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SAMENVATTING 

Het TGV-project in Vlaanderen. 

Globale beschouwingen en eerste elementen 
voor een milieu-effectrapport. 

In de discussies over de mogelijke aanleg van TGV-lijnen in 
Vlaanderen wordt, naast de economische aspecten, onmiddellijk 
gewezen op de milieuproblemen die veroorzaakt zouden worden door 
de realisatie van dergelijk project. Volgens diverse groepen en 
instanties zouden bewoning, landbouw en natuur zwaar getroffen 
worden in het dicht bevolkte Vlaanderen. Hierover zou een milieu
effectrapport (MER) ongetwijfeld meer duidelijkheid brengen. 

De heer J. Lenssens, Gemeenschapsminister van Volksgezondheid 
en Leefmilieu, verzocht het Instituut voor Natuurbehoud na te 
gaan welke elementen in een dergelijk MER dienen uitgewerkt te 
worden, zo mogelijk met opgave van de te volgen methoden en 
enkele voorlopige resultaten (opdracht betekend op 14.07.1986). 
Dit verslag is dus geen MER. Het ter beschikking gestelde mate
riaal bestond trouwens slechts uit een kaartenset van één der 
mogelijke tracés en de voorlopige (summiere) verslagen van de 
internationale TGV-werkgroep. Exacte, kwantitatieve gegevens over 
allerhande technische aspecten waren niet voorhanden. 

Dit verslag kan enkel beschouwd worden als een voorstudie van 
een MER die de ruimtelijk-ecologische aspecten behandelt, zoals 
benaderd vanuit de natuurbehoudssector . Een echt MER moet vanuit 
een veel ruimere visie worden opgebouwd door een multidiscipli
nair team van deskundigen. Het moet bovendien starten vanuit 
beleidsmatig vooroverleg, waarin momenteel het milieu-luik, voor 
zover ons bekend, nog niet aan bod kwam. 

Om geen hypotheek te leggen op de milieu-effectrapportering zoals 
die in de toekomst moet worden gehanteerd, hebben wij het noodza
kelijk geacht, mede gezien het gebrek aan relevante informatie, 
in dit verslag eerder accenten te leggen op de achtergronden van 
een MER, dan uitspraken te onderbouwen. 

Hoofdstuk 1 geeft een summiere historische situering van de mi
lieu-effectrapportering en schetst de doelstellingen en vereisten 
van een MER. Dit heeft vooral betrekking op het tijdig uitschrij
ven van de opdracht door de initiatiefnemer, de volledigheid van 
onderzoek inclusief behandeling van alternatieven, het procedure
verloop, de verifieerbaarheid van normen en criteria en de zeker
heidswaarde van uitspraken. De openbaarheid van het MER en de in
spraakmogelijkheden zijn evenzeer strikte vereisten om de terug
koppelingsfunctie te verzekeren. De relatie tussen de milieu
effectrapportering en de kosten-baten analyse wordt besproken. 
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Hoofdstuk 2 behandelt de opbouw van het MER. 
In de opeenvolgende hiërarchische stappen van het besluitvor
mingsproces zullen telkens alternatieven moeten aangegeven wor
den. Vier typen worden onderscheiden : doelstellings-, beleids-, 
uitvoerings- en locatie-alternatieven. Daarnaast moet de aandach t 
gaan naar de nul-optie, maar wel met inbegrip van de eventuele 
autonome ontwikkelingen. Bij de opeenvolgende keuzemomenten 
zullen de milieu-effecten van de voordien genomen beslissingen 
steeds moeten meegerekend worden. 

De MER-opbouw verloopt in volgende stappen : 
- "scoping", inclusief doelomschrijving en behoeftenanalyse, met 

opgave van keuzen en met plaats voor vooroverleg. 
- beschrijving van deelaspecten met identificatie van activitei

ten. 
- onderzoek naar milieu-effecten van de verschillende deelingre

pen; onderzoek naar mogelijke effectverzachtende maatregelen. 
- beoordeling van de effecten a.h.v. te verantwoorden criteria en 

normen. 
- rapportering. 

Deze procesbenadering moet leiden tot uitspraken inzake toe te 
kennen vergunningen. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het TGV-project, voor 
zover informatie beschikbaar was. Dit blijft noodzake lijke rwijze 
beperkt tot een opsomming van de mogelijke (alternat i eve) tracés. 
De beoogde verbindingen tussen Parijs-Brussel-Amsterdam en Keulen 
zijn opgesplitst in : 
- het hoofdtracé Parijs-Brussel 
- de verbinding Brussel-Keule n met als varianten de aanleg langs 

de E40-autoweg (varianten AO en A1) of de nieuwe lijn via 
Herentals (A2) 

- de verbinding Brussel- Amsterdam met eveneens varianten, nl. de 
bestaande lijn volgend (NO en N1 ), ofwel via een nieuwe lijn 
(N2) over Herentals, dat een belangrijk spoorwegknooppunt zou 
worden. 

Er wordt kort ingegaan op de ernstige "alternatieve" tegenhanger 
van de TGV, het project "Spoor 2000", dat ogenschijnlijk veel 
minder nadelen voor het milieu vertoont en niet enkel op interna
tionaal vervoer mikt. 

Hoofdstuk 4 behandelt de actuele positie van het TGV-project in 
de afwikkeling van een MER. Het project bevindt zich momenteel 
reeds op het niveau locatie-alternatief. De hiërarchische keuze
momenten worden overlopen evenals mogelijke alternatieven inzake 
doelstellingen, beleidsopties, uitvoerings- en locatiemogelijkhe
den. Dit leidt tot de conclusie dat het in de huidige situatie 
van het project niet mogelijk is een degelijke milieu-effectrap
portering uit te voeren. 
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Hoofdstuk 5 bespreekt de geintegreerde milieu-impactanalyse, met 
als belangrijkste stappen : 
- selectie van milieu-aspecten, identificatie van de effecten, 

opstellen van effectenmatrices en netwerkanalyses. 
- bepaling van de milieu-effecten (met een beschouwing over 

voorspelbaarheid van reacties in ecosystemen). 

Konkreet voor het TGV-project wordt een classificatie gegeven van 
mogelijke ingrepen en activiteiten naar hun consequenties : ruim
telijke of milieukwalitatieve effecten ; tijdelijke of permanente 
gevolgen. 
De deelaspecten van het milieu worden in 6 categorieën opgedeeld: 
water en hydrologie, bodem en geomorfologie, lucht, geluid, bio
logische kenmerken, landgebruik en landschap. 

Hoofdstuk 6 geeft een schematische en voorlopige beschrijving van 
de ingrepen en activiteiten van het TGV-project. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt tussen de volgende deelingrepen of -acti
viteiten : 
- aanleg van het tracé en de kunstwerken 
- de aanwezigheid van het snelspoor als ruimtelijk gegeven 
- het gebruik van het tracé (treinverkeer, onderhoud) 

De te verwachten effecten van deze deelingrepen op verschillende 
milieu-aspecten worden bondig aangegeven. Een verdere invulling 
en gedetailleerde uitwerking hiervan is pas mogelijk wanneer 
gedetailleerde technische gegevens beschikbaar worden gesteld. 

Hoofdstuk 7 bespreekt de beoordeling van de milieu-effecten. 
Hierbij worden algemene normen en criteria behandeld, zoals kwa
liteitsnormen, evaluatiecriteria en de omgevingsvereisten van 
biologische entiteiten. De mogelijkheden voor beoordeling van de 
effecten van het TGV-project worden summier aangegeven (wettelij
ke instrumenten inzake geluidshinder, bodembestemmingen, natuur
behoud, landschapszorg). Dit laat toe een korte beschouwing te 
geven over globale knelpunten en storingen van grote landschaps
eenheden die de TGV wellicht met zich zal meebrengen. 

Hoofdstuk 8 brengt de resultaten van meer practisch uitgewerkte 
steekproeven, vooral inzake de ruimtelijke effecten van de TGV 
(steeds met de beperking van het onvolledige uitgangsmateriaal). 
Gedeelten van de TGV-tracés werden geprojecteerd op : 
- de globale natuurkaart voor Vlaanderen 
- de gewestplannen 
- een kaart met de beschermde natuurgebieden 
- de biologische waarderingskaart van België 
- een kaart met de (ontwerp)landschapsparken 
- de Benelux globale structuurschets 
- een kaart met de grensoverschrijdende natuurgebieden en land-

schappen 
- een kaart met gerangschikte landschappen en dorpsgezichten 
- een kaart met de bijzondere beschermingsgebieden voor de EEG-

richtlijn inzake het behoud van de vogelstand 
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een kaart met de ruilkavelingen in Vlaanderen 
- de structuurschets Vlaanderen 

Voor zover uitvoerbaar of relevant, werden hierbij voorlopige 
cijfers in tabellen bijgevoegd, vooral m.b.t. ruimtebeslag, af
standen tot reservaten en woongebieden. Hieraan werd geen onder
linge afweging van de tracés gekoppeld; evenmin werd door ons een 
uitspraak gedaan in de zin van "minst schadelijke" tracés. 
In bijlage volgt een proef tot knelpunten-analyse op enkele 
topografische kaarten (1/25.000), waarbij hetzij bodem en water
huishoudingsproblemen, hetzij storing van landschapsecologische 
relaties de meeste aandacht krijgen. 

Enkele voorlopige cijfers 

De ruimte-inname en -beinvloeding door het TGV-tracé werd 
geschat aan de hand van een steekproef (tracés N2, A2). 
Projectie van dit tracé op het gewestplan leert dat vooral agra
rische gebieden (74 km, 56 %, hiervan 1/5 landschappelijk waarde
vol) en natuurgebieden (15 km, 11 %) worden doorsneden. Vergelij
king met de oppervlakten van de gewestplan-bestemmingen voor 
geheel Vlaanderen toont dat relatief veel groengebieden doorsne
den worden: natuurgebieden (Vl : 6% ; TGV: 11 %), natuurreser
vaten (Vl : 1 % ; TGV : 3 %) en bufferzones (Vl 1 % ; TGV : 
6 %) • 
De minimale ruimte-inname voor dit tracégedeelte, uitgaande van 
een tracébreedte van 15 m, wordt geschat op 197 ha, waarvan 45 % 
agrarisch gebied, 12 % landschappelijk waardevol agrarisch ge
bied, 13 % industriegebied en 12 %natuurgebied. Rekening houdend 
met de tracé-aanleg en de dienstwegen, is een inname van 40 m 
breedte vermoedelijk een meer realistisch cijfer (dan 15 m). Het 
ruimteb~lag wordt dan geschat op 530 ha. 
Binnen een bereik van 1,5 km van de tracés A2 en N2 liggen 68 
woongebieden, woonuitbreidingsgebieden of woongebieden met lande
lijk karakter. Hiervan worden 34 gebieden doorsneden, 42 gebieden 
liggen op minder dan 150 m afstand. 

Voor het geheel van alle alternatieve tracés, liggen 28 be
schermde natuurgebieden, op·een totaal van 87 voor dit gedeelte 
van Vlaanderen, binnen een bereik van 2,5 km van een mogelijk 
tracé ; hiervan liggen 7 gebieden op minder dan 100 mafstand en 
3 gebieden worden doorsneden. Uit projectie van de tracés op de 
globale natuurkaart voor Vlaanderen, blijkt dat de aanleg van de 
tracés gepland wordt door het gewestgedeelte met het grootste 
aanbod aan natuurpatrimonium. Ook vergelijking met de Biologische 
Waarderingskaart van België bevestigt de talrijke potentiële 
ecologische knelpunten. 
Voor zover uitvoerbaar, werd nagegaan welke gerangschikte land
schappen en dorpsgezichten in de omgeving van de tracés gesitu
eerd zijn. Ook hieruit blijken enkele mogelijke onverenigbaarhe
den. 
Mogelijke spanningsvelden komen eveneens tot uiting wanneer 
blijkt dat de TGV-lijnen doorheen een aantal afgewerkte of in 
uitvoering zijnde ruilverkavelingen wordt gepland. Dit geldt met 
name voor de tracés NO/N1 en N2 in de Noorderkempen en de omge-
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ving van Herentals, en voor de A0/A1 in het Haspengouwse. Hier
door zou een gedeeltelijke herziening van deze zware procedure 
noodzakelijk worden, wat een aanzienlijke overheidsuitgave zou 
vergen. 
Projectie van de tracés op meer globale kaarten toont dat in di
verse concepten van ruimtelijke planning, het behoud van open 
ruimten of samenhangende natuur- en landschapscomplexen in het 
gedrang komen. Dit blijkt uit de Benelux Structuurschets, de lig
ging van waardevolle grensoverschrijdende landschappen, de afba
kening van speciale beschermingsgebieden voor het behoud van de 
vogelstand in de EEG en de structuurschets voor Vlaanderen. 
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Inleiding, opzet, doelstelling. 

De eerste initiatieven voor de uitbreiding van het Franse TGV
net naar België, Nederland en Duitsland dateren reeds van 1983. 
Pas in het voorjaar van 1986 werden hierover gegevens bekend 
gemaakt, waardoor zowel op het vlak van regering, deelregeringen, 
provincies en gemeenten reacties loskwamen. Naast de discussie 
over de rendabiliteit en de vraag naar de maatschappelijke ver
antwoording van zulk project, overheerste vooral de polemiek over 
de afweging tussen ecologische en economische belangen. 

Op 14 juli 1986 werd vanwege Gemeenschapsminister J. Lenssens, 
via AROL, aan het Instituut voor Natuurbehoud een opdracht be
treffende de TGV betekend. Hierin werd medegedeeld dat de heer 
Minister wenste in kennis gesteld te worden van de weerslag op 
natuur en ecologische waarden van de aanleg van een TGV- lijn in 
het Vlaamse Gewest. Daarbij werd gesteld dat het Instituut vanaf 
de initiële fase (sic) de noodzakelijke inbreng inzake natuurhe
hondsaspecten dient te leveren voor een milieueffectrapportering. 

Door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AROL, Bestuur 
Landinrichting) werd hieraan toegevoegd dat de opdracht nog geen 
terreinstudie behelst, maar eerder een opsporing en raadpleging 
van algemene gegevens en bronnen, om later gebruikt te worden bij 
de toetsing van een eventueel milieu-effectrapport. 

Het is evident dat in de eigenlijke milieu-effectrapportering, 
uit te voeren op last van de initiatiefnemer, veel meer aspecten 
dienen behandeld dan enkel de hier gestelde vraag. 

In het voorliggend rapport gaan we in op de milieu-effect
rapportering in verband met het voornemen een TGV-project te 
realiseren in Vlaanderen. Daarbij is het hier vooralsnog niet de 
bedoeling een analyse te geven van de milieu-effecten van de 
bestaande plannen. Wel willen we de algemene opvatting die be
staat over inhoud en afwikkeling van een milieu-effectrapporte
ring confronteren met de ontwikkeling en huidige stand van het 
TGV-project. We geven eveneens aan welke elementen betrokken 
zullen moeten worden bij een gedetailleerde analyse van de mi
lieu-effecten van een dergelijk project. 

Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de beleidsvoornemens 
en -opties aangaande internationale verbindingen en de plaats van 
de TGV daarin, en wanneer alternatieve locaties, technische as
pecten en exploitatie van een mogelijke TGV-verbinding in Vlaan
deren bekend gemaakt worden, kan overgegaan worden tot een werke
lijke milieu-effectrapportering. 

Naast deze theoretische beschouwingen worden in dit verslag 
bij wijze van proef enkele praktische benaderingen van mogelijke 
impacten uitgetest. 

Er dient wel op gewezen te worden dat weinig of geen informa
tie ter beschikking stond ove r motieven en objectieven van de 
initiatiefnemer, noch over de haalbaarhe id van alternatieven. 
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Enkel een kaartenset (1/25.000) met tracés en gegevens over 
onder- of onderbrugging kon als studiemateriaal dienen, samen met 
een kort verslag van de internationale werkgroep, gericht aan de 
ministers van de betrokken landen . 

Mede om die redenen hebben wij in dit rapport niet onmiddel
lijk alle aandacht besteed aan tracé-onderzoek zelf (schade mi
lieu, schade landbouw e.d.) maar eerder de nadruk gelegd op de 
wenselijke of noodzakelijke bovenbouw in het beslissingsproces. 

Dr. Eekhart KUIJKEN, 
directeur 
Hasselt, 17 oktober 1986 
aangevulde versie : 7 november 1986 
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1 . Milieu-effectrapportering algemeen. 

1 .1. Korte historiek. 

Het gebruik van een milieu-effectrapport (MER) voor de beoor
deling van vergunningsaanvragen voor bepaalde projecten, ontstond 
in de U.S.A. Het basisconcept van de rapportering en beoordeling 
is opgenomen in de "u.s. National Environmental Policy Act" van 
1969 . Sindsdien is deze procedure overgenomen in de wetgeving van 
een groot aantal westerse landen (bv. Australië, BRD, Canada, 
Frankrijk, Ierland, Japan, Nieuw-Zeeland) (Hollick 1986). 

Recent werd door de Raad van de Europese Gemeenschappen een 
richtlijn in dit verband uitgevaardigd : "Richtlijn van de Raad 
van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten". Van de lid-staten 
wordt verwacht dat ze binnen de drie jaar na kennisgeving (op 
3.7.1985), de nodige maatregelen treffen om aan deze richtli jn te 
voldoen. 

In Vlaanderen is de ervaring met MER nog n iet groot. Enkele 
proefprojecten ZlJn uitgevoerd en rapporten e n discussiedagen 
zijn aan dit onderwerp geweid geworden. Als publikaties m.b.t. de 
situatie in Vlaanderen noemen we Suetens (1 978) , Tips & Gysels 
(1979a, 1979b), Tips (1981 ), Algemeen Nederlands Congres (1984), 
Lavrijsen (19 84 ). In de context van de hieronder behandelde 
materie zijn ook de volgende Wes t duitse publikaties re levant 
Friedrich et al. ( 1981), Kiemstedt et al. ( 1982), Schwann ( 1982) , 
Karok et al. (1983), Stolzet al. (1985). 

Nationaal bestaat er het Voorontwerp van wet houdende de beoorde
ling van de weerslag van openbare en particuliere projecten op 
het leefmilieu van L. D' Hoore (1980). 

Op wetgevend vlak zijn voor Vlaanderen twee initiatieven rele
vant: 

- he t voorstel van decreet inzake milieu-effectrapporter ing neer
gelegd in de Vlaamse Raad door L. Vanvelthoven c.s. (1 982) en 
zijn herziening (Vlaamse Raad, zitting 1985-1986 : stuk 43, nr. 
1 30.12.1985). 

het decreet betreffende de mil ieuvergunning van 29 juni 1985 
waarin een MER voorzien wordt voor hinderlijke inrichtingen. 

1 .2. Doelstellingen. 

Met het uitvoeren va n een milieu-effectrapportering wil men de 
integrale benadering van de milieuproblematiek bevorderen om te 
komen tot een gecoÖrdineerd, op preventie gericht milieubeleid. 
Daarnaast wil men bereiken dat beslissingen steunen op een zo 
volledig mogelijk inzicht in de consequenties voor het milieu . 
Kennishiaten daarover worden in het MER geëxpliciteerd, zodat 
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duidelijk wordt voor welke onzekerheden men bij de beslissing en 
planning staat. De overzichtelijke, rationele en samenhangende 
analyse van milieu-invloeden en de beschrijving van de effecten 
van de diverse alternatieven, kan leiden tot een meer evenwichti
ge besluitvorming. Dit vergt een procedure waarin tevens alle 
betrokkenen volwaardig kunnen participeren. 

Deze doelstellingen moet men. situeren, voornamelijk in het 
kader van de Europese eenmaking, vanuit volgende overwegingen: 

- een grotere betrokkenheid bij en een beter begrip voor beleids
beslissingen vanwege de bevolking. 

- het creëren van een ruim kader ter aanvulling en ter coÖrdina
tie van de vergunningsprocedures van de lidstaten voor projec
ten met mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu. 

- het harmoniseren van de onderscheiden nationale wetgevingen 
inzake vergunningen en dit teneinde ongelijke concurrentievoor
waarden tussen de lidstaten in dit verband op te heffen. 

1 .3. Vereisten van een MER. 

Deze algemene doelstelling van een MER resulteert in een 
aantal basisvoorwaarden die voldaan moeten zijn, wil men van een 
"werkzame" milieu- effectrapportering kunnen spreken. De voor
naamste zijn : 

- de milieu-effectrapportering moet op een voldoende vroeg tijd
stip en op last van de initiatiefnemer uitgevoerd worden. Dit 
betekent eveneens dat voornemens moeten kunnen aangepast, ge
wijzigd of zelfs verlaten worden (terugkoppeling). 

- de milieu-effectrapportering moet alternatieven onderzoeken en 
mee voorstellen. 

de milieu-effectrapportering moet zo volledig mogelijk zijn. 
Alle betrokken milieu-effecten moeten behandeld worden voor 
alle alternatieven ; kennishiaten worden vermeld. Met een dui
delijke verantwoording wordt aangegeven welke milieu-aspecten 
in de analyse betrokken moeten worden. 

- de milieu-effectrapportering moet volgens een vastgestelde 
procedure verlopen en verifieerbaar en bespreekbaar zijn. 

- het moet duidelijk zijn t.o.v. welk referentiekader, welke 
normen, beoordelingen gemaakt worden en waar subjectieve keuze
momenten aanwezig zijn. 

- de zekerheidswaarde van u i tspraken moet duidelijk aangegeven 
worden. 

het MER moet openbaar ZlJn, zodanig dat optimale controle 
mogelijk is en onpartijdigheid verzekerd wordt. 
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- in de procedure van de milieu-effectrapportering moeten effec
tieve inspraakmogelijkheden voorzien zijn. Preven t ieve recht s
bescherming, openbaarheid van bestuur en participatie van de 
bevolking worden nu als fundamentele waarden in ons democra
tisch bestel ervaren. De subjectiviteit van de onderzoeker 
wordt hierdoor rechtstreeks geconfronteerd met de subjectivi
teit van de betrokkenen (Suetens 1978). 

1.4. Relatie tussen milieu-effectrapport en kosten-batenana lyse . 

Behalve een MER zal ook een kosten-batenanalyse (KBA) de 
besluitvorming onderbouwen. Vooral voor de economische p l anning 
en voor het economisch luik van beleidsvoornemens is deze analyse 
vereist om het rendement, de economisch-financiële haalbaarheid, 
e.d. te achterhalen. Klassiek wordt daarbij de te maken kosten, 
uitgedrukt in monetaire eenheden, afgewogen tegen de te verwach
ten baten, eveneens in monetaire eenheden uitgedrukt. In haar 
enge betekenis, zal een KBA zo inzicht verschaffen over de te 
verwachten economische weerslag tegen de achtergrond van de nood
zakelijke investeringen. 

Voor er sprake was van een MER is ook al getracht milieuconse
quenties van beleidsvoornemens in de KBA te behandelen. Het 
uitgangspunt was dat rnilieu(kwaliteit) een schaars en alternatief 
aanwendbaar goed is, dat daardoor onderdeel van een economische 
afweging kan zijn. Voorwaarde was wel dat de milieukwaliteiten en 
de winst of het verlies eraan in geld uitgedrukt worden. Nu de 
milieu-aspecten onderwerp uitrnaken van een zelfstandige analyse, 
de MER, met eigen methoden en criteria, is de noodzaak om hierin 
met monetaire eenheden te werken weggevallen. Milieu kan hierdoor 
integraler behandeld worden, inclusief de niet direct meetbare 
kwaliteiten. 

In de KBA zullen nochtans milieuaspecten aan bod blijven komen. 
Het gaat dan om : 

1 • het rechtstreeks en onrechtstreeks gebruik dat de mens maakt 
van milieukwaliteiten en -goederen en die deel uitrnaken van 
een economische activiteit . 

2. de kosten die de maatregelen ter bescherming van het milieu 
met zich meebrengen ; de meerkosten van de zgn. effectverzach
tende maatregelen of van (duurdere) alternatieven. 

Doordat milieu-aspecten zowel in het MER als in de KBA behan
deld worden, is coÖrdinatie tussen beide analysen noodzakelijk . 
De eerste globale KBA houdt nog geen rekening met de bijkomende 
kosten en/of baten vanuit het rnilieuluik. De MER leidt in princ i 
pe tot een beschrijving van de milieuconsequenties en de moge
lijkheden die er bestaan om deze te minimaliseren of te voorko
men . Het gaat om alternatieven die tegen elkaar afgewogen worden 
en om de effectverzachtende maatrege len per a lternatief , of om 
het totaal afwijzen van een project wanneer alle a lternatieven te 
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veel impact blijken te hebben. Als onderdeel van de milieukenmer
ken die in de milieu-effectrapportering aan bod komen, zijn er de 
functies van het milieu en het reële gebruik dat van dat mil ieu 
gemaakt wordt. Over problemen die daarmee optreden geeft het MER 
inzicht. Het is duidelijk dat effectverzachtende maatregelen en 
keuze voor een alternatief kosten met zich mee kunnen brengen. 
Hetzelfde geldt voor de impact op gebruiksmogelijkheden van mi
lieukenmerken. In de volgende fase worden beide daarom verrekend 
in een aanvullende KBA. We wijzen erop dat op die manier maar een 
deel van de milieuconsequenties monetair verrekend zijn. Het 
grootste (?) deel van de milieu-effecten zal inderdaad met andere 
criteria beoordeeld moeten worden. Die effecten blijven daarom 
deel uitmaken van de milieu-effectrapportering. 
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2. Opbouw van het MER en plaats in het beleid. 

2.1. Het begrip "milieu". 

Het onderzoeksveld dat door een MER bestreken wordt, hangt af 
van de definitie van "milieu". In zijn ruimste betekenis en 
gericht op de mens, houdt het ook de sociale en culturele omge
ving in. Als dusdanig wordt het meestal in de milieu-effectrap
portering gebruikt (Hollick 1986). Concreet betekent dit, dat 
effecten op culturele waarden, "geestelijk welzijn", ruimtege
bruik, werkgelegenheid, e.d. in het MER worden beschreven. I n 
engere zin wordt "milieu" gelijkgesteld met de fysisch-chemische 
en biologische omgeving. Veranderingen daarin worden in het MER 
aangegeven, zonder dat de consequenties daarvan op sociaal
cultureel vlak verder worden geanalyseerd. In de beide gevallen 
wordt "milieu" in een aantal deelbegrippen opgespl itst. Deze 
staan in relatie tot die aspecten waarvoor men de effecten van 
een ingreep wil nagaan (zie verder). Door het aangeven van de te 
onderzoeken milieu-elementen en de fysica-chemische, biologische 
en maatschappelijke waarden en functies, wordt aldus onrecht
streeks het begrip milieu omschreven in wetten en richtlijnen. 

2.2. Alternatieven. 

De keuze van alternatieven vormt één van de crucia l e punten 
die, in inhoudelijke zin, het welslagen van een milieu-effectrap
portering bepalen. Het uitwerken van nieuwe, meer milieuvrien
delijke oplossingen voor een bepaald probleem kan de marges van 
het beleid verruimen. De vraag welke alternatieven moeten be
schouwd worden vormt meestal een strijdpunt, gezien de belangen
tegenstellingen die hierbij een rol spelen. 

Veelal wordt het vergeten dat ook in de opeenvolgende stappen van 
het besluitvormingsproces alternatieven moeten aangegeven worden, 
volgens een hiërarchisch systeem. In principe kunnen vier typen 
alternatieven worden onderscheiden (Udo de Haes & Bol 1981) : 

- doelstellingsalternatieven. 

De doelstellingen zelf staan ter discussie en worden geformu
leerd ten aanzien van bepaalde (veronderstelde) maatschappelij
ke behoeften. Op dit niveau gaat het om een fundamentele dis
cussie bv. over de noodzaak de mobiliteit te verhogen, de 
bereikbaarheid te optimaliseren, over opdrijving van energie
voorziening, enz. 

- beleidsalternatieven. 

(door sommigen ook als methodealternatieven aangeduid, hoewel 
niet noodzakelijk als synoniem te beschouwen). 
Na aanvaarding van een globale maatschappelijke deelsteling 
volgt een discussie over de verschillende mogelijkheden om deze 
doelstelling t e bereiken. Hierbij gaat het bv. over de keuze 
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tussen openbaar vs. privaat-personenvervoer, spoor vs. vlieg
tuig vs. auto, enz. Vooral vanaf dit niveau zijn de milieucon
sequenties te onderzoeken. 

- uitvoeringsalternatieven. 

De WlJZe van uitvoering of inrichting wordt hier variabel 
gesteld. Hier is de keuze aan de orde tussen bv. het verbeteren 
van het huidige spoorwegnet of het aanleggen van nieuwe tracés, 
de keuze tussen ingegraven vs. opgehoogde bedding, enz. 

- locatie-alternatieven. 

Hier gaat het om een bepaalde WlJZe van uitvoering, waarbij 
alleen de vraag naar de plaats (locatie) ter discussie staat. 

Naast de opgesomde typen alternatieven is het zinvol dat ook 
de nul-optie wordt uitgewerkt (de uitgangssituatie, maar wel met 
inbegrip van de autonome ontwikkelingen die zich kunnen voor
doen). Van groot belang is dat bewust gezocht wordt naar een 
formulering van alternatieven die de minst schadelijke milieu
effecten met zich meebrengen (minimaal-effect alternatieven, Udo 
de Haes & Bol 1981 ). Bij bestaande alternatieven (bv. TGV- spoor 
2000) is het noodzakelijk dat ook de maatschappelijke doelstel
lingen in hun reikwijdte tegenover elkaar worden afgewogen. Afwe
ging ligt hier bij het niveau methode- en beleidsalternatieven 
en/of hoger. 

Een beleid dat gevoerd wordt volgens het systematisch formule
ren van de opeenvolgende keuze-momenten, houdt ook in dat de 
gevolgen voor het milieu vanaf de eerste beslissing (doelstel
lingsniveau) in rekening gebracht worden. Op het hoogste niveau 
is het niet noodzakelijk om de consequenties voor het milieu in 
detail uit te werken : het gaat om algemene milieu-overwegingen. 
In de volgende fasen, waar de beslissing steeds verder geconcre
tiseerd wordt, worden ook de effecten voor het milieu meer in 
detail aangegeven. De analyse van de milieu-effecten van een 
bepaald alternatief moet dus steeds gekoppeld worden aan de 
beschrijving van de milieu-effecten van de voorgaande beslissing
en die logisch tot dit alternatief hebben geleid. 
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2.3. Opbouw van het MER. 

In de milieu-effectrapportering zijn een aantal stappen te 
onderscheiden 

- "Scoping". Vertrokken wordt van de omschrijving van het gestel
de doel en de wijze waarop de initiatiefnemer dat doel wil 
bereiken. Duidelijkheid hierin maakt een formulering van alter
natieven mogelijk. Het gestelde doel leidt ook tot een aantal 
randvoorwaarden die bepalend zullen zijn bij de beoordeling van 
de alternatieven. Tenslotte wordt eveneens aangegeven aan welke 
maatschappelijk behoefte tegemoet gekomen wordt. Dit is van 
belang bij de besluitvorming omdat het uiteindelijk gaat om het 
afwegen van maatschappelijke baten tegen maatschappelijke las
ten (o.a. kosten). 
Het hoger vermelde model van hiërarchisch e alternatieven kan 
leiden tot een groot aantal keuzemogelijkheden. Het is de taak 
van het vooroverleg hieruit een redelijk en hanteerbaar aantal 
mogelijkheden te lichten. 

- Een tweede stap bevat de beschrijving van de deelaspecten waar
uit een voorgenomen project bestaat. Het gaat hier dus om de 
identificatie van de activiteiten, en ingrepen nodig om het 
project te realiseren. Globaal genomen komen de aspecten be
treffende de voorbereiding, de bouw, het gebruik en de aanwe
zigheid van een nieuwe structuur aan bod. Ook geinduceerde 
aspecten en ingrepen zijn hier aan de orde. 

- De effecten op het milieu worden onderzocht a.h.v. de deelin
grepen. Hetzelfde geldt ook voor de alternatieven (zie verder). 
Effect-verzachtende maatregelen komen aan bod in elke variant. 

- Na de milieu-effectanalyse volgt een beoordeling. Deze gaat in 
op de te verwachten effecten van het voorgestelde project in 
relatie tot een aantal beoordelingscriteria en normen. Hiermee 
wordt nagegaan in hoeverre een gewenste toestand van natuur en 
milieu bereikt wordt, in hoeverre er van afgeweken wordt, waar 
gezondheids- en algemene milieukwaliteitsnormen overschreden 
worden, enz •• Die gewenste toestand en normen staan in principe 
beschreven in structuurschema's en zijn het voorwerp geweest 
van een brede discussie. Andere documenten die als referentie 
moeten dienen zijn de planologische bestemmingen en de wette
lijke beschermingen. 
Omdat de beoordelingsfase van de milieu-effectrapportering 
steeds subjectief blijft, moet een brede consultatie gehouden 
worden. Een andere reden daarvoor is dat de beoordeling in het 
MER kan steunen op criteria met een referentiegebied dat veel 
groter is dan de plaats van handeling, de plaats ook die de 
lokale bevolking als referentie heeft. Tenslotte bestaan er 
voor het Vlaamse Gewest nog geen structuurschema natuur en 
milieu/natuur en landschap, of algemene milieukwaliteitsnormen, 
zodat een beoordeling van de milieu-effecten door een brede 
groep betrokkenen en geinterresseerden zeker noodzakelijk is. 
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2.4. Vergunningsaanvragen. 

Een MER wordt opgemaakt om een beslissing omtrent een project 
mogelijk te maken. In de praktijk betekent dit, dat het MER mee 
zal bepalen of de bevoegde overheid de nodige vergunningen zal 
afleveren. MER en vergunningsaanvraag worden daartoe samen inge
diend. 

Volgens de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap
pen dient de opdrachtgever van een project (de aanvrager van een 
vergunning voor een particulier project of de overheidsinstantie 
die het initiatief tot het project neemt) ervoor te zorgen dat 
hij aan de bevoegde overheid de volgende informatie levert 

- een beschrijving van het project met informatie omtrent vesti
gingsplaats, aard en omvang. 

- een schets van de voornaamste alternatieven die de opdrachtge
ver heeft onderzocht, met opgave van de voornaamste motieven 
voor zijn keuze en dit in het licht van de te verwachten mi
lieu-effecten. 

