
In opdracht van          

 
 

 

 

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
 

  

 

OOSTERWEELVERBINDING 
 
 

DEELRAPPORT 5 

DISCIPLINE BODEM EN GRONDWATER 
 

   

januari 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  



In opdracht van          

  
Plan-MER Oosterweelverbinding – Discipline bodem en grondwater 2 van 51 

Revisiestatus:  

Versie Datum 

Definitieve versie Januari 2014 

  

 

Opgesteld:  

 

Functie Naam 

MER-coördinator 

Projectleider 

Jan Parys 

Paul Arts 
 

MER-deskundige Bodem/Water 

Medewerkers 

Dirk Libbrecht 

Guillaume Poquette 

Riet Durinck 



 

     

 

  
Plan-MER Oosterweelverbinding – Deelrapport 5: Discipline bodem en grondwater 3 van 51 

INHOUDSOPGAVE 

5 DISCIPLINE BODEM EN GRONDWATER .......................................................................... 7 

5.1 AFBAKENING STUDIEGEBIED.........................................................................................................7 
5.2 METHODIEK ................................................................................................................................8 

5.2.1 Bodem ....................................................................................................................... 8 
5.2.2 Grondwater................................................................................................................ 9 

5.3 BESTAANDE TOESTAND..............................................................................................................11 
5.3.1 Bodemkundige beschrijving, bodemgebruik en bodemgeschiktheid ...................... 11 
5.3.2 Waardevolle bodems............................................................................................... 12 
5.3.3 Geologische opbouw............................................................................................... 12 
5.3.4 Hydrogeologische opbouw...................................................................................... 14 

5.3.4.1 Opbouw grondwatermodel ...........................................................................................14 
5.3.4.2 Stijghoogte en grondwaterstromingspatroon................................................................21 

5.3.5 Watertoetskaarten, droogtegevoelige gebieden en grondwaterkwetsbaarheid...... 22 
5.3.6 Bodem- en grondwaterkwaliteit ............................................................................... 23 

5.4 GEPLANDE TOESTAND EN EFFECTEN OP BODEM ..........................................................................24 
5.4.1 Bodeminname en wijziging bodemgebruik ............................................................. 24 

5.4.1.1 Effecten van het Oosterweeltracé (+ uitvoeringsvarianten) ..........................................24 
5.4.1.2 Effecten van het Meccano tracé (+ uitvoeringsvarianten).............................................24 
5.4.1.3 Effecten van het Oosterweel-Noord tracé ....................................................................25 
5.4.1.4 Effecten van de Centrale tunnel ...................................................................................25 
5.4.1.5 Effecten van de Tunnel naast de Kennedytunnel.........................................................25 
5.4.1.6 Ontwikkelingsscenario’s ...............................................................................................25 
5.4.1.7 Bijkomende infrastructurele ingrepen ...........................................................................26 
5.4.1.8 Beoordeling bodeminname en wijziging bodemgebruik ...............................................26 

5.4.2 Wijziging bodemprofiel en grondverzet ................................................................... 26 
5.4.2.1 Effecten van het Oosterweeltracé (+ uitvoeringsvarianten) ..........................................26 
5.4.2.2 Effecten van het Meccano tracé (+ uitvoeringsvarianten).............................................27 
5.4.2.3 Effecten van het Oosterweel-Noord tracé ....................................................................27 
5.4.2.4 Effecten van de Centrale tunnel ...................................................................................27 
5.4.2.5 Effecten van de Tunnel naast de Kennedytunnel.........................................................27 
5.4.2.6 Ontwikkelingsscenario’s ...............................................................................................27 
5.4.2.7 Bijkomende infrastructurele ingrepen ...........................................................................28 
5.4.2.8 Beoordeling wijziging bodemprofiel en grondverzet .....................................................28 

5.4.3 Structuurwijziging .................................................................................................... 29 
5.4.3.1 Tracé-alternatieven ......................................................................................................29 
5.4.3.2 Ontwikkelingsscenario’s en bijkomende infrastructurele ingrepen ...............................29 

5.4.4 Wijziging bodemstabiliteit ........................................................................................ 30 
5.4.5 Beïnvloeding bodemkwaliteit................................................................................... 30 
5.4.6 Erosie ...................................................................................................................... 31 
5.4.7 Wijziging bodemvochtregime .................................................................................. 31 
5.4.8 Potentiële effecten ten gevolge de aanleg van werfzones...................................... 32 

5.5 GEPLANDE TOESTAND EN EFFECTEN OP GRONDWATER ...............................................................33 
5.5.1 Wijziging hydrogeologische opbouw en hydraulische parameters met 

effecten op de grondwaterstijghoogte ..................................................................... 33 
5.5.1.1 Effecten van het Oosterweeltracé ................................................................................34 
5.5.1.2 Effecten van de uitvoeringsvarianten van het Oosterweeltracé....................................35 
5.5.1.3 Effecten van het Meccano tracé ...................................................................................38 
5.5.1.4 Effecten van de uitvoeringsvarianten van het Meccano tracé ......................................40 
5.5.1.5 Effecten van het Oosterweel-Noord tracé ....................................................................42 
5.5.1.6 Effecten van de Centrale tunnel ...................................................................................43 
5.5.1.7 Effecten van de Tunnel naast de Kennedytunnel.........................................................45 
5.5.1.8 Beoordeling van het barrière-effect ..............................................................................45 
5.5.1.9 Ontwikkelingsscenario’s ...............................................................................................46 

5.5.2 Wijziging in grondwaterkwantiteit ............................................................................ 47 



 

     

 

  
Plan-MER Oosterweelverbinding – Deelrapport 5: Discipline bodem en grondwater 4 van 51 

5.5.3 Wijziging in grondwaterkwaliteit .............................................................................. 47 
5.6 CONCLUSIES EN MILDERENDE MAATREGELEN..............................................................................48 

 

LIJST VAN FIGUREN 

Figuur 1 Afbakening studiegebied grondwater/modelgebied grondwatermodel (rood kader) .................7 
Figuur 2 Oost-west en noord-zuid doorsnede doorheen modelgrid (Z magnification 25)......................15 
Figuur 3 Verziltingstoestand referentiesituatie in laag 4 (TDS in g/l) .....................................................19 
Figuur 4 Verziltingstoestand na natuurlijke evolutie over 20 jaar (TDS in g/l) .......................................20 
Figuur 5  Stijghoogtekaart referentiesituatie (in m) ................................................................................21 
Figuur 6 Verschilkaart stijghoogte voor het Oosterweeltracé (uitgedrukt in m; negatieve 

waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) .....................................34 
Figuur 7 Verziltingstoestand na 20 jaar bij aanwezigheid van het Oosterweeltracé (laag 4, 

uitgedrukt in TDS, in g/l) .................................................................................................................35 
Figuur 8 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Oosterweeltracé met 

tunnel onder Albertkanaal (uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, 
positieve waarde = verlaging watertafel)........................................................................................36 

Figuur 9 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Oosterweeltracé met 
twee tunnelkokers op elkaar thv Straatburgdok en met brug over Albertkanaal 
(uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = 
verlaging watertafel) .......................................................................................................................36 

Figuur 10 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Oosterweeltracé met 
twee tunnelkokers op elkaar thv Straatburgdok en met tunnel onder Albertkanaal 
(uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = 
verlaging watertafel) .......................................................................................................................37 

Figuur 11 Verschilkaart stijghoogte voor de bijkomende infrastructurele ingreep met tunnel 
onder het Albertkanaal (rechts) in vergelijking met de basisuitvoering met brug over 
het Albertkanaal (links) (uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, 
positieve waarde = verlaging watertafel)........................................................................................37 

Figuur 12 Verschilkaart stijghoogte voor het Meccano tracé (uitgedrukt in m; negatieve 
waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) .....................................39 

Figuur 13 Verziltingstoestand na 20 jaar bij aanwezigheid van het Meccano tracé (laag 4, 
uitgedrukt in TDS, in g/l) .................................................................................................................40 

Figuur 14 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Meccano tracé met 
aansluiting op de A12 via ondergrondse wegen (uitgedrukt in m; negatieve waarde = 
verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) .....................................................41 

Figuur 15 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Meccano tracé via 
de Polderdijkweg/Hansadok-Westkaai en met viaduct thv spoorwegknooppunt aan de 
Rostockweg (uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve 
waarde = verlaging watertafel) .......................................................................................................41 

Figuur 16 Verschilkaart stijghoogte voor het Oosterweel-Noord tracé (uitgedrukt in m; 
negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) ....................42 

Figuur 17 Verziltingstoestand na 20 jaar bij aanwezigheid van het Oosterweel-Noord tracé 
(laag 4, uitgedrukt in TDS, in g/l)....................................................................................................43 

Figuur 18  Indicatief lengteprofiel Centrale tunnel (met zeer sterke hoogteoverdrijving).......................44 
Figuur 19 Verschilkaart stijghoogte voor de Centrale tunnel (uitgedrukt in m; negatieve 

waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) .....................................44 
Figuur 20 Verschilkaart stijghoogte voor de Tunnel naast de Kennedytunnel (uitgedrukt in 

m; negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) ...............45 

 



 

     

 

  
Plan-MER Oosterweelverbinding – Deelrapport 5: Discipline bodem en grondwater 5 van 51 

LIJST VAN KAARTEN 

Kaart 1 Bodemkaart 

Kaart 2a Tertiair geologische kaart  

Kaart 2b Dwarsprofielen  

Kaart 3 Bodemgebruikskaart  

Kaart 4 Verziltingskaart 

Kaart 5 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden  

Kaart 6 Grondwaterkwetsbaarheid 

Kaart 7 Erosiegevoeligheidskaart 

Kaart 8 Infiltratiegevoeligheid van de bodem 

Kaart 9 Droogtegevoelige gebieden  

Kaart 10 Potentieel verontreinigde sites (www.ovam.be)  

Kaart 11 Ligging polderklei  

Kaart 12 Ligging waterlopen  

Kaart 13 Ligging grondwaterwinningen  

Kaart 14 Jaarlijkse gemiddelde grondwatervoeding (Wetspass) 

 

LIJST VAN BIJLAGEN 

Bijlage 1 Grondwaterwinningen 

Bijlage 2 Figuren verzilting 

Bijlage 3 Gevoeligheidsanalyse 

 





In opdracht van          

  
Plan-MER Oosterweelverbinding – Discipline bodem en grondwater 7 van 51 

5 DISCIPLINE BODEM EN GRONDWATER 

5.1 Afbakening studiegebied 

De afbakening van het studiegebied inzake bodem bestaat uit de zones waar insnijdingen 
gebeuren in de ondergrond, met mogelijke gevolgen naar grondverzet en grondwaterhuis-
houding inclusief alle afgeleide effecten. De effecten ten gevolge grondverzet zullen vrijwel 
beperkt zijn tot de directe omgeving van de deellocaties en beperken zich in perimeter 
doorgaans tot waar mogelijke zettingen kunnen optreden met gevolgen voor de stabiliteit van 
naburige infrastructuurwerken. In verticale richting beperkt het studiegebied zich tot de diepte 
van de insnijdingen.  

De afbakening voor het studiegebied inzake grondwater wordt bepaald door de begrenzing van 
het grondwatermodel, weergegeven in Figuur 1. De perimeter van de grondwaterverlaging ten 
gevolge van de diverse bemalingen die met de aanleg van de deelprojecten gepaard gaan, valt 
volledig binnen het studiegebied. Ook afgeleide effecten met betrekking tot zetting van 
bodemlagen, capaciteitsreductie van naburige grondwaterwinningen, peilverlagingen bij 
naburige oppervlaktewaters en wijzigende grondwaterkwaliteit overschrijden de grenzen van 
het studiegebied niet. In verticale richting beperkt het studiegebied voor de discipline 
grondwater zich tot de top van de Boomse klei (zie beschrijving geologische opbouw, § 5.3.3).  

 

 

Figuur 1 Afbakening studiegebied grondwater/modelgebied grondwatermodel (rood 
kader) 
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5.2 Methodiek 

5.2.1 Bodem 

Bestaande toestand: Bij de bespreking van de bestaande toestand wordt een beschrijving 
gegeven van: 

• De pedologische karakteristieken in het studiegebied: wordt behandeld op basis van de 
Bodemkaart van België, de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, 
www.dov.vlaanderen.be) en gegevens uit het studierapport ‘Habitatrichtlijnen – 
Hydrogeologie’, opgemaakt door TV SAM in het kader van het project-MER voor de 
Oosterweelverbinding met brugvariant (2008); 

• De beschrijving van de bodemgeschiktheid, het bodemgebruik en de erosiegevoeligheid 
gebeurt op basis van kaarten beschikbaar op de website van Agiv (www.Agiv.be); 

• Het voorkomen van waardevolle bodems wordt besproken op basis van gegevens 
beschikbaar op de Databank Ondergrond Vlaanderen; 

• De geologische gesteldheid: de geologische opbouw wordt beschreven op basis van de 
nieuwe geologische kaart van Antwerpen, data uit de Databank Ondergrond 
Vlaanderen en op basis van gegevens uit het studierapport ‘Habitatrichtlijnen – 
Hydrogeologie’, opgemaakt door TV SAM in het kader van het project-MER voor de 
Oosterweelverbinding met brugvariant (2008); 

• De bodemkwaliteit: de locaties van potentieel verontreinigde sites zijn beschikbaar via 
informatie van OVAM. Een gedetailleerde bespreking van de bodemkwaliteit op basis 
van bij OVAM beschikbare onderzoeken die in het plangebied werden uitgevoerd, is 
slechts zinvol op het project-niveau. Dit onderdeel wordt bijgevolg slechts kort 
behandeld in voorliggend plan-MER.  

Er is geen noodzaak tot uitvoering van bijkomend veldwerk met het oog op de effectbespreking.  

Effectvoorspelling en –beoordeling: In het plan-MER wordt voornamelijk aandacht besteed 
aan: 

• de bodeminname en wijziging van het bodemgebruik ten gevolge van de realisatie van 
het plan; 

• wijziging van het bodemprofiel, dit wil zeggen het wijzigen tot vernietigen van de 
oorspronkelijke gelaagdheid van het profiel door de geplande werkzaamheden 
(bijvoorbeeld uitgraving, inbreng van vreemde materialen); binnen deze effectgroep 
komt ook het grondverzet aan bod. 

De evaluatie zal gebaseerd worden op de beschikbare – desgevallend benaderende – 
informatie omtrent het grondverzet en de uitvoeringswijze/opbouw van grondlichamen, op- en 
afritcomplexen, tunnels en sleuven. 

In functie van de beschikbare informatie zullen in het plan-MER niet alleen de hierboven 
opgesomde effecten maar ook volgende effecten uitgewerkt worden (in functie van relevantie in 
deelgebied): 

• structuurwijziging tengevolge van verdichting van de oppervlakkige en/of diepere 
bodem (bijvoorbeeld door berijden met zware machines, opslag van materiaal); 

• wijziging van bodemstabiliteit (onder meer bodemzetting, inklinking) resulteert in een 
zakking van het oorspronkelijk maaiveld door het samendrukken van de bodemlagen en 
treedt voornamelijk op in veen- en kleigronden (bijvoorbeeld onder een terreinophoging, 
door inbreng van nieuwe grondlichamen maar ook ten gevolge van bemalingen);  

• beïnvloeding van de bodemkwaliteit ten gevolge van de verspreiding van 
bodemvreemde stoffen in de grond aangevoerd via lucht, grondwater, oppervlaktewater 
en rechtstreeks via de bodem (calamiteiten o.m. met gevaarlijke producten, opspattend 
of afstromend wegwater, depositie van emissies…). 

• erosie ten gevolge van verplaatsing van bodemmateriaal door de inwerking van wind en 
water (bijvoorbeeld door verwijderen van vegetatie, aanleg van hellingen/taluds); 
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• wijziging van het bodemvochtregime (verdroging of vernatting) met name het water dat 
zich in de poriën van de onverzadigde zone bevindt; in de discipline grondwater wordt 
aandacht besteed aan de impact op de grondwaterhuishouding. 

Bij de beoordeling van de effecten op de bodem wordt geredeneerd vanuit een receptorgerichte 
benadering. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de betrokken MER-deskundigen. Voor de 
receptor ‘mens’ zal worden nagegaan of en in welke mate: 

• structuurwijzigingen optreden met mogelijke effecten voor de landbouw; 

• wijzigingen in de bodemstabiliteit kunnen optreden met mogelijke effecten voor andere 
functies. 

Voor de receptor ‘landschap’ zal worden nagegaan of en in welke mate: 

• uitgravingen en ophogingen worden gerealiseerd (met evt. tijdelijke stockage van 
gronden). 

Voor de receptor ‘fauna en flora’ zal worden nagegaan of en in welke mate:  

• door vergraving en grondverzet eventueel aanwezige verontreiniging zich kan 
verspreiden met mogelijke impact op aanwezige natuurwaarden. 

Voor elk van de potentiële effecten zal een beoordeling gemaakt worden van de ernst van het 
effect (significantie). De significantie is afhankelijk van verschillende aspecten zoals: 

• Duur van het effect (tijdelijk of permanent); 

• Oppervlakte van het gebied waarin het effect zich voordoet; 

• Het wettelijk kader voor zover van toepassing, zo zal bodemkwaliteit beoordeeld 
worden in functie van de overschrijding van achtergrondwaarden en 
bodemsaneringsnormen zoals vastgelegd in het Vlarebo; 

• Het feit of het effect al dan niet een hypotheek legt op het bodemgebruik. 

Volgend algemeen significantiekader wordt voorgesteld: 

• -3 : effect is significant negatief; 

• -2 : effect is matig negatief; 

• -1 : het effect is gering negatief; 

• 0 : het effect is afwezig of verwaarloosbaar; 

• +1 : effect is gering positief; 

• +2 : effect is matig positief; 

• +3 : effect is significant positief. 

Milderende maatregelen: Indien uit de effectbespreking zou blijken dat er matig tot sterk 
negatieve effecten zullen optreden, zullen gepaste milderende maatregelen voorgesteld 
worden. 

5.2.2 Grondwater 

Bestaande toestand: Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving 
gegeven van: 

• De hydrogeologische gesteldheid: de opbouw wordt bestudeerd op basis van de nieuwe 
geologische kaart van België, data uit de DOV-databank, gegevens uit het VMM rapport 
‘Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Kempisch Systeem’ (Vlaamse 
Milieumaatschappij, 2008, Aalst, 110 p.) en gegevens uit het studierapport 
‘Habitatrichtlijnen – Hydrogeologie’, opgemaakt door TV SAM in het kader van het 
project-MER voor de Oosterweelverbinding met brugvariant (2008), waarbij aandacht 
besteed wordt aan: 

o hydraulische parameters: o.a. de hydraulische doorlatendheid, de hydraulische 
weerstand en de grondwaterstand of stijghoogte; 

o de aanwezigheid van waterwinningen en beschermingsgebieden; 

• De grondwaterkwaliteit: wordt deels besproken op basis van de gegevens uit het 
studierapport ‘Habitatrichtlijnen – Hydrogeologie’, opgemaakt door TV SAM in het kader 
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van het project-MER voor de Oosterweelverbinding met brugvariant (2008). Analoog als 
bij de discipline bodem is een gedetailleerde bespreking van de grondwaterkwaliteit op 
basis van bij OVAM beschikbare onderzoeken die in het plangebied werden uitgevoerd, 
slechts zinvol op het project-niveau; 

• Grondwaterstromingsgevoelige en droogtegevoelige gebieden in de omgeving, 
infiltratiegevoeligheid van de bodem en grondwaterkwetsbaarheid worden besproken 
op basis van kaarten beschikbaar op de website van Agiv en data uit de DOV-
databank. 

• Verzilting wordt besproken op basis van gegevens van de website van DOV en op basis 
van: 

o Het rapport ‘Ontwikkeling van een numeriek modelinstrument voor de 
waterhuishouding op de Linkerscheldeoever - Fase 1 Basisgegevens en 
conceptueel model’, d.d. mei 2011, uitgevoerd door Antea Belgium nv, in 
opdracht van Afdeling Maritieme Toegang; 

o Gegevens van de vervolgstudie van voorgenoemde studie (fase 2), die 
momenteel uitgevoerd wordt door UGent en IMDC, eveneens in opdracht van 
Afdeling Maritieme Toegang; 

o Het rapport ‘Onderzoek over de toepassing van het hemelwaterbesluit in het 
Antwerps havengebied op de rechteroever, in het bijzonder de mogelijke rol 
van infiltratie in het tegengaan van de verzilting van het grondwater (K2205) - 
Deelrapport Post 2 - Meerwaarde van infiltratie’, d.d. januari 2012, uitgevoerd 
door IMDC, in opdracht van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen - Dienst 
Infrastructuur & Milieu - Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu.  

Effectvoorspelling en –beoordeling: In het plan-MER zijn volgende effectgroepen te 
onderscheiden: 

• wijziging in hydrogeologische opbouw ten gevolge van grondaanvullingen, grondwater-
onttrekkingen, aanleg van tunnels, sleuven…; 

• wijziging in hydraulische parameters zoals doorlatendheid, grondwaterstijghoogte; 

• wijziging in grondwaterkwantiteit door plaatsing van bronbemalingen en de toename in 
verharding ten gevolge waarvan de infiltratiecapaciteit zal wijzigen; 

• wijziging in grondwaterkwaliteit hangt nauw samen met het voorkomen en het ontstaan 
van bodemverontreiniging maar ook met ondiepe, natuurlijke verzilting. 

Voor de beoordeling van deze effecten wordt gesteund op de resultaten van de uitgevoerde 
grondwatermodellering. Diverse gegevens werden gebruikt uit het grondwatermodel dat ten 
behoeve van het project-MER voor de Oosterweelverbinding met brugvariant (2008) door TV 
SAM reeds werd opgemaakt. Het huidige modelgebied beslaat een oppervlakte van 255,6 km² 
(18 km x 14,2 km) en wordt weergegeven in Figuur 1.  

De mogelijke effecten worden besproken en beoordeeld in het licht van de doelstellingen van 
het Integraal Waterbeleid. Bij de beoordeling van de effecten op het grondwatersysteem wordt 
voorts geredeneerd vanuit een receptor-gerichte benadering. Dit gebeurt in nauw overleg 
tussen de betrokken MER-deskundigen. 

Voor de receptor ‘mens’ zal worden nagegaan of en in welke mate grondwaterwinningen 
kunnen worden beïnvloed en wijzigingen in het zout/zoet patroon van het grondwater en 
verdroging/vernatting kunnen optreden, die op hun beurt effecten op de landbouwkwaliteit 
hebben. Voor de receptor ‘landschap’ zal worden nagegaan of en in welke mate grondwater-
standswijzigingen een effect kunnen hebben op de potentieel aanwezige archeologische 
waarden en op de stabiliteit van gebouwen. Voor de receptor ‘fauna en flora’ zal worden 
nagegaan of en in welke mate bemalingswerken hetzij een permanent hetzij een tijdelijk 
verdrogingseffect hebben op aanwezige natuurwaarden. 

De significantie is afhankelijk van verschillende aspecten zoals: 

• Duur van het effect (tijdelijk of permanent); 

• De onomkeerbaarheid van het effect; 

• Oppervlakte van het gebied waarin het effect zich voordoet; 
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• Het feit of het effect al dan niet een hypotheek legt op het bodemgebruik, zo zal bvb. 
verdroging in waardevolle natuurgebieden zwaarder beoordeeld worden dan in 
stedelijke gebieden. 

Volgend significantiekader wordt gehanteerd: 

• -3 : effect is significant negatief; 

• -2 : effect is matig negatief; 

• -1 : het effect is gering negatief; 

• 0 : het effect is afwezig of verwaarloosbaar; 

• +1 : effect is gering positief; 

• +2 : effect is matig positief; 

• +3 : effect is significant positief. 

Milderende maatregelen: Indien zou blijken dat er matig tot sterk negatieve effecten zullen 
optreden, worden gepaste milderende maatregelen voorgesteld. Deze kunnen betrekking 
hebben op:  

• Het beperken van de invloedsstraal van de bemalingen;  

• Voorzien van infiltratiemogelijkheden, hemelwaterputten… 

5.3  Bestaande toestand 

5.3.1 Bodemkundige beschrijving, bodemgebruik en bodemgeschiktheid 

De bodems in het studiegebied zijn globaal genomen ontstaan uit quartair leemhoudend 
dekzandmateriaal dat door de wind tegen het einde van de laatste ijstijd afgezet werd. Het 
dekzand in het studiegebied is zandig, er is slechts een kleine hoeveelheid leem en klei 
aanwezig. Door verdere sortering naar korrelgrootte (door afspoeling en hersedimentatie door 
regenwater) zijn hieruit bodems met een fijnere textuur ontstaan. Hun voorkomen wordt bepaald 
door de afstand ten opzichte van het bronmateriaal (het eolisch dekzand), aangezien de 
zwaardere deeltjes minder ver door de wind en het afspoelend water konden meegenomen 
worden. Hoger op de hellingen komen bijgevolg de met leem aangerijkte zandgronden voor 
(lemige-zandige gronden) en naarmate men via de bovenlopen van de beekvalleien en 
benedenlopen van de rivieren verder stroomafwaarts gaat wordt het lemige karakter van de 
bodems sterker (respectievelijk licht zandlemige gronden tot zandleembodems). Nog verder 
stroomafwaarts zal de fijnste fractie, de kleifractie, gaan overwegen. Uit deze fijnste afzettingen 
zijn de kleiige bodems van de oeverschorren en de grote alluviale vlakten ontstaan. De 
polderklei van de Scheldepolders is een zware estuariene klei afgezet tijdens de getijden uit het 
lemig/kleiig materiaal dat door de rivieren werd aangevoerd en dat onderweg verweerd en 
verfijnd is geraakt (verloren eolisch karakter). 

Kaart 1 en Kaart 3 geven respectievelijk een uittreksel uit de bodemkaart en de 
bodemgebruikskaart. In het grootste en centrale deel van het studiegebied, gevormd door het 
verstedelijkte gebied van de agglomeratie Antwerpen zijn de bodems niet gekarteerd. Veel van 
deze gronden zijn vergraven, opgehoogd, verdicht of verhard. Op de bodemkaart worden deze 
aangeduid als kunstmatige bodems (antropogeen beïnvloed). Het oorspronkelijk bodemprofiel 
is (deels) verdwenen, verstoord of bedekt, de ontwatering is meestal verbeterd. Waar de bodem 
verhard of verdicht is zal geen bodemvorming meer plaatsgrijpen. Wanneer vergraven of 
opgehoogde bodems opnieuw onder vegetatie gekomen zijn, zal zich zeer langzaam, na 
verschillende generaties opnieuw een typisch gelaagd bodemprofiel kunnen ontwikkelen. 

Het noordwesten van het studiegebied bestaat oorspronkelijk uit polders, gekenmerkt door 
natte, zeer vruchtbare kleiige bodems en laaggelegen weide- en akkerland in een open 
landschap. Door terugtrekking van de zee in vroegere tijden bleef brak tot zout grondwater hier 
achter. Dit zoute grondwater ligt vaak diep en onbeweeglijk onder de andere bodemlagen (klei 
en veen) die in de loop der tijd zijn afgezet (IMDC, 2012). Dit poldergebied, dat nog in geringe 
mate intact te zien is op de linker Scheldeoever, heeft op de rechter Scheldeoever nagenoeg 
volledig plaats moeten maken voor industrie- en havenactiviteiten ten noorden van Antwerpen. 
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De poldergebieden in de haven werden opgespoten met een mengsel van zand en brak water. 
Ten gevolge van deze inpoldering is het grondwater in beweging gekomen; in de diepe delen 
van de polder kwelt het zoute grondwater op door toedoen van de infiltratie van neerslagwater 
op hoger gelegen havengebieden (en kreekruggen) en komt als kwel- en welwater in sloten 
terecht. Dit proces is gekend als interne verzilting (IMDC, 2012).  

In het noordoosten van het studiegebied situeert zich het begin van de Kempen. Dit gedeelte 
van het studiegebied kent hoofdzakelijk een zandige bodem (droog tot nat). Waar geen 
bebouwing voorkomt, zijn voornamelijk bossen en recreatiedomeinen terug te vinden, naast 
grasland en enkele akkers. Deze laatste bodemgebruiken situeren zich op de locaties waar de 
ondergrond enigszins meer leem bevat.  

Het zuidoostelijke en zuidwestelijke gedeelte van het studiegebied behoort tot de Vlaamse 
zandstreek, gekenmerkt door groententeelt. Hier wordt de bodem getypeerd door droog tot nat 
zand en zandleem. Akkers en grasland wisselen hier elkaar af. Over het algemeen zijn deze 
gronden geschikt voor akkerbouw, groententeelt, fruitteelt, boomkwekerij en grasland.  

5.3.2 Waardevolle bodems  

Binnen het studiegebied komen twee sites voor met een waardevolle bodem volgens de 
Databank Waardevolle Bodems in Vlaanderen

1
: 

• In het uiterste noordwesten van het studiegebied situeert zich het Ketenisseschor. Dit 
brakwaterschor ligt tussen het fort van Liefkenshoek en de Kallo sluis op de Linkeroever 
van de Schelde. De totale oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 60 ha. Het 
werd in verschillende fases opgespoten, onder meer eind jaren 80, met specie die 
vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektunnel. Als compensatie voor de aanleg van 
de Noordzee containerterminal werd in 2002 ongeveer 35 ha heringericht als slik- en 
schorgebied; 

• In Ekeren situeert zich de archeologische site ‘Het Laar’. Hier worden 
nederzettingssporen gevonden op een zandige opduiking aan de rand van het 
overstromingsgebied van de Schelde. Deze plaats kende een langdurige bewoning in 
de late ijzertijd, die zich verder zette in de Romeinse tijd. In de volle Middeleeuwen 
werden er op verschillende tijdstippen alleenstaande erven ingericht. Kenmerkend voor 
de site zijn de plaggenbodems met verschillende bewerkingshorizonten en een 
onderliggende podzol.  

5.3.3 Geologische opbouw  

De formaties die in het studiegebied voorkomen zijn de volgende (van boven naar onder): 

• Het Quartair dek: Dit bestaat hoofdzakelijk uit een afwisseling van opgespoten zand en 
klei, rivierafzettingen en eolische afzettingen. Het opgespoten materiaal is gewonnen bij 
het uitbaggeren van de Schelde, vandaar dat dit ophoogzand vaak ook sliblagen bevat 
die mee opgespoten zijn. Langsheen de Schelde werd de polderklei afgezet (Kaart 11). 
De polderklei bestaat uit een mix van klei, veen en zandlaagjes. De dikte van het 
Quartair kan lokaal zeer sterk variëren, gaande van enkele centimeters tot meer dan 10 
meter, hoewel het grootste gedeelte van het studiegebied gekenmerkt wordt door een 
dun quartair dek van minder dan 5 m dikte, en in veel gevallen zelfs minder dan 2 m 
dikte.  

• Tertiair substraat: In Kaart 2a is een uittreksel van de Tertair geologische kaart van 
België gegeven voor het studiegebied. Hierop zijn de dagzomende lagen te zien. Dat 
zijn de Formaties van Lillo, Kattendijk, Diest, Berchem en Boom. De Tertiaire lagen 
hellen af naar het noordoosten.  

                                                      
1
 Project waardevolle bodems in Vlaanderen, LA BOD/STUD 2004 0102 – Eindverslag. 2006. Universiteit 

Gent, Katholieke Universiteit Leuven en Bodemkundige Dienst van België in opdracht van Vlaamse 
Overheid, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. 
Raadpleegbaar via de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). 
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o De Formatie van Lillo wordt gekenmerkt door grijs tot bruin schelprijk en 
glauconiethoudend zand. Plaatselijk is deze Formatie zeer kleirijk; het kleiig 
deel van Lillo en/of van de overgang Lillo-Kattendijk vormt ter hoogte van het 
studiegebied een Pliocene kleiige laag. Deze laag is niet continu over het hele 
studiegebied. De dikte van de Formatie van Lillo bedraagt ongeveer 11 m.  

o De Formatie van Kattendijk bestaat uit een afwisseling van 
glauconiethoudende, schelpenrijke zanden met kleihoudende fijne zanden. 
Deze formatie heeft een dikte van 5 tot 10 m.  

o De Formatie van Diest wordt hoofdzakelijk gevormd door glauconiethoudend, 
fijn tot grof zand met bioturbaties. De zanden zijn sterk met limoniet aangerijkt. 
Plaatselijk komen verharde ijzerzandsteenbanken voor. De Formatie van Diest 
komt alleen in het oosten van het studiegebied voor, ze wigt uit naar het westen 
toe. De dikte van de Formatie van Diest bedraagt gemiddelde 15 m.  

o De Formatie van Berchem, gelegen onder de Formatie van Kattendijk, bestaat 
uit glauconietrijk, schelphoudend, fijn zand. Deze formatie heeft vaak een goed 
ontwikkeld basisgrind. De dikte van deze zanden bedraagt maximaal ongeveer 
25 m.  

o De Formatie van Berchem wordt onderaan begrensd door de ondoorlatende 
Formatie van Boom. De Formatie van de Boom is ongeveer 100 meter dik en 
bestaat uit donkergrijze, zware klei, beter gekend als de Boomse klei. 

De opeenvolging van lagen is niet gelijk voor het hele studiegebied. Enkel de quartaire 
afzettingen en de Formatie van Boom zijn continu over het hele studiegebied afgezet. De 
andere formaties wiggen uit of zijn geërodeerd door de Schelde. Globaal kunnen we stellen dat 
de Formaties van Berchem en Diest enkel ten noordoosten van de Schelde voorkomen. De 
Formatie van Lillo werd gedeeltelijk geërodeerd door de Schelde en komt binnen het 
studiegebied voor vanaf het centrum van Antwerpen naar het noord-noordoosten toe. Vanaf 
Zwijndrecht komt de Formatie van Lillo opnieuw voor verder naar het westen. De Formatie van 
Kattendijk is over het zuidwestelijk deel van het studiegebied door de Schelde geërodeerd en in 
deze zone is het Quartair dus rechtstreeks op de Boomse klei of op de Formatie van Berchem 
gelegen. 

Deze geologie wordt geïllustreerd aan de hand van enkele dwarsprofielen doorheen het 
studiegebied, weergegeven in Kaart 2b (ligging van de profielen is aangegeven op Kaart 2a

2
): 

• Profiel A is gelegen in het noorden van het studiegebied en loopt van west naar oost. 
Het profiel laat de insnijding van de Scheldevallei in de Tertiaire lagen zien. Het 
uitwiggen van de Formatie van Berchem en van de Formatie van Diest onder recentere 
Tertiaire afzettingen is waarneembaar in het midden en verder oostwaarts van het 
profiel.  

• Profiel B loopt westzuidwest – oostnoordoost. Het profiel toont in het uiterste 
oostnoordoosten de Formatie van Diest onder een dunne bedekking van de Formatie 
van Kattendijk en de Formatie van Lillo. In het westzuidwesten ligt de Formatie van 
Kattendijk erosief op de formatie van Boom. 

• Profiel C loopt van het zuidwesten naar het noordoosten. Centraal in dit profiel is het 
dagzomen van de Formatie van Berchem zichtbaar. De bedekking van de Formatie van 
Diest door de Formaties van Kattendijk en Lillo is aangetoond te Schoten. Door de 
richting van het profiel (parallel met de helling) worden de Tertiaire afzettingen 
voorgesteld met hun nagenoeg ware helling naar het noordnoordoosten. 

                                                      
2
 De profielen lopen voort over een groter gebied dan zichtbaar op dit uittreksel van de Tertiair geologische 

kaart.  
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5.3.4 Hydrogeologische opbouw 

De geologische setting van de onderzoekslocatie en haar ruime omgeving kan hydrogeologisch 
als volgt geschematiseerd worden: 

• Quartair: watervoerend (0110+0160
3
) behalve ter hoogte van de polderklei; in de 

omgeving van de Schelde vormt de polderklei een afsluitende laag tussen het zand 
boven de polderklei en de onderliggende aquifer (0130);  

• Formatie van Lillo: watervoerend (0230+0250) met plaatselijk slecht doorlatende zones 
(Pliocene kleihoudende laag, 0240); 

• Formatie van Kattendijk: watervoerend (0250);  

• Formatie van Diest: watervoerend (0250); 

• Formatie van Berchem: watervoerend (0250); 

• Formatie van Boom: ondoorlatend (0300). 

De quartaire afzettingen vormen, op de plaatsen waar geen polderklei werd afgezet, samen met 
de onderliggende afzettingen van de Formatie van Lillo, Kattendijk, Diest en Berchem één 
watervoerend pakket. Ook onder de polderklei komen er nog quartaire afzettingen voor, deze 
vormen de top van de aquifer. Plaatselijk komen meer kleihoudende, minder doorlatende zones 
voor (Formatie van Lillo). Het watervoerend pakket wordt onderaan afgesloten door het slecht 
doorlatend pakket van de Formatie van Boom.  

5.3.4.1 Opbouw grondwatermodel 

Met behulp van het processor programma Groundwater Modelling System versie 9.0 werd een 
3D-hydrogeologisch grondwatermodel gemaakt met behulp van de eindig-verschil numerieke 
rekencode MODLOW. Alhoewel in eerste instantie vertrokken werd van het model dat ten 
behoeve van het project-MER voor de Oosterweelverbinding met brugvariant (2008) door TV 
SAM werd opgemaakt, bleek het – vanwege de uitbreiding van het studiegebied t.o.v. het 
porject-MER – noodzakelijk om een de facto volledig nieuw model te bouwen.  

Een grondwatermodel is een discretisatie en parametrisatie van de ondergrond en zijn 
hydrogeologische eigenschappen. Door diverse invoerparameters en randvoorwaarden te 
wijzigen, kunnen aan de hand van een grondwatermodel de gevolgen van ingrepen in het 
hydro(geo)logisch systeem doorgerekend worden. Voorwaarde is dat de huidige situatie goed 
weergegeven wordt door het grondwatermodel en dat voldoende eigenschappen en 
randvoorwaarden van de te simuleren (toekomstige en/of gewenste) situatie bekend zijn. 

Modelgrenzen 

Figuur 1 geeft de begrenzing van het modelgebied weer. Gezien de grootte van het 
modelgebied en de relatief geringe (geplande) ingrepen, werden de grenzen van het 
modelgebied arbitrair gekozen. De top van het model wordt bepaald door de topografie van het 
Digitaal Hoogte Model – Vlaanderen (zie verder bij randvoorwaarden). De basis wordt gevormd 
door de basis van de Boomse klei. Figuur 2 geeft een oost-west en noord-zuid doorsnede 
doorheen het modelgrid.  

Eigenschappen  

Er werd gekozen om de simulaties met een stationair model uit te voeren gezien de 
permanente aard en effecten van de constructies. Het grondwaterstromingsmodel beslaat een 
oppervlakte van 255,6 km² (18 km x 14,2 km) en bestaat uit 5 lagen met een celresolutie van 
40 x 40 m. Een overzicht van de diverse lagen wordt weergegeven in Tabel 3. 

                                                      
3
 HCOV code: Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen 
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Figuur 2 Oost-west en noord-zuid doorsnede doorheen modelgrid (Z magnification 25) 

 

Randvoorwaarden 

Voor het grondwatermodel werden volgende randvoorwaarden opgelegd: 

• Vaste stijghoogtes (General Head Boundaries): Aan de randen van het model werd een 
constante stijghoogte opgelegd. De waarden voor deze constante stijghoogte werden 
bepaald op basis van peilbuisgegevens uit de DOV databank, en werden in het model 
ingevoerd als vaste potentialen. Ook de peilen van de Schelde (gemiddeld 2,5 m TAW), 
van de dokken (3,5 m TAW op linkerscheldeoever en 4,25m TAW op de rechter 
Scheldeoever) en van enkele plassen op Linkeroever (plas Blokkersdijk: 5,53 m, 
Burchtse Weel: 1,6 m en Galgenweel: 3,6 m) werden als een constante stijghoogte 
ingevoerd. 

• Rivieren: In het modelgebied zijn een groot aantal waterlopen gelegen. De waterlopen 
van 1

ste
 en 2

de
 categorie werden met behulp van de river module als randvoorwaarde 

aan laag 1 en/of laag 2 toegekend. Voor deze rivier randvoorwaarde dienen telkens drie 
parameters opgegeven te worden: het waterpeil, het bodempeil van de rivier en de 
conductance van de bedding. Deze conductance is een waarde voor de geleidbaarheid 
van de bedding [(m²/d)/m]. De conductance werd initieel in het model ingevoerd als 
maximaal 1 (m²/d)/m, wat overeen komt met een waterloop met een breedte van 2 m, 
een dikte van de sliblaag van 0,2 m en een verticale hydraulische conductiviteit van 
0,1 m/d. De conductance werd vervolgens gecorrigeerd door kalibratie, zie Bijlage 3.  

• Drainage: De andere waterlopen (categorie 3 en niet geklasseerd) werden als drain in 
het model toegevoegd. De conductance werd ook hier initieel als maximaal 1 (m²/d)/m 
vastgelegd. Bijkomend werd aan alle cellen van de bovenste laag van het model een 
drainage eigenschap toegekend. Voor deze algemene drainage werd een conductance 
waarde van 40 (m²/d)/m opgelegd. Voor het bodempeil van de algemene drainage werd 
de hoogte van het maaiveld opgelegd (op basis van het DHM-Vlaanderen). 

Polderklei 

Quartair zand 

Ophogingen/ aanvullaag 

Pliocene kleiige laag  

Tertiair zand 

Boomse klei 

2000 m 

2000 m 
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Onderstaande tabel geeft de diverse waterlopen weer. Naast de hier opgesomde 
waterlopen zijn er nog tal van naamloze beken en stroompjes van 2

de
 of 3

de
 categorie of 

niet geklasseerd, die eveneens in het model werden opgenomen. De ligging van alle 
waterlopen wordt weergegeven in Kaart 12.  

 

Tabel 1 Overzicht waterlopen 

Waterloop Categorie Waterloop Categorie 

Akkersbeek deels 2 en 3 Klein Schijn 2 

Barbierbeek 2 Kleine Leigracht niet geklasseerd 

Beggelbeek deels 2 en 3 Kleine Pismolenbeek 2 

Braambeek 3 Kleine Struisbeek 2 

Brakkenbeek 3 Kleine Watergang deels 2 en 3 

Burchtse Beek 2 Koude Beek deels 2 en 3 

Burchtse Scheibeek 2 Kromvenbeek 3 

Diepe Beek deels 2 en 3 Laarse Beek 2 

Diepenbeek deels 2 en 3 Meersenbeek deels 2 en 3 

Dijkgracht 2 Melkader deels 1 en 2 

Dijksloot 3 Melselebeek 2 

Donkse Beek deels 2 en 3 Mickse Beek 3 

Dorpsbeek 3 Oud Schijn niet geklasseerd 

Duwijkloop deels 2 en 3 Oude Landse Beek deels 2 en 3 

Eethuisbeek deels 2 en 3 Rode Loop 3 

Fortloop deels 2 en 3 Rollebeek deels 2 en 3 

Gouwstraatbeek 3 Rotbeek deels 2 en 3 

Grensscheidingsbeek deels 2 en 3 Schoon Schijn 2 

Groot Schijn - Voorgracht 1 Waterloop vd Hoge Landen 1 

Groot Schijn - Hoofdgracht 1 Watermolenbeek 3 

Grote Leigracht deels 2 en 3 Wezelse Beek 2 

Herentalse Vaart niet geklasseerd Zilverbeek 2 

Hollebeek 2 Zuytbeek 3 

Kapelbeek deels 2 en 3 Zwaluwbeek 2 

Keerbeek 2 Zwaluwbeek 2 

 

• Grondwateronttrekkingen: Op basis van de DOV databank werd nagegaan welke 
grondwaterwinningen in het modelgebied aanwezig zijn. Bijlage 1 geeft een overzicht 
van deze grondwateronttrekkingen en het debiet dat ze onttrekken. Het dagdebiet, 
zoals ingevoerd in het model, werd berekend op basis van het jaardebiet 
(jaardebiet/365 dagen)

4
. De locatie van de winningen wordt weergegeven in Kaart 13. 

Een totaal van 27 winningen onttrekt grondwater uit de quartaire zanden (0100 + 0160, 
zie Tabel 3). 140 winningen hebben een filter in de zandige tertiaire lagen (0200 + 
0250).  

                                                      
4
 Het dagdebiet vermeld in de DOV databank betreft immers een maximale te onttrekken hoeveelheid per 

dag en zou een overschatting zijn van het werkelijk onttrokken dagelijkse debiet.  
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• Grondwatervoeding: Als input voor de effectieve grondwatervoeding werden de 
resultaten van de Wetspass modellering van de VUB gebruikt. Deze modellering heeft 
voor Vlaanderen gebiedsdekkend de effectieve voeding van het grondwatersysteem 
berekend op basis van GIS data (reliëf, landgebruik…) en hydrometeorologische 
parameters. Hierbij wordt in acht genomen dat bebouwde zones doorgaans een lagere 
voeding hebben dan niet-bebouwde zones. Door de aanwezigheid van grote verharde 
oppervlakken wordt het hemelwater immers verhinderd om in de bodem te infiltreren. 
Anderzijds, in dicht bebouwde gebieden kunnen rioleringen en waterleidingen zulke 
verliezen hebben door barsten en gaten in de leidingen dat de voeding toch 
gehandhaafd wordt. In weiden en bossen kan het hemelwater beter infiltreren. In niet-
bebouwde kan de soort van begroeiing ook een invloed hebben op de infiltratie. De 
infiltratie in een bos is lager dan in een open weide. De bladeren van de bodem vangen 
veel water op, waardoor de verdamping groter is. Bomen verbruiken zelf ook meer 
water dan kleinere planten, de wortels nemen dus meer op dan de wortels van bv gras. 
De jaarlijks gemiddelde voeding werd als input gebruikt in voorliggend model en wordt 
weergegeven in Kaart 14.  

• Verzilting: De verziltingstoestand van het grondwater in het studiegebied wordt 
besproken op basis van drie databronnen: de verziltingskaart beschikbaar op de 
website van DOV (www.dov.vlaanderen.be), gegevens van de modellering voor de 
waterhuishouding op de rechterscheldeoever (IMDC, 2012) en gegevens van 
modellering van de waterhuishouding op de linkerscheldeoever (UGent en IMDC, in 
uitvoering)

5
. De data van de twee laatste studies worden aangewend als input voor 

voorliggend model.  

o De verziltingskaart van DOV (Kaart 4) geeft de diepte weer van het grensvlak 
tussen zoet en zout grondwater in het poldergebied. Het grensvlak tussen zoet 
en zout grondwater werd door De Breuck et al. (1974)

6
 gedefinieerd als 

grondwater met een totaal opgelost stoffengehalte (total dissolved solids of 
TDS) van 1.500 ppm (of ≈ mg/l). De kaart toont dat het grondwater ter hoogte 
van het volledige noord/noordwestelijke gedeelte van het studiegebied verzilt is. 
Volgens de verziltingskaart bevindt het grensvlak tussen zoet en zout op 
Linkeroever zich op minder dan 2 tot maximaal 10 m diepte. Op de 
verziltingskaart wordt de afbakening van het verzilt gebied op de 
rechterscheldeoever weergegeven, maar gegevens over de diepte van het 
grensvlak in deze zone worden niet weergegeven.  

o Een huidig beeld van de verziltingstoestand op rechterscheldeoever wordt 
gegeven in de studie van IMDC (2012). De relevante figuren voor huidige 
studie worden weergegeven in Bijlage 2. Deze bespreking wordt toegespitst op 
het gebied binnen de groene afbakening, i.e. binnen de grenzen van het 
studiegebied voor het voorliggende plan-MER. Laag 2 (tussen 0 en –5 m TAW) 
kan als representatief beschouwd worden voor het bovenste gedeelte van de 
freatische aquifer, laag 5 (tussen -15 en -20 m TAW) voor het onderste 
gedeelte van de freatische aquifer. Onder de Schelde is het bovenste gedeelte 
van de freatische aquifer gevuld met brak water. In de rest van het studiegebied 
is het bovenste gedeelte van de freatische aquifer nagenoeg volledig zoet. 
Door de hoofdzakelijke neerwaartse stroming van zoet water onder de 
opgespoten terreinen (door infiltratie van zoet regenwater) en de hoofdzakelijk 
opwaartse stroming onder de dokken bevindt zich aan de onderzijde van de 
freatische watervoerende laag (laag 5) zoet grondwater (zoutwaterpercentage 
van <10%) ter hoogte van de opgespoten terreinen en zouter grondwater (15-
20%) ter hoogte van de dokken. De gemiddelde zoetwaterstijghoogte bedraagt 
+4 m TAW ter hoogte van de dokken, en +5 m TAW ter hoogte van de 
opgespoten terreinen. Op grotere diepte (laag 8, tussen -30 en -35 m TAW) 

                                                      
5
 Voor de volledige referenties wordt verwezen naar de beschrijving van de gevolgde methodiek voor de 

discipline grondwater, § 5.2.2. 
6
 De Breuck, W., De Moor, G., Maréchal, R. & Tavernier R. (1989). Diepte van het grensvlak tussen zoet 

en zout water in de freatische watervoerende laag van noordelijk Vlaanderen (1974-1975). 
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resulteert bovenvernoemd proces van op- en neerwaartse stromingen in meer 
gelijkmatige zoet-zoutverdeling ter hoogte van de dokken en opgespoten 
terreinen. Over het algemeen geldt op deze diepte (in het relevante gebied voor 
voorliggend plan-MER) een zoutwaterpercentage van 5 tot 15%. Vanaf een 
diepte van ongeveer -40 m TAW (top laag 10) bevindt zich enkel nog zoet 
grondwater.  

Binnen de studie van IMDC (2012) wordt eveneens een beeld gegeven van de 
evolutie van de verziltingstoestand op Rechteroever. Vergelijking van Figuur 2 
(verziltingstoestand in het onderste gedeelte van de freatische aquifer 
d.d. 2011) en Figuur 5 (verziltingstoestand in het onderste gedeelte van de 
freatische aquifer d.d. 1971) in Bijlage 2 toont dat er een geleidelijke verzoeting 
van het onderste gedeelte van de freatische aquifer ter hoogte van het 
havengebied optreedt. Dit verzoetingsproces is het gevolg van de verdere 
uitbreiding van de haven, met een toename in opgespoten terreinen.  

o Een beeld van de verziltingstoestand op de linkerscheldeoever wordt gegeven 
door voorlopige modelleringsresultaten van de studie van UGent en IMDC (in 
uitvoering). De relevante figuren voor huidige studie worden weergegeven in 
Bijlage 2. In het gebied binnen de groene omlijning, i.e. binnen de grenzen van 
het studiegebied voor het voorliggende plan-MER bevindt de gemiddelde 
zoetwaterstijghoogte zich op +3,5 tot +4 m TAW. Op geringe diepte (top 
freatische aquifer, laag 2) wordt brak grondwater aangetroffen ter hoogte van 
de Schelde en ter hoogte van de Kallosluis en aansluitende dokken van de 
Waaslandhaven. Ter hoogte van de opgespoten terreinen van de 
Waaslandhaven wordt zoet grondwater aangetroffen. Op grotere diepte in de 
freatische aquifer (laag 6) treedt een sterkere verzilting op. Eenmaal ten zuiden 
van Kallo wordt nagenoeg geen verzilt grondwater meer aangetroffen.  

o Aan de hand van deze gegevens werd de huidige verziltingstoestand binnen 
het studiegebied van voorliggend plan-MER gesimuleerd, weergegeven in 
Figuur 3. De verziltingsgegevens die tot deze simulaties geleid hebben werden 
betrokken uit beide studies en ingebracht als randvoorwaarden. De figuur stelt 
de verziltingstoestand voor van het grondwater in modellaag 4 (onderste 
gedeelte van de freatische aquifer). De gehanteerde kleurencodes met 
aanduiding van de overeenkomstige TDS-gehaltes en saliniteit wordt 
weergegeven in Tabel 2. Zoals reeds aangetoond in de UGent en IMDC-
studies, treedt door de toegenomen oppervlakte aan opgespoten gronden in de 
haven de voorbije tientallen jaren, een geleidelijke verzoeting van het 
grondwater op. Dit verzoetingsproces zal zich de komende jaren verder zetten. 
Figuur 4 toont de gemodelleerde verziltingstoestand in modellaag 4 na een 
periode van 20 jaar. Er treedt een duidelijke verschuiving op van (zeer) brak 
naar matig brak tot zwak zoet water. 
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Tabel 2 Classificatie van zoet en zout water volgens De Moor en De Breuck (1969), met 
aanduiding van de overeenkomstige TDS-gehaltes (total dissolved solids-gehaltes) en 
saliniteit 

 

 

 

Figuur 3 Verziltingstoestand referentiesituatie in laag 4 (TDS in g/l) 
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Figuur 4 Verziltingstoestand na natuurlijke evolutie over 20 jaar (TDS in g/l) 

 

• Hydraulische conductiviteit: Voor de verschillende lagen van het model dienen 
hydraulische conductiviteiten (K-waarden) bepaald te worden. De initiële horizontale 
doorlatendheid (Kh) en verticale anisotropie (Kh/Kv) gebruikt in het model zijn 
gebaseerd op literatuurwaarden, samengevat in het VMM rapport ‘Grondwater in 
Vlaanderen: het Centraal Kempisch Systeem’ (2008), en worden weergegeven in Tabel 
3. Deze waarden werden gedurende het kalibratieproces bijgesteld (Tabel 3 en Bijlage 
3). Het model werd niet afzonderlijk gevalideerd met onafhankelijke peilputgegevens. 

 

Tabel 3 Geohydrologische parameters vóór en na kalibratie 

  Initiële waarden vóór 
kalibratie 

Waarden na kalibratie 

Model-
laag 

Afzetting (met HCOV code) Kh 

(m/dag) 

Kh/Kv Kh 

(m/dag) 

Kh/Kv 

Ophogingen (0110)  5 7 5 5 1 Quartair 

Quartaire zanden (0160) 5 7 1 7 

Quartaire zanden (0160)  5 7 1 7 2 Quartair 

Polderklei (0130) 1 7 0,01 7 

Zandige top van Lillo (0230) 5 7 10 10 3 

Pliocene kleiige laag (0240) 2 7 0,166 11 

Zand van Kattendijk en/of onderste 
zandlaag van Lillo (0251) 

Zand van Diest (0252) 

4 

Zanden van Berchem (0254) 

5 7 10 10 

5 Boomse klei (0300) Aquitard  
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5.3.4.2 Stijghoogte en grondwaterstromingspatroon 

Het gemodelleerde grondwaterstromingspatroon voor de huidige situatie wordt weergegeven in 
figuur 5. De dominante grondwaterstromingsrichting in het modelgebied is in noordelijke 
richting, geïnduceerd door de aanwezigheid van de Wase en Boomse Cuesta. De maximale 
hoogte van de Wase Cuesta bedraagt ongeveer +25 tot +30 m TAW, ter hoogte van 
Waasmunster (buiten het modelgebied). Binnen het modelgebied, in het zuidwestelijke gedeelte 
en ten westen van de Schelde, bevindt zich een zwak hellende noordelijke uitloper van de 
Wase Cuesta, van waar het grondwater in noordelijke tot noordoostelijke richting stroomt, naar 
de Scheldevallei en lager gelegen polder- en havengebieden toe. In het uiterste zuidwesten van 
het modelgebied is de insnijding van de Barbierbeek in de noordelijke helling van de Wase 
Cuesta zichtbaar; lokaal wordt het globale grondwaterstromingspatroon hier onderbroken door 
de drainerende werking van de Babierbeek.  

 

 

Figuur 5  Stijghoogtekaart referentiesituatie (in m) 

 

In de zone tussen de Wase en Boomse Cuesta treedt een grondwaterstroming naar de Schelde 
en de laaggelegen poldergebieden ter hoogte van Kruibeke op. Ter hoogte van het Fort van 
Kruibeke toont de stijghoogtekaart ook de aanwezigheid van een kleiontginningsgebied van 
51 ha, gedeeltelijk gelegen op het grondgebied van Kruibeke en deels op het grondgebied van 
de gemeente Zwijndrecht.  

In het zuidelijk gedeelte van het modelgebied, ten oosten van de Schelde, wordt de Boomse 
Cuesta aangetroffen. De Boomse Cuesta haalt een maximale hoogte van +30 m TAW in de 
omgeving van Rumst (buiten het modelgebied). Van hieruit stroomt het grondwater in 
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noordelijke tot noordwestelijke richting, naar de Scheldevallei en de lager gelegen polder- en 
havengebieden, en naar de vallei van het Groot Schijn (centraal en oostelijk in het 
modelgebied). Ter hoogte van Wilrijk wordt dit globale patroon doorbroken door de 
aanwezigheid van de Craeybeckxtunnel.  

Ter hoogte van het noordoostelijk gedeelte van het modelgebied heerst een zuidwestelijk 
gerichte grondwaterstroming, aflopend vanaf het Kempisch Plateau. Dit 
grondwaterstromingspatroon wordt lokaal doorbroken door de drainerende werking van de 
Laarse Beek en het Abertkanaal. De vallei van het Groot Schijn, centraal en oostelijk in het 
modelgebied, draineert het grondwater vanuit zowel de Boomse Cuesta als het Kempisch 
Plateau, en vormt dusdanig de scheiding tussen beide stromingsrichtingen. 

Centraal in het modelgebied valt de ligging van de Antwerpse ring op, met diepe insnijdingen ter 
hoogte van het knooppunt met de E34 bij Borgerhout en ter hoogte van de Kennedytunnel.  

Binnen het havengebied en op Linkeroever (zone Blokkersdijk-Sint-Annabos) infiltreert 
hemelwater ter hoogte van de opgespoten terreinen. Hierdoor ontstaat een stroming van het 
grondwater gericht naar de Schelde, de dokken en de poldergebieden.  

 

5.3.5 Watertoetskaarten, droogtegevoelige gebieden en 
grondwaterkwetsbaarheid 

Kaart 5 tot Kaart 9 geven diverse relevante watertoetskaarten, een kaart met de 
droogtegevoelige gebieden en de grondwaterkwetsbaarheid in het studiegebied weer. Deze 
worden in onderstaande paragrafen kort besproken.  

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden  

De kaart van grondwaterstromingsgevoelige gebieden (2011) werd opgemaakt om te kunnen 
nagaan in welke gebieden er minder of meer aandacht moet uitgaan naar de effecten van 
ingrepen op de grondwaterstroming. Alluvia en poldergronden zijn afgebakend als type 1-
gebied. Hier komt immers het grondwater ondiep voor en zijn ook de kwelgebieden gesitueerd. 
Ook zones waar volgens de verziltingskaart (zie boven) zout grondwater op geringe diepte 
voorkomt zijn aangeduid als type 1-gebied. Bijgevolg is een groot gedeelte van het studiegebied 
ingedeeld als zeer gevoelig voor grondwaterstroming. De rest van het studiegebied is 
geklasseerd als matig gevoelig en slechts in een beperkte zone in het zuidwesten als weinig 
gevoelig.  

Grondwaterkwetsbaarheid 

De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico op verontreiniging van 
het grondwater in de bovenste watervoerende laag aangeeft. Het zuidwestelijke gedeelte van 
het studiegebied is ingedeeld als weinig kwetsbaar. Op deze locatie komt de Boomse klei 
oppervlakkig voor en wordt het onderliggende Oligoceen Aquifersysteem (dat buiten het 
studiegebied valt) goed afgeschermd. De rest van het studiegebied is aangeduid als zeer 
kwetsbaar; een continue en/of dikke afsluitende laag is hier afwezig. Daar waar een sterk 
ontwikkeld pakket polderklei aanwezig is, komen lokaal enkele weinig kwetsbare patches voor. 

Erosiegevoeligheid  

De erosiegevoeligheidskaart duidt gebieden aan die gevoelig zijn voor erosie. Belangrijke 
wijzigingen in bodemgebruik in deze gebieden kunnen zorgen voor een versnelde afstroming 
van oppervlaktewater van hellingen en afspoeling van bodemdeeltjes. 

Algemeen is het studiegebied gesitueerd in een regio die omwille van zijn reliëf en 
bodemtextuur en –structuur (zeer) weinig erosiegevoelig is (in vergelijking met bv Haspengouw, 
het Hageland, het Pajottenland of de Vlaamse Ardennen). Wel zijn er in het studiegebied 
verscheidene stroken en zones met een verhoogde erosiegevoeligheid (volgens de 
erosiegevoeligheidskaart); zo vallen meteen de oevers van diverse beken, grachten en rivieren, 
en verscheidene bermen en op- en afritten van diverse wegen op. In het zuidwesten van het 
studiegebied bevindt zich een uitloper van de noordelijke helling van de Wase Cuesta, 
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grotendeels aangeduid als erosiegevoelig. Deze zachte helling wordt immers gekenmerkt door 
bolle akkers en velden, ontstaan door het diep uitgraven van de grachten tussen de percelen 
om de afwatering te kunnen garanderen in een gebied waar de Boomse klei op vrij geringe 
diepte voorkomt. Ten slotte worden ook een groot deel van het havengebied, Linkeroever en 
het centrum van Antwerpen aangeduid als erosiegevoelig. Gezien het hier aanwezige 
bodemgebruik (verstedelijkt gebied, havenactiviteiten; Kaart 3) geeft de 
erosiegevoeligheidskaart voor deze zones evenwel grotendeels een foutief beeld; de 
erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is immers een tussenproduct binnen 
de studie ‘verfijning van de bodemerosiekaart’. Dit houdt in dat niet alle datalagen volledig 
herzien werden en dat het eindresultaat nog geen grondige (veld)controle kon krijgen. 
Daarnaast is er ook nog geen gevoeligheidsanalyse of foutencontrole gebeurd. Bijgevolg 
worden het havengebied, Linkeroever en het centrum van Antwerpen beschouwd als niet 
erosiegevoelig.  

Infiltratiegevoeligheid van de bodem 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt 
om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar 
de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de 
oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat 
infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan 
van verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur. 

Een groot gedeelte van het verstedelijkte gebied van de agglomeratie Antwerpen wordt 
vanzelfsprekend aangeduid als niet infiltratiegevoelig. Ook nagenoeg het volledige havengebied 
is niet infiltratiegevoelig. In de overige zones in het studiegebied, waar meer open ruimte 
aanwezig is, is er sprake van grote infiltratiegevoelige zones.  

Droogtegevoelige gebieden 

Gezien de sterke verstedelijking wordt het studiegebied bijna volledig geklasseerd als 
(nagenoeg) niet kwetsbaar voor verdroging, met her en der weinig kwetsbare patches. Lokaal 
zijn er evenwel belangrijke kwetsbare tot zeer kwetsbare gebieden, zoals het natuurgebied 
Blokkersdijk en het Sint-Annabos op Linkeroever, het natuurreservaat Oude Landen te Ekeren, 
diverse stroken van de oevers van de Schelde, de grachten rondom diverse forten en de 
poldergebieden langsheen de Schelde in het zuidwesten van het studiegebied. 

5.3.6 Bodem- en grondwaterkwaliteit 

De aanwezigheid van (potentieel) verontreinigde sites is relevant ifv de concrete uitvoering van 
de werken. Het kan en mag immers niet de bedoeling zijn om tgv de werkzaamheden een 
verspreiding van aanwezige verontreinigingen te veroorzaken. I.f.v. de vergelijking van de 
diverse alternatieve tracés is de aanwezigheid van verontreinigde sites echter niet sturend; er 
wordt van uitgegaan dat steeds technische oplossingen toegepast kunnen worden om 
verspreiding tegen te gaan. Op projectniveau zal voor het weerhouden tracé wel verder 
ingegaan worden op de aanwezigheid van (potentieel) verontreinigde sites thv het voorgestelde 
tracé en risico’s op verspreiding van de verontreiniging.  

Locaties van potentieel verontreinigde sites (informatie afkomstig van OVAM) zijn weergegeven 
op Kaart 10.  

Deelgebied Linkeroever 

Naar aanleiding van het studierapport ‘Habitatrichtlijnen – Hydrogeologie’, opgemaakt door TV 
SAM in het kader van het project-MER voor de Oosterweelverbinding met brugvariant (2008) 
werden diverse peilbuizen geïnstalleerd en driemaal bemonsterd naar de grondwaterkwaliteit 
(2002-2003). Deze peilbuizen bevinden zich allen op Linkeroever, in de omgeving van het 
natuurgebied Blokkersdijk, het Sint-Annabos, het Vliet en Burchtse Weel. De resultaten van 
deze bemonsteringen geven aldus een beeld van de grondwaterkwaliteit (van de Formatie van 
Kattendijk) in het centrale gedeelte van het huidige studiegebied.  
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Het contact van het grondwater met de Schelde en de daaraan gekoppelde verzilting in dit 
deelgebied is duidelijk waarneembaar in de analyseresultaten. In de nabijheid van de Schelde 
wordt het grondwater van de Formatie van Kattendijk ingedeeld als brak-zout volgens de 
classificatie van Stuyfzand. Dit betekent dat het chloridegehalte 1.000 – 10.000 mg/l bedraagt. 
Het subtype ‘NaCl’ domineert hier.  

Verder verwijderd van de Schelde, zoals ten zuidenwesten van het natuurgebied Blokkersdijk, 
is er sprake van zoet (≤ 150 mg/l) tot brak-zoet (300 – 1.000 mg/l) grondwater. Hier domineert 
het subtype ‘CaHCO3’. Het blijkt dat dit deelgebied op Linkeroever op het grensvlak voor 
verzilting ligt; hoewel dit gebied op de verziltingskaart (Kaart 4) niet aangeduid staat als verzilt, 
werden hier in 2002 en 2003 in de nabijheid van de Schelde toch diverse verhoogde 
chloridegehalten waargenomen (tot ca. 5.000 mg/l).  

5.4 Geplande toestand en effecten op bodem 

De mogelijke effecten op bodem worden in eerste instantie besproken en beoordeeld per 
alternatief, waarbij eveneens een beeld gegeven wordt van de bijkomende en/of afwijkende 
effecten van de diverse uitvoeringsvarianten. Vervolgens worden de cumulatieve effecten door 
combinatie met de ontwikkelingsscenario’s en door combinatie met de bijkomende 
infrastructurele ingrepen besproken en beoordeeld.  

5.4.1 Bodeminname en wijziging bodemgebruik  

De aanleg van een nieuwe weg gaat steeds gepaard met een zekere ruimte-inname. Binnen die 
ruimte wordt een groot deel van de oppervlakte verhard. Ten gevolge van de nieuwe weg zal 
het huidige bodemgebruik verdwijnen.  

Bodeminname en wijziging in bodemgebruik zijn in hoofdzaak relevant ter hoogte van die delen 
van het tracé waar de bodem aan de oppervlakte permanent ingenomen wordt en het gebruik 
aldus permanent wijzigt. Dit is op de locaties waar de weg aangelegd wordt in sleuven en op 
het niveau van het maaiveld. Bij een geboorde tunnel is er helemaal geen sprake van wijziging 
van bodemgebruik, terwijl bij de cut & covervariant en bij viaducten sprake is van een tijdelijke 
functiewijziging (namelijk tijdens de constructiefase), maar waarbij naderhand de 
oorspronkelijke functie geheel of ten minste gedeeltelijk hersteld kan worden, of eventueel 
vervangen door een andere functie. Er is dus geen permanente ruimte-inname door de weg bij 
deze uitvoeringswijzen.  

5.4.1.1 Effecten van het Oosterweeltracé (+ uitvoeringsvarianten) 

Ter hoogte van het Oosterweeltracé komen enkel gronden voor die reeds antropogeen 
verstoord zijn. Er worden geen bodems doorsneden met een bijzondere wetenschappelijke of 
cultuurhistorische waarde. Bodeminname is langsheen dit tracé bijgevolg een verwaarloosbaar 
effect.  

Een wijziging in bodemgebruik in enkel relevant ter hoogte van Linkeroever waar het tracé zich 
bovengronds situeert, tussen het natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-Annabos. Hier moet 
struweel en populieraanplant wijken voor de aanleg van de weg op niveau van het maaiveld en 
in sleuf. Het gaat om een beperkte oppervlakte, over een lengte van ongeveer 1 km. Ter hoogte 
van de rest van het tracé is er in de huidige situatie overwegend sprake van een industriële 
functie. Bovendien situeren grote delen van het tracé zich ondergronds. 

De uitvoeringsvarianten van het Oosterweeltracé geven op het vlak van bodeminname en 
wijziging bodemgebruik geen aanleiding tot afwijkende effecten.  

5.4.1.2 Effecten van het Meccano tracé (+ uitvoeringsvarianten) 

Een deel van het Meccano tracé, voornamelijk ter hoogte van de haven op rechteroever, 
situeert zich ter hoogte van gronden die reeds sterk verstoord zijn (opgespoten gronden). De 
gronden ter hoogte van de overige delen van het tracé zijn vooral zand(leem)bodems (natte 
gronden ten noorden van de E34, en drogere gronden ten zuiden van de E34). Lokaal worden 
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ook kleibodems aangetroffen. Er worden geen bodems doorsneden met een bijzondere 
wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. 

Ten noorden van de E34 komen ter hoogte van het Meccano tracé enkel industrie en 
braakliggende terreinen voor. Ten zuiden van de E34 doorkruist het tracé enkele boomgaarden 
(laagstam fruitteelt), en diverse akker- en weilanden.  

Zoals reeds gezegd zijn bodeminname en wijziging in bodemgebruik enkel relevant waar de 
weg aangelegd wordt in sleuven en op het niveau van het maaiveld. Voor het Meccano tracé 
betekent dit dat effectief permanente inname van akker- en weideland optreedt over een lengte 
van ongeveer 1600 m (met matig natte en droge lemige zandbodem), inname van boomgaard 
over een lengte van ca. 400 m (met matig droge lemige zandbodem en kleibodem) en van 
braakliggende terreinen en industrieterrein over een lengte van ca. 2100 m. Boven het tunnel-
tracé kan het landbouwgebruik achteraf hersteld worden, zij het met gewijzigde bodem-
condities.  

De uitvoeringsvariant waarbij een aansluiting op de Scheldelaan voorzien wordt (in sleuf), 
resulteert in bijkomende inname van industrieterrein (met kleiige bodem) over een lengte van 
ongeveer 700 m. Aansluiting op de E17 t.h.v. de in aanbouw zijnde gevangenis van Beveren 
betekent een kortere lengte aan ingepalmde akker) en weilanden (nl. ongeveer 800 m i.p.v. 
1600 m). De overige uitvoeringsvarianten hebben geen bijkomende of afwijkende effecten. 

5.4.1.3 Effecten van het Oosterweel-Noord tracé 

Het noordelijk deel van het Oosterweel-Noord tracé, dat afwijkt van het Oosterweel tracé, 
situeert zich eveneens ter hoogte van verstoorde industrieterreinen, waar bodeminname en 
wijziging in bodemgebruik weinig relevant zijn. in het deel dat samenvalt met Oosterweel, zijn 
de effecten uiteraard identiek (zie hierboven). 

5.4.1.4 Effecten van de Centrale tunnel 

Bij een geboorde tunnel zijn de effecten van bodeminname en wijziging in bodemgebruik niet 
van toepassing, behalve ter hoogte van de uiteinden van de tunnel. Ter hoogte van deze 
uiteinden wordt nagenoeg geen onverstoorde bodem in beslag genomen en treedt er geen 
belangrijke wijziging in bodemgebruik op.  

Er worden geen bodems doorsneden met een bijzondere wetenschappelijke of cultuur-
historische waarde. 

5.4.1.5 Effecten van de Tunnel naast de Kennedytunnel 

De ondergrond ter hoogte van het tracé van de tunnel naast de Kennedytunnel is nagenoeg 
volledig reeds verstoord. Hier situeren zich braakliggende terreinen, industrieterreinen en 
groenen bufferstroken langsheen de bestaande wegen. Er worden geen bodems doorsneden 
met een bijzondere wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. 

Bodeminname en wijziging in bodemgebruik zijn bij dit alternatief bijgevolg weinig relevant.  

5.4.1.6 Ontwikkelingsscenario’s 

A102 en R11bis 

Bij de R11bis is er sprake van een herinrichting van de weg. Hierbij treedt geen (of slechts zeer 
geringe) bijkomende bodeminname en wijziging van bodemgebruik op.  

De A102 is een nieuwe weg die volgens de huidige plannen grotendeels ondergronds (C&C 
tunnel) aangelegd zal worden. Enkel ter hoogte van de aansluiting op de E19 in het noorden, 
wordt een sleuf voorzien. Hierbij wordt over een lengte van ongeveer 1 km matig natte 
zandbodem ingepalmd, gebruikt voor gras- en akkerland en voor recreatie.  

Verbinding Kallo-Haasdonk 

Voor de verbinding Kallo-Haasdonk wordt uitgegaan van een weg op maaiveld niveau. Het 
traject heeft een lengte van ongeveer 10 km, voornamelijk doorheen wei- en akkerland op 
zand(leem)bodems en plaatselijk ook kleibodem.  
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R1 als SRW/DRW 

Voor dit ontwikkelingsscenario is er geen sprake van bijkomende inname van bodem of een 
bijkomende wijziging in bodemgebruik ten opzichte van de huidige situatie.  

5.4.1.7 Bijkomende infrastructurele ingrepen 

De bijkomende infrastructurele ingrepen vinden allen plaats ter hoogte van locaties waar de 
bodem reeds sterk verstoord is en waar in de huidige situatie reeds wegeninfrastructuur 
aanwezig is. Bijkomend verlies aan bodem en wijziging in bodemgebruik zijn niet aan de orde.  

5.4.1.8 Beoordeling bodeminname en wijziging bodemgebruik  

Van zodra bodeminname optreedt, wordt tot een negatief effect besloten. Gezien er evenwel bij 
geen enkel alternatief bodems doorsneden worden met een bijzondere wetenschappelijke of 
cultuurhistorische waarde, is er nergens sprake van significant negatieve effecten.  

Wanneer voornamelijk reeds antropogeen verstoorde gronden in beslag genomen worden, 
en/of waarbij het tracé grotendeels ondergronds gesitueerd is, wordt besloten tot een gering 
negatief effect. Dit is het geval voor het Oosterweeltracé, het Oosterweel-Noord tracé, de 
Centrale tunnel en de Tunnel naast de Kennedytunnel. Voor het Meccano tracé wordt 
bodeminname en wijziging in bodemgebruik als een matig negatief effect beschouwd.  

Cumulatieve effecten ten gevolge van combinatie van een van de alternatieven met een 
ontwikkelingsscenario of een bijkomende infrastructurele ingreep, zijn enkel mogelijk relevant 
voor de verbinding Kallo-Haasdonk, gezien bij de overige ontwikkelingsscenario’s en bij de 
bijkomende infrastructurele ingrepen op zich geen belangrijke effecten verwacht worden. 
Gezien de grote onderlinge afstand worden er geen belangrijke cumulatieve effecten verwacht 
ten gevolge van combinatie van één van de alternatieven met de verbinding Kallo-Haasdonk.  

5.4.2 Wijziging bodemprofiel en grondverzet 

Wijziging van het bodemprofiel treedt op bij het uitgraven van grond en bij inbreng van vreemde 
materialen in de bodem. De oorspronkelijke gelaagdheid van het profiel wordt gewijzigd. 
Volgende classificatie wordt gehanteerd betreffende gevoeligheid voor profielverstoring:  

1. niet gevoelig: bodems onder bestaande bestrating, evenals de bodemseries OB 
(Bebouwde zones), OT (Strek vergraven gronden) en ON (Opgehoogde gronden);  

2. matig gevoelig: bodems zonder profielontwikkeling, met uitzondering van de bodems 
met een substraat op geringe diepte;  

3. gevoelig: alle bodems met profielontwikkeling. 

Grondverzet is op zichzelf geen effect maar een projectkenmerk. Voor de omvang van het 
grondverzet wordt beroep gedaan op de grove inschattingen die gebeurd zijn in het kader van 
de trechteringsnota. De aannames gehanteerd bij de inschattingen worden opgesomd in het 
‘Rapport trechtering alternatieven’. Het gaat om het bruto grondverzet, zonder rekening te 
houden met herstorten (bij cut & cover of afgezonken tunnels) of potentieel hergebruik van 
uitgegraven grond elders binnen het projectgebied. 

5.4.2.1 Effecten van het Oosterweeltracé (+ uitvoeringsvarianten) 

Zoals reeds aangehaald bij de bespreking van bodeminname, komen ter hoogte van het 
Oosterweeltracé (en zijn uitvoeringsvarianten) enkel gronden voor die reeds antropogeen 
verstoord zijn, en dus niet gevoelig voor profielverstoring (klasse 1).  

In het kader van de trechteringsnota werd voor het Oosterweeltracé een totale hoeveelheid van 
7.400.000 m³ grondverzet ingeschat. Deze relatief grote hoeveelheid te verplaatsen grond is het 
gevolg van het feit dat het Oosterweeltracé voor het grootste deel ondergronds (tunnels) of in 
sleuven gesitueerd is. Hier komt ca. 850.000 m³ grond bovenop die vrijkomt bij de vervanging 
van het viaduct van Merksem door een sleuf. De uitvoeringsvariant waarbij de R1 in tunnel 
onder het Albertkanaal loopt in plaats erover via een brug, zal een nog grotere totale 
hoeveelheid grondverzet opleveren.  
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5.4.2.2 Effecten van het Meccano tracé (+ uitvoeringsvarianten) 

Het deel van het Meccano tracé voornamelijk gelegen ter hoogte van de Antwerpse haven op 
rechteroever, situeert zich ter hoogte van reeds sterk verstoorde gronden (klasse 1, niet 
gevoelig). De gronden ter hoogte van de overige delen van het tracé zijn vooral 
zand(leem)bodems, overwegend zonder profiel (klasse 2, matig gevoelig). Ten zuiden van de 
E34 vertonen de zand(leem)bodems plaatselijk wel een profiel, namelijk een structuur B 
horizont (klasse 3, gevoelig). Lokaal worden ook kleibodems zonder profiel aangetroffen (klasse 
2, matig gevoelig).  

Voor het Meccano tracé werd in kader van de trechtering een totaal grondverzet van 
8.920.000 m³ ingeschat. Net zoals bij het Oosterweeltracé gaat het om een relatief grote 
hoeveelheid te verplaatsen grond, gezien grote delen van het tracé ondergronds (tunnels) of in 
sleuven gesitueerd zijn. Sinds de uitvoering van de trechteringsnota werden enkele technische 
optimalisaties aan het tracé aangebracht. Dit geoptimaliseerd tracé wordt in voorliggend plan-
MER als het werkelijke Meccano alternatief beschouwd, terwijl het eerdere tracé een 
combinatie is van diverse uitvoeringsvarianten binnen het plan-MER. Het ingeschatte 
grondverzet van 8.920.000 m³ geldt voor deze combinatie van uitvoeringsvarianten. Het 
grondverzet voor het geoptimaliseerde tracé wordt nog enigszins hoger ingeschat, gezien bij de 
optimalisatie nog meer tracégedeelten in de vorm van tunnels voorzien worden.  

5.4.2.3 Effecten van het Oosterweel-Noord tracé 

Langsheen het Oosterweel-Noord tracé komen enkel verstoorde gronden voor (klasse 1, niet 
gevoelig).  

Het grondverzet voor de aanleg van het Oosterweel-Noord tracé werd geschat op 
6.410.000 m³. Deze relatief grote hoeveelheid grondverzet resulteert uit het feit dat het tracé in 
hoofdzaak opgebouwd is uit tunnelelementen en sleuven.  

5.4.2.4 Effecten van de Centrale tunnel 

Bij een geboorde tunnel treedt enkel profielwijziging op ter hoogte van de uiteinden van de 
tunnel. Ter hoogte van deze uiteinden komt nagenoeg enkel reeds verstoorde gronden voor 
(klasse 1, niet gevoelig).  

Het grondverzet voor de aanleg van de Centrale tunnel werd bij de trechtering geschat op 
ongeveer 3.000.000 m³. Optimalisatie van het tracé heeft geresulteerd in een tunnelgedeelte 
dat bijna 2 km langer is dan voorzien in het oorspronkelijke tracé. Bijgevolg zal het grondverzet 
voor dit geoptimaliseerd tracé (beschouwd als het effectieve alternatief van de Centrale tunnel 
in voorliggend plan-MER) nog groter zijn.  

5.4.2.5 Effecten van de Tunnel naast de Kennedytunnel 

De ondergrond ter hoogte van het tracé van de tunnel naast de Kennedytunnel is nagenoeg 
volledig reeds verstoord (klasse 1, niet gevoelig). 

Voor de Tunnel naast de Kennedytunnel werd in kader van de trechtering een totaal 
grondverzet van 2.420.000 m³ ingeschat. Deze hoeveelheid is beperkt gezien de relatief korte 
afstand van het tracé (en zijn ondergrondse delen). Grondverzet SRW/DRW: zie hierna. 

5.4.2.6 Ontwikkelingsscenario’s 

A102 en R11bis 

Bij de R11bis, waar sprake is van een herinrichting van de weg, treedt geen bijkomende 
profielwijziging op. Langsheen het tracé van de A102 komen gronden voor zonder 
profielontwikkeling en met een dikke antropogene humus A horizont (klasse 2, matig gevoelig), 
naast gronden met een structuur B horizont (klasse 3, gevoelig). In mindere mate komen ook 
gronden voor die reeds antropogeen verstoord zijn (klasse 1, niet gevoelig).  

Gezien zowel A102 als R11bis momenteel grotendeels voorzien worden als C&C tunnels, kan 
verwacht worden dat voor dit ontwikkelingsscenario grote hoeveelheden grondverzet nodig 
zullen zijn.  
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Verbinding Kallo-Haasdonk 

Langsheen de verbinding Kallo-Haasdonk komen gronden voor zonder profielontwikkeling en 
met een dikke antropogene humus A horizont (klasse 2, matig gevoelig), naast gronden met 
een structuur B horizont (klasse 3, gevoelig).  

Voor de verbinding Kallo-Haasdonk wordt uitgegaan van een weg op maaiveld niveau, waarbij 
het grondverzet zeer beperkt zal blijven.  

R1 als SRW/DRW 

Voor dit ontwikkelingsscenario wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte 
binnen de bestaande sleuven van de R1, maar de verbreding van het wegprofiel zal gepaard 
gaan met het afgraven van grote delen van de bestaande bermen. Bijgevolg kan sprake van 
bijkomende profielverstoring in vergelijking met de huidige situatie. Het grondverzet kan hierbij 
geschat worden op ca. 300.000 m³.  

5.4.2.7 Bijkomende infrastructurele ingrepen 

De bijkomende infrastructurele ingrepen vinden plaats ter hoogte van locaties waar in de 
huidige situatie reeds wegeninfrastructuur aanwezig is. Bijkomende wijziging in profiel zal 
bijgevolg minimaal tot nihil zijn. Ook het grondverzet is verwaarloosbaar, behalve voor de 
vervanging van het viaduct van Merksem door een sleuf (grondverzet ca. 850.000 m³).  

5.4.2.8 Beoordeling wijziging bodemprofiel en grondverzet 

Wijziging bodemprofiel 

� De meeste alternatieven (incuslief uitvoeringsvarianten) situeren zich ter hoogte van 
gronden die niet gevoelig zijn voor profielverstoring (gronden die reeds antropogeen 
verstoord zijn). Enkel ter hoogte van delen van het Meccano tracé komen ook gronden 
voor die matig gevoelig tot gevoelig zijn voor profielverstoring. Voor het Meccano tracé 
wordt de wijziging van het bodemprofiel als een gering negatief effect beschouwd. Het 
effect is verwaarloosbaar voor de overige alternatieven.  

� Cumulatieve effecten ten gevolge van combinatie van een van de alternatieven met een 
ontwikkelingsscenario of een bijkomende infrastructurele ingreep, zijn enkel mogelijk 
relevant voor de A102 en voor de verbinding Kallo-Haasdonk, gezien bij de overige 
ontwikkelingsscenario’s en bij de bijkomende infrastructurele ingrepen op zich geen 
(belangrijke) effecten naar profielverstoring verwacht worden. Gezien de impact van de 
diverse tracé-alternatieven op het bodemprofiel in het slechtste geval slechts gering 
negatief beoordeeld wordt, worden geen belangrijke cumulatieve effecten verwacht ten 
gevolge van combinatie een van deze ontwikkelingsscenario’s.  

Grondverzet 

� Op basis van de ingeschatte bruto hoeveelheid grondverzet nodig voor de aanleg van de 
diverse tracéalternatieven, scoren het Oosterweeltracé, het Meccano tracé en het 
Oosterweel-Noord tracé beduidend slechter dan de overige alternatieven (meer en langere 
tunnelelementen en sleuven). Hierbij dient wel vermeld te worden dat ten minste een deel 
van de uitgegraven bodem hergebruikt zal kunnen worden voor het herstorten bij de cut & 
cover en afgezonken tunnels. 

� Bij alle alternatieven dient gestreefd te worden naar maximale aanwending van de 
uitgegraven grond binnen het plangebied op plaatsen waar ophogingen nodig zijn in functie 
van het plan/project (indien dit bodemtechnisch en op kwalitatief vlak mogelijk is). 
Daarnaast is het aangewezen om opportuniteiten te onderzoeken voor gebruik van 
uitgegraven bodem als secundaire grondstof.  

� Bij uitgravingen zoals bedoeld in het VLAREBO (hoofdstuk X) dient er een technisch 
verslag en een bodembeheerrapport opgesteld te worden wanneer de uitgegraven bodem 
afkomstig is van een verdachte grond of als de totale uitgraving op een niet-verdachte 
grond meer dan 250 m

3
 bedraagt, wat hier uiteraard het geval is. Dit dient om te bewijzen 

dat de grond voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik. Het technisch verslag 
wordt opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige en het bodembeheer-
rapport wordt afgeleverd door een erkende bodembeheerorganisatie. Op basis van het 
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technisch verslag en een vergelijking van de bodemkwaliteit met de verschillende normen 
van het VLAREBO wordt bepaald of de bodem mag hergebruikt worden binnen de 
’kadastrale werkzone’ en/of naar welke bodembestemmingstypes hij (buiten de kadastrale 
werkzone) al dan niet mag afgevoerd worden. Het bodembeheerrapport geeft de volledige 
transportketen weer van de bodem (oorsprong, transport, bestemming, vervoerder…). 

Wanneer aan deze randvoorwaarden voor grondverzet voldaan wordt, kan aangenomen 
worden dat er ten gevolge van het grondverzet geen verspreiding van verontreiniging kan 
plaatsvinden, met mogelijke impact op de aanwezige fauna en flora.  

� Bij alle tracéalternatieven behalve de Centrale tunnel wordt de Schelde gekruist met een 
afzinktunnel. Bij diverse alternatieven dienen bovendien eveneens afzinktunnels voorzien 
worden voor kruising van diverse dokken in de Antwerpse haven. Het (potentieel 
verontreinigde) baggerslib dat hierbij mogelijk aan de oppervlakte komt, dient behandeld te 
worden conform de bepalingen van de ‘Leidraad en code van goede praktijk voor bagger- 
en ruimingspecie’, uitgegeven door OVAM in het kader van het VLAREMA. 

� Tijdelijke opslag van uitgegraven grond kan mogelijk visuele hinder veroorzaken. Gezien 
echter veelal opslag zal gebeuren binnen een stedelijke of industriële context, waar de 
open ruimte vaak reeds beperkt is, zal de visuele hinder in veel gevallen beperkt blijven. 
Ter hoogte van het gedeelte van het Meccano tracé op Linkeroever, waar een meer 
landelijke context aanwezig is, zal de visuele hinder het grootst zijn. Gezien het hier 
evenwel een tijdelijk effect betreft, is deze impact eveneens aanvaardbaar.  

5.4.3 Structuurwijziging 

Structuurwijzigingen in de bodem dienen steeds in relatie gebracht te worden met het 
bodemgebruik. Ze ontstaan door het berijden van de bodem met zware materialen, door 
tijdelijke opslag van materialen, door ophogingen… Structuurwijzigingen kunnen optreden in 
alle fasen van het project (zowel bij de aanleg als bij het gebruik) en houden een verdichting in 
van de oppervlakkige en/of diepere bodem en een mogelijke korstvorming van de oppervlakkige 
laag. Als secundair effect van structuurbederf/verdichting kan infiltratie (grondwater, 
oppervlaktewater) of de ontwikkeling van ecotopen (fauna en flora) verhinderd worden. 
Zodoende kan verdichting als effect een knelpunt vormen.  

Algemeen gezien zijn zandgronden minder gevoelig voor verdichting dan leem- en kleigronden. 
Droge gronden zijn stabieler dan natte gronden.  

5.4.3.1 Tracé-alternatieven  

Op basis van de bodemkaart situeren alle tracéalternatieven behalve het Meccanotracé zich ter 
hoogte van reeds verstoorde bodem, waarbij structuurwijziging niet relevant is. Structuur-
wijziging wordt voor deze alternatieven als verwaarloosbaar beschouwd.  

Het deel van het Meccano tracé gelegen op rechteroever, situeert zich eveneens ter hoogte van 
reeds sterk verstoorde gronden. Op Linkeroever worden langsheen het tracé zand(leem)-
bodems aangetroffen: natte zand(leem)bodems ten noorden van de E34 (matig gevoelig voor 
verdichting), en drogere gronden ten zuiden van de E34 (weinig gevoelig voor verdichting). 
Lokaal worden ook natte kleibodems aangetroffen (gevoelig voor verdichting). Gezien slechts 
een minderheid van de gronden langsheen het tracé gevoelig zijn voor verdichting, wordt dit 
effect voor het Meccano-tracé als gering negatief beoordeeld.  

5.4.3.2 Ontwikkelingsscenario’s en bijkomende infrastructurele ingrepen 

Bij diverse ontwikkelingsscenario’s (behalve A102 en verbinding Kallo-Haasdonk) en alle 
bijkomende infrastructurele ingrepen treedt geen bijkomende structuurwijziging op in 
vergelijking met de huidige situatie.  

Langsheen het tracé van de A102 komen in hoofdzaak zandige bodems voor, die ter hoogte 
van het noordelijk deel van het tracé eerder nat zijn, en in het zuidelijk deel eerder droog. De 
gronden langsheen het tracé van de A102 zijn bijgevolg weinig tot matig gevoelig voor 
verdichting.  
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Ter hoogte van de verbinding Kallo-Haasdonk komen voornamelijk droge tot vochtige 
zandbodems voor en plaatselijk ook natte kleibodems (in het uiterste noorden van het tracé) en 
vochtige zandleembodems (in het uiterste zuiden van het tracé). De gronden langsheen de 
verbinding Kallo-Haasdonk zijn dus in hoofdzaak weinig tot matig gevoelig voor verdichting, 
behalve de zone waar natte klei voorkomt; deze zone is gevoelig voor verdichting.  

Cumulatieve effecten ten gevolge van combinatie van een van de alternatieven met een 
ontwikkelingsscenario of een bijkomende infrastructurele ingreep, zijn enkel mogelijk relevant 
voor de A102 en voor de verbinding Kallo-Haasdonk, gezien bij de overige 
ontwikkelingsscenario’s en bij de bijkomende infrastructurele ingrepen op zich geen 
(belangrijke) effecten naar structuurwijziging verwacht worden. Analoog aan de beoordeling van 
eerder beschouwde effecten op bodem, worden geen belangrijke cumulatieve effecten 
verwacht ten gevolge van combinatie een van deze ontwikkelingsscenario’s, gezien de impact 
van de diverse tracé-alternatieven op het de structuur van de bodem in het slechtste geval 
slechts gering negatief beoordeeld wordt.  

5.4.4 Wijziging bodemstabiliteit 

Bodemzetting is afhankelijk van de samendrukbaarheid van de grond en de dikte van de 
grondlaag. Zware gronden (leem, klei) en veenhoudende gronden zijn het meest gevoelig voor 
bodemzetting. Onder een opgebrachte belasting (o.m. weglichaam of grondmassief in geval 
van bruggen of bij de tijdelijke opslag van ontgraven grond) zal een zakking van het 
oorspronkelijk maaiveld optreden door samendrukken van bodemlagen. Door het optreden van 
differentiële zettingen zou de weg ongelijk kunnen verzakken met scheuren in het wegdek tot 
gevolg.  

Ter hoogte van het plangebied komen voornamelijk zandbodems voor. Binnen het havengebied 
en de Scheldevallei dient ook rekening gehouden te worden met de oppervlakkige 
aanwezigheid van een (weliswaar dunne) laag polderklei, waar mogelijke zettingsproblemen 
kunnen optreden. Zeker binnen dit gebied dient de nodige aandacht besteedt te worden bij de 
constructie van bruggen omwille van de zwaardere belasting, en kan het nodig zijn om de 
tijdelijke opslag van ontgraven grond in omvang te beperken.  

Bodemzetting is ook mogelijk bij ontwatering (bemaling) voor de aanleg van de cut&cover-
tunnels. Bij de toepassing van bemalingen tijdens de constructiefase zal evenwel steeds 
gebruik gemaakt worden van damwanden, zodanig dat de invloedsfeer van de bemalingen zeer 
beperkt zal blijven. De damwanden zullen tot in de zeer slechte doorlatende Boomse klei 
verankerd worden.  Voor de constructiefase wordt gesteld dat gewerkt zal worden binnen een 
volledig gesloten bouwkuip. Bemalingen tijdens de exploitatiefase ter hoogte van tunnels 
worden niet nodig geacht. Bijgevolg wordt er geen bodemzetting ten gevolge van bemaling 
verwacht.  

Wijzigingen in bodemvochtregime en grondwaterkwantiteit (zie verder) ten gevolge van de 
aanwezigheid van wegeninfrastructuur in de bodem (barrière-effect) worden niet verwacht van 
een dergelijke grootteorde te zullen zijn dat zij belangrijke zettingen zullen veroorzaken.  

Algemeen wordt besloten dat wijziging van de bodemstabiliteit binnen het plangebied een 
eerder verwaarloosbaar effect is. Waar polderklei voorkomt en hoge belasting van de bodem 
zal plaatsvinden, is het aangewezen om voorafgaand aan de werken de stabiliteit van de 
bodem te onderzoeken (aan de hand van sonderingen) en de wijze van aanleg en opbouw van 
de weg af te stemmen op deze resultaten. Wanneer hiermee rekening gehouden wordt, wordt 
het effect van wijziging van de bodemstabiliteit in deze zones als gering negatief beoordeeld. 
Geen van de tracéalternatieven houden in het bijzonder een hoger risico in naar 
bodemzettingen.  

5.4.5 Beïnvloeding bodemkwaliteit 

Aanlegfase – Tijdens de aanlegfase kan de bodemkwaliteit aangetast worden door lekken in 
brandstofleidingen of morsverliezen tijdens het gebruik en het onderhoud van het machinepark. 
Het betreft hier accidentele bodemverontreiniging waarbij verontreinigende stoffen die in of op 
de bodem terechtkomen onder invloed van regenwater kunnen uitspoelen en als dusdanig ook 
het grondwater kunnen verontreinigen. Volgens het Bodemdecreet dient de aannemer bij het 
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optreden van calamiteiten onmiddellijk in te grijpen en de nodige maatregelen te treffen om 
verspreiding van de verontreiniging te voorkomen.  

Potentieel kan bij de ontgraving, tijdelijke opslag en verplaatsing van grond verspreiding van 
verontreiniging plaatsvinden. Indien het grondverzet echter conform de vigerende wetgeving 
gebeurt (zie boven), is deze kans zeer klein.  

Aantasting van de bodemkwaliteit tijdens de aanlegfase wordt bijgevolg als verwaarloosbaar 
beoordeeld. Er bestaat geen onderscheid in effecten tussen de diverse alternatieven en 
varianten. Het volgen van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het optreden bij 
calamiteiten en bij het grondverzet is vanzelfsprekend een geldende randvoorwaarde die van 
toepassing is bij alle alternatieven en varianten.  

Exploitatiefase – Wanneer de weg in gebruik is, kan bodemverontreiniging optreden ten 
gevolge van de afstroming van verontreinigd wegwater. Dit water bevat onder andere zware 
metalen, PAK’s en minerale olie. In de winter kunnen grote hoeveelheden strooizout in en op de 
bodem terechtkomen. Door de ophoping van zouten kan bijkomende verzilting optreden. Ook 
verwaaiing van opspattend wegwater kan bodemverontreiniging veroorzaken.  

Dergelijke vorm van verontreiniging is relevant voor tracégedeelten die op maaiveldniveau of op 
talud gesitueerd zijn. Gezien bij geen van de alternatieven grote tracégedeelten op maaiveld of 
talud voorzien worden, is dit effect verwaarloosbaar.  

5.4.6 Erosie 

Bodemerosie heeft betrekking op de verplaatsing van bodemmateriaal door de inwerking van 
wind of water, bijvoorbeeld door verwijderen van vegetatie of aanleg van hellingen/taluds. 
Bodemerosie kan zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase optreden. Verharde 
oppervlakken zijn niet gevoelig voor erosie.  

Erosie in de aanlegfase wordt op plan-MER niveau niet in rekening gebracht. De erosie die in 
de gebruiksfase kan optreden, zal voornamelijk het gevolg zijn van de stabiliteit van taluds en 
de manier waarop hellingen ter hoogte van bruggen zijn aangelegd. Na de werken is het 
aangewezen de taluds in te zaaien waardoor de bodem gefixeerd wordt en het risico op 
bodemerosie afneemt. Afwateringsgrachten die met te steile oevers aangelegd worden, kunnen 
eveneens onderhevig zijn aan erosie. De erosiegