegen niet kan worden gecombineerd
met een goede ontsluiting van de aanliggende bebouwing.
Ook een omleiding van de N13 is onderzocht, maar dit verlegt de
ruimtelijke problemen naar elders. De gemeente heeft dan ook
het volgende standpunt ingenomen.
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Indien de IJzeren Rijn langs de gehele lijn 15 zal worden
gereactiveerd, dan kiest Nijlen in eerste instantie voor pakket
NN05
Tabel 19: Pakket Nn05: verdiept spoor in (bijna) ganse gemeente

code
Nn_otb02

gemeente
Nijlen

omschrijving
verdiept spoor doortocht Kessel en
Nijlen
(verlenging verdiept spoor Lier)

De maatregel Nn_otb02 26 sluit aan op de verdieping van de
spoorlijn, zoals deze in de gemeente Lier zou zijn voorzien 27 .
Indien dit niet het geval zou zijn, dan gaat Nijlen voor pakket
Nn04.
Dit pakket is voor de gemeente op termijn onvoldoende, zeker
voor de doortocht van Kessel-station. Kessel-station is een
complexe situatie aangezien huidige spoorwegovergang te dicht
tegen het kruispunt van de Torenvenstraat met de
Emblemsesteenweg ligt en dit zorgt voor verkeersproblemen.
De andere
ongewenst.

pakketten

uit

het

rapport

Actieplanfase

zijn

26

Deze en alle volgende maatregelen, welke in dit rapport zijn opgenomen,
worden in detail beschreven in bijlage.
27

De burgemeester van Nijlen deelde in de projectteamvergadering van 4
september 2009, dat hij had vernomen dat er dergelijke plannen zijn.
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Tabel 20: Pakket Nn04: schermen in Kessel, gesloten tunnel in Nijlen

code
Nn_gs01

gemeente
Nijlen

Nn_gt01

Nijlen

5.2

omschrijving
geluidsschermen in de doortocht van
Kessel-Station
gesloten spoortunnel doortocht Nijlen

Grobbendonk

Het college heeft in zitting van 14/12 zich gebogen over het
maatregelenpakket dat in het rapport is opgenomen en wenst de
volgende zaken te laten opnemen.

5.2.1

Algemene maatregelen:

Het college gaat akkoord met de opgenomen maatregelen, maar
wenst daar de volgende maatregelen aan toe te voegen:
alg mtrg 01:
spoormateriaal BBT bovenbouw onder spoor:
trillingsreductie door verende bilzen
alg mtrg 02: spoormateriaal BBT bovenbouw tussen spoor:
geluidsreducerende overgangsblokken tussen de sporen
alg mtrg 03: spoormateriaal BBT onderhoud
voldoende onderhoud om geluid en trilling reductie

bovenbouw:

In de projectgroepvergadering van 11 december was echter al
beslist om één algemene maatregel ter bestrijding van
trillinghinder op te nemen, welke niet ingaat op de technische
details, zie §4.1.5. Deze maatregel houdt impliciet de hier
voorgestelde drie maatregelen in, maar houdt tevens de
mogelijkheid open andere, wellicht nu nog onbekende,
technieken toe te passen om de trillinghinder te reduceren.
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Maatregelen gemeente Grobbendonk

De gemeente aanvaardt het pakket dat het studiebureau in de
actieplanfase heeft voorgesteld, maar voegt daar expliciet de
maatregel Gk_bb01 aan toe, hetgeen leidt tot het in
weergegeven maatregelenpakket.
Tabel 21: Pakket Gk01: schermen en bovenbouw

code

gemeente

omschrijving
geluidsschermen in de doortocht van
Gk_gs01 Grobbendonk
Bouwel
Gk_bb01 Grobbendonk
Gk_tu01

geluids- en trillingsoverlast beperken
door aangepaste bovenbouw

Grobbendonk Ondertunneling Herenthoutsesteenweg

De gemeente expliciteert de maatregel Gk_bb01 door het
benoemen van de toepassing van twee concrete zaken: verende
liggers,
geluidsreducerende
overgangsblokken
tussen
spoorovergangen, zeker ter hoogte van overwegen.

5.3

Herentals

De stad Herentals vraagt in het eindrapport maatregelen op te
nemen
inzake
mildering
luchtvervuiling,
trillingshinder,
geluidshinder en barrièrewerking. Voor de ingebruikname van de
IJzeren Rijn moet er garantie geboden worden dat deze
verschillende vormen van hinder tot een aanvaardbaar niveau
kunnen worden gebracht, door het invoeren van deze milderende
maatregelen
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Volgende aandachtspunten wenst de stad mee te geven voor de
opmaak van het eindrapport:
1. Wat betreft de trillingshinder dient extra aandacht besteed
te worden aan het ziekenhuis van Herentals.
2. Volgende voorgestelde milderende maatregelen in het
rapport actieplanfase zijn ruimtelijk onaanvaardbaar:
a. tunnel N153 Poederleeseweg, variant A
b. omleiding Herentals-Noord, variant A
c. omleiding Herentals-Noord, variant B
3. Volgende combinaties van milderende maatregelen uit het
rapport actieplanfase dienen verder onderzocht te worden
naar technische en maatschappelijke haalbaarheid:
a. omleiding goederenspoor rond Herentals, via de
bestaande
lijn
L15,
gecombineerd
met
geluidsschermen bij het nieuwe tracé én
geluidsschermen in de doortocht van Herentals
b. hoog spoor in de doortocht van Herentals,
gecombineerd met geluidsschermen over gans het
tracé van de doortocht door Herentals
Het tracé van de omleiding goederenspoor komt ook op het
grondgebied van Olen. Het gemeentebestuur van Olen is
principieel akkoord met het traject 'Omleiding goederenspoor
rond Herentals' zoals opgenomen in dit document, indien
rekening wordt gehouden met:
Compensaties van het grondgebruik (algemeen) op het
grondgebied van Olen.
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Het feit dat de impact op het grondgebied van Olen tot
een minimum wordt beperkt en dat zo snel mogelijk wordt
aangesloten op het bestaande spoortracé.28

5.4

Olen

De gemeente Olen gaat voor het pakket On02 (zie Tabel 22),
waarbij men aandringt op een zo spoedig mogelijke uitvoering
van de voetgangers- en fietserstunnel aan het station van Olen
(maatregel On_tu04); deze tunnel moet ook rechtstreeks
aansluiting geven aan het perron aan de noordzijde.
Tabel 22: Pakket On02: schermen en twee tunnels

code

gemeente

omschrijving

On_gs01 Olen

geluidsschermen in de doortocht van
Olen

On_tu01 Olen

ondertunneling Gestelstraat Olen

On_tu04 Olen

voetgangers- en fietstunnel station Olen

Vervolgens wil het college meewerken aan de omleiding van het
goederenspoor rond Herentals (Hs_oml01) op voorwaarde van
minimaal ruimtebeslag en versnippering. Het gebied rond Doffen
en Gerheeze wensen zij zoveel mogelijk intact te laten. Olen is
als gevolg van de aanwezige infrastructuur al in hoge mate
versnipperd. Deze medewerking van Olen is nodig, omdat het
goederenspoor, in de opgenomen maatregel (HS_oml01), op het
grondgebied van Olen aansluit op de bestaande lijn 15.

28

5.5
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Geel

Het schepencollege van de stad Geel heeft in zitting van 26
oktober 2009 een standpunt ingenomen en dit bij brief d.d.
28/10/09 aan IOK medegedeeld. De keuze van het college komt
neer op pakket Gl05 (Tabel 23), zij het met een gewijzigde versie
van maatregel Gl_otb02.
Tabel 23: Pakket Gl05: Lange open tunnelbak/sleuf

code

gemeente

Gl_otb02 Geel

omschrijving
open tunnelbak doortocht Geel (lang)

In de versie, als opgenomen in het Actieplanrapport, begint de
verdieping van de spoorlijn juist ten oosten van OW 94, waardoor
deze (uitsluitend voor de passage van voetgangers, fietsers en
landbouwverkeer) kan behouden blijven. De (volwaardige) OW93
Rauwelkoven moet hierdoor echter verdwijnen, want de spoorlijn
is hier slechts gedeeltelijk verdiept. Het college hecht echter aan
de mogelijkheid iets ten oosten van deze laatste overweg,
ongeveer ter hoogte van Valkenborch een nieuwe overbrugging
te maken, welke de af te schaffen OW93 kan vervangen. Hiertoe
is een nieuwe variant ontwikkeld, Gl_otb03 (technisch fiche en
afbeelding in bijlage). Daardoor komt OW94 alsnog te vervallen,
maar de mogelijkheid bestaat nu ter hoogte van Valkenborch een
brug te maken tussen Kwakkelberg en Groenstraat, zonder dat
daarvoor de weg wezenlijk moet worden opgehoogd.

Zie brief gemeentebestuur Olen dd 2 feb. 2010 in bijlage.
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Mol

5.7

Het college gaat akkoord met het advies (open tunnelbak) mits
er gezocht wordt naar een oplossing voor de mobiliteit tussen de
bestaande wijken aan beide zijden van de spoorweg vanwege het
afschaffen van de overweg Schoolstraat-Vinkenstraat 29 . Deze
route is onder andere van belang omdat er zich aan beide zijden
van de spoorweg scholen bevinden.

Balen

Op 12 november 2009 zijn de maatregelen, opgenomen in de
studie, op het college besproken. Het college kiest voor Pakket
BN03
Tabel 25: Pakket BN03: schermen, Bankei en Postelweg

code
Tabel 24: Uitgebreid pakket Ml03: open tunnelbak

code
Ml_otb01
Ml_fo01

gemeente
omschrijving
Mol
open tunnelbak doortocht Mol
Mol
overbrugging (fly-over) Schoolstraat

gemeente

omschrijving

Bn_gs01

Balen

geluidsschermen in de doortocht van
Balen (Berkebossen en Bankei)

Bn_tu01

Balen

verbreding van de ondertunneling Bankei

Bn_tu02

Balen

ondertunneling Postelweg Balen, variant
2

Bn_tu03

Balen

fietserstunnel Postelweg Balen

Het pakket Ml03 is in die zin uitgebreid, door de toevoeging van
een (nieuwe) maatregel Ml_fo01. NB In de maatregel Ml_otb01
zijn de vervanging van de overwegen OW81 Martelarenstraat –
Hofstede, OW80 Sint Apollonialaan, OW79 Statiestraat, OW78
Ginderbuiten en OW77 Gompelbaan (afbuigende lijn 15 naar
Leopoldsburg) impliciet meegenomen. Behalve laatstgenoemde
liggen de brugdekken van deze ongelijkgrondse kruisingen min of
meer in maaiveld. Het brugdek van Gompelbaan moet minder
dan een meter stijgen. Het brugdek van de Schoolstraat kan in
de laatste versie ook op ongeveer op maaiveldniveau worden
gerealiseerd.

29

In de laatste versie van Ml_otb01 is de overbrugging Ml_fo01 in feite
geïntegreerd.
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6. BESLUIT
De spoorlijnen 15 Lier – Mol en 19 Mol – Neerpelt maken deel uit
van de historische IJzeren Rijn, de spoorverbinding van
Antwerpen met het Duitse Ruhrgebiet. Als internationale
verbinding heeft de spoorlijn zijn betekenis verloren, maar de
lijnen in studie spelen wel een rol in het nationale spoorwegnet
van België en zijn belangrijk voor de regionale ontsluiting.
Infrabel voorziet binnenkort de reactivering van de IJzeren Rijn,
hetgeen betekent dat er aanvankelijk 5 internationale
goederentreinen per etmaal op de (te vernieuwen) IJzeren Rijn
gaan rijden tussen België en Duitsland en dat dit gaandeweg zal
worden uitgebreid tot maximaal 72 in het jaar 2030.
Onderhavige
studie
onderzoekt
een
aantal
mogelijke
maatschappelijke en milieugevolgen van deze reactivering en
draagt voorstellen voor maatregelen aan, welke de negatieve
effecten van zowel de huidige als de toekomstige exploitatie
zoveel als mogelijk moeten beperken.
In de Analysefases zijn een aantal thema‟s onderzocht en komen
we tot de bevinding, dat:
de door Infrabel geplande infrastructurele maatregelen
volstaan voor de uitbreiding van de trafieken met de
geplande 72 internationale goederentreinen, maar dat ze
onvoldoende zijn voor een bijkomende verhoging van de
frequentie van het personenvervoer op uurbasis;
er in de huidige situatie sprake is van een aantal
overwegen, waar ten gevolge van lange sluitingstijden in
de spitsuren onaanvaardbaar lange wachtrijen ontstaan
Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

en dat deze bij volledige reactivering nog langer worden
en er bijkomende overwegen zijn, waar de wachtrijen
onaanvaardbaar lang worden;
door het ontbreken van een volledige elektrificatie van de
lijn de bijkomende treinen volledig met dieseltractie moet
worden gereden, hetgeen een verhoogde emissie van
schadelijke stoffen met zich meebrengt;
dat ook de emissies door het wegverkeer in de wachtrijen
aan
de
overwegen
toenemen
en
bijgevolg
de
luchtkwaliteit ter plaatse verslechtert;
dat de situatie voor fauna en flora en het landschap niet
significant achteruit gaat, zolang er geen sprake is van
(grootschalige) infrastructurele ingrepen;
er op vlak van spoorweglawaai in de huidige situatie al
sprake is van te hoge immissies op woningen in de directe
omgeving van de spoorlijn en deze immissies door de
reactivering gevoelig toenemen;
er op vlak van trillinghinder de hinderafstand t.g.v. de
bijkomende treinen uitbreidt en het aantal gehinderde
gebouwen hierdoor verdubbelt;
de externe veiligheid langs de lijn t.g.v. het te verwachten
bijkomend vervoer van gevaarlijke stoffen weliswaar zal
afnemen,
maar
dat
dit
nog
ruim
binnen
de
veiligheidsnormen blijft;
de aantasting van de concurrentiepositie van de
handelskernen t.g.v. de grotere barrièrewerking van de
overwegen niet significant is.
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De grote knelpunten van de reactivering zijn dan ook
geluidhinder, trillinghinder en de barrièrewerking van de
spoorweg voor het wegverkeer. Voor de voorkoming of
vermindering van trillinghinder bestaan moderne technieken die
bij vervanging van de bovenbouw van het spoor kunnen worden
toegepast. Het onderzoek in de tweede fase heeft zich dan ook
vooral gericht op het vinden van mogelijke maatregelen ter
voorkoming of vermindering van het spoorweglawaai en het
vinden van mogelijkheden van ongelijkgrondse kruisingen ter
vervanging van de overwegen met de grootste barrièrewerking.
Het eerste onderzoek heeft uitgewezen, dat de geluidhinder
effectief kan worden bestreden met geluidschermen op 4,50
meter uit de as van het dichtst bij liggende spoor en met een
hoogte van 3 meter. In totaal is daarvoor een lengte van
33.054,45 meter scherm nodig30 en de kostprijs wordt geraamd
op ca. 30 mio Euro.
Het tweede onderzoek heeft geen universeel toepasbare
oplossing opgeleverd. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen
denkbaar, maar in sommige gevallen leiden zelfs die niet tot een
eenduidige
en
afdoende
maatregel
zonder
ongunstige
neveneffecten. Bovendien is de kostprijs van deze maatregelen in
dit stadium nog niet te ramen, omdat deze daarvoor nog verder
in detail moeten worden uitgewerkt.
De gemeentes hebben daarom voor de op hun grondgebied
voorkomende knelpunten de in dit stadium best denkbare
maatregel uitgekozen, soms met aangeven van een tweede of
zelfs een derde keuze. Deze worden, tezamen met de algemene

30
Dit is de som van de benodigde
spoor.
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lengtes aan elk van beide zijden van het

maatregelen die gelden voor de gehele spoorlijn, voorgesteld als
de randvoorwaarden voor hun loyale medewerking aan de
reactivering:
1.
2.
3.
4.
5.

volledige elektrificatie van de IJzeren Rijn;
verbeterd aanbod personenvervoer in de Kempen;
aanleg 9,8 km bijkomend dubbelspoor Mol - Balen-Wpln;
bronmaatregelen ter vermindering van de trillinghinder
geluidsschermen in de doortochten van alle kernen, voor
zover niet overbodig gemaakt door andere maatregelen;
6. verdieping van het spoor in de doortocht van KesselStation en Nijlen (eerste keuze) of alleen in Nijlen (tweede
keuze);
7. geluidsschermen en bronmaatregelen tegen geluid- en
trillinghinder in de doortocht van Bouwel in de gemeente
Grobbendonk, incl. aanleg van een onderdoorgang voor
de Herenthoutseweg;
8. hoog spoor in Herentals en omleiding goederenspoor rond
Herentals-Centrum met (extra) maatregelen tegen geluiden trillinghinder aan het ziekenhuis;
9. ondertunneling OW103 Gestelstraat in Olen;
10. voetgangers- en fietstunnel aan het station in Olen;
11. verdiept spoor in de doortocht van Geel;
12. open tunnelbak in de doortocht van Mol;
13. ondertunneling Postelweg in Balen;
14. verbreding ondertunneling Bankei in Balen.
Hoewel de gemeenten zich ervan bewust zijn, dat zij zich niet in
de positie bevinden om bij Infrabel de uitvoering van deze
maatregelen af te dwingen, is de ernst van de hinder, hetzij in de
toekomst, hetzij al in de huidige situatie, zodanig, dat de
noodzaak van het nemen van deze maatregelen evident is. Zij
nemen dan ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van hun
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bevolking op om aandacht te vragen voor hetgeen zij zien als
noodzakelijke randvoorwaarden bij de reactivering van de
IJzeren Rijn.
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7. BIJLAGEN
Overzicht van alle maatregelen (onderzocht in Actieplanfase en nadien aangevuld)
Standpunt gemeente Nijlen
Maatregelen in Nijlen; beschrijving en evaluatie
Standpunt gemeente Grobbendonk
Maatregelen in Grobbendonk; beschrijving en evaluatie
Standpunt gemeente Herentals
Maatregelen in Herentals; beschrijving en evaluatie
Standpunt gemeente Olen
Maatregelen in Olen; beschrijving en evaluatie
Standpunt gemeente Geel
Maatregelen in Geel; beschrijving en evaluatie
Standpunt gemeente Mol
Maatregelen in Mol; beschrijving en evaluatie
Standpunt gemeente Balen
Maatregelen in Balen; beschrijving en evaluatie
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Overzicht van milderende maatregelen
code
gemeente
omschrijving
Alg_el01 algemeen volledige elektrificatie van de IJzeren Rijn
Alg_pst01 algemeen potentieelstudie personenvervoer op 3 relatieniveaus
Alg_dsp01 algemeen aanleg 2km bijkomend dubbelspoor Mol - Balen-Wpln
Alg_dsp02 algemeen aanleg 9,8 km bijkomend dubbelspoor Mol - Balen-Wpln
Nn_gs01 Nijlen
geluidsschermen in de doortocht van Kessel-Station
Nn_gs02 Nijlen
geluidsschermen in de doortocht van Nijlen
Gk_gs01 Grobbendonk
geluidsschermen in de doortocht van Bouwel
Hs_gs01 Herentals geluidsschermen in de doortocht van Herentals
On_gs01 Olen
geluidsschermen in de doortocht van Olen
Gl_gs01 Geel
geluidsschermen in de doortocht van Geel
Ml_gs01 Mol
geluidsschermen in de doortocht van Mol
Bn_gs01 Balen
geluidsschermen in de doortocht van Balen
Nn_tu01 Nijlen
tunnel N13 J.E. Claeslaan
Nn_fo01 Nijlen
fly over N13 J.E. Claeslaan
Nn_tu02 Nijlen
tunnel Bevelsesteenweg
Nn_fo02 Nijlen
fly over Bevelsesteenweg
Nn_tr01 Nijlen
omleiding Nijlen-west
Nn_tr02 Nijlen
omleiding Nijlen-oost
Gk_tu01 Grobbendonk
Ondertunneling Herenthoutsesteenweg
Hs_tu01 Herentals tunnel Belgiëlaan
Hs_tu02 Herentals tunnel N153 Poederleeseweg, variant A
Hs_tu03 Herentals tunnel N153 Poederleeseweg, variant B
Hs_tu04 Herentals tunnel N153 Poederleeseweg, variant C
Hs_tu05 Herentals tunnel N123 Lichtaartseweg
Hs_tr01
Herentals omleiding Herentals-Noord, variant A
Hs_tr02
Herentals omleiding Herentals-Noord, variant B
Gl_tu01
Geel
tunnel N19 Dokter van de Perrestraat
Gl_tu02
Geel
tunnel N118 Logen
Gl_fo01
Geel
fly over N118 Logen
Gl_tr01
Geel
omleiding Ring Geel
Ml_tu01
Mol
tunnel Hofstede
Ml_tu02
Mol
tunnel N18 Statiestraat
Ml_tu03
Mol
tunnel Ginderbuiten - Rozenberg
Nn_gt01 Nijlen
gesloten spoortunnel doortocht Nijlen
Nn_otb01 Nijlen
open tunnelbak doortocht Nijlen
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pakket
1

2

3

4

Nn01
Nn01
Gk01
Hs01
On01
Gl01
Ml01
Bn01

Nn02
Nn02
Gk02
Hs02
On02
Gl02
Ml02
Bn02

Nn03

Nn04

Hs03

Hs04

Bn03

Ml04
Bn04

5

6

7

Hs05

Hs06

Hs07

Gl06

Gl07

Gl08

Bn06

Bn07

Bn08

Bn05

8

Nn01
Nn01
Hs01
Hs01

Gk02
Hs02

Hs03

Hs04
Hs04

Hs05

Hs02
Hs01

Hs02

Hs03
Hs03
Hs04
Hs05

Gl01
Gl01
Gl01

Gl06
Gl03
Gl02
Ml02
Ml02
Ml02

Gl04

Gl07

Nn04
Nn03
1/2

Overzicht
code

30/11/2009
gemeente

Nn_otb02 Nijlen
Nn_hs01
Hs_oml01
Hs_gt01
Hs_otb01
Hs_hs01
On_tu01
On_tu02
On_tu03
On_tu04
Gl_gt01
Gl_otb01
Gl_otb02

Nijlen
Herentals
Herentals
Herentals
Herentals
Olen
Olen
Olen
Olen
Geel
Geel
Geel

Gl_otb03 Geel
Gl_hs01
Gl_hs02
Ml_gt01
Ml_otb01
Ml_hs01
Ml_vgs01
Ml_vgs02
Ml_fo01
Bn_tu01
Bn_tu02
Bn_tu03
Bn_tu04
Bn_hs01

Geel
Geel
Mol
Mol
Mol
Mol
Mol
Mol
Balen
Balen
Balen
Balen
Balen

omschrijving
verdiept spoor doortocht Kessel en Nijlen (verlenging verdiept
spoor Lier)
hoog spoor doortocht Nijlen
omleiding goederenspoor rond Herentals
gesloten spoortunnel doortocht Herentals
open tunnelbak doortocht Herentals
hoog spoor doortocht Herentals
ondertunneling Gestelstraat Olen
ondertunneling Leemanslaan Olen
ondertunneling tussen OW102 en OW101 Olen
voetgangers- en fietserstunnel station Olen
gesloten spoortunnel doortocht Geel
open tunnelbak doortocht Geel (kort)
open tunnelbak doortocht Geel (lang)
open tunnelbak doortocht Geel (lang) met overbrugging
Valkenborch
hoog spoor doortocht Geel (kort)
hoog spoor doortocht Geel (lang)
gesloten spoortunnel doortocht Mol
open tunnelbak doortocht Mol
hoog spoor doortocht Mol
verdiept goederenspoor Mol met geboorde tunnels
goederenspoor in tunnel met verdiept spoor doortocht Mol
overbrugging (fly-over) Schoolstraat
verbreding van de ondertunneling Bankei
ondertunneling Postelweg Mol-Balen, variant 1
fietserstunnel Postelweg Mol-Balen
ondertunneling Postelweg Mol-Balen, variant 2
hoog spoor Balen - Mol (km 3.147 - km 6.718)
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pakket
1

2

3

4

5

6

7

8

Nn05
Nn02
Hs06

Hs07
On02

On02
Gl03

Gl04
Gl05

Gl06

Gl07
Gl08

Ml03
Ml04
Ml05
Ml06
Bn01

Bn02
Bn02

Ml03
Bn03
Bn03
Bn03

Bn04

Bn05

Bn04
Bn05

2/2

Nijlen

verdiept spoor doortocht Kessel en Nijlen
(verlenging verdiept spoor Lier)

gesloten spoortunnel doortocht Nijlen

Nn_gt01

Gemeentebestuur Nijlen

Met vriendelijke groeten

Alle andere pakketten zijn ongewenst.

Dit pakket is naar onze mening op termijn onvoldoende, zeker voor de doortocht van Kesselstation. Kessel-station is een complexe situatie aangezien huidige spoorwegovergang te
dicht tegen het kruispunt van de Torenvenstraat met de Emblemsesteenweg ligt en dit zorgt
voor verkeersproblemen.

Nijlen

omschrijving
geluidsschermen in de doortocht van Kessel-Station

5.2.1.4 PAKKET NN04:
code
gemeente
Nn_gs01
Nijlen

Volgend pakket zou mogelijk zijn indien Lier niet verdiept:

Het verdiept spoor dient nog verder te lopen in de richting van Bouwel zodat ook tenminste
de Hellevoortstraat op niveau -1 gepasseerd wordt. De reden hiervoor is dat de
Hellevoortstraat gebruikt wordt als lokale omleidingsweg in geval van onderbreking in Nijlencentrum (denk maar aan de jaarmarkt, wegenwerken in het centrum, enz).

Nn_otb02

5.2.1.5 PAKKET NN05: VERDIEPT SPOOR IN (BIJNA) GANSE
GEMEENTE
code
gemeente
omschrijving

Specifieke maatregelen voor Nijlen(Kessel-station en Nijlen):

Inzake de algemene maatregelen onderschrijven we de vraag voor elektrificatie - code
Alg_el01 – type el (minder trilling, minder lawaai en minder uitlaatgassen).

Algemene maatregelen:

Dus als de IJzeren Rijn toch door Nijlen komt dan hebben we de algemene maatregelen en
de maatregelen per gemeente.

De studie in opdracht van IOK onderzoekt de gevolgen indien de IJzeren Rijn op de
bestaande spoorlijn geactiveerd wordt.

De gemeente Nijlen verkiest in de eerste plaats het zogenaamde Van den Brande-tracé
(genoemd naar de voormalige minister-president) zodat de IJzeren Rijn niet via Nijlen
passeert.

Standpunten van het schepencollege van Nijlen

IJzeren Rijn in de Kempen

“Het R11-alternatief biedt een totaaloplossing. Het legt niet langer een hypotheek op de
capaciteitsuitbreiding van de E34-E313. Bovendien vrijwaren we het Muizenbos in Ranst,
en komt er rond Lier géén bijkomende spoortunnel of -brug in de Netevallei.”

Muizenbos gered

Met een even doordacht als gedurfd plan, komt Dirk met het Ei van Columbus: een
ondergrondse treinverbinding tussen Wommelgem en Deurne, parrallel aan de R11, die
voorbij de luchthaven (op het niveau -1) aansluit op de bestaande spoorlijn AntwerpenLier. In één beweging ondergaan ook de stationsomgevingen van Boechout en Lier een
volledige metamorfose.

Nieuwe stationsomgevingen

Het initiële tracé gaat uit van het gewestplantraject dat via de Oude Landen in Ekeren,
deels langsheen de E34-E313, aansluit op het historisch tracé van de IJzeren Rijn. Vooral
de doortocht in Ranst ter hoogte van het Muizenbos - een Europees habitatrichtlijngebied
- en het bijkomend dwarsen van de Nete ten noorden van Lier, vormen hierbij een
belangrijk knelpunt.

Knelpunt

Dirk pakt uit met een opvallende nieuwe denkpiste in het dossier rond de Tweede
Spoortoegang van de haven. “Laten we het treindossier koppelen aan de geplande
heraanleg van de R11 en de hele ontwikkeling rond de luchthaven van Deurne. Mijn
voorstel is om het goederenspoor in een tunnel onder de Krijgsbaan te leggen, die
daarna samenspoort met de bestaande Lijn 15 en aansluit op het historische tracé in
Lier.” Een bijkomend alternatief dat wordt onderzocht, is een 24 km lange geboorde
variant tot aan Lier.

(bron: blog van Dirk Van Mechelen)

Nieuwe piste in Tweede Spoorontsluiting haven

“Al deze projecten samen bieden een gouden maatschappelijke opportuniteit”, vindt Dirk.
“Een gecombineerde aanpak van de werken – de heraanleg van de R11, de uitbouw en
ontsluiting van de luchthaven én de tweede spoorontsluiting - zou bijzonder veel geld,
mankracht en tijd uitsparen. Tegelijk lossen we de verkeersproblemen op, en verhogen
we fors de leefbaarheid in de hele zuidoostelijke rand van Antwerpen.”

Maatschappelijke opportuniteit

“Bovendien schaart de Vlaamse regering zich ondubbelzinnig achter de economische
ontwikkeling van de luchthaven in Deurne. Naast een nieuwe kmo- en kantoorzone,
voorziet het GRUP onder meer in een omleidingsweg van de Krijgsbaan. Door deze
constructie krijgt de luchthaven straks de gevraagde veiligheidszone aan het eind van de
start- en landingsbaan. In één ruk voorzien we in een duurzame ontsluiting van het
terrein.”

Ontwikkeling luchthaven

in Mortsel ter hoogte van de landingsbaan.”

Ook op de nieuwe route slaat het megaproject meerdere vliegen in één klap. “Het Vlaams
Gewest wil al langer de onveilige kruispunten op de R11 aanpakken. De zogenaamde
zwarte punten situeren zich vooral aan het rondpunt en de kruising van de
Herentalsebaan in Wommelgem, aan het kruispunt van de Robianostraat in Borsbeek en

Zwarte punten R11

'Ook in Kloosterheide zal dit nieuws op gejuich onthaald worden', stelt Vanderpoorten.
'Volgens de vorige plannen had bijna de hele wijk moeten onteigend worden. Nu zit de
bocht in Kloosterheide er niet meer in en het viaduct dat er in het vooruitzicht gesteld

De nieuwe plannen zullen het werk en de verantwoordelijkheid zijn van de NMBS en het
Vlaams gewest. Ze komen in alle geval tegemoet aan de vraag van Lier om bij de
realisatie van de IJzeren Rijn en dan meerbepaald deze tweede ontsluiting zo weinig
mogelijk schade toe te brengen aan het stadsbeeld.

Heeft dit voorstel, dat trouwens door de volgende Vlaamse regering zal moeten worden
goedgekeurd, gevolgen voor de Lierse stationsomgeving? 'Heel weinig', zegt schepen van
Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko). 'Je zou kunnen zeggen dat al het
voorbereidend werk voor de nieuwe stationsomgeving ons nu een voorsprong geeft. Met
wat we nu weten, zullen we sneller onze eigen wensen op tafel kunnen leggen. Alleen in
de uitvoering zelf zal misschien een kleine vertraging te merken zijn.'

Haar partijgenoot Dirk Van Mechelen (Open VLD), Vlaams minister van Ruimtelijke
Ordening, had nog maar net zijn visie uiteengezet in verband met een aantal knelpunten
die tot nog toe een schaduw wierpen op de tweede spoorontsluiting, de ontbrekende
schakel in de aanleg van de IJzeren Rijn. 'Hij kiest resoluut voor een nieuw tracé, dat
grote gevolgen heeft voor Lier', ontvouwt Marleen Vanderpoorten de plannen. 'Voorlopig
zijn er twee opties. Het eerste alternatieve tracé gaat in Mortsel onder de krijgsbaan
door, sluit even later aan op de lijn Antwerpen-Lier en blijft tot voorbij de Lispersteenweg
ondergronds. In het tweede voorstel gaat de lijn al in Schoten onder de grond om voorbij
Lier aan te sluiten op de lijnen 15 en 16. Ook in dat geval rijden alle treinen in Lier
ondergronds. Een goeie zaak voor mensen die gebruik maken van de Antwerpsestraat
(de stationstunnel) of de Lispersteenweg (de vaak gesloten spooroverweg) en voor de
leefbaarheid in de Spoorweglei en de Van Boeckellaan. Wanneer de trafiek op de IJzeren
Rijn en de nieuwe lijn optimaal zal zijn, zou de spoorovergang aan de Lispersteenweg
nog ongeveer een uur per dag open zijn. Alleen is nog niet geweten of de bedding in een
tunnel of in een sleuf wordt aangelegd.'

LIER - Burgemeester Vanderpoorten kondigde de nieuwe plannen voor de tweede
spoorontsluiting tussen Antwerpen en Lier aan. Alle sporen gaan ondergronds.

'Nieuw tracé heeft grote gevolgen voor Lier' (bron: website Het Nieuwsblad)

Leo van der Linden

Lier - Vandaag kondigde burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open VLD) aan dat de
tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven naar Lier er naar alle waarschijnlijkheid
zal voor zorgen dat alle treinen in Lier ondergronds gaan rijden. Deze plannen van
Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) moeten
weliswaar nog door de volgende regering worden goedgekeurd maar blijkbaar zitten de
meeste partijen binnen het Vlaams gewest op dezelfde lijn. Als de plannen doorgaan
zullen zowel treinen voor goederen- als personenvervoer vóór de ring naar niveau -1
dalen en pas voorbij de Lispersteenweg terug aan de oppervlakte komen. Dat zou ook
een schitterende oplossing zijn voor het gebied Kloosterheide waar 'de bocht' helemaal
verdwijnt en geen onteigeningen zouden moeten gebeuren. Het is nog niet geweten of de
treinbedding in een sleuf dan wel in een tunnel zal liggen, maar zowel in de
Antwerpsestraat (autotunnel) als aan de Lispersteenweg (spooroverweg) zou het
autoverkeer niet meer onderbroken worden door spoorweginstallaties.

Alle treinen in Lier ondergronds tegen 2018 (bron: website Het Nieuwsblad)

LEO VAN DER LINDEN

werd, wordt nu in vraag gesteld. De spoorlijn zal immers niet alleen onder het kanaal
verdwijnen, maar ook onder de Nete.'

CHRIS VAN ROMPAEY

23/05 Zowel Vlaams Belang als LDD doen het ondergrondse treinverkeer in Lier af als een
verkiezingsstunt van Open Vld.
Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen en burgemeester Marleen
Vanderpoorten willen al het treinverkeer vanaf 2018 door een tunnel onder of via een sleuf
door Lier laten rijden.
"Ik zou graag hebben dat ze er na 7 juni werk van maken. Maar ik vrees dat dit pure
verkiezingsretoriek is en dat de uitspraak van Van Mechelen van nul en generlei waarde is",
zegt Jan Mortelmans (Vlaams Belang). Patrick Tersago (LDD) is even sceptisch. "Waarom
komen Van Mechelen en Vanderpoorten met dit voor Lier schijnbaar schitterende plan plots
en uit het niets naar buiten, uitgerekend op twintig dagen voor de verkiezingen? Dit plan zal
dus wel niet meer dan een verkiezingsstunt zijn dat na 7 juni even snel weer in de vuilbak zal
belanden."
Tersago stelt zich ook vragen bij de financiering. "Bij vorige gesprekken over de tweede
spoorontsluiting werd de Lierse vraag om ondergronds te gaan, steeds als onbetaalbaar
afgedaan. En nu zou er plots wél geld zijn om een tunnel van liefst 24 kilometer te bouwen!
Bovendien is de vooropgestelde timing, waarbij de werkzaamheden in 2012 zouden beginnen,
onrealistisch. Ter vergelijking: het kruispunt Ring-Mechelsesteenweg zou al in 2002
aangelegd worden. Met een beetje geluk gaat het Vlaams Gewest er volgend jaar mee
starten."
"Het plan is haalbaar, ook financieel", reageert burgemeester Vanderpoorten. "Waarom het
zolang heeft aangesleept? Er is nu technisch veel meer mogelijk dan enkele jaren geleden."
Lees ook: Alle treinen rijden vanaf 2018 ondergronds
Foto: zo zou het ondergrondse treinstation van Lier er uitzien.
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Bron: Gazet van Antwerpen, mei 2009 (www.gva.be )

Lierse oppositie gelooft niet in ondergrondse treinen

Volksvertegenwoordiger Jan Mortelmans ondervroeg woensdag minister Vanackere hierover.
"Zijn antwoord loog er niet om", stelt Mortelmans. "De minister zegt dat het enige officiële
tracé nog steeds het tracé is dat in juni 2000 door de Vlaamse regering werd weerhouden.
Infrabel onderzoekt wel alternatieve tracés, maar het betreft hier enkel denkpistes die nog niet
voldoende bestudeerd zijn. De minister voorspelt dat pas ten vroegste in het najaar duidelijk
zal zijn welke alternatieven weerhouden kunnen worden."

Enkel denkpistes

"Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld) en burgemeester
Vanderpoorten vertelden toen ook dat de NMBS en de administratie Wegen van het Vlaams
gewest overtuigd zijn van de opportuniteit ervan en dat ze het dossier volledig becijferd en
onderbouwd hadden. Volgens een pamflet van Open VLD wordt de overeenkomst met de
Vlaamse regering voor het ondergronds brengen van de spoorweg wellicht zelfs nog voor de
verkiezingen van 7 juni getekend", zegt Mortelmans.

09:58 Update Burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld) kondigde twee weken
geleden aan dat alle treinen Lier vanaf 2018 ondergronds zullen passeren. "Met wat ik van
vice-eersteminister Steven Vanackere (CD&V) verneem, draait Vanderpoorten de kiezers een
rad voor ogen", zegt Jan Mortelmans (Vlaams Belang).
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Bron: Gazet van Antwerpen, 4 juni 2009 (www.gva.be )

"Lierse burgemeester draait kiezer een rad
voor ogen"

CHRIS VAN ROMPAEY

"De principiële beslissing van de Vlaamse regering van vorige vrijdag voor het opstellen van
een masterplan in een samenwerking tussen NMBS, De Lijn, de stad Lier en het Vlaams
Gewest is nochtans een feit en de eerste stap van het hele dossier. Over die samenwerking heb
ik al een ontwerptekst waarover we nog verder onderhandelen", besluit Vanderpoorten.

Masterplan

"Het is juist dat de nieuwe Vlaamse regering over het definitieve tracé moet beslissen. Dat
heb ik ook altijd gezegd", reageert Marleen Vanderpoorten. "Maar alle betrokkenen weten dat
het in 2000 goedgekeurde tracé onmogelijk is om een aansluiting op de lijnen 15 en 16 te
verkrijgen. Iedereen weet ook dat bij de reactivering van de IJzeren Rijn de spoorweg aan de
Lispersteenweg in Lier moet verdwijnen."

1/12/2009

Eindrapport

Afb. (M_Nijlen) 1: Verdiept spoor in de doortochten van Kessel en Nijlen, rechterzijde.

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

bijlage, maatregelen Nijlen 1

Eindrapport

1/12/2009

Afb. (M_Nijlen) 2: Idem, rechterzijde.

bijlage, maatregelen NijlenNijlen blad 2

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

1/12/2009

Eindrapport

MAATREGELFICHE
Nummer actie

Nn-otb02

Effectgroep

barrièrewerking

Titel

verdiept spoor doortocht Kessel en Nijlen (verlenging verdiept spoor Lier)

Omschrijving

Ervan uitgaande dat het spoor van lijn 15 ten oosten van het knooppunt Nazereth nog verdiept ligt en dit
doorgetrokken wordt tot aan de gemeentegrens Lier-Nijlen (km 17.737), wordt dit verdiepte spoor
doorgezet tot voorbij de kern van Nijlen. Er wordt vanuit gegaan dat het grootste deel van het verdiepte
tracé het dwarsprofiel van een open sleuf1 kan krijgen en dat slechts plaatselijk in de doortochten een
open-tunnelbakprofiel nodig zal zijn. De overwegen 33 (Emblemsesteenweg), 35 (Heidestraat), 41 Loze
Bareel), 42 (Molenstraat), 43 (Statiestraat – J.E.Claeslaan) en 44 (Bevelsesteenweg) worden vervangen
door overbruggingen. Ten oosten van de laatste gaat de spoorweg in helling naar maaiveld, op dezelfde
wijze als in maatregel NN-otb01, waardoor de overwegen 45 (Woeringenstraat) 46 (Hellevoortstraat) en
47 (Boshoekstraat) komen te vervallen. OW 49 (Looystraat) blijft gehandhaafd.

Ruimtelijke impact

Een verdiepte aanleg van de spoorweg heeft uit ruimtelijke overwegingen veruit de voorkeur boven een
verhoogde, of verhogen of verdiepen van de kruisende wegen.

Stappen voor realisatie

Onteigeningen over de gehele lengte; tijdelijke afsluiting Spoorweglei, exploitatie van één spoor tijdens
de werken, gefaseerde aanleg van ondergrondse haltes.

Resultaat

Verbetering bereikbaarheid binnen bebouwde kommen van Kessel en Nijlen, echter beperkt door
afschaffing 3 secundaire overwegen. De oostelijke helling doorkruist een beekdal. Geluidhinder spoorweg
vermindert sterk t.h.v. open tunnelbak.

Landschap

Een tunnelbak of sleuf houdt geen visuele verstoring in. Om de sleuf of tunnelbak te realiseren zijn
graafwerken noodzakelijk ter hoogte van Hoeve ‘De Den’. Deze wordt in de Centraal Archeologische
Inventaris vermeld als archeologische vindplaats. Bovendien werd het gebied in 1996 geklasseerd als
beschermd landschap.

Fauna & flora, water

Aangezien de sleuf of open tunnelbak wordt voorzien ter hoogte van de huidige spoorwegbedding, zal er
slechts een beperkt biotoopverlies plaatsvinden.
Een verdiepte spoorweg houdt minder rustverstoring in.
De Keurloop, die momenteel reeds een slechte structuurkwaliteit vertoont, wordt ingebuisd ter hoogte van
de spoorweg. In de VIS-databank zijn geen gegevens beschikbaar van soorten die voorkomen in deze
waterloop.

Bodem

1

Er komen geen waardevolle bodems voor ter hoogte van de spoorweg. Bovendien zal er slechts een
beperkte profielverstoring plaatsvinden aangezien de tunnel(bak) voorzien wordt ter hoogte van de
huidige spoorwegbedding.

Zie Afb. 9 van het rapport Actieplanfase, blz.25.

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

bijlage, maatregelen Nijlen 3

Eindrapport

1/12/2009

Afb. (M_Nijlen) 3: Inrichtingssuggestie gedeeltelijke overdekking verdiept spoor door de kern van Nijlen.

bijlage, maatregelen NijlenNijlen blad 4

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen
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Eindrapport

Afb. (M_Nijlen) 4: Gesloten tunnel doortocht Nijlen.

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

bijlage, maatregelen Nijlen 5

Eindrapport
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Afb. (M_Nijlen) 5: Idem, rechterzijde.

bijlage, maatregelen NijlenNijlen blad 6

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen
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MAATREGELFICHE
Nummer actie

Nn_gt01

Effectgroep

barrièrewerking

Titel

gesloten spoortunnel doortocht Nijlen (zie Afb. (M_Nijlen) 4)

Omschrijving

Opheffen van de barrièrewerking van de spoorweg in de doortocht van Nijlen door de aanleg van een gesloten tunnel over een lengte van
1300 meter, waarmee de overwegen OW42, 43, 44, 45 en 46 verdwijnen en resp. Molenstraat, N13 J.E.Claeslaan – Statiestraat,
Bevelsesteenweg, Woeringenstraat – Rector de Ramstraat en Hellevoortstraat op maaiveld de (ondergrondse) spoorweg kruisen.
Vervanging van huidig station door een ondergrondse halte (eilandperron?). Hellingen ter weerszijden in open tunnelbak, L=2km elk,
hellingen 0,36-0,38%. Afschaffing OW41 (Loze Bareel) en OW 47 (Boshoek), duiker Keurloop, Nijlense Beek in eigen bedding over gesloten
tunnel.

Stappen voor
realisatie

Onteigeningen zuidzijde; tijdelijke afsluiting Spoorweglei, exploitatie van één spoor tijdens de werken, gefaseerde aanleg van ondergrondse
halte.

Resultaat

Sterke verbetering bereikbaarheid binnen bebouwde kom Nijlen, creatie nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Plaatselijke vergroting
barrièrewerking buiten de kern door afschaffing 2 secundaire overwegen. Westelijke helling doorkruist beekdal.
Geluidhinder spoorweg verdwijnt t.h.v. tunnel en vermindert sterk t.h.v. hellingen in open tunnelbak.

Landschap

Een ondergrondse spoorweg houdt geen visuele verstoring in.
Om de tunnel(bak) te realiseren, zijn graafwerken noodzakelijk ter hoogte van Hoeve ‘De Den’. Deze wordt in de Centraal Archeologische
Inventaris vermeld als archeologische vindplaats. Bovendien werd het gebied in 1996 geklasseerd als beschermd landschap.

Fauna
Flora

&

Aangezien de open tunnelbak en de tunnel worden voorzien ter hoogte van de huidige spoorwegbedding, zal er slechts een beperkt
biotoopverlies plaatsvinden.
Een (gedeeltelijke) ondergrondse spoorweg houdt minder rustverstoring in.
De Keurloop, die momenteel reeds een slechte structuurkwaliteit vertoont, wordt ingebuisd ter hoogte van de spoorweg. In de VISdatabank zijn geen gegevens beschikbaar van soorten die voorkomen in deze waterloop.

Bodem

Er komen geen waardevolle bodems voor ter hoogte van de spoorweg. Bovendien zal er slechts een beperkte profielverstoring plaatsvinden
aangezien de tunnel(bak) voorzien wordt ter hoogte van de huidige spoorwegbedding.

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

bijlage, maatregelen Nijlen 7

28/01/2010

Eindrapport

Afb. (M_Grobbendonk) 1: Voorstel ondertunneling Herenthoutsesteenweg in Grobbendonk.

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

bijlage, maatregelen Grobbendonk 1

Eindrapport

28/01/2010

MAATREGELFICHE
barrièrewerking

Titel

Ondertunneling Herenthoutsesteenweg

Omschrijving

Opheffen van de barrièrewerking van de spoorweg in de kruising met de Herenthoutsesteenweg in
Grobbendonk, door de aanleg van een tunnel.

Ruimtelijke impact

De ruimtelijke gevolgen van deze maatregel zijn relatief beperkt, vanwege de hoofdzakelijk agrarische
ruimte waarin ze is gelegen. De bijkomende omleidingen van de aangrenzende straten blijven binnen de
perken.

Stappen voor realisatie

Onteigening agrarisch gebied ten noorden en zuiden en mogelijks een stuk tuin aan de noordzijde.
Omlegging noordelijk deel Herenthoutsesteenweg tbv aanleg tunnelingang. Aanleg tunnel en aansluitende
wegen. Afschaffing overweg en noordelijke aansluiting Herenthoutseweg.

Resultaat

Nummer actie

Gk-tu01

Effectgroep

Vermindering barrièrewerking spoorweg, vlotter verkeer in N-Z-richting
Fietsverbinding nader te bestuderen: ofwel dubbelrichting aan westzijde mee in de tunnel (voorkeur),
ofwel OW handhaven voor fietsers (en voor treinpassagiers).

Landschap

Een tunnel houdt geen visuele verstoring in. Nabij de ondertunneling ligt het niet beschermde monument
‘Boswachtershuisje’.

Water

Bij het aanleggen van dergelijke ondergrondse constructies dient er te worden bemaald. Bemaling van het
grondwater kan tevens enkele secundaire effecten veroorzaken (Verdroging van de bodem, onrechtstreeks
biotoopverlies, zettingen), die in een volgend stadium in rekening moeten worden gebracht.

Bodem

De weg wordt aangelegd ter hoogte van bodems die nog niet werden verstoord. In het gebied zijn geen
waardevolle bodems aanwezig.

bijlage, maatregelen GrobbendonkGrobbendonk blad 2Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

Tuymans Ann
Vervoort Arnoud (TECHNUM - TRACTEBEL ENGINEERING)
EMIT47109 IJzeren Rijn - standpunt stad Herentals -- Reeds geregistreerd
dinsdag 24 november 2009 13:52:54

3. Volgende combinaties van milderende maatregelen uit het rapport actieplanfase dienen verder
onderzocht te worden naar technische en maatschappelijke haalbaarheid:
        -omleiding goederenspoor rond Herentals, via de bestaande lijn L15, gecombineerd met
geluidsschermen bij het nieuwe tracé én geluidsschermen in de doortocht van Herentals
        -hoog spoor in de doortocht van Herentals, gecombineerd met geluidsschermen over gans het
tracé van de doortocht door Herentals

2. Volgende voorgestelde milderende maatregelen in het rapport actieplanfase zijn ruimtelijk
onaanvaardbaar:
        -tunnel N153 Poederleeseweg, variant A
        -omleiding Herentals-Noord, variant A
        -omleiding Herentals-Noord, variant B

1. Wat betreft de trillingshinder dient extra aandacht besteed te worden aan het ziekenhuis van
Herentals.

Volgende aandachtspunten wenst de stad mee te geven voor de opmaak van het eindrapport:

De stad Herentals vraagt in het eindrapport maatregelen op te nemen inzake mildering
luchtvervuiling, trillingshinder, geluidshinder en barrièrewerking. Voor de ingebruikname van de
IJzeren Rijn moet er garantie geboden worden dat deze verschillende vormen van hinder tot een
aanvaardbaar niveau kunnen worden gebracht, door het invoeren van deze milderende maatregelen

Besluit

Beste,
een poging tot besluit inzake voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn

-----Original Message----From: Schepen Van Olmen Mien [mailto:schepen.mien.van.olmen@HERENTALS.BE]
Sent: 24/11/2009 12:31
To: DG_CBS; Secretaris Van Dyck Frans
Subject: IJzeren Rijn

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Schellens Jozef [mailto:JOZEF.SCHELLENS@pv.be]
Verzonden: dinsdag 24 november 2009 13:41
Aan: Tuymans Ann
Onderwerp: FW: IJzeren Rijn

Ann Tuymans

Mvg,

Hieronder het standpunt van de stad Herentals over het project IJzeren Rijn. De originele notuelen
worden u eerstdaags bezorgd.

Beste,

From:
To:
Subject:
Date:

1/12/2009

Eindrapport

Afb. (M_Herentals) 1: Hoog spoor in de doortocht van Herentals

Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

bijlage, maatregelen Herentals 1

Eindrapport

1/12/2009

MAATREGELFICHE
Nummer actie

Hs_hs01

Effectgroep

barrièrewerking

Titel

Hoog spoor doortocht Herentals

Omschrijving

Opheffen van de barrièrewerking van de spoorweg in de doortocht van Herentals door de aanleg van een hoog spoor aansluitend op de
kanaalbruggen, over een lengte van 4,3 km, volledig op talud. De volgende overwegen worden vervangen door spoorbruggen over de weg:
OW62 Ekelstraat
OW63 Belgiëlaan
OW68 Elisabethziekenhuis (alleen voetgangers/fietsers?)
OW69 Poederleeseweg
OW107 Lichtaartseweg
OW105 Koulaak
OW Wijngaard in L29 (beperkte doorrijhoogte)
Onderbrugging St.Jobsstraat wordt verbreed
De bruggen van de Kleine Nete (2x) worden vervangen door nieuwe.
Vanaf de splitsing moet L29 heraangelegd worden in een helling die vanaf de onderbrugging Wijngaard nog 933 meter doorloopt (0,55%).

Stappen voor
realisatie

Onteigeningen tussen Albertkanaal en splitsing L29 aan de NW-zijde, vanaf L29 aan de zuidzijde, exploitatie van één spoor tijdens de
werken, gefaseerde aanleg van nieuw station. Bestaande hellingen kanaalbruggen aan zijde Herentals moeten worden vervangen door
(meer) horizontale taluds.

Resultaat

Verbetering bereikbaarheid binnen bebouwde kom Herentals, waardoor ontwikkeling noordwestzijde grotere opportuniteiten krijgt. echter
vergroting visuele barrièrewerking t.h.v. taluds. Geluidhinder spoorweg neemt toe: schermen op bruggen en viaduct nodig.

Landschap

Een hoog spoor zal een visuele barrière vormen in het landschap. In het westen wordt het landschap overheerst door industriële
bebouwing. Ter hoogte van de kruising met de Nete verandert het landschapsbeeld naar een meer open landschap met een hoofdzakelijk
agrarisch gebruik. Het oostelijke deel van de talud zal bijgevolg zorgen voor een visuele verstoring.

Fauna
Flora
Bodem

&

Het aanleggen van de talud gaat gepaard met biotoopverlies. Vooral ter hoogte van de Kleine Nete komen waardevolle vegetaties voor.
Door de hogere ligging van de spoorweg zal er meer geluidshinder en bijgevolg rustverstoring zijn ten aanzien van fauna.
De noordelijke aftakking van de spoorweg (richting Turnhout) doorkruist waardevolle bodems ter hoogte van Wijngaard (‘Toeristentoren’).

bijlage, maatregelen HerentalsHerentals blad 2Studie voorwaardenscheppend kader ingebruikname IJzeren Rijn voor de Kempen

1/12/2009

Eindrapport

Afb. (M_Herentals) 2: Omleiding goederenspoor rond Herentals.
MAATREGELFICHE
Nummer actie

Hs_oml01

Effectgroep

barrièrewerking

Titel

Omleiding goederenspoor rond Herentals

Omschrijving

Gebruik makend van de door Infrabel voorziene rechtstreekse aantakking van spoorlijn 207 (industrielijn langs het Albertkanaal) wordt
rond de zuidkant van Herentals een afzonderlijke enkelspoors goederenlijn voorzien, waardoor de bestaande lijn 15 in de doortocht van
Herentals en het station van Herentals niet meer met deze trafiek worden belast. Om het Albertkanaal te kunnen kruisen, moet een tunnel
worden geboord met de boorschildmethode, die begint ten westen van de Ranonkelstraat (zuidelijke oever van het kanaal) en ten oosten
van de brug van de Herenthoutseweg het kanaal kruist op een diepte van circa 14 meter onder maaiveld. Aan de andere oever wordt het
kanaal Bocholt – Herentals gevolgd tot voorbij de N13 Geelseweg; ten noordoosten van deze weg gaat de tunnel over in een open sleuf,
waarin de spoorweg stijgt naar maaiveld, om ten westen van OW104 Schippersweg – Doffen aan te sluiten op lijn 15.
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Eindrapport
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MAATREGELFICHE
Effectgroep

barrièrewerking

Stappen voor
realisatie

Nummer actie

Hs_oml01

Opmaak van een RUP dat de aanleg van de spoorweg mogelijk maakt (bestemmingswijzigingen agrarisch gebied, wug, KMO-zone,
bosgebied naar bestemming spoorweg)
Grondverwerving, onteigening in Herenbroek, Sint-Janneke en Gerheeze (grensoverschrijdend met Olen!)
Inrichting van bouwputten voor tunnelboring grens Herenbroek en St.-Janneke en in KMO-zone Herentals.
Boren van de tunnel (2.120 meter) en aanleg hellingen (sleuf/open tunnelbak), westzijde 0,94%, oostzijde 0,45%.
Aanleg enkelspoor en aansluiting op L207 (westzijde) en L15 (oostzijde, grondgebied Olen).

Resultaat

Ontlasting van bestaande doortocht Herentals van de goederentrafieken; tracé omleiding is 5,24 km lang en ca. 1km korter dan huidig
tracé; status quo tot lichte verbetering geluidhinder; status quo bestaande overwegen; versnippering van bosgebied.

Landschap

Hoewel dit tracé een bijkomende barrière in het landschap vormt, wordt er slechts een beperkte visuele verstoring verwacht gezien het
industriële landschap en het parallellisme van het tracé met het Albertkanaal. Ook in het oostelijke deel wordt slechts een beperkte
verstoring verwacht, gezien het tracé een bosgebied doorkruist. Om de visuele verstoring tot een minimum te herleiden, dient men
voldoende aandacht te schenken aan de inpasbaarheid van de spoorweg in het landschap.
Tijdens het uitvoeren van graafwerken kan er een verstoring van het archeologisch erfgoed optreden. Indien hierbij een goed wordt
aangetroffen, waarvan men kan vermoeden dat het een archeologisch monument betreft, moet hiervan binnen de 3 dagen aangifte gedaan
worden aan het Vlaamse Instituut voor het Onroerend Erfgoed, VIOE. De gevonden archeologische monumenten moeten tot de 10e dag na
de melding in onveranderde toestand bewaard blijven, beschermd worden tegen beschadiging of vernietiging en toegankelijk gesteld
worden voor onderzoek door het VIOE zonder recht op schadevergoeding. De nodige tijd en middelen moeten hiervoor voorzien worden
door de bouwheer.

Fauna
Flora

&

De waardevolle vegetaties langs het Albertkanaal gaan verloren. Indien het noodzakelijk is om ontbossingen uit te voeren, dienen deze
gecompenseerd te worden volgens het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake
compensatie van ontbossen en ontheffing van het verbod op ontbossing. Indien individuele bomen gekapt worden dient men hiervoor over
een kapvergunning te beschikken.
Door het aanleggen van een nieuwe spoorweg, wordt er minder rustverstoring verwacht ten aanzien van het Habitatrichtlijn-, VEN- en
natuurgebied langsheen de ‘Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’.
Het doorkruisen van het bosgebied in het oosten, gaat gepaard met een barrièrewerking.

Water

Bij het aanleggen van de tunnel dient er te worden bemaald. Bemaling van het grondwater kan tevens enkele secundaire effecten
veroorzaken (Verdroging van de bodem, onrechtstreeks biotoopverlies, zettingen), die in een volgend stadium in rekening moeten worden
gebracht.

Bodem

De spoorweg wordt aangelegd ter hoogte van bodems die nog niet werden verstoord. In het gebied zijn er geen waardevolle bodems
aanwezig.
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Afb.

1

(M_Olen)
1
Ondertunneling
Gestelstraat Olen

OW

103

Eindrapport

Afb. (M_Olen) 2: Voetgangers- en fietserstunnel aan het station van
Olen.1

Het College van Olen vraagt uitdrukkelijk dat het perron aan de noordzijde aansluiting zou hebben aan de tunnel, zodat ook treinreizigers hiervan gebruik kunnen maken.
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bijlage, maatregelen Olen 1
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MAATREGELFICHE
barrièrewerking

Titel

Ondertunneling Gestelstraat Olen

Omschrijving

Opheffen van de barrièrewerking van de spoorweg in de kruising met de Gestelstraat in Olen, door de aanleg
van een tunnel.

Ruimtelijke impact

De ruimtelijke gevolgen van deze maatregel zijn relatief beperkt, vanwege de hoofdzakelijk agrarische
ruimte waarin ze is gelegen. De bijkomende omleidingen van de aangrenzende straten blijven binnen de
perken.

Stappen voor realisatie

Onteigening agrarische gronden en sportterrein. Aanleg haakse bocht zuidzijde en tijdelijk verleggen rijweg
aan noordzijde. Aanleg tunnel en aansluitende wegen. Afschaffing of herinrichting overweg
(fietsers/voetgangers)

Resultaat

Nummer actie

On-tu01

Effectgroep

Vermindering barrièrewerking spoorweg, vlotter verkeer in N-Z-richting
Fietsverbinding nader te bestuderen: ofwel dubbelrichting aan westzijde mee in de tunnel (voorkeur),
ofwel OW handhaven voor fietsers (en voetgangers).

Landschap

Een tunnel houdt geen visuele verstoring in.

Fauna & Flora

Er zal beperkt biotoopverlies van waardevolle en zeer waardevolle vegetaties plaatsvinden.

Water

Bij het aanleggen van dergelijke ondergrondse constructies dient er te worden bemaald. Bemaling van het
grondwater kan tevens enkele secundaire effecten veroorzaken (Verdroging van de bodem, onrechtstreeks
biotoopverlies, zettingen), die in een volgend stadium in rekening moeten worden gebracht.

Bodem

bijlage, maatregelen OlenOlen blad 2

De weg wordt aangelegd ter hoogte van bodems die nog niet werden verstoord. In het gebied zijn geen
waardevolle bodems aanwezig.
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Eindrapport

Afb. (M_Geel) 1: Lang verdiept spoor in doortocht Geel (open tunnelbak), met overbrugging t.h.v. Valkenborch en
gedeeltelijke overdekking, linkerzijde.
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Afb. (M_Geel) 2: Idem, rechterzijde.
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MAATREGELFICHE
Nummer actie

Gl_otb03

Effectgroep

barrièrewerking

Titel

open tunnelbak doortocht Geel (lang, zie Afb. (M_Geel) 1 en Afb. (M_Geel) 2)

Omschrijving

Opheffen van de barrièrewerking van de spoorweg in de doortocht van Geel door de aanleg van een verdiept spoor in open tunnelbak over
een lengte van 1.830 m, waarvan 300m voorzien van een eilandperron, met aansluitend ter weerszijden hellingen van 0,5%, eveneens in
open tunnelbak. De volgende overwegen worden vervangen door wegbruggen in maaiveldligging:
OW93 Rauwelkoven (door overbrugging ter hoogte van Valkenborch)
OW92bis Technische-Schoolstraat;
OW92 Stationsstraat – Dr. Van der Perrelaan; deze brug kan desgewenst worden verbreed tot de volle breedte van het stationsplein
aan de zuidzijde;
OW91 Galven;
OW90 Logen - Retieseweg.
In tegenstelling tot de korte variant hoeft de N118 Logen – Retieseweg in deze variant niet omgelegd en opgehoogd te worden. De sleuf is
wel 1,17 km langer (totaal incl. hellingen 4,745 km). OW 94 (fietsoverweg Rauwelkoven) verdwijnt.

Stappen voor
realisatie

Onteigeningen aan de noordzijde voor verschuiving één spoor; Lindenhof, Holven en Heistraat tijdens werken niet bruikbaar

Resultaat

Vergroting van de bereikbaarheid binnen de kern; westelijk van de kern echter vergroting van de barrièrewerking. Geluidhinder vermindert.

Landschap

Een ondergrondse spoorweg houdt geen visuele verstoring in.
Ter hoogte van de Technische - Schoolstraat doorkruist de spoorweg een archeologische vindplaats (losse vondsten, Middeleeuwen).

Fauna
Flora

&

Aangezien de open tunnelbak en de tunnel worden voorzien ter hoogte van de huidige spoorwegbedding, zal er slechts een beperkt
biotoopverlies plaatsvinden.
Een (gedeeltelijke) ondergrondse spoorweg houdt minder rustverstoring in.

Bodem

Er komen geen waardevolle bodems voor ter hoogte van de spoorweg. Bovendien zal er slechts een beperkte profielverstoring plaatsvinden
aangezien de tunnel(bak) voorzien wordt ter hoogte van de huidige spoorwegbedding.
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Interesse in een wekelijkse e-nieuwsbrief over het gemeentebestuur? Schrijf je in op
http://www.gemeentemol.be/nieuwsbrief/1665/default.aspx. DISCLAIMER Elke e-mail van het
gemeentebestuur of van een van z'n medewerkers heeft enkel een informatieve waarde. Op geen enkele
manier kan hiermee een verplichting voor het gemeentebestuur tot stand worden gebracht. Verbintenissen
kunnen enkel worden aangegaan via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de
gemeentesecretaris.

Joost Ouderits
Diensthoofd Ruimtelijke Planning
T 014 330 834
F 014 330 838
www.gemeentemol.be

Met vriendelijke groeten

Een ondertekend besluit met het advies wordt u nog per post nagestuurd.

In bijlage het advies van de dienst ruimtelijke planning. Het college gaat akkoord met het advies (open tunnelbak)
mits er gezocht wordt naar een oplossing voor de mobiliteit tussen de bestaande wijken aan beide zijden van de
spoorweg vanwege het afschaffen van de overweg Schoolstraat‐Vinkenstraat. Deze route is onder andere van
belang omdat er zich aan beide zijden van de spoorweg scholen bevinden.

Beste,

Joost Ouderits [joost.ouderits@gemeentemol.be]
donderdag 26 november 2009 9:34
Vervoort Arnoud (TECHNUM - TRACTEBEL ENGINEERING)
'Paul Rotthier'; 'Hans Schoofs'; secretaris@gemeentemol.be
EMIT47133 Advies Ijzeren Rijn - Mol
090917 Overleg VD en RP.doc

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Vervoort Arnoud (TECHNUM - TRACTEBEL ENGINEERING)

Verhoogd spoor

‘Open’ tunnelbak

Voordelen:
- Gezien de spoorwegbedding ondergronds komt vanaf Martelarenstraat tot voorbij Rozenberg, kunnen de kruisende
wegen op maaiveldhoogte aangelegd worden. De bestaande overwegen ter hoogte van Martelarenstraat, SintApollonialaan, Statiestraat en Rozenberg vallen weg. Dit komt de doorstroming van het autoverkeer in het
centrum ten goede. Vooral ter hoogte van Statiestraat zal dit een grote verbetering betekenen.

2.2. Voor- en nadelen

Verdiepte spoorwegbedding over bijna 5km voor zowel reizigers- als goederenverkeer.
Spoorovergang
Schoolstraat/Vinkenstraat wordt afgesloten, aangezien het spoor hier in helling ligt naar de verdiepte bedding toe. Bij
Martelarenstraat eindigt helling en loopt verdiept spoor door tot in de helft van Leenhofstraat, waar de bedding terug
begint te stijgen. Kruising met Rozenberg/Ginderbuiten mogelijk op maaiveldniveau. Gompelbaan moet iets minder dan 1
meter stijgen om kruising mogelijk te maken.

2.1. Wat

2.

RP en VD adviseren niet voor deze optie te kiezen, gezien dat de vele nadelen niet opwegen tegen het ene voordeel.

1.3. Advies

Nadelen:
- De verhoging van het spoor vormt een visuele barrière over een lengte van 5 km in het landschap.
- De trein zal op ‘slaapkamerhoogte’ voorbij de huizen komen, wat ook naar inkijk toe niet wenselijk is.
- Om de geluidslast tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en inkijk te vermijden, moeten er schermen
langsheen het traject geplaatst worden, wat dan weer de visuele barrièrevorming nog verhoogt.
- De overweg ter hoogte van de Schoolstraat wordt afgeschaft. Er is geen kruising van het spoor mogelijk tussen
Schoolstraat en Vinkenstraat.
- Onteigeningen aan beide zijden o.w.v. de verbreding van de taluds zijn noodzakelijk. Gezien er op sommige
plaatsen niet veel ruimte meer over is, is het mogelijk dat ook de aanpalende straten moeten versmallen. Dit is
momenteel nog niet duidelijk.
- De verdieping van de weg Rozenberg-Ginderbuiten zal er mogelijks toe leiden dat bepaalde garages niet meer
bereikbaar zullen zijn.

Voordelen:
- Overwegen aan Martelarenstraat, Sint-Apollonialaan, Statiestraat en Rozenberg worden opgeheven en het
autoverkeer kan op maaiveldhoogte onder de spoorbruggen door.

1.2. Voor- en nadelen

Verhoogd spoor over bijna 5km. Autoverkeer gelijkgronds onder spoorweg.
De helling begint aan de overweg Sint-Odradastraat/Haag. Spoorovergang Schoolstraat/Vinkenstraat vervalt, aangezien
het spoor hier in helling ligt naar de verhoogde bedding toe. Bij Martelarenstraat eindigt helling en loopt verhoogd
spoor door tot in de helft van Leenhofstraat, waar de bedding terug begint te zakken.
Kruising met
Rozenberg/Ginderbuiten mogelijk, indien de weg 1 à 1,5 meter zakt. Kruising Gompelbaan mogelijk indien weg 2 à 2,5
meter zakt. Daling stopt tegen N71.

1.1. Wat

1.

IJzeren Rijn – overleg RP en VD
18/09/09

Geen visuele verstoring.
Sterke geluidsreductie aangezien de bedding verdiept ligt.
Mogelijkheid om goederenemplacement te overbouwen en op maaiveldniveau publieke ruimte,… te ontwikkelen.

Afzonderlijk goederenspoor met geboorde tunnels

Goederenspoor in tunnel met verdiept spoor
4.1. Wat

4.

Deze optie is een zeer zware ingreep, die enkel oplevert dat het goederenverkeer minimale geluidsoverlast zal bezorgen.
De overwegen in het centrum zullen nog steeds evenveel sluiten en de overweg Schoolstraat/Vinkenstraat wordt
afgeschaft.
Deze optie wordt negatief geadviseerd.

3.3. Advies

Nadelen:
- Onteigeningen noodzakelijk ter hoogte van de hellingen. Het is niet duidelijk hoever deze onteigeningen precies
gaan.
- De overweg ter hoogte van de Schoolstraat wordt afgesloten. Er is geen kruising van het spoor mogelijk tussen
Schoolstraat en Vinkenstraat.

Voordelen:
- Geen bijkomende sluiting overwegen in centrumgebied.
- Mogelijkheid om goederenemplacement te overbouwen en op maaiveldniveau publieke ruimte,… te ontwikkelen.
- Geen visuele verstoring.
- Sterke geluidsreductie goederenvervoer.

3.2. Voor- en nadelen

Reizigersvervoer blijft op maaiveld. Een afzonderlijk spoor voor goederenvervoer loopt deels in open tunnelbak
(hellingen+deel stelplaats) en voor de rest onder het bestaande spoor in een geboorde tunnel.
Spoorovergang Schoolstraat/Vinkenstraat wordt afgesloten, aangezien het spoor hier in helling (open tunnelbak) ligt naar
de geboorde tunnel toe. Bij Martelarenstraat eindigt helling en loopt spoor door in geboorde tunnel tot voorbij
Rozenberg/Ginderbuiten, waar de bedding terug begint te stijgen in open tunnelbak. Stijging loopt door tot aan brug over
kanaal Dessel-Kwaadmechelen.

3.1. Wat

3.

Gezien de voordelen en de weging van deze voordelen zoals de doorstroming van het centrum en de sterke geluidsreductie
lijkt dit de beste oplossing. De geluidsreductie is van groot belang, aangezien er veel goederentreinen ’s nachts zullen
rijden.
Deze optie wordt positief geadviseerd.

2.3. Advies

Nadelen:
- Onteigeningen noodzakelijk. Het is niet duidelijk hoever deze onteigeningen precies gaan (moeten sommige wegen
versmallen ?).
- De overweg ter hoogte van de Schoolstraat wordt afgesloten. Er is geen kruising van het spoor mogelijk tussen
Schoolstraat en Vinkenstraat.

-

Verdieping kruisende wegen

Vele onteigeningen van zowel terreinen als gebouwen voor de aanleg van de tunnels.
Oversteekbaarheid van de weg ter hoogte van de hellingen onmogelijk.
Moeilijke bereikbaarheid van de gebouwen langs de hellingen.
Plaatselijk verlies van parkeerplaatsen langs de hellingen.
Moeilijke aanleg met ventwegen ter hoogte van Hofstede/Martelarenstraat om doorstroming via Westcirculatie
te kunnen behouden.

6.

Plaatsing geluidsschermen

Deze optie is niet realistisch gezien de grote onteigeningen van relatief nieuwe gebouwen die noodzakelijk zijn.
Behoud van de Westcirculatie is moeilijk ter hoogte van Martelarenstraat/Hofstede. Verkeer kan vlot van
Martelarenstraat naar Hofstede en omgekeerd, maar aansluiting van Nijverheidsstraat en Oude Molenstraat is zeer
complex.
Deze optie wordt negatief geadviseerd.

5.3. Advies

Nadelen:
-

Voordelen:
- De ondertunnelingen van het spoor komen de doorstroming van het centrumgebied ten goede.

5.2. Voor- en nadelen

Verschillende autowegen, die het spoor kruisen, worden verdiept in een tunnel onder het spoor door aangelegd. Het gaat
om Martelarenstraat/Hofstede, Statiestraat en Rozenber/Ginderbuiten.

5.1. Wat

5.

Deze optie is nog een zwaardere ingreep dan de vorige maar in tegenstelling tot de vorige optie brengt deze vele nadelen
met zich mee, zoals de vele onteigeningen en de afschaffing van drie overwegen, waarvan twee in het centrumgebied. Deze
optie wordt negatief geadviseerd.

4.3. Advies

Nadelen:
- Veel onteigeningen noodzakelijk (o.a. nieuwe stelplaats, hellingen)
- De afsluiting van de overwegen Schoolstraat/Vinkenstraat, Sint-Apollonialaan/Hangarstraat en Statiestraat
volgt hieruit. Hier is geen kruising van het spoor meer mogelijk voor auto’s.

Voordelen:
- Mogelijkheid om ter hoogte van huidige stelplaats voor goederenvervoer nieuwe stedelijke ontwikkelingen door te
laten gaan.
- Geen visuele verstoring.
- Sterke geluidsreductie goederenvervoer.

4.2. Voor- en nadelen

Verdiepte sporen voor zowel goederen- als reizigersverkeer vanaf Sint-Odradastraat/Haag tot aan
Martelarenstraat/Hofstede. Vanaf Martelarenstraat/Hofstede stijgt de bedding voor reizigersverkeer naar het station
toe. Het goederenvervoer loopt door in een geboorde tunnel.
De afsluiting van de overwegen Schoolstraat/Vinkenstraat, Sint-Apollonialaan/Hangarstraat en Statiestraat volgt hieruit.
Hier is geen kruising van het spoor meer mogelijk voor auto’s. Ter hoogte van Sint-Apollonialaan/Hangarstraat wordt een
fietsbrug voorzien.
De stelplaats voor goederenvervoer wordt verplaatst.

Diensthoofd Ruimtelijke Planning

Joost Ouderits

Mobiliteitsambtenaar

Sonja Cools

De afsluiting van de overwegen Statiestraat en Rozenberg/Ginderbuiten is niet realistisch.
Deze optie wordt negatief geadviseerd.

6.3. Advies

Nadelen:
- Overwegen Statiestraat en Rozenberg/Ginderbuiten moeten afgesloten worden om de gewenste geluidsreductie te
bekomen.
- Visuele barrièrevorming.

Voordelen:
- Reductie geluidshinder.

6.2. Voor- en nadelen

Plaatsing van geluidsschermen langs het traject om de geluidshinder te verminderen. Overwegen Statiestraat en
Rozenberg/Ginderbuiten dienen afgesloten te worden teneinde de gewenste geluidsreductie te bekomen.

6.1. Wat

28/01/2010

Eindrapport

Afb. (M_Mol) 1: Verdiept spoor (open tunnelbak) doortocht Mol, linkerzijde.
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Eindrapport
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Afb. (M_Mol) 2: Idem, rechterzijde.

bijlage, maatregelen MolMol blad 2
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MAATREGELFICHE
Nummer actie

Ml_otb01

Effectgroep

barrièrewerking

Titel

Open tunnelbak doortocht Mol (zie Afb. (M_Mol) 1 en Afb. (M_Mol) 2)

Omschrijving

Opheffen van de barrièrewerking van de spoorweg in de doortocht van Mol door de aanleg van een verdiept spoor, over een totale
lengte van 4,980 km (incl. hellingen), volledig in open tunnelbak. De westelijke helling begint oostelijk van OW85 (L=1.260 meter,
0,6%) en kruist ongelijkgronds Haag – Sint-Odradastraat (nu OW83)1. Ook OW82 (Schoolstraat), OW81 (Hofstede – Martelarenstraat),
80 (Sint-Apollonialaan)en 79 (Stationsstraat) worden vervangen door wegbruggen; de wegen blijven op maaiveld. Het gehele
stationsemplacement wordt verdiept. Ten oosten daarvan blijft de spoorlijn in een open tunnelbak (+ 790 meter), splitst in lijnen 15 en
19 en stijgt daarna naar maaiveld; OW 78 (Ginderbuiten) wordt vervangen door een wegbrug op maaiveld.
Ook OW 77 (Rozenberg) in lijn 15 kan worden vervangen door een ongelijkgrondse kruising; de spoorweg ligt hier op 6,7 meter onder
maaiveld, dus de weg zal minder dan 1 m moeten stijgen. De Scheppelijke Neet zal over een flink eind moeten worden omgeleid, bijv.
langs de N71.
Helling tussen OW 81 en OW83 (westzijde) en helling naar Kempens kanaal beperken mogelijkheden, dus geen andere varianten
hoogspoor.

Stappen
realisatie

voor

Onteigeningen: westelijk van het station aan de noordzijde en oostelijk aan de zuidzijde voor verschuiving één spoor; Spoorwegstraat,
Nijverheidsstraat, Hangarstraat en Leenhofstraat tijdens werken niet bruikbaar.

Resultaat

Verbetering bereikbaarheid binnen bebouwde kom Mol, ook voor Millegem - Ezaart. Geluidhinder spoorweg vermindert sterk.
Mogelijkheid tot valoriseren goederenemplacement op maaiveldniveau (overbouwen).

Landschap

Een tunnelbak of sleuf houdt geen visuele verstoring in.

Fauna & Flora

Aangezien de open tunnelbak wordt voorzien ter hoogte van de huidige spoorwegbedding, zal er slechts een beperkt biotoopverlies
(van minder waardevolle vegetaties) plaatsvinden.
Een ondergrondse spoorweg houdt minder rustverstoring in.

Bodem

1

Er komen geen waardevolle bodems voor ter hoogte van de spoorweg. Bovendien zal er slechts een beperkte profielverstoring
plaatsvinden aangezien de tunnel(bak) voorzien wordt ter hoogte van de huidige spoorwegbedding.

Omdat de spoorlijn nog niet volledig op diepte is, zal de brug iets hoger dan maaiveld komen te liggen.
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Vriendelijke groeten,

Gisteren zijn de maatregelen opgenomen in de studie op ons college besproken. Het college
neemt volgende standpunten in:
Algemene maatregelen:
Alg_01 volledige elektrificatie
Alg_pst01 Potentieelstudie personenvervoer
Alg_dsp02 Aanleg 9,8km bijkomend dubbelspoor
Pakket voor Balen: Pakket BN03
Bn_gs01 geluidsschermen (Berkebossen en Bankei)
Bn_tu01 verbreding ondertunneling Bankei
Bn_tu02 Ondertunneling Postelweg Mol-Balen variant 2
Bn_tu03 Fietserstunnel Postelweg Mol-Balen

Geachte heer Vervoort,

From:
To:
Subject:
Date:

1/12/2009

Eindrapport

Afb. (M_Balen) 1: Ondertunneling Postelweg Balen, variant 2.
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Eindrapport

1/12/2009

MAATREGELFICHE
Effectgroep

barrièrewerking

Nummer actie

Bn-tu04

Titel

Ondertunneling Postelweg Balen, variant 2

Omschrijving

Vermindering van de barrièrewerking van de spoorweg in de kruising met de Postelweg in Balen, door
de aanleg van een tunnel.

Ruimtelijke
en
verkeerskundige impact

De ruimtelijke gevolgen van deze maatregel zijn vrij beperkt, zelfs minder dan in variant 1. Aandacht
voor correcte uitbuiging naar tunnelingangen en haakse aansluiting lokale stukken Postelweg
(voorkomen dat doorgaand verkeer daar per ongeluk in rijdt.

Stappen voor realisatie

Beperkte onteigeningen (alleen noordzijde?). Aanleg tunnel. Aansluiting van de nieuwe wegvakken,
waarna afschaffing overweg.

Resultaat

Vermindering barrièrewerking spoorweg voor gemotoriseerd verkeer door omleiding N/Z-verkeer via
tunnel.
Fietsers en voetgangers eventueel in eigen koker aan westzijde.

Landschap

Een tunnel houdt geen visuele verstoring in. De tunnel ligt minder dicht bij het niet-beschermde
monument ‘Voormalig station van Balen-Wezel’ en de archeologische vindplaats ‘Balen, Wezel station’
dan in variant 1.

Fauna & Flora

Er zal minder biotoopverlies van waardevolle en zeer waardevolle biotopen plaatsvinden dan in variant
1.

Water

Bij het aanleggen van dergelijke ondergrondse constructies dient er te worden bemaald. Bemaling van
het
grondwater kan tevens enkele secundaire effecten veroorzaken (Verdroging van de bodem,
onrechtstreeks
biotoopverlies, zettingen), die in een volgend stadium in rekening moeten worden gebracht.

Bodem

De bodems ten noorden van de spoorweg werden nog niet antropogeen verstoord. In het gebied
komen geen waardevolle bodems voor.
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Ondertunneling Postelweg Balen, variant 2

Omschrijving

Vermindering van de barrièrewerking van de spoorweg in de kruising met de Postelweg in Balen, door
de aanleg van een tunnel.

Ruimtelijke
en
verkeerskundige impact

De ruimtelijke gevolgen van deze maatregel zijn vrij beperkt, zelfs minder dan in variant 1. Aandacht
voor correcte uitbuiging naar tunnelingangen en haakse aansluiting lokale stukken Postelweg
(voorkomen dat doorgaand verkeer daar per ongeluk in rijdt.

Stappen voor realisatie

Beperkte onteigeningen (alleen noordzijde?). Aanleg tunnel. Aansluiting van de nieuwe wegvakken,
waarna afschaffing overweg.

Resultaat

Vermindering barrièrewerking spoorweg voor gemotoriseerd verkeer door omleiding N/Z-verkeer via
tunnel.
Fietsers en voetgangers eventueel in eigen koker aan westzijde.

Landschap

Een tunnel houdt geen visuele verstoring in. De tunnel ligt minder dicht bij het niet-beschermde
monument ‘Voormalig station van Balen-Wezel’ en de archeologische vindplaats ‘Balen, Wezel station’
dan in variant 1.

Fauna & Flora

Er zal minder biotoopverlies van waardevolle en zeer waardevolle biotopen plaatsvinden dan in variant
1.

Water

Bij het aanleggen van dergelijke ondergrondse constructies dient er te worden bemaald. Bemaling van
het
grondwater kan tevens enkele secundaire effecten veroorzaken (Verdroging van de bodem,
onrechtstreeks
biotoopverlies, zettingen), die in een volgend stadium in rekening moeten worden gebracht.

Bodem

De bodems ten noorden van de spoorweg werden nog niet antropogeen verstoord. In het gebied
komen geen waardevolle bodems voor.
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