- een beschrijving van de beoogde maatregelen om belangrijke 
nadelige milieu-effecten veroorzaakt door verwezenlijking van 
het project te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhel
pen. 

- een beschrijving van de te verwachten significante milieu
effecten van het voorgestelde project. 

- een niet-technische samenvatting van de verstrekte informatie. 

Volgens dezelfde richtlijn duidt de overheid tenslotte de 
instanties aan met een verantwoordelijkheid inzake het milieu, om 
over die aanvraag advies uit te brengen. 

Teneinde de gehele procedure vollediger en efficiënter te 
laten verlopen is het dus wellicht in de meeste gevallen ten 
zeerste wenselijk dat er een vooroverleg plaatsgrijpt tussen de 
opdrachtgever en de voor het milieu verantwoordelijke instanties 
(administraties). Dit vooroverleg heeft als doel tot algemene 
richtlijnen te komen waaraan de betrokken milieu-effectrapporte
ring dient te voldoen, en dit voornamelijk voor wat betreft : i) 
de in aanmerking te nemen alternatieven; en ii) de deelingrepen 
waarin het project is op te splitsen en de aspecten van het 
milieu waarvoor de effecten van het geplande project dienen 
ingeschat te worden. 
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3. Het TGV-project. 

3.1. Algemene situering. 

De TGV (Train à Grande Vitesse) is de Franse hogesnelheids
trein (HST), die vooral geschikt is voor het overbruggen van 
middellange afstanden (300-600 km) met een kruissnelheid van + 
260 km/u en een maximale snelheid van ± 380 km/u. 

De TGV kan op het klassieke railsysteem rijden, zij het met 
beperkte snelheid. Om een constante hoge snelheid, en bijgevolg 
een optimaal rendement te kunnen realiseren is een eigen bedding 
vereist (hogesnelheidslijn, HSL). Het dwarsprofiel van een HSL 
heeft met gelijkgrondse berm een breedte van ca. 15 m ; bij 
verhoogde berm bedraagt dit tot 30 m. Het afsluiten van de bed
ding van de omgeving lijkt noodzakelijk te zijn. 

De belangrijkste aantrekkingskracht van een HST gaat uit van 
de aanzienlijke vermindering van de reistijden die gerealiseerd 
kan worden. Deze wordt bevorderd door : 1) de beschikbaarheid van 
een HSL (eigen bedding), en 2) het aantal en de afstand tussen de 
stopplaatsen. Het beste rendement wordt verkregen wanneer middel
lange afstanden (ca. 300 km of meer) zonder tussenhaltes over
brugd kunnen worden. 

3.2. De TGV in België. 

3.2.1. Huidige stand van het dossier. 

De voorgestelde aanleg van TGV-lijnen in België kadert in een 
toekomstig Europees TGV-net dat de verbindingen moet realiseren 
tussen Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam. 

Een eerste officieel initiatief werd genomen door de Ministers 
van de Bondsrepubliek Duitsland, België en Frankrijk die bevoegd 
zijn voor het vervoer, in hun vergadering van 18 juli 1983 te 
Parijs. Hierbij werd een drieledige werkgroep opgericht voor de 
studie van de mogelijkheden van een snelle verbinding tussen 
Parijs, Brussel en Keulen. 

Meer bepaald kreeg de werkgroep de opdracht de volgende aspecten 
te onderzoeken : 

- het tracé van de lijn en de keuze van de aan te wenden tech
niek, met inbegrip van het probleem van de reistijd en de 
raming van de bouw- en aanlegkosten van de infrastructuren ; 

- het potentieel verkeer en de modaliteiten van exploitatie, 
vooral deze met betrekking tot de frequentie, de bedieni ngen en 
de bepaling van de tarifaire principes ; 

- de juridische en budgettaire procedures, de financiële evalua
tie van het project voor de spoorwegnetten, het opmaken van een 

1 1 



sociaal-economische balans voor de gemeenschap, alsmede een 
eerste beschouwing omtrent de mogelijke juridisch-financiële 
werkvormen en de noodzaak tot het afsluiten van een internat io
naal akkoord (verdrag) tussen de drie Staten. 

De resultaten van de eerste werkzaamheden van de werkgroep 
werden onderzocht door de bevoegde Ministers tij dens hun vergade
ring op 12 juli 1984 te Parijs. De drie Ministers hebben de 
werkgroep daar gevraagd de studies verder te zetten, en te zoeken 
naar de meest geschikte oplossingen, zowel op technisch, econo
misch, financieel, sociaal als juridisch vlak, en tegen eind 1985 
een nieuw rapport voor te bereiden dat de Regeringen zou toelaten 
de passende beslissingen te nemen. De Regering van Nederland werd 
bij de voortzetting van de studie betrokken ; het project werd 
uitgebreid tot de as Parijs-Brussel-Keulen/Amsterdam. 

Een verslag van de werkzaamheden van de werkgroep werd voorge
legd in een "Nota aan de Ministers over de stand van de werkzaam
heden bij de tweede fase in de studie van de snelle verbinding 
Parijs-Brussel-Keulen/Amsterdam'' (januari 1986) . 

3.2.2. Voorgestelde tracés . 

In dit laatste verslag van de werkgroep (januari 1986) worden 
o.m. een aantal mogelijke tracés voorgesteld (Fig. 1) : 

- Parijs-Brussel 

Het hoofdtracé (FO) loopt via Arras richting Ri jsel. Het tracé 
komt België binnen bij Doornik en verloopt verder ten zuiden 
van Leuze en Ath. Het tracé komt op Vlaams grondgebied bij 
Lembeek waar het de bestaande spoorlijn 96 Halle-Brussel ver
voegt. 

- Brussel-Keulen 

Drie hoofdvarianten kunnen onderscheiden worden 

1. Een nieuwe lijn naar het oosten (AO). 

Als volledig nieuwe lijn is ~eze waarschijnlijk niet renda
bel. 
Het hoofdtracé (AO) verlaat de bestaande spoorlijn (L 36) in 
Zaventem en sluit dan aan met de bedding van de E40-autoweg. 
Ten zuiden van Tienen-St.-Truiden buigt dit tracé af naar 
het noordoosten (verlaat de bedding van de E40) en loopt dan 
ten zuiden van St.-Truiden. Op Waals grondgebied kruist het 
de Maas 25 km ten noorden van Luik. Vervolgens loopt het via 
de Voer tot aan de Duitse grens. Op Duits grondgebied moet 
tussen Aken en Keulen geen nieuw tracé aangelegd worden. De 
bestaande lijn wordt verbeterd (200 km/u). 
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2. De variant A1. 

Hierbij wordt de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk 
gebruikt om de aanlegkosten te verlagen. 
Tussen Zaventem en Waremme zou een nieuwe lijn gebouwd 
worden langs de bedding van de E40-autoweg. In de buurt van 
Waremme zou dan aangesloten worden op de bestaande spoorlijn 
naar Luik. Tussen Luik en de Duitse grens wordt eveneens een 
stuk nieuwe lijn geprojecteerd. Deze variant laat toe de 
bestaande stations van Luik en Aken aan te doen. Deze va
riant kost minder dan AO maar verhoogt de reisduur op het 
traject met ca. 35 min. 

3. De variant A2-N2. 

Een nieuwe lijn die de vervoersstromen kombineert en aldus 
de rendabiliteit poogt te vergroten. 
Deze variant vertrekt in Vilvoorde of Diegem via een nieuw 
tracé . Dit tracé komt ten oosten van Mechelen en gaat via 
Heist-op-den-Berg naar Herentals. In de omgeving van Heren
tals komt er een spoordriehoek waarbij de nieuwe spoorlijn 
zich splitst in een oosteli jke tak richting Keulen en een 
noordelijk tak richting Amsterdam. De oostelijke tak (A2) 
sluit zo dicht mogelijk aan bij de autosne lweg naar Luik 
(E313) tot in Lummen en buigt daar af om de bedding van de 
autosnelweg A2 te kunnen volgen. Dit traject verloopt op 
Nederlands grondgebied via Beek. Ten noorden van Aken wordt 
opnieuw aangesloten op de bestaande lijn Aken-Keulen. 

- Brussel-Amsterdam 

Ook voor deze relatie worden drie varianten NO, N1 en N2 voor
gedragen. Op Be l gisch grondgebied vallen NO en N1 samen . 

1. De variant NO-N1 . 

Dit is een variant die via Mechelen en Antwerpen loopt en 
aldus zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande tracés. De 
verbeteringen in de stations bevatten een nieuw viaduct in 
Mechelen en de N-Z-verbinding in Antwerpen. De maximum snel
heid is op deze lijn evenwel beperkt tot 160 km/u . 

2. De variant N2. 

Dit is de variant via Herentals met een volledig nieuwe 
bedding ; een snelheid van 300 km/u is hier mogelijk. Zowel 
de NO-N1 als N2 gebruiken in Nederland de Schiphollijn voor 
de relatie Rotterdam-Amsterdam. 

Op nationaal vlak werd blijkbaar aan de bevoegde diensten van 
de N.M.B.S. opdracht gegeven om gedetailleerde plannen uit te 
werken voor de verschillende varianten. Deze plannen werden offi
cieel nog niet vrijgegeven. 
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3.2.3. Onderzoek naar de milieu-effecten. 

We wensen hier te benadrukken dat enig onderzoek naar de 
milieu-impact van het TGV-project niet tot de opdrachten van de 
internationale werkgroep behoorde. Bij de evaluatie van het pro
ject en bij de planning van de tracés werd dan ook, voor zover 
ons bekend, geen rekening gehouden met diverse maatschappelijke 
functies in de landelijke ruimte (milieu, landbouw, recreatie, 
wonen , e • d . ) • 

3.3. Reacties op het TGV-project. 

Bij het bekend worden van het TGV-project is heel wat reactie 
bij bevolking en belangengroepen losgekomen. De uitdrukkelijke 
vrees wordt geuit voor een groot verlies aan natuur- en milieu
kwaliteiten, grondinname (m.n. landbouwgrond), versnippering van 
het landschap en doorsnijding van woonkernen. Men spreekt over 
een prestigeproject terwijl het bestaande openbare vervoer wordt 
afgebouwd. Deze reacties hebben ruime weerklank gevonden in de 
landelijke pers. Belangengroepen als ACW, BBL, AGALEV e.a. hebben 
publikaties gewijd aan het onderwerp. 

Verschillende gemeentebesturen hebben reeds bij diverse over
heidsinstanties protest ingediend tegen de mogelijke aanleg van 
de TGV-lijn op het grondgebied van hun gemeente. De voornaamste 
vrees is telkens de verstoring van woonzones evenals een verlies 
aan landbouwgronden en natuurgebieden. Zo werd het Instituut voor 
Natuurbehoud in kennis gesteld van een eenparig goedgekeurde 
motie van de gemeenteraad van Kalmthout (1 augustus 1986), waarin 
verzet wordt aangetekend tegen de eventuele aanleg van een snel
treinspoor op het grondgebied van de gemeente. 

Een 11 alternatief" voor de plannen van de internationale werk
groep werd onlangs voorgesteld in het rapport 11 Spoor 2000" (De 
Bondt et al. 1986). Het uitgangspunt was hier het optimaliseren 
van het binnenlandse spoorvervoer, gelijktijdig met een verbete
ring van internationale verbindingen. 

"Spoor 2000" stelt volgende HST-tracés voor 

- Parijs-Brussel 

De HST uit de richting Parijs volgt aan 300 km/u de voorziene 
HSL tot Lembeek (bij Halle), loopt aan 200 km/u over de vier
sporig gemaakte lijn naar Brussel-Zuid. 

- Brussel-Amsterdam 

De HST naar Amsterdam berijdt de nieuwe lijn (Brussel-Kapelle
kerk- Antwerpen-Luchthal), stopt in Zaventem-Luchthaven, rijdt 
aan 200 km/u in de middenberm van de E19, bedient Antwerpen 
C.S. ondergronds, stopt verder nog in Rotterdam c.s., Den Haag 
H.S. en Schiphol. 
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- Brussel-Keulen 

De HST naar Keulen gaat over de route Brussel-Noord-Schaarbeek, 
Zaventem-Luchthaven (stopt in laatstgenoemd station), aan 160 
km/u naar Leuven (doortocht 140 km/u) en vandaar aan 200 km/u 
tot Ans (de lijn Leuven-Ans wordt hiervoor geschikt gemaakt). 
Stopt in Luik-Guillemins. Van Vaux-sous-Chèvremont tot + 2 km 
voor Welkenraedt volgt de HST een nieuw traject (200 -km/u), 
verder geldt een bochtverbetering bij Astenet (140 km/u). 

Noot wij vernemen dat een principiële beslissing m.b.t. een 
snelle treinverbinding Den Haag-Aken over Nederlands grondgebied 
zou genomen zijn. In dergelijk geval zouden heel wat economische 
argumenten voor de aanleg van de tracés over de spoorwegdriehoek 
Olen/Herentals wegvallen. 
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4. De positie van het TGV-project in de MER-afwikkeling. 

4.1. Situering. 

Het huidige TGV-project kunnen we beschouwen als een reeds erg 
geconcretiseerd plan om een bepaalde beleidsoptie te realiseren. 
Hiërarchisch bekeken (zie 2 . 4) bevindt het zich actueel reeds op 
het niveau locatie-alternatief. Belangrijke beslissingen en stap
pen zijn dus reeds genomen. Of deze berusten op uitgebreide en 
gegronde argumentatie is ons niet bekend. Stapsgewijze beleids
ontwikkeling aangaande communicatie tussen de grootsteden Parijs, 
Brussel, Amsterdam en Keulen veronderstelt een aantal fasen waar
rond we hier enkele beschouwingen willen leveren. 

4.2 . Doelstellingsalternatieven. 

De maatschappelijke behoefte inzake meer communicatie vormt 
het uitgangspunt. Een belangrijke vraag hierbij is : moet commu
nicatie van verkeer van personen of van ideeën verbeterd worden. 
Het antwoord hierop vereist een inzicht in de behoeften. In het 
laatste geval gaat het om het uitbouwen en veralgemenen van 
nieuwe communicatiesystemen (o.a. video, computer-on-line syste
men, telefoon, conferentie via satelietverbindingen). Keuze voor 
een van de twee richtingen (extremen) heeft duidelijk geheel 
andere milieu-effecten. 

Een aanpak via de nieuwe communicatiemogelijkheden heef t weinig 
of geen directe milieuconsequenties. Het vergroten van het perso
nenve rkeer heeft, afhankelijk van de gekozen me thode , in min of 
meerdere mate milieu-effecten. In verband met het TGV-project 
blijkt gekozen te zijn voor personenverkeer en voor een verhoging 
van de mobiliteit. 

4.3. Beleidsalternatieven. 

Mobiliteit verbeteren kan door de bereikbaarhe id te vergroten 
voor meer personen, of door de snelheid te verhogen, of door een 
combinatie van beide. In het eerste geval kan bv. via een prijs
beleid gewerkt worden, in het tweede geval gaat het om ni euwe 
structuren en technieken. Een en ander zal bekeken moeten worden 
t.o.v. vervoerscapaciteit, behoeften van verschillende maatschap
pelijke groepen, milieuconsequenties. Het is duidelijk dat, wat 
dit laatste betreft, opnieuw grote verschillen te verwachten 
ZlJn. Het TGV-project kiest blijkbaar voor een snellere bereik
baarheid. Dit betekent dus niet een betere bereikbaarhe id in 
t e rmen van meer mogelijkheden voor grotere groepen mensen. 

Een beleidskeuze die zich verder stelt is of die snellere en 
g emakke lijkere bereikbaarheid nagestreefd moet worden v ia privé
of openbaar v ervoer . Gezien de afstanden waarover het gaat , zijn 
auto , a utobus, trein en vliegtuig alternatieven. Onafgez ien van 
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technische en locatie-aspecten, zijn de consequenties voor het 
milieu van de keuze voor een van deze vervoersystemen zeer ver
schillend (bv. energieverbruik). In verband met het TGV-proj e ct 
is blijkbaar gekozen voor het openbaar vervoer over de grenzen 
heen met als vervoersmiddel de trein. 

4.4. Uitvoeringsalternatieven. 

De keuzen i.v.m. de realisatiemogelijkheden van deze beleids
optie hebben te maken met structurele en technische aspecten. 
Gebeurt er een reorganisatie van het bestaande spoorwegne t 
wordt er een nieuw vervoersysteem ingevoerd u i tgaande van een 
nieuwe infrastructuur, los van de bestaande ; worden er nieuwe of 
aanvullende structuren voorzien aan spoorwegknooppunten/verkeers
knelpunten ; enz. Opnieuw is het te verwachten dat het opteren 
voor één van de mogelijkheden verschillen in milieu-effecten 
heeft (bv. al dan niet ruimtebeslag). De keuze wordt bepaald door 
milieu-overwegingen, verkeerstechnische aspecten, rendabiliteit, 
sociale overwegingen, enz. Een belangrijk element hier is ook of 
men het project al dan niet los ziet van het (overige) reeds 
bestaande openbaar vervoer in het plangebied. De verbetering van 
de mobi liteit in een ruimere streek kan met het nieuwe project 
bereikt worden. Hier gaat het dus om de relatie van de meer 
lokale met de internationale dimensie. De mate waarin men de 
lokale (vervoers)belangen in het gehele project wil betrekken 
hangt voor een deel af van de standpunten die voordien genomen 
zijn . 

In verband met het TGV-project is blijkbaar gekozen voor een 
nieuwe vervoerstechniek, die in belangrijke mate los van de 
bestaande infrastructuur kan functioneren en zonder verband met 
d e binnenlandse verveersbelangen en -problemen . 

4.5. Locatie-alternatieven. 

De locatiekeuze heeft betrekking op de tracés en begeleidende 
infrastructuur. Milieuconsequenties, aspecten van plaatselijk 
grondgebruik, ruimtelijke ordening e.d. staan hierbij op de voor
grond. De betekenis van alternatieven in dit opzicht moet even
eens onderzocht worden. 

Voor het opstellen van een MER op het niveau locatie-alternatief, 
moet men principieel kunnen uitgaan van de duidelijk omschreven 
beslissingen die op de hogere niveaus genomen zijn. Die beslis
singe n moeten v e rgez e ld zijn van een uitgewerkte argumentatie 
i.v.m . de milieu-effecten. Pas dan kan een volledig overzicht en 
dus ook een inzicht bekomen worden van al de consequenties die 
een beleidsvoornemen en de realisatie ervan heeft voor ruimte en 
mili e u. 
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De specifieke studie van de milieu-impact van de alternatieve 
tracés moet dus noodzakelijk aangevuld worden met de impactstu
dies die voorheen gebeurd zijn. Beslissingen die enkel maar 
steunen op de resultaten van impactanalyses op het niveau loca
tie, zijn dus genomen op een zeer onvolledige basis. Een MER dat 
enkel maar refereert naar dit locatieniveau is eveneens zeer 
onvolledig en als MER onaanvaardbaar. 

4.6. Besluit. 

Hiermee ZlJn de beperkingen van een eventueel MER dat opge
ste l d wordt enkel uitgaande van de beschikbare technische en 
ruimtelijke gegevens, ten dele duidelijk gemaakt. De onvol l edig
heid ervan wordt niet enkel bepaald door de onduidelijkheid over 
de voorafgaande beslissingen en hun milieuconsequenties, maar ook 
door de onvolledigheid van die technische en ruimtelijke gege
vens zelf. 

Het algemene besluit is dat uitgaande van de beschikbaarheid van 
gegevens, de huidige stand in en afwikkeling van het besluitvor
mingsproces, een degelijk MER niet kan opgesteld worden. In wat 
volgt zal een mogelijke werkwijze voor effectvoorspelling inzake 
milieu ontwikkeld worden, aangevuld met enkele voorbeelden van 
praktische invulling. 
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5. Milieu-impactanalyse en TGV. 

5. 1 . Inleiding. 

5.1 .1. Geintegreerde analyse. 

Een impactanalyse beoogt een inzicht en zo mogelijk een raming 
te geven van de verwachte gevolgen van een project. Daarbij 
zullen de gevolgen voor maatschappelijke functies en activite i ten 
en voor ruimtelijke en kwalitatieve milieu-aspecten nagegaan 
worden. 

In het algemeen zal een impactanalyse niet alle verwachte 
gevolgen even grondig kunnen ramen. Soms is alleen kwalitatieve 
informatie beschikbaar, maar ook die moet opgenomen worden. Daar
naast is het van belang dat effecten zoveel mogelijk in hun 
onderlinge samenhang worden bestudeerd. Een dergelijke integre
rende en multidisciplinaire benadering stelt echter hoge eisen 
aan een impactanalyse en aan de instelling/studiegroep die ze 
moet uitvoeren. Er moet immers ingegaan worden op zowel de fy
sisch-chemische en ecologische aspecten van het milieu, als op 
sociaal-economische, sociaal-culturele, inclusief demografische 
kenmerken van de betrokken samenleving. 

Een knelpunt bij geintegreerde analyse is het feit dat de tijds
horizon bij verschillende milieuvariabelen (vb . stabiliteit van 
een ecosysteem) enorm verschilt van die van andere , bv. economi
sche variabelen (Nijkamp & Vos 1981). De schaal van de invloed 
kan bovendien aanzienlijk verschille n : ecologische implicaties 
hebben vaak betrekking op een klein areaal, terwijl bv. de econo
mische analyse veelal slaat op een veel groter gebied. 

De hoofdelementen betrokken bij de milieu-impactanalyse (a ls 
onderdee l van een milieu-effectrapportering) zijn (zie ook 2.3) : 

bepaling van de activiteiten die geassocieerd zijn met de 
realisatie van he t project (direct en indirect). 

- bepaling van de milieukenmer ken (el ementen) waarop de impact 
onderzocht wordt. 

-bepaling van de milieu-impact (direct en indirect). 

- rapportering. 

5.1 .2. Keuze van aspecten en identificatie van de effecten. 

Eén van de punten waarop de aandacht moet gericht worden is de 
keuze van die elementen van het milieu waarop in het specif ieke 
project belangrijke effecten te verwachten zijn. Daaraan vooraf
gaand is het echter wenselijk om een zo breed mogel ijk georiën
teerde identificatie van de milieu-effecten te maken. Hul pmidde
l e n hi e rbij zijn zgn . " c hecklists " van afzonderlijke aspecten van 
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het milieu (zie bv. Jain et al. 1977, Westman 1985). Andere 
mogelijkheden ZlJn effecten-matrices en netwerkenanalyses (zie 
Udo de Haes & Bol 1981 ). 

Bij de effecten-matrices wordt de ingreep beschouwd, die dan in 
deelhandelingen wordt opgesplitst. Per deelhandeling of acti
viteit wordt nagegaan in hoeverre er effecten van betekenis te 
verwachten zijn. 

Bij de netwerkanalyse worden ingrepen en milieu niet alleen 
opgesplitst en het effect afgewogen, maar wordt ook naar samen
hangen gekeken tussen de elementen van het milieu en de effecten 
hierop. De identificatie verloopt hier in principe in drie stap
pen : 
i) indeling van de ingrepen in een aantal deelingrepen (waarover 
meer kennis i.v.m. effecten beschikbaar is); 
ii) de invloed van deze deelingrepen op abiotische factoren; 
iii) de invloed hiervan op de onderscheiden biotische aspecten. 

Effectrelaties kunnen evenwel ook rechtstreeks van ingrepen naar 
biotische componenten verlopen, terugkoppeling van effecten is 
mogelijk, enz. (Udo de Haes & Bol 1981 ). 

Vervolgens is het noodzakelijk een selectie te maken van as
pecten van het milieu waarop belangrijke effecten te verwachten 
zijn (zgn. "masterfactors", sleutelkenmerken) en die ook effec
tief bestudeerd moeten worden. De keuze heeft betrekking op de 
rol van deze sleutelkenmerken in het gehele ecosysteem (o.a. in 
voedselketens, structuurelementen) en op de waarsch i jnlijkheid 
van directe beinvloeding. Bovendien laat men zich hierbij leiden 
door het maatschappelijk belang. 

Aspecten waarop belangrijke effecten verwacht worden zijn onder
ling meestal niet optelbaar (bv. plantengroei, populaties van 
dieren, verschijningsvorm en belevingswaarde van landschappen, 
enz.). Voor de latere globale beoordeling speelt dit een rol. Bij 
afwezigheid van uitgebreide ecologische basisinformatie kunnen 
elementen gekozen worden vanwege hun indicatiewaarde voor ruimere 
systemen. Zeldzame planten of gemeenschappen kunnen bv. een indi
catie zijn voor zeldzame milieutypen of -omstandigheden. 

5.1 .3. Bepaling van milieu-effecten. 

Bepaling van de milieu-effecten heeft meestal in hoge mate een 
voorspellend karakter. Deze voorspelbaarheid wordt daarbij be
moeilijkt door de variatie die bestaat in functie van de tij d , in 
functie van lokaal ruimtelijke en geografische verschillen, enz. 
Daarenboven zijn er meestal cumulatieve effecten. Alhoewel de 
potentiële effecten van projectactiviteiten kunnen beschouwd 
worden als effecten op discrete kenmerken van het milieu, mag de 
indruk niet gewekt worden dat hierdoor de actuele invloed op het 
gehele milieu goed getaxeerd wordt . Ecosystemen "respectere n" 
niet noodzakelijk d e door de me ns gekozen discrete categorieën. 
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Om tot redelijk betrouwbare voorspellingen te komen is model
rnatig experimenteel onderzoek wenselijk. In de meeste gevallen is 
dit echter uitgesloten gezien de beperkingen in tijd en middelen. 
Daarom wordt beroep gedaan op algemene kennis van de ecologie van 
de betrokken soorten en levensgemeenschappen. De uitgangsgedachte 
is dat soorten en levensgemeenschappen bepaalde eisen stellen aan 
het milieu waarin ze voorkomen. Het spontaan voorkomen van soor
ten (resp. levensgemeenschappen) wijst erop dat het complex aan 
milieufactoren voldoet aan die eisen. Wijzigingen in dit complex 
o.i.v. ingrepen door de mens leiden tot wijzigingen in soortensa
rnenstelling, structuur, enz .. Bepaalde soorten gaan achteruit of 
verdwijnen, andere breiden uit. Vaak is het te voorspellen om 
welke soorten het zal gaan. Het kunnen immers soorten zijn die 
een cruciale rol spelen in het voedselweb of van belang zijn als 
structuurelement in het ecosysteem. In dat geval kan een ketting
reactie ontstaan met gevolgen voor organismen die tot dan toe 
buiten de invloed bleven, en waaraan in den beginne eventueel 
geen aandacht werd besteed. Een uitgebreide studie over predic
ties in impactanalyses werd gepubliceerd door Environrnental Re
sources Lirnited (1984). 

5.2. Impactanalyse en TGV-project. 

5.2.1. Ingrepen en activiteiten in verband met het TGV-project. 

Activiteiten en ingrepen bij de realisatie van het TGV-project 
kunnen, naar de effecten die ze veroorzaken, opgedeeld worden in 
ingrepen met directe of indirecte effecten, ingrepen met ruimte
lijke en/of milieukwalitatieve consequenties (ruimtelijke conse
quentie = situeert zich op het vlak van het ruimtegebruik en 
ruimtelijke structuren ; milieukwalitatieve consequentie = situ
eert zich op het vlak van de samenstelling van milieucomponenten 
en het functioneren van ecologische processen). 

Anderzijds kan een indeling gebeuren naar hun plaats in de pro
jectafwikkeling 

- voorbereidende activiteiten, 
- ondersteuningsingrepen, 
- de eigenlijke tracé-aanleg, 
- activiteiten na afwerking van het project, 
- effectverzachtende maatregelen. 

Een niet-limitatieve opsomming en typering van dergelijke 
ingrepen is voorgesteld in tabel 1 • Deze ingrepen kunnen sterk in 
detail uitgewerkt worden . Omwille van de zeer beperkte beschik
baarheid van technische en andere gegevens betreffende het TGV
project wordt hierna slechts met een beperkte lijst van activi
teiten gewerkt. Ingrepen waarvan de grootste effecten op het 
milieu s.s. verwacht worden zijn : grondinname door tracé en 
geassocieerde constructies, winning en stockage van aan resp. af 
te voeren grond, ophoging van depressies, ingraving in heuvels 
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en vergraving in het algemeen, afsluiten van het tracé 
werking en compartimentering van landschapsentiteiten), 
van geluid. 

{barrière
produktie 

Tabel 1. Classificatie 
consequenties 

van ingrepen en activiteiten naar hun 

TIJDELIJKE GEVOLGEN 

Stockage van grondstoffen " 
ingrepen/act~viteiter Oprichting tijdelijke structuren " 
::.et ruimtelijke Aanleg werkstrook I toevoerwegen 

consequenties 

Ontwater ing voor toegang I bouwactivi t eit 

milieu/ kwal i tatieve 
?reductie van geluid bij werken 

consequenties 

INGREPEN/ ACTIVITEITEN MET PERMANENTE ~EVOLGEN 

. Ontmanteling van bestaande Pysisch- geografisch 
struc t uren 

.verwijdering van vegetatie 

.Afvoer van materiaal o.a. grond, a f braak 

.Effenen van werkterrein 
• 

.Ophogen - uitgraven van onderlaag van tracé 

.Grondinname ( oppel'vlakte !. volume ) 
(voorbereidende) Tracé-constructies (vb brug
gen, ... ) 

.Ontgronding ( zandwinning) 

.Landinrichting na werken (effektverzachtend ) 

.Afsluiting van tracés 

.Ontwatering voor toeganglbouwacti viteit 

.Afsluiting van trac!s 

.Aanvoer van grond voor tracé ophoging + 

.Spoorgebruik ( luchtcircul atie, ge l uid 

.Onkruidbestrijdi ng 

.Beplanting ( E. V. ) 

.Gel ui dsschermen ( E. V. ) ++ 

.Wildtunnel s ( E. V. ) 

"Secundai r e milieu-kwalitatieve effecten kunnen optreden (vb stof-,lawaaihinder , vervuiling, ... ) 

+ Eventueel eutrofiëring in gebieden met voedselarme omstandigheden (bodem, water ) 

E.V. Effectverzachtende maatregel; 

++ tegelijk echter ook barrière versterkend 
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5.2.2. Selectie van deelaspecten. 

De deelaspecten van het milieu om directe en indirecte gevol
gen van het TGV-project te onderzoeken zijn : 

1. Water, hydrologie 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

* waterpeil(fluctuaties) 
* fysisch-chemische samenstelling 
* verdeling oppervlaktewater - grondwater 
* run off/afvoer 

Bodemt geomorfologie 

* stabiliteit gelaagde bodems 

* erosiegevoeligheid 

* reliëf 

Lucht 

* luchtcirculatie 

* microkl i maat 

Geluid 

* duur en frequentie 

* geluidsniveau 

Biologische kenmerken 

* flora en vegetatie 

* fauna soortenrijkdom, populatiegrootten 

* levensgemeenschappen 

* migratie en dispersie 

Landgebruik en landschaE 

* opbouw 
* versnipperingsgraad (isolatie en verbinding) 
* belevingskenmerken 
* schaalverandering 
* functies, activiteiten, bestemmingen 

Deze deelaspecten worden in de volgende paragrafen geplaatst 
tegenover de deelactiviteiten. 
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6. Elementen voor een milieu-effectrapportering van het 
TGV-project. 

6.1. Inleiding. 

Teneinde de effecten van het TGV-project op het milieu in 
Vlaanderen te kunnen inschatten, stellen wij voor de volgende 
groepen van deelingrepen en -activiteiten te onderscheiden 

(1) De aanleg van het tracé en de kunstwerken. 

(2) De aanwezigheid van een snelspoorverbinding als ruimtelijk 
gegeven. 

(3) Het gebruik van het tracé (treinverkeer, onderhoud). 

Hieronder bespreken we schematisch (concrete gegevens z i jn 
immers niet voorhanden) elk van deze deelingrepen en dit samen 
met de milieu-aspecten waarop ze effecten zullen hebben. De te 
verwachten en in te schatten effecten Z1Jn aangeduid in een 
kruistabel van de milieu-aspecten t.o.v. de deelingrepen (tabel 
2 ) • 

6.2. Deelingrepen (1) : aanleg van het tracé en kunstwerken. 

Een snelspoor vereist de aanleg van een in zijn geheel zo 
horizontaal mogelijk verlopende berm van 15-30 m breedte, met 
erbij horende kunstwerken : bruggen, viaducten, tunnels, duikers, 
enz. Hiermee zijn volgende activiteiten geassocieerd : 

a. Ontwatering 

Teneinde het bouwterrein toegankelijk te maken zal er lokaal 
en tijdelijk voor deze werken gedraineerd moeten worden. Op de 
meest vochtige plaatsen zal dit mogelijk permanent moeten gebeu
ren. Een daling van het grondwaterniveau kan gravitair met drai
nagebuizen en -s loten of door bemaling ( pomping) bereikt worden. 
De daardoor veroorzaakte milieu-effecten zijn in de meeste geval
len het gevolg van een kettingreactie die een verminderde vocht
beschikbaarheid met zich meebrengt : 

- drainering veroorzaakt, voornamelijk onrechtstreeks, een dal i ng 
van het peil van het oppervlaktewater. 

- er is uiteraard de rechtstreekse invloed op het grondwater 
het gemiddelde niveau daalt, schommelingen worden beperkt. 
Gebeurt dit over langere periodes, dan kan de invloe d van het 
neerslagwater in de onverzadigde bodemzone groot worden t.o.v. 
het capillaire grondwater . 
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de begroeiing wordt heinvloed via (tijdelijke) verdroging. In 
de eerste plaats zullen de grondwaterafhankelijke vegetaties 
(freatofyten) hier onder lijden. Verdroging heeft in vochtige 
omstandigheden een invloed op de mineralisatie. Die neemt toe 
waardoor ook de trofiegraad van de bodem verhoogt. Deze voed
selverrijking zal permanente wijzigingen in de vegetatie ver
oorzaken (daling diversiteit, toename verruiging). 

- een verandering in de vegetatie heeft gevolgen voor de fauna : 
bv. voedselplanten ZlJn verdwenen en de structuur van de be
groeiing is gewijzigd. 

verdroging kan tot veranderingen in het grondgebruik leiden. 
Bepaalde functies kunnen niet meer doorgaan (vb. natuurbehoud), 
andere kunnen zich juist wel ontwikkelen (vb. landbouw in 
voorheen natte valleigebieden). 

Eens de precieze lokalisatie, omvang en duur van de uit te 
voeren draineringen gekend, zal er nagegaan kunnen worden welke 
natuurlijke en halfnatuurlijke levensgemeenschappen/ecotopen 
daardoor tijdelijk verstoord, dan wel onherstelbaar beschadigd 
zullen worden. 

b. Vergravingen (grondinname tracé) 

De vergravingen t.b.v. de constructie van de spoorwegberm en 
kunstwerken leiden tot een definitieve verandering van het mi
l ieu. Deze ingreep zal des te drastischer zi j n voor die tracége
deelten waar de berm ingegraven o f verhoogd moet worden. Echter 
ook reeds bij een gelijkgrondse berm wordt er een strook, met een 
van de omgeving verschillende bodemsamenstelling, in het l and
schap gelegd. Een onmiddellijk gevolg is uiteraard het verlies 
van milieu's. De hoeveelheid, de aard en de kwaliteit van deze 
biotopen is voor de onderscheidene alternatieven te bepale n door 
de geplande tracés te projecteren op allerlei types milieu (waar
derings)kaarten, bestemmingskaarten, enz. 

Een groot gedeelte van de nieuwe tracés ver loopt op verhoogde 
bermen. Vooral tijdelijk kan hie rdoor erosie optreden als gevolg 
van een verhoogde run off (hellingen, verharding van oppervlak
ten). Secundaire effecten van erosie mogen niet onderschat worden 
(bv. sedimentatie in rivierbeddingen, overstromingen) . Verzach
tende maatregelen kunnen bestaan u it een beperking van de verhar
ding van oppervlakten, beplanting van taluds, e.d. 

c. Werven, grondstockage, werkstrook. 

De aanleg van het tracé impliceert de tijdelijke aanwezigheid 
van werven, werkstroken, aanvoerwegen en plaatsen voor grondstof
fenstockage. De precieze lokalisatie, omvang en duur ervan dient 
gekend te zijn om van deze deelingreep de milieubeinvloeding te 
kunnen taxeren. 
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d. Grondwinning/ontgrondingen. 

Delen van het tracé zullen opgehoogd moeten worden. Daarvoor 
is grond nodig en de milieu-effecten die daarmee gepaard gaan 
zijn velerlei : 

- rechtstreeks biotoopverlies door de uitgraving met voor gevolg 
het verdwijnen van de aanwezige plantengemeenschappen en het 
niet meer beschikbaar zijn van het biotoop voor dieren . 

de hydrologie wordt in een wijdere omgeving gewijzigd 
streeks is er de impact op de grondwaterhuishouding; 
streeks beinvloedt dit het oppervlaktewater. 

recht
onrecht-

reliëfwijzigingen treden op; op zijn beurt heeft dit een in
vloed op het landschapsbeeld. 

- op de plaats van uit- of afgraving verandert het land9.ebruik. 
Afhankelijk van indirecte effecten (verdroging, reliefwijzi
ging, enz.) wordt ook het landgebruik in een wijdere omgeving 
beinvloed. 

de verschillende nabestemmingen van vergravingen kunnen uiteen
lopende secundaire milieu-effecten vertonen (bv. reservaat
versus recreatieplas). 

Een analyse van deze invloeden moet in de MER opgenomen 
worden. 

6.3. Deelingrepen (2) : Aanwezigheid van het tracé. 

Een gelijkgronds, verhoogd of ingegraven tracé, met de erbij 
horende afrastering, elektriciteitsleidingen, afwateringsgrachten 
e.d. is een ingrijpende verandering in het landschap met aller
hande effecten op naaste en wijdere omgeving. Er zal een perma
nente beinvloeding (verstoring) gebeuren van de horizontale of 
chorologische relaties in het ecologisch netwerk van het land
schap. Enkele mogelijke effecten zijn : 

- doorsnijden van watertafels bij ingegraven beddingen kan gevol
gen hebben voor de waterhuishouding, ook van gebieden op gro
tere afstand van het tracé zelf. 

- afleiden van waterlopen (parallelsloten) verandert de opper
vlaktewaterhuishouding van bepaalde gebieden. Dit heeft op ZlJn 
beurt gevolgen voor de samenstelling van het water in de afwa
teringsgrachten (en dus voor de vegetatie en fauna er in aanwe
zig). Veranderingen kunnen optreden in de vochtigheidsgraad van 
de terrestrische systemen die onder invloed staan van deze 
waterlopen. Ook hier ZlJn er repercussies op flora en fauna en 
op het landgebruik te verwachten. 
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- voornamelijk bij niet-geliikgrondse bermen zal er een signifi
cante ingreep op het relief van het landschap zijn. Dit heeft 
dan weer implicaties voor de flora, de fauna, het landschaps
beeld van een streek en voor de microklimatologie. 

- de al dan niet ingesneden of uitgegraven strook omgevingsvreemd 
bodemmateriaal (voorzien van een afrastering en evt. geluids
schermen) vormt een barrière voor de verplaatsingen van flora-, 
en vooral fauna-elementen. Dispersie is een belangrijk proces 
in de populatiedynamica van vele organismen. Het belemmeren 
ervan zal die populaties en hun gemeenschappen aantasten. 

- inzake landgebruik zal een barrière ontstaan waardoor de renda
biliteit van de landbouw plaatselijk kan dalen. Voor bepaalde 
landbouwgebieden kan de versnippering door het s poorwegtracé 
leiden tot ruilverkavelingen (voor de landbouw is ruilverkave
ling als effectverzachtende maatregel wellicht voor de hand 
liggend, maar die moet ook met de andere bestemmingen in de 
omgeving rekening houden). 

De door het tracé, en zijn hierboven besproken gevolgen, 
gelnduceerde wijzigingen zullen een grotere of kleinere impact 
hebben op het landschapsbeeld (-beleving) naargelang de uitgangs
situatie : open, gesloten landschap; reliëfrijk, reliëfarm land
schap; al dan niet koppeling aan bestaande storingselementen 
(zoals autowegen). Ook de mate van overbruggingen (effectverzach
tend voor barrièrevorming) zal een evenredige landschapsstoring 
betekenen. 

6.4. Deelingrepen (3) : Het gebru i k van het tracé. 

Treinverkeer en onderhoud van het tracé betekent energiever
bruik en produktie van lucht- en bodemtrillingen. 

- energieverbruik heeft zeker milieuconsequenties. Deze situeren 
zich echter op een veel ruimer vlak dan datgene dat hier aan de 
orde is. De invloeden op het milieu van dat energieverbru i k 
maken het onderwerp uit van een MER op een hoger niveau (zie 
2 . 2 ) • 

- geluictsproduktie kan zeer uiteenlopende gevolgen hebben. Be
langrijke variabelen in deze context zijn o.a. intensiteit van 
het geluid (luidheid), duur, frequentie/tijdseenheid, frequen
tie-inhoud. Een belangrijk aspect dat hier eveneens bij komt 
kijken is de verenigbaarheid van het project met een aantal 
functies van aanl iggende gronden (bv. woongebieden). Geluid sbe
lasting heeft zowel fysiologische als psychologische effecten 
(bv. mentale stabiliteit, angst, irriteerbaarheid, enz.) (Jain 
et al. 1977). De gevolgen voor communicatie- en prestatievermo
gen zijn eveneens belangrijk. 
Naast effecten op de mens en zijn activiteiten ZlJn er conse 
quenties voor andere organismen (Reijnen 1985, 1986) (Fig. 2) 
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- analyse van deze aspecten vraagt een degelijk technisch onder
zoek, vooral naar de akoestische eigenschappen van landschaps
elementen, de werking van afstand en duur e.d. en van de aan
vaardbare geluidniveau's . 

aanleg van geluidsschermen is een voorbeeld van effectverzach
tende maatregel, die echter de barrièrevorming verhoogt en ook 
visuele impact heeft. 

- het berijdbaar houden van het tracé vergt een voortdurend 
onderhoud. Dit kan o.a. het gebruik van strooizouten en herbi
ciden inhouden. 

2.5 

Figuur 2. Relatie tussen dichtheid van broedparen (aantal 
toria/ha) en het geluidsniveau in dB bij de Matkop 
montanus). Een geluidsniveau van 50 dB werd gemeten 
200 en 500 m afstand van de Nederelandse A2 autoweg, 
autoweg bedroeg het geluidsniveau 70 dB. (naar 
1986). 
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6.5. Grondinname - veranderingen in landgebruik. 

De realisatie van het TGV-project leidt tot een verlies aan 
ruimte. Bij de strikte ruimte-inname (tracébreedte 15-30 m) 
moet men eveneens de oppervlakte nemen voor o.a. toegangswegen, 
stapelplaatsen en andere begeleidende infrastructuur. Precieze 
gegevens hieromtrent zijn absoluut noodzakelijk om een volledig 
beeld te krijgen van de grondinname. 
Een direct effect van het TGV-project, specifiek voor het natuur
behoud, is een inkrimping van de oppervlakte van half-natuurli jke 
ecosystemen. Versnippering is een tweede direct gevolg. De indi
recte gevolgen voor levensgemeenschappen kunnen bv. via verande
ringen in waterhuishouding ingrijpend ZlJn. Fragmentatie van 
gebieden leidt tot een verhoging van de randeffecten (o .a. in
dringing van sterk competitieve ruderale soorten). 
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7. Beoordeling van de milieu-effecten. 

7.1. Algemene normen en criteria. 

7.2.1. Milieukwaliteitsnormen. 

Na de beschrijving van de effecten van deelingrepen op de 
milieukenmerken volgt een fase van beoordeling van die effecten. 
Het komt erop neer dat de te verwachten nieuwe toestand van het 
milieu geplaatst wordt naast een referentiekader dat dezelfde 
elementen van dat milieu bevat. Dit referentiekader kan de huidi
ge situatie Z1Jn en/of de weergave van een gewenste toestand 
waarin het milieu moet verkeren. Omdat het in het tweede geval 
gaat om een welomschreven keuze van een bepaalde toestand van 
het milieu, zullen hieraan in de meeste gevallen normen gekoppeld 
zijn. Die normen geven dan aan welke kenmerken een bepaalde 
milieucomponent minimaal moet bezitten, of welke kenmer ken aanwe
zig moeten zijn om over een aanvaardbare of optimale toestand te 
kunnen spreken. Globale milieukwaliteitsnormen bestaan echter 
niet. Meestal bestaan er wel een hele reeks normen t.a.v. afzon
derlijke milieucomponenten, veelal in relatie tot milieuhygiëni
sche overwegingen. Onafhankelijke normen t.a.v. vereisten voor 
optimaal (land)gebruik, milieu-eisen voor de overleving van spon
taan voorkomende soorten, het functioneren van ecosystemen, enz. 
zijn echter haast n iet voorhanden. Dit heeft zowel te rnaken met 
het feit dat nog geen consensus bestaat over het na te streven 
doel, als met het feit dat optimale (of mini male) ecologische 
vereisten nog niet goed aan te geven zijn. 

De bestaande normen zitten in veel gevallen vervat in wet 
teksten en decreten. Emissienormen en -voorschriften i.v.m. wa
ter- en luchtverontreiniging zijn in dit verband bekende voor
beelden. Immissienormen gekoppeld aan kwaliteitsdoelstellingen 
Z1Jn zoals gezegd nog n iet wettelijk vastgesteld. Dit betekent 
dat juridisch enkel t.a.v. bepaalde h inderverwekkende activitei
t e n opgetreden kan worden. Voor de beoordeling van de milieu
effecten kunnen we nochtans enkele "irnrnissi e normen" aanduiden. 
Het gaat dus om milieukenmerken gerelateerd aan bepaalde kwal i
t ei ten (dikwijls nog in functie van milieuhygiëne). 

Bij WlJZe van voorbeeld noemen we geluid. Men neemt aan dat 
geluid irriterend werkt vanaf een intensiteit van 50-55 d B (over
dag) en 45-55 dB ( 's nachts) (Jain et al. 1977). De impact van 
geluid op d e communicatie varieert sterk van persoon tot persoon . 
Fig. 3 geeft een schematisch overzicht. Voor groepsgesprekken, 
waar onderlinge afstanden tussen 4 en 10 rn liggen, mag het ge
luidsniveau niet boven 45 to 55 dB liggen (Ja in et al. 1977). 
Criteria voor mentale taken worden samengevat in tabel 3. 

Dergelijke normen Z1Jn toepasbaar voor de beoordeling van 
enkele effecten van het TGV-project. 
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Figuur 3. Vereenvoudigd schema van de communicatiekwaliteit in 
functie van de intensiteit van het achtergrondgeluid en de 
afstand tussen spreker en toehoorder (uit Jain et al . 1977). 

Tabel 3. Geluidscriteria voor mentale taken (naar Jain e t al. 
1977) 

Activitei t 

privé kantoor 
vergaderzaal 
secretariaat 
schoollokaal 
lezen 
meditatie 
studeren 
individuele creatieve aktiviteit 
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van achtergrondgeluid 

45 dB 
30-40 dB 

60 dB 
30-35 dB 
40-45 dB 

40 dB 
40-45 dB 
40-45 dB 



7.1 .2. Criteria voor evaluatie. 

Een andere manier om de beoordeling van milieu-effecten moge
lijk te maken is door gebruik te maken van criteria. Waar bij een 
norm sprake is van grenswaarden waarbij effecten optreden, of 
sprake is van dosis-effect relaties gerelateerd aan vooropgestel
de aanvaardbare/onaanvaardbare effecten of veranderingen, daar 
hoeft dit bij criteria niet strikt het geval te zijn. (Evalua
tie)criteria gaan in op kenmerken die aan een object een bepaalde 
waarde toekennen. Elk kenmerk kan variëren, zodat een object meer 
of minder waarde krijgt. 

Dergelijke criteria worden zeer veel gebruikt bij de beoorde
ling van milieu-effecten in relatie tot het natuurbehoud, esthe
tische of belevingsaspecten van het landschap, enz. 

Uit diverse publikaties over evaluatie ten behoeve van natuurbe
houd komen een aantal kenmerken van de natuur naar voor die hoog 
gewaardeerd worden (Ku ijken 1980, Stieperaere & Hermy 1980) : 

- natuurlijke processen en patronen worden hoger gewaardeerd dan 
antropogene ; de mate van natuurlijkheid. 

- een hoge soortenrijkdom wordt hoger gewaardeerd dan een lagere. 

- soorten buiten hun natuurlijke areaalgrenzen worden lager 
gewaardeerd, des te lager naarmate de me nse lijke inbreng in de 
ver s preiding groter en/of recenter is. 

- zeldzame soorten of combinaties krijge n een grotere waarde 
toegekend. 

Zeldzaamheid en diversite it als "beschrijvende" kenmerken Zl J n 
aldus criteria geworden ter beoordeling van de natuurbehoudswaar
de va n een gebied. Daarbij is niet gezegd vanaf wanneer iets een 
hoge waarde krijgt. Ook de vervangbaarheid van gemeenschappen en 
hun milieu kan als criterium gebruikt worden. I n het algemeen 
wordt deze vernieuwbaarheid gemakkelijk overschat en de verande 
ringen als gevolg van ingrepen onderschat. Deze criteria kunnen 
daarom enkel gebruikt worden bij vergelijking met een referentie 
gebied of bij vergelijking tussen alternatieven. 

7.1 . 3. Ve reiste n van biologische entiteiten. 

Een derde groep beoordelingsmogelijkheden van milieu-effecten 
gaan nie t zozeer in op de waarden voor de mens, maar op de 
vereisten waarbij een object, of een gebied als zodanig kan 
blijven bestaan. Voor natuur betekent dit de minima l e e ise n 
t. a. v. milieukenmerken waarbij b e staande ecosystemen kunnen blij
ven functioneren. Planten en dieren stellen eisen a a n hun milieu 
(bv. een bepaalde vochtigheid van de bodem; een vri je verbinding 
tus sen nestplaats en voedsel gebied ). Ingrepen kunne n mi lie uken
me rken zo sterk wijzigen dat s oorten verdwij nen ; dit is een 
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teken dat het oorspronkelijke ecosysteem niet meer (optimaal) 
functioneert. In principe zouden voor dit soort situaties ook 
normen geformuleerd kunnen worden. Omdat echter de relaties 
tussen (optimaal) functioneren van ecosystemen of het (optimaal) 
voorkomen van wilde soorten en de aanwezigheid van bepaalde 
milieukenmerken in een zekere hoedanigheid nog maar zeer onvolle
dig gekend is, worden normen zeer zelden gegeven. Dit is bv. 
gedeeltelijk gedaan voor planten waar het de binding aan (grond)
water betreft (Londo 1975, Gremmen et al. 1985). Nochtans weten 
we voor heel wat organismen welke ontwikkelingen van het milieu 
negatief zijn; kwantitatieve gegevens zijn echter nog onvoldoende 
voorhanden. 

De beoordeling van milieu-effecten gebeurt hier dus met cri
teria die ingaan op (veronderstelde) eisen t.a.v. milieukenmer
ken. De effecten van ingrepen worden beschreven en in de mate van 
het mogelijke gerelateerd aan te verwachten gevolgen voor het 
functioneren van het ecosysteem en het overleven van spontaan 
voorkomende soorten. In veel gevallen beperkt men zich echter tot 
het aangeven van de mogelijke veranderingen, en wordt er verwezen 
naar de risico's die dat meebrengt voor ecosystemen en soorten. 

7.2. Beoordelingsmogelijkheden voor het TGV-project. 

7.2.1. Geluidshinder. 

De wetgever werkt vooral met emissienormen, die noodzakelij
kerwijze gekoppeld zijn aan specifiek gedefinieerde hinderverwek
kende activiteiten en stedebouwkundige verordeningen t.a.v. spe
cifieke activiteiten en constructies. Het is noodzakelijk eerst 
te zoeken of dergelijke voorschriften bestaan voor treinverkeer 
in het algemeen. Er zijn ons dienaangaande geen normen of voor
schriften bekend. De kaderwet van 19.07.1973 op de geluidshinder, 
en zijn uitvoeringsbesluiten, voorziet niets wat treinverkeer 
betreft. De uitvoering van de EEG-richtlijn (K.B. 16.06.1982 en 
13.02.1985) betreffende geluidshinder door bouwterreinmachines, 
kan wel van toepassing zijn bij de aanleg van het TGV-spoor en 
toebehoren, vooral nabij bewoning. Normen zijn hierin echter niet 
opgenomen. 

7.2.2. Bestemmingen. 

Wat de gewenste toestand van het milieu betreft, bestaan wel 
wettelijk vastgelegde objectieven. Een eerste is het gewestplan, 
waarin de bestemmingen van de gronden aangegeven ZlJn. Gezien 
zijn aard, kan het gewestplan beschouwd worden als gewenste en na 
te streven toestand van ruimte en milieu. Op vlak van de gemeen
ten zijn er de BPA's en APA's. Ook hierin is een gewenste toe
stand, inrichting van de ruimte vastgelegd. 

Er kan dus nagegaan worden wat het TGV-project aan 
mingsveranderingen met zich zal meebrengen. Daarmee is 
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nog geen aanduiding gegeven van de mogelijkheid om de aanvaard 
baarheid daarvan te toetsen. Elementen die daarbij een rol zullen 
spelen zijn het relatieve belang van een gebied in de totaliteit 
van die functie/bestemming ; de mogelijkheid om op andere manie
ren de doelstellingen die men in het gebied wilde bereiken, te 
verwezenlijken ; de inspanningen (kosten) die het zal vragen om 
mogelijk negatieve uitwerkingen van de TGV op de bestemming te 
neutraliseren. We denken in dit laatste geval aan de mogelijkheid 
tot ruilverkaveling van landbouwgronden, o.a. gebruik makend van 
de wet van 12.07.1976, voor ruilverkaveling van landbouweigendom
men bij uitvoering van grote infrastructuurwerken. Bij een derge
lijke oplossing moeten de effecten van ruilverkaveling op natuur 
en milieu mede als effecten van het TGV-project beschouwd worden. 

De rangschikking , bij wet en decreet, van landschappen, monu
menten en dorpsgezichten geeft ook een duidelijk gewenste toe
stand van het milieu weer. Ook dit is een vast wettelijk gegeven, 
dat door het TGV-project negatief heinvloed kan worden. Zoals 
voor de bestemmingsplannen moet het oordeel over verenigbaarheid 
en toelaatbaarheid van de rangschikking en het snelspoor nog 
gebeuren. 

7.2.3. Natuurbehoud. 

Bruikbaar is hier de Kaderwet o p _het Natuurbehoud 
(12.07.1973), en haar uitvoeringsbesluiten, met bv. de instelling 
van staats- en erkende natuurreservaten en de besluiten t er be
scherming van in het wild levende inheemse plante- (K.B. van 
16.02.1976) en diersoorten (K. B. van 22.09.1980). Deze weerspie
gelen alle op één of andere mani er een duidelijk na te streven 
doel t.a.v. milieukwaliteiten, en de wettelijke schikkingen hier
in vervat kunnen als norm, of t e nminste als houvast, gehanteerd 
worden bij beoordeling. 

Voor natuurgebieden bestaat de mogelijkheid de aanduidingen op 
het gewestplan t e vergelijken met die op de Biologische Waarde
ringskaart van België (De Blust et al. 1985). Daarop is immers 
het relatieve belang voor het natuurbehoud van de onbebouwde 
ruimte aangegeven. De relatieve waarde van een gebied voor het 
natuurbehoud kan zo ingeschat worden. 

Als wettelijk instrumentarium dient ook melding gemaakt van de 
"Richtlijn 79/409 va n de EEG inzake het behoud van de vogelstand" 
(2.4.1979), die aan alle lidstaten de verplichting oplegt een 
aantal gebieden van bijzondere ornithologische betekenis af te 
bakenen voor specifieke bescherming. Hoewel de procedure voor 
België nog niet geheel beëindigd is, moet toch gewezen worden op 
het feit dat 3 van de 22 voorgestelde Vlaamse gebieden door het 
TGV-tracé geraakt zullen worden : d e vallei van de Dijle, het 
vijvercomplex Midden-Limburg en de Mechelse vallei (zi e volledige 
lijst in Kuijken 1984). 
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Ook in het kader van de Benelux-overeenkomst in verband met de 
bescherming van grensoverschrijdende natuurgebieden en landschap
pen zijn enkele van de opgegeven zones in het bereik van het TGV
tracé. Confrontatie van de TGV-tracés met de kaart van de Benelux 
grensoverschrijdende landschappen en natuurgebieden, zal eveneens 
toelaten de impact op deze geplande ontwikkelingen te situeren en 
te evalueren. 

7.2.4. Globale knelpunten. 

De voorgaande aspecten kunnen aangewend worden om t.a.v. het 
TGV-project en het milieu zekere knelpunten duidelijk te situe
ren. Gezien de veelheid aan potentiele milieu-effecten is het te 
verwachten dat er zich daar invloeden zullen voordoen die van die 
aard ZlJn dat gewenste bestemmingen en gewenste kwaliteiten in 
het gedrang kunnen komen. Afhankelijk van de houding die men 
daartegenover aanneemt, moet dan het milieu-effect verder onder
zocht worden. 

I.v.m. de criteria die ingaan op het functioneren van ecosys
temen en het mogelijk maken van overleving van spontaan voorko
mende soorten, kan aangegeven worden in hoeverre enkele "master
factors" beinvloed kunnen worden. Het gaat hier enkel om die 
veranderingen van de masterfactors die een negatieve impact 
zullen hebben op de levensgemeenschappen. In dat verband is 
belangrijk de rust van bepaalde gebieden (bv. voor vogels en 
grote zoogdieren). Afbakening van storingszones langs weerszijden 
van het traject kan inzicht geven in de mate waarin gebieden in 
de storingszone liggen. Dit, gecombineerd met waarde-uitspraken, 
bv. uit de Biologische Waarderingskaart, kan tot een beoordeling 
leiden. Hetzelfde geldt voor waterrijke gebieden waar drainage of 
ophoging nodig zal zijn. Opgave van de kwetsbaarheid van een 
gebied voor verdroging, gekoppeld aan de waarde voor het natuur
behoud bv., zal duidelijk maken of ongewenste veranderingen te 
verwachten zijn. Noemen we tenslotte de waarschijnlijk belangrij
ke versnippering die door het TGV-tracé in de hand gewerkt wordt. 
Doorsnijding van gebieden kan functionele scheiding betekenen 
voor diersoorten, die daardoor lokaal bedreigd worden. Het aange
ven hiervan is op dit ogenblik zeer moeilijk, gezien het ontbre
ken van kennis omtrent bv. de ruimtelijke impact op een dier en 
omtrent de concrete situatie van functiegebieden in het milieu 
dat door het TGV-tracé doorkruist zal worden. Vandaar dat in de 
meeste gevallen enkel toename van versnippering en een algemene 
versnipperingsgraad gehanteerd kan worden, waarbij een hogere 
versnipperingsgraad waarschijnlijk als negatief beoordeeld kan 
worden. T.a.v. menselijke activiteiten geldt eveneens een moge
lijk negatieve impact van versnippering. Dit geldt zeker voor de 
landbouw- en woonfuncties, waar de TGV-lijn eveneens als een 
barrière zal optreden. 
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7.2.5. Storingen van grote landschapseenheden. 

Gewenste toestanden, ontwikkelingen of bestemmingen kunnen als 
voor-evaluatie ingepast worden bij de beoordeling van de impact 
van nieuwe storende elementen zoals een TGV-lijn (zie 7.1 ). De 
projectie van tracés op gewestplannen, Biologische waarderings
kaart, natuurkaart en kaarten met de ligging van natuurreservaten 
werd hiertoe steekproefsgewijs uitgevoerd (zie hoofdstuk 8). 
Hieruit blijkt reeds dat de oppervlakte natuurgebieden die door
sneden en/of beÏnvloed zal worden relatief groot is. 

Projectie van de tracés op niveau beschermde landschappen (via 
wet van 1985) leert dat een aantal ervan geraakt of zelfs door
sneden worden. Zeker wanneer we ook rekening houden met de in 
ontwerp zijnde rangschikkingen lijkt dit aspect niet te verwaar
lozen. Exacte metingen (bv. aantal km doorsnijding) konden niet 
worden uitgevoerd wegens gebrek aan gedetailleerd kaartmateriaal. 
Ook dient hierbij nagegaan in hoeverre binnen de getroffen zones 
geÏsoleerde monumenten aanwezig zijn (zoals gebouwen, kapelle
tjes, molens, alleenstaande bomen, enz.). ook is het wenselijk 
dat archeologische sites (of potentiële waardevolle gebieden) 
geÏnventariseerd worden. 

Interressant is ook de confrontatie van de voorgestelde tracés 
met de bekende ontwerpen van natuur- of landschapsparken (opge
steld vanuit de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stede
schoon en het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming zie 
publ. 1980 Natuurpark Dijleland). Elk van de voorgestelde tracés 
zal in dit verband een storende invloed uitoefenen. De tracés via 
Herentals zullen in grote mate het landschapspark "Beide Neten" 
doorsnijden. Het tracé via Leuven zal het landschapspark "Dijle
land" doorsnijden. 

38 



8. Grondinname en -be!nvloeding door TGV-project : 
voorlopige analyse van enkele steekproeven. 

8.1. Verantwoording van de steekproeven. 

In dit deel gaan we in op enkele mogelijkheden om de potentië
le effecten van het TGV-project op het milieu te bepa len. Als 
vingeroefening hiertoe werd slechts een beperkt tracé-gedeelte 
geanalyseerd (alleen de beschikbare detailplannen) 

N2 vanaf Hoogstraten tot het knooppunt van Herentals 

- N2 + A2 vanaf en ten noorden van de lus Zaventem tot de Neder
landse grens in Limburg. 

Gepoogd werd, naast een eigenlijke kwantificering van de grondin
name door het TGV-tracé, ook het effect op grotere afstand (tot 
500 m) en via het aangeven van knelpunten te analyseren. Deze 
grondinname werd geprojecteerd op het gewestplan en de Biologi
sche Waarderingskaart (voor zover reeds uitgevoerd). 

8.2. Projectie van de TGV-tracés op de natuurkaart Vlaanderen. 

Om een idee te krijgen van de ruimtelijke spreiding en de 
oppervlakte aan natuur in Vlaanderen, werd in het kader van de 
ontwikkeling van het Structuurplan Vlaanderen een oppervlakte
natuurkaart opgesteld (Albrechts et al. 1984; zie ook De Baere et 
al. 19 86). Vertrekkende van de topografische kaarten (1/2 5.000), 
werd als natuur beschouwd : heiden, duin- en zandverstuivingen , 
loofhout, kreupelhout, naaldbos, moeras, moerassig grasland , 
grasland met veel bomenrijen en/of sloten. De kaart werd inge
deeld in een rooster met hokken van 2 x 2 km. In elk hok werd de 
oppervlakte natuur bepaald ; de hokken werden dan in 5 klassen 
ingedeeld (tabel 4). De verdeling van de verschillende hokken 
voor geheel Vlaanderen in deze klassen, wijst uit dat in 7 % van 
de hokken natuurterreinen 50-100 % van de totale oppervlakte i n 
beslag nemen. Na intekening van het TGV-tracé op deze kaart (Fig. 
4) werd nagegaan hoeveel hokken doorsneden worden en tot welke 
natuuroppervlakte-klasse elk van deze hokken behoort. Van de 69 
doorsneden hokken behoren er 14 (20 %) tot de hoogs te klasse 
(Tabel 4). Vergelijking met de gegevens voor geheel Vlaanderen 
leert dat relatief veel hokken uit de klasse 5 worden doorsneden 
door het TGV-tracé. 
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Tabel 4. Verdeling van de 2 x 2 km hokken in de onderscheiden 
natuuroppervlakte-klassen voor Vlaanderen en voor de hokken 
doorsneden door TGV-tracés. 

klasse opp. natuur/ Vlaanderen (%) TGV-tracé 
totale opp. n % 

0 0 5 % 48 20 29 
1 5 1 2. 5 % 23 1 9 28 
2 12.5 - 25 % 1 2 8 1 2 
3 25 50 % 1 1 8 1 2 
4 50 - 100 % 7 1 4 20 

8.3. Projectie van de TGV-tracés op de gewestplannen. 

Voor het TGV-traject ten noorden van de lus van Zaventem 
werden, bij wijze van proef, de bestemmingen op het Gewestplan 
van d e doorsneden terreinen genoteerd en gekwantificeerd (Tabel 
5 ) • 

Voor de kaartbladen 8/2, 8/6 en 8/7 (gewestplan Turnhout en een 
klein gedeelte Herentals-Mol), liggen de voornaamste doorsnij
dingen door agrarisch gebied (4.1 ), landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied (4.1+4.6.1) en in mindere mate ook natuurgebie
den (4.3.1 ). Afhankelijk van het kaartblad variëren de procenten 
van het totaal aanzienlijk. Op kaartbladen 8/2 en 8/6 verloopt, 
van het totaal aangeraakt gebied, resp. 83 en 96 % in agrarische 
gebieden. Voor kaartblad 8/7 worden vooral landschappel ijk waar
devolle agrarische gebieden doorsneden (42 %), een aanzienlijk 
deel (21 %) ligt in natuurgebieden. 

Op het Gewestplan Herentals-Mol zijn agrarische (4.1) en indus
triegebieden (2.0) de belangrijkste doorsneden bestemmingen. De 
variatie hierbinnen is echter groot tussen kaartbladen. Doorsnij
dingen in agrarische gebieden variëren van 18 tot 74 % i indu
striegebieden worden vooral doorsneden op kaartbladen 16/8 en 
17/5 i aantastingen van natuurgebieden vooral op kaartbladen 1 6/3 
en vooral 17/5. 

Op het Gewestplan Hasselt-Genk worden vooral ecologisch belang
rijke gebieden doorsneden ( 4. 3. 1 • , 4. 3. 2, 4. 5, 4. 2, 4. 6. 1 ) i 
andere min of meer belangrijke veranderingen treden op in land
bouwgebieden (4.1) en industriegebieden (2 . 0). De variatie tussen 
kaartbladen is ook hier erg groot. Op kaartbladen 25 en 26 worden 
vooral natuurgebieden aangesneden i op kaa rtblad 25 zijn land
bouwgebieden eveneens belangrijk i op de kaartbladen 26/1, 26/5 
en 25/2 worden veel industriegebieden doorsneden. 
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Op de overige gewestplannen worden vooral landbouwgebieden door
sneden ; op het kaartblad Leuven wordt in belangrijke mate na
tuurgebied doorsneden. 

We vergeleken de procentueel uitgedrukte kolomtota len (tabel 5) 
met de oppervlakte van de bodembestemmingen in Vlaanderen ( Bron : 
AROL, dienst coÖrdinatie en planning) (tabel SA). Hieruit blijkt 
dat de relatieve oppervlakte van landbouwgebieden doorsneden door 
het TGV-tracé wat lager is dan het totaal voor Vlaanderen (Vl 
60 % ; TGV : 56 %). Natuurgebieden (Vl : 6 % ; TGV : 11 %), na
tuurreservaten (Vl : 1 % ; TGV : 3 %) en bufferzones (Vl : 1 % ; 
TGV 6 %) worden meer doorsneden dan verwacht . Beschouwen we 
alleen de open ruimte, dan worden landbouwgebieden (Vl : 79 % ; 
TGV 70 %) en recreatiezones (Vl : 2 % ; TGV : 1 %) minder 
doorsneden dan verwacht ; natuurgebieden (Vl : 8% ; TGV : 14 %) , 
natuurreservaten (Vl : 2 % ; TGV : 4 %) en bufferzones (Vl : 1 % 

TGV : 7 %) worden meer doorsneden. 

In tabel 6 wordt de minimale grondinname ( breedt e 15 m) door 
het tracé voorgesteld . Hieruit blijkt dat het r e l a tieve opper
vlakteverlies het grootst is voor landbouwgeb ieden , gevolgd door 
natuurgebieden (incl . bufferzones en natuurreservaten), hoewel 
het absolute verlies aan oppervlakte , zoals steeds bij lijnstruc
t uren , klein is. 

Op het gewestplan Turnhout gaat relatief veel oppervlakte land
bouwgebied verloren (TGV : 75 % ; gewestplan : 58 %) ( zie tabel 
6 ). Op het gewest p lan Herentals-Mol worden vooral landbouwgebi e
den (TGV : 56 % ; gewestplan : 53 %) en bufferzones (TGV : 6 % ; 
gewestplan : 0.4 %) ingenomen. Op het gewestplan Hasselt - Genk 
gaat r e l atief vee l oppervlakte natuurgebied verloren (TGV : 12 % 
; gewestplan : 1 %) . 

Verge l ijking met de situatie voor gehee l Vlaanderen (tabe l 6) 
leert dat relatief minder oppe rvlakte landbouwgebied wordt aange
tast (Vl : 60% ; TGV: 5 7 %), terwijl relatief meer oppervlakte 
natuurgebied (Vl : 6% : TGV ; 12 %), natuurreservaten (Vl : 1 % 

TGV 3 %) en bufferzones (Vl : 0.5 % ; TGV : 6 %) wordt 
ingenomen. Tot eenzelfde vastste lling komt men wanneer u i t slui
t end de open ruimte beschouwd wordt (tabel 7). 
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Tabel 5. Lijndoorsneden van de TGV-trajecten voor de detailplan
nen Brussel-Herentals (A2), Herentals-Tessenderlo (A2) en 
Herentals-Boorsem (A2) in relatie tot de bestemmingen van de 
gronden op de gewestplannen Turnhout (8), Herentals-Mol 
(8/7-17), Hasselt-Genk (25-26), Limburgs Maasland (26/7), 
Mechelen (24) en Leuven (24/5). 

Legende bestemmingen 

1 • 0 
1 • 1 
1 • 2. 2 

2.0 
2. 1 • 3 

3.0 
4. 1 
4. 1 + 
4.6.1 

woongebied 
woonuitbreidingsgebied 
woongebied landelijk 
karakter 

industriegebied 
gebied voor ambachte 
lijke bedrijven 

dienstverleningsgebieden 
agrarische gebieden 
agrarisch gebied, land-
schappelijk waardevol 

4.2 
4.3.1 
4.3.2 
4.4 
4.5 
5.0 
5. 1 
5.2 
5.2 

1 1 • 0 

bosgebied 
natuurgebied 
natuurreservaat 
parkgebied 
bufferzone 
recreatiegebied 
dagrecreatie 
verblijfrecreatie 
gebied voor gemeen-

schapsvoorzieningen 
waterweg 



Tabel 6. Oppervlakte van bodembestemmingen in Vlaanderen (bron 
dienst CoÖrdinatie en planning, AROL). 

Bestemming gewestplan 

Landbouw 
Landbouw + Ecol. belang 
Bosbouw s.s. 
Natuurgebied 
Natuurreservaat 
Parkgebied 
Bufferzone 
Overig groen 
Recreatie 
Urbaan-industrieel 

% van totale 
oppervlakte 

60.1 
1 • 1 
2.9 
5.7 
1 • 1 
1 • 6 
0.5 
1 • 6 
1 • 4 

24.0 

% van open 
ruimte 

79.2 
1 • 4 
3.8 
7.5 
1 • 5 
2. 1 
0 . 7 
2. 1 
1 • 8 

De invloed van de ingrepen van het TGV-project za l nie t be
perkt blijven tot het tracé zelf. Ingrepen in bv. waterhu i shou
ding kunnen leiden tot verdroging op grotere afstanden ; geluids
overlast strekt zich uit ; uitbatingen worden over grotere af
stand beinvloed, enz. Voor een beperkt gedeelte van het tracé 
(lengte = 17 km; gewestpl an Turnhout), werd d e oppervlakte van 
de verschillende bestemmingen gelegen binnen een bereik van resp . 
125, 250 en 500 m tot het tracé b e rekend. 

Binnen een bereik van 125 m worden volgende oppervlakte n bein
vleed 477 ha landbouwgebied, waarvan 89 ha landschappelijk 
waardevol ; 23 ha natuurgebied. Bij een bereik van 250 en 500 m 
ziet men een sterke toename van deze oppervlakten. 

Over het algemeen lijkt het ruimtebeslag k l ein te ZlJn, vooral 
als men de spoorwegbedding tot de strikte minimumbreedte van 1 5 m 
beperkt. De aanleg van verhoogde beddingen vereist een bermbreed
te van 30 m. Aanleg van bedieningswegen brengt het dwarsprofiel 
tot op een breedte van 40 m. Voor de eigenlijke aanleg van de 
tracés (incl. werkstroken) is deze 40 m vermoedelijk een strikt 
minimum. 
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Tabel 7 . Geschat ruimtebeslag (in ha) ingenomen door een TGV- li j n 
van 15 m breedte, in relatie tot de bestemmingen van d e 
gronden op de gewestplannen. De onderste rij heeft alleen 
betrekking op de open ruimte. 

Legende bestemmingen 

1 • 0 
1 • 1 
1 • 2. 2 

2.0 
2. 1 • 3 

3.0 
4. 1 
4.1+ 
4. 6. 1 

woongebied 
woonuitbreidingsgebied 
woongebied landelijk 
karakter 

industriegebied 
gebied voor ambachte 
lijke bedrijven 

dienstverleningsgebieden 
agrarische gebieden 
agrarisch g e bied, land-
schappelij k waarde vol 

4.2 
4.3.1 
4.3.2 
4.4 
4 . 5 
5.0 
5 . 1 
5.2 
5.2 

11 • 0 

bosgebied 
natuurgebied 
natuurreservaat 
parkgebied 
bufferzone 
recreatiegebi ed 
dagrecreatie 
verblijfrecreatie 
gebied voor g e meen-

schapsvoorzi eni ngen 
wate rweg 



8.4. Ligging van beschermde natuurgebieden : knelpunten. 

Vertrekkende van de Atlas van de natuurgebieden in Vlaanderen 
(AROL -Bestuur van Waters en Bossen), werd de afstand van de 
beschermde gebieden (nummering volgens Atlas van de natuurgebie
den in Vlaanderen) tot de voorgestelde TGV-tracés berekend (tabel 
7). Hieruit blijkt dat 28 gebieden (op een totaal van 85 voor dit 
gedeelte van Vlaanderen) binnen een bereik van 2.5 km van een 
mogelijk TGV-tracé liggen (fig. 5, tabel 8). Hiervan liggen 9 
natuurgebieden binnen een afstand van 500 m tot een tracé i 7 
gebieden liggen op minder dan 100 mafstand i 3 gebieden worden 
doorsneden. Negatieve effecten (geluidsbelasting, beinvloeding 
waterhuishouding) Z1Jn zeker te verwachten in deze terreinen. 
Voor gebieden die op meer dan 1000 mafstand gelegen zijn betreft 
de mogelijk te verwachten beinvloeding vooral geluidshinder. 

Interessant is ook de confrontatie van de voorgestelde tracés 
met de bekende ontwerpen van natuur- of landschapsparken (opge
steld vanuit de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stede
schoon en het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming zie 
publ. 1980 Natuurpark Dijleland) (fig. 6a). Elk van d e voorge 
stelde tracés zal in dit verband een storende invloed uitoefenen. 
De tracés via Berentals zullen het landschapspark "Beide Neten" 
doorsnijden. Het tracé via Leuven loopt door het landschapspark 
"Dijleland". 
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Fig. 5. Ligging van de natuurreservaten (staats- , private
en vrije reservaten). 
Bron : Atlas van de beschermde natuurgebieden in 
Vlaanderen (AROL) , met eigen aanvullingen. 



Tabel 3 . Afstand van na tuurreservaten t ot ~~n van ~e voorgestel~e 
'::'GV- t rac é s ( ~1 1+1:0 , :·72 , :\2, ;-.o ) (i:1a:-:i :nufi1 af::;tand : 2.5 :::::1). 

nr reservaat ( prov. ) oppervl. afstand tot 
klasse (ha) tracé (km ) 

tracé Nl+NO . Essen-Brussel . 
18 Kalmthoutse heide (A) >100 2.5 * 
31 Rozendaal (A) 11-20 2 * 
8,30 Mechels Broek (A) 21-40 1. 25 * 
12 De Snoekegracht (A) 21-40 1.25 * 
10 Domein Hofstade (A) 21-40 2.5 * 
tracé N2 Brussel-Hoogstraten 

11 Terlinden (Br) >100 0.5 
6 Het Torfbroek (Br) 11-20 0.75 
5 Nico de Boevé (Br) 0-10 1. 75 

13 Kerkeput ( Br) 0-10 2. 
16 Pelgrimshof (A) 11-20 0.6 
42 De Geren (A) 0-10 1.8 
21 De Snepkensvijver (A) 11-20 0.9 
22 Het wart Wate.I;" (A) 11-20 1.5 

tracé A2 Herentals-Boorsem 

32 Biezenhoed (A) 11-20 <0.1 
11 Meyl and-Obbeek ( L) >100 <0.1 
12 Terlaroen ( L) >100 <0.1 
30 Wijvenhei de ( L) >100 1. 75 
13 De Laambroeken ( L) 0-10 <0.2 
28 Ter Donk ( L) 41-100 2.5 
33 Kolveren ( L) 0-10 o. 
29 De Teut ( L) >100 o. 
16 Ter Haagdoornheide ( L) >100 <0.1 
32 De S1angebeekbron (L) 11-20 1. 75 
23 De Mechelse Heide ( L) >100 o. 
18 Vallei vd Zijpbeek (L) >100 1.8 
24 Ven onder de Berg ( L) 0-10 1.6 

tracé AO Brussel-Goetshoven 

7 Eikenhof (Br) 11-20 0.75 * 
2 Groot Asdonk-Schans (Br) 0-10 1.25 * 

tracé NO ten N van Brussel 

4 Warrande-Maasdalbos (Br ) 21-40 2.5 * 

* schatting, geen detailplan snelspoor beschikbaar 
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8.5. Ligging van de TGV-tracés t .o .v. gerangschikte landschappen, 
stads- en dorpsgezichten. 

Projectie van de tracés op niveau beschermde landschappen (via 
wet van 1935) leert dat een aantal ervan geraakt of zelfs door
sneden worden. Zeker wanneer we ook rekening houden met de in 
ontwerp zijnde rangschikkingen, lijkt dit aspect niet te verwaar
lozen. Exacte metingen (bv. aantal km doorsnijding) konden niet 
worden uitgevoerd wegens gebrek aan gedetailleerd kaartmater i aal . 
Evenmin kon worden nagegaan in hoeverre binnen de betrokken zones 
geisoleerde monumenten aanwezig zijn (zoals gebouwen, kapelle
tjes, molens, alleenstaande bomen, enz.); ook is het wenseli jk 
dat archeologische sites (of potentiële waardevolle gebieden) 
ge1nventariseerd worden (zie tabel 9, fig. 7). 

8 .6. Ligging van de TGV-tracés t.o.v. woongebieden. 

In tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de 68 woongebieden 
(1 .0), ~1oonuitbreidingsgebieden (1 .1) en woongebieden me t een 
lande l ijk karakter (1.2.2) die binnen een be r eik van 1,5 km van 
een tracé liggen. Hiervan worden er 34 effectief door- of aange
sneden ; 42 gebieden liggen binnen een bereik van 1,3 km van een 
tracé. De voornaamste effecten op deze gebieden staan in verband 
met de ge luidshinder . 
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Fig . 7. Situering van gerangschikte landsch~p9en (. ), 
monumenten en dorpsgezichten ( ..&. ) (onvolledig) . 
Ligging van grensoverschrijdende natuurgebieden 
en landschappen ( Benelux-overeen l~omst) : ~ 



Tabel 9 . Lijst van gerangschikte landschappen 
in de doorsneden (deel)gemeenten voor 
tracés (bron AROL) 

en 
de 

dorpsgezichten 
onderscheiden 

-Zaventem: Kastanjeboom in gemeentepark 

-Kampenhout: Ka a tee 1 "Ter t..oonst .. en om~;ev ing 

-Roortmeerbeek: Pastorie en omgeving (Hever) 

a' . ~!:~~~~~-~-~~-::~!:!!~~) 

-vU voorde: Domein "Drie Fonteinen'' 

Dorent- Hele broek • 

St. Antoniusk.e rk en Kerkhof {Houteml 

Monnikhof en ol\gev ing (Hou :em) 

-Steenokker~eel : Terniershoeve '"Drie Torens" en omgeving ( Pe:-k. 1 

Kasteel de Ribaucourt en omgeving (Perk I 

- Ronheiden: St . Martinuskerk en kerkhof (R1.Jmenam) 

't Ven ( Rijmenars~ ) 

-Putte: 

Dorpskom met tloeve (Rijmenam l 

Pastorie en tuin (Reersel) 

- Hclst-op-Cen-ne:-g :. Pelgrimhof 

HoC Van Riemen 

Wimpelhoeve en omgevir:.g ( iollekevorst I 

... ~~~!-~~ : Ant·,..erne:l 

- Herent.)ls: Snc pt.; e nsv ijver 

-O.! e r:: Sne pkensvtJ ver 

- ll i Jkevorscl: 2 t\!'auearia' s bij ger.'leentehuis 

-ll~ogstratc-n:. Lintlcboombeplanting op " Oe Vr ijheiu" 

Re~tjnhof en omgeving 

St e nen lo'indmolen en omgeving 

tloeve"'t Wit Hof'' en omge·.;~ö'lg (:-4 t.nderhoutl 

'J .:.. . Vrouw kerk en omgevinJ7. l "ieer ) 

- Olen: .Sne pke nsvtjver 

!..:1ak<Jal: 

St. WUliorduek.lpel en omgeving 

St. Ravekapel en omgeving (E.indhoutl 

Uoeve Rundershoek en omgeving ( Ein<lhout } 

- rleringen: . Kapel Rroekhoven 

De Zwarte Beek 

- Lummen: .St. Anna k apel en omgeving 

. Kapel J.L . Vrou'W' van Reukeboom en omgeving 

• heusden-Zolder : Domein Terlamen en Rolderberg {Zolder ) 

Pilstor ie en omge ving (Zolder I 

- Zonhoven: Holateen 

Xapel "ter Eyken" en o:>mgcving 

Vrancenschans 

Het Welleke 

Rallelot'ijers - Slangebeek 

Domein Rokrijk {Aokr1Jk) 

Oe !'1<:\t.en 

-.'·!a.lsr:~.ech e l en : Pastor ie en omr.ev !ng (fiaO I'ser:~ l 

Park Vilill n XIV 

-Zaventem: . St l..ambertuskerk eo Or:'l•:l'vi nr. lNosscr,cm1 

-Bertem St Medardu:!!hof en omgevtn,:; (1\cs·terni 

-Leuven Atld.ij " ' t Park" en omgevi ng (Heverlee I 

-rHerbeek: 

Heverleebos ~n Mcer c.J<lal woud ( llc .. ·cr- 1 ec ' 

Cele~ t ijnenhoe vc, voormali ge prior i j e n ')me~ ·: ~n ~: 

Villa "Les Tilleuls" en omgevtng ( HC\Ief' lee• 

voormalige priorij "Ter Ranlt .. ( HcYerlce ) 

Are nbergpark met omgeving ( Heverlee 1 

Abdij " 't Park" en om,eving ( KorbeeX- l.o) 

Reuken in S t ation.straat (t.ovenjoel J 

Heverleeboa en Meerdaal'W'oud ( rue rbeek l 

Wilderhof ( A i erbeek) 

-lioutersem: Rode beuken in ... arande van pastor ie (Neervelpl 

Kast eel van K'W'abeek en domein ( Ner-trlJX ) 

-Tienen: 

- Landen: 

Hoeve en omgeving in Rarani e straat (Coet.sennoven ) 

Corneliskapel en t\oeves ( Kumticlll 

Kasteel ''an Ast ~:~et park ( Goetsen noven ) 

Holle weg " Longa" ( Goetsenhoven) 

Hoeve en umge\' i ng in iolalnostraat (Walshou tem) 

Or ie gl"slote n noeve s e n omgev i ng (Walshoutem) 

Boerderij Jan.shoven en omge v ing ( -...a l shou t.e m) 

Tumulus " Waas montse Tom" en omgev ing ( Wa l sh01J tern) 

Tumul u s"RortomDe" en omgev i ng { \llalsbe t:!!l 

-l!eers: . Ut!rkenrod~hoe·:e en om,:;e v 1f"'g ( Opl'lcers 1 

-To n$;c t·cn: 

Vocre-:"1 : 

Tumul us "lle t•stappe t:om " en orngevin& (Lau· .. · I 

Oe :-to t. en :-!otwe 1de ( Uut~en} 

!\.Jre l H. MaagGen omgeving C's Gravenvoeren I 

Hoc\·~ Conventstraa t ( 's Cra ·:envocrcn • 

Oe Kruisgraaf t 's Gravenvoeren) 

Ilonr. bo s ( ' s CJ·avcnvoercn) 



Tabel 10. Lijst van woongebieden en hun afstand tot de voorge
stelde TGV-tracés (waarvan detailplannen beschikbaar zijn). 

doorsneden 
bestemmingen 

woongebieden (1.0-1.2.2) 

tracé N2 : Hoogstraten-Herentals 

4.1+4.6.1 
4.1 
1.2.2 
4.1 
4.1 
1.0+1.2.2 
4.1 
4.1 
1.1+4.3.2 

Blauwputten (Meer) 
Rijkevorsel 
Helhoekheide (Rijkevorsel) 
Oostmalle 
Hoge Bergen 
Vliromeren 
Lille 
Poederlee 
Kapelleblok (Herentals) 

tracé N2 : Herentals-Vilvoorde 

1.0 
4.1 
4.1 
1.2.2 
4.1 
4.1 
1.2.2 
1.2.2 
1.2.2+4.1 
1.2.2 
4.1+1.2.2+2.2 
1.0+4.1 
1.2.2+4.1 
4.1 
1.2.2+4.1 
1.2.2 
4.1 
1.2.2 
1. 0++ 1. 2. 2+4. 3. 2 
4.1+4.6.1+4.3.2 
1.1+1.0 
1.0+4.3.1 
1.0+4.1+4.3.1 
4.1 
l. 2. 2 
1.2.2 
1.0+4.1+4.6.1 
4.1-4.6.1 
1.0+4.4 
1.0 

Diependaal (Herentals) 
Olen 
Noorderwijk 
Schaatsbergen (Olen) 
Markhoven 
Wiekevorst 
Laar (Heist o/d Berg) 
Zonderschot (Heist o/d Berg) 
Heist o/d Berg 
Langeveld (Heist o/d Berg) 
Goor 
Rashoeve-Achterhoeve 
Munksbossen 
Beer se 
De Zag-Pandoerenhoek (Beerzel) 
Wolzakken (Putte) 
Putte 
Reet-Mart (Bonheiden) 
Brakelberg-Heide (Bonheiden) 
Bonheiden 
Rijmenam 
Hever 
Boortmeerbeek 
Sluis van Boortmeerbeek 
Bergheide (Elewijt) 
Elewijt 
Houtem 
Eppegem 
Vilvoorde 
Peut ie 

afstand tot 
tracé (km) 

<0.05 
0.2 
o. 
0.8 
0.12 
o. 
0.25 
0.3 

<0.13 

o. 
<0.25 

0.25 
0. 
1. 25 
0.25 
0. 
0. 
0.75 
0. 
0.0-0.5 
0. 
o. 
0.5 
o. 
o. 
1.25 
o.o-o.5 
0. 
o. 75-1.5 
0. 
0. 
0.1-0.3 
0.0-0.2 
o. 
o.o-o.5 
0.0-0.4 
1.0 
o.o 
1.0 



(vervolg) 

doorsneden 
bestemmingen 

woongebieden (1.0-1.2.2) 

tracé N2 : variant via Zaventem 

4.1 
1.2.2+4.1+4.6.1 
1.2.1+4.1+4.6.1 
4.1+4.6.1 
1.2.2 
1.0 

Geelroede (Kampenhout) 
Ruisbeek-De Voort (Kampenhout) 
Landgoed ter Bronnen 
Nederokkerzeel 
Laar (Nederokkerzeel) 
Steenokkerzeel 

tracé A2 Herentals-Boorsern 

1.2.2 
1.2.2+2.0 
4.1 
2.0 
2.0 
4.1 
1.2.2+4.1 
1.2.2+4.1 
2.1.3+4.5 
2.1.3+4.5 
1.2.2+4.1 
4.1 
4.2+4.1 
4.1+4.5 
4.3.1 
4.1+4.3.1+4.6.1 
4.5+4.1+4.6.1 
1.0+1.1 
1.0 
4.1+4.2 
4.1+4.2 
6.3 
1.2.2+4.1 

Moleneinde (Oevel) 
Oevel 
Stelen 
Eindhout 
Klein Vorst 
Genendijk (Tessenderlo) 
Genenbos 
Hulst 
Paal 
Tervant 
Gestel 
Geeneiken 
Genenbos-Bosheide 
Boekt-Heikant (Zolder) 
Zolder 
Eikenen (Zonhoven) 
Waard (Zonhoven) 
Vogelberg (Waterschei) 
Oud-Waterschei 
Daalgrirnbie-Opgrirnbie 
Maasmechelen 
Boorsern 
Katern (Boorsern) 

afstand tot 
· tracé (km) 

0.5-0.6 
0.0-0.6 
0.0-0.5 
0.1-0.5 
0. 
o. 

o. 
0.05-0.12 
0.1-0.25 
0.1-0.2 
0.1-0.5 
0.1-0.2 
0.0-0.05 
0.1-0.3 

<0.1 
0. 5-l. 2 
o. 

<0.1 
0.3 
0.0-0.3 
0.5-0.6 
O.l-0.8 
0.0-0.5 
o. 
o. 
0.0-0.5 
0.1-0.3 
0.5-0.8 
0. 



(vervolg) 

Lijst van gemeenten die doorsneden worden door de tracés FO, AD
Al, NO-Nl (geen detailplannen beschikbaar) 

tracé FO 

Halle 
Beersel 
Drogenbos 
Brussel 

tracé AO-Al 

Zaventem 
Kortenberg 
Bertem 
Leuven 
Bierbeek 
Boutersem 
Tienen 
Landen 
Sint- Truiden 
Heers 
Tongeren 
Voeren 

tracé NO-Nl 

Machelen 
Vilvoorde 
Zemst 
Mechelen 
St. Katelijne-Waver 
Duffel 
Kontich 
Edegem 
Mortsel 
Antwerpen 
Kapellen 
Kalmthout 
Essen 



8.7. Situering van de TGV-tracés 
projecten (tabel 11, fig. 8). 

t.o.v. ruilverkavelings-

De ruilverkaveling is primair gericht op de herstructurering 
van het landbouwgebied. Het doel is de verhoging van de rendabi
liteit van de landbouwbedrijven, gekoppeld aan een verbetering 
van het inkomen van de landbouwer en een verbetering van de 
concurrentiepositie van het individuele bedrijf en van de land
bouw in Vlaanderen in zijn geheel. 
Het kavelpatroon wordt heringericht om versnippering en ver
spreidligging van de kavels ongedaan te maken. Nieuwe en aange
paste infrastructuur moet de toegankelij kheid verbeteren. 
Cultuurtechnische ingrepen op bodem en waterhuishouding moeten 
hogere opbrengsten en gemakkelijkere bewerkbaarheid verzekeren. 

Om dit alles te bereiken wordt het ruilverkavelingsblok als 
één geheel beschouwd waarin de voor landbouw best denkbare nieuwe 
structuur gerealiseerd wordt. De studie, planning en werken die 
in het kader van de ruilverkaveling uitgevoerd worden, vereisen 
heel wat gemeenschapsgelden. 

De doorsnijding van ruilverkavelingsgebieden door TGV-tracés , 
doet ongetwijfeld heel wat van de economische voordelen van de 
ruilverkaveling teniet. Opnieuw neemt de versnippe ring toe , en de 
cultuurtechnische infrastructuur wordt ontregeld. In alle geval 
len zal daarom een (soms maar beperkte) nieuwe ruilverkave ling 
doorgevoerd moe ten worden. De kosten daarvoor zullen van project 
tot project variëren, maar in totaal in e l k geval hoog oplopen 
gezien het aantal ruilverkavelingen die doorsneden worden . 

Tabel 11 . Ruilverkavelingsgebieden die waarschijnlijk beÏnvloed 
zullen worden door de aanleg van TGV-tracé s. 

tracé N1 

tracé N2 

trace AO/A1 

Kalmthout-Essen 

Meer 
Wuustwezel 
St. Leenaerts 
Poederlee 
Wiekevorst 

Goetsenhoven 
Walshoutem 
t-1on tenaken 
Heers 
Rutten 
Vreren 
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(afgewerkt ) 
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8.8. Situering van de TGV-tracés in de 
structuurschets (fig. 9). 

Benelux Globale 

Daar waar het beleid zich sterk richt op een behoud van open 
ruimten en waardevolle landschappen, stellen we vast dat de TGV
tracés hier voor grote delen niet in passen. Zowel de tracés N2, 
A2 als AO/A1 betekenen een extra belasting voor gebieden die in 
Benelux-verband van betekenis worden geacht omwille van hun land
schappelijke en ecologische functies. 

Wanneer daarbij de specifieke grensoverschrijdende natuurgebieden 
en grensparken worden gevoegd (zie fig. 7), zoals opgesteld in 
verband met de Benelux-overeenkomst, dan wordt het duidelijk dat 
een harmonische inpassing zeer moeilijk te realiseren zal ZlJn. 
Wel dient gezegd dat door het ontwerpen van de tracés langs delen 
van bestaande autosnelwegen een gebundelde storing wordt nage
streefd die minder impact heeft dan volledig losstaande, nieuwe 
tracés (vb. N2 via Herentals). 

Voor de situatie op Nederlands grondgebied verwlJZen we naar 
Dekker en Van Kesteren (1986) en Rijksplanologische Dienst 
(1986). 
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8.9. Situering van de TGV-tracés t.o.v. gebieden met bijzondere 
ornithologische betekenis in EEG-verband (fig. 10). 

Het behoud van grote landschappelijke entiteiten kan ook in 
haar internationale dimensie worden beklemtoond door toetsing van 
de TGV-tracés aan de "speciale beschermingszones" die in het 
kader van de richtlijn 79/409 van de EEG inzake het behoud van de 
vogelstand worden afgebakend (zie lijst in Kuijken (1984)). Deze 
overlappen deels met de in voorgaande paragrafen aangehaalde. 
zones. Het betreft : 

- het complex van heidegebieden ten noorden van Antwerpen (Kalm
thout, Brasschaat, Wuustwezel). 

- het vijvercomplex midden-Limburg. 

- de Mechelse heide en de vallei van de Ziepbeek. 

Fig. 10. voorgestelde speciale beschermingszones in het kader van 
de "richtlijn 79/409 van de EEG inzake het behoud van de 
vogelstand". 
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8.10. Situering van de TGV-tracés in de Structuurschets Vlaan
deren (fig . 11 ) . 

Het TGV-project dient getoetst te worden aan de visies die 
bestaan op het vlak van de ruimtelijke planning voor Vlaanderen. 
Recent werd de ruimtelijke structuur van Vlaanderen en de ruimte
lijke ontwikkeling die daarop geënt kan worden, grondig bestu
deerd door een externe plangroep in opdracht van de Vlaamse 
Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (Albrecht s 
et al. 1984). In de "Conceptnota 2 van het Structuurplan Vlaan 
deren" (zie ook AROL, dienst CoÖrdinatie en Planning "Ruimtelijk 
Beleidsplan Vlaanderen" 1985) wordt een ruimtelijk concept voor
gesteld dat de principes aangeeft voor een na te streven ruimte
lijke sctructuur. Voor de voorliggende problematiek ZlJn de vol
gende daarin geformuleerde uitgangsideeën van be lang : 

concentratie van activiteiten, bebouwing en infrastructuren in 
een voldoende ruim gebied, nl. het kerngebied Vlaanderen 
(driehoek Antwerpen, Brussel, Gent), de belangrijkste verbin
dingsassen en de regionale steden; 

- behoud van open ruimten voor haar specifieke activiteiten en 
voor natuur; 

- behoud van de ecologisch waardevolle en structurerende elemen
ten (o.m. riviervalleien). 

Op de bijgevoegde kaart (structuurschets) i s één en ander 
ruimtelijk weergegeven (Van Den Braeek 1986). 

Wanneer we de gekende TGV-tracés op deze kaart projecteren 
zien we dat ze maar gedeeltelijk integreren in het voorgestelde 
ruimtelijk concept. Vooral het noorde lijk traject Herentals
Hoogstraten-Nederland doorsnijdt een belangrijke open ruimte. De 
ontwikke ling daarvan kan door het project gehypothekeerd worden. 

Naar zijn ruimtelijke consequenties beschouwd, sluit het TGV
project enkel bij de ideeën van het Structuurplan 
daar waar tracés reeds bestaande infrastructuren 
snelwegen, spoorlijnen). Waar dit niet het geval 
het project niet direct in overeenstemming brengen 
stelde ruimtelijke ontwikkeling van het gewest. 

Vlaanderen aan, 
vo lgen ( a uto
is, kunnen we 
met de voorge-

Het is interre ssant hier te verwijzen naar d e beschouwingen over 
snelspoorverbindingen die terug te vinden zijn in de aanzet voor 
de 4° nota over de ruimtelijke ordening in Nederland (Rijksplano
logische Dienst 1986). 
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Fig . 11. Projectie van de TGV-tracés op d e 
structuurschets Vlaanderen : steeds 
worden open ruimten doorsneden. 
(naar : Studiegroep omgeving. J. Van 
Den Broeck). 
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Bijlage I. 

Impact op het landschapsecologisch netwerk. 
Situering van de knelpunten i.v.m. versnippering en barrière
vorming. 

Het tracé doorsnijdt gebruiksoppervlakten en meer natuurlijke 
entiteiten. Dit verhoogt de versnippering van het landschap. 
Afhankelijk van de relatieve hoogte van het tracé (boven of onder 
maaiveld) en het omringende reliëf heeft dit een grotere of 
kleinere visuele impact. De gevolgen voor het gebruik zijn duide
lijk. 

De biologische gevolgen moeten waarschijnlijk vooral gezocht 
worden in de veranderingen van het funct i onele karakter van de 
landschapselementen en -entiteiten. Areaalverkleining, doorsnij
ding van verbindingen, e.d. spelen een rol. 

Lokalisatie van grotere boscomplexen en de relatie daarvan met 
kleinere, versnipperde bosjes, geeft inzicht in een eerste land
schapsecologische samenhang. Potentiële knelpunten onstaan v1aar 
deze samenhang doorsneden wordt. 
Knelpunten in grotere boscomplexen, al dan niet geÏsoleerd gele
gen, ZlJn te verwachten door de isolatie van bosdelen die door 
doorsnijding zouden ontstaan. 
Voor sommige systemen (o.a. oligotrofe waters) is geografische 
isolatie noodzakelijk voor hun voortbestaan. Lokalisatie van deze 
plekken kan inzicht geven in het al dan niet verstoren ervan. 
Hiervoor is veldwerk vereist. 

In het geval van dit kaartblad geeft consultatie van het 
Gewestplan een vertekend beeld : de talloze kleine bosjes ten N 
van Poederlee-Lille staan gewoon als agrarisch gebied mee 
ingetekend. 
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LEGENDE KAARTBIJLAGE I. 

Ontwerp - T.G.V.-tracé • 

~and alluvium I alluviale bossen. 

Alluviaal kerngebied dat rechtstreeks door het tracé 
(aanleg + aanwezigheid) heinvloed wordt I alluviaal 
kerngebied dat : zeer grondig zal veranderen, met 
rechtstreekse gevalgen voor ecologische potenties. 

Tracé doorsnijd~ bela~grijk veengebied. 

Tracé doorsnijdt belangrijk veengebied; op dezelfde 
?laats bestaat reeds een doorsnijding • 

Beekdalrichting, doorsneden door tracé • 

3eekdalrichting, doorsneden door tracé, maar in 
combinatie met al bestaande doorsnijding; secundaire 
barrièrevorming. 

Grotere boscomplexen. 

Overgangsgebieden tussen grotere boscomplexen I 
gebied met versnipperde alluviale bosjes, tussen 
grotere boscomplexen op interfluvium. 

T.G.V.-tracé; nieuwe doorsnijding van bosgebied. 

T.G.V.-tracé; doorsnijding van bosge bied dat reeds 
op dezelfde plaats doorsneden is; 
secundaire barriè r ewerking . 
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Bijlage II 

Situeri ng van de knelpun ten i.v.m. waterhuishouding. 

Oppervlaktewater kan worden beinvloed door demping of afslui
ting (verandering van waterpeil en debiet). Grondwater wordt 
beinvloed door drainage of secundair door de veranderingen in het 
oppervlaktewater. 

Om, als een eerste benadering, na te kunnen gaan waar verande
ringen in waterhuishouding kunnen optreden, werd een deel van het 
gedetai l leerde tracé (schaal 1/25.000) gelegd op bodem- en topo
grafische kaarten (resp. 1/20.000 en 1/25.000). 
Om de impact op het grondwater te beoordelen werd rekening gehou
den met de ligging van het tracé boven of onder het maaiveld. Dit 
werd in relatie gebracht met de gemiddelde hoogste grondwater
stand (winterwaterstand), zoa l s die aangeduid staat op de bodem
kaart. Probelemen kunnen verwacht worden wanneer het tracé lager 
ligt dan die winterwaterstand. Drainering (of een extra ophoging 
van de berm) zal dan nodig zijn. Knelpunten treden op daar waar 
biologische waarden die afhankelijk zijn van het nabije grond,va
ter, in de nabijheid liggen. Met behulp van de Biologische waar
deringskaart kunnen dergelijke gebieden opgespoord worden. Deze 
zones werden schematisch op bijgevoegde kaart gelokaliseerd. 

Beinvloeding van het oppervlaktewater wordt op de meeste plaat
sen vermeden doordat de bouw van duikers voorzien wordt. Er moet 
op toegezien worden dat deze geen debiet- of peilbeinvloeding 
geven op eventueel boven- of benedenstrooms gelegen waardevolle 
ecotopen. 
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LEGENDE KAARTBIJLAGE II . 

Mogelijk iets drainage door trajekt bij insnijding. 

Mogelijk geen drainage door trajekt bij insnijding. 

Geomorfologische 
beinvloed. 

(belangrijke) struktuur 

Biologisch gewaardeerd 
mogelijk beinvloed via 
waterhuishouding. 

gebied ( B.W.K.) 
veranderingen 

Direkte beinvloeding oppervlaktewater • 

direkt 

wordt 
i!l. de 
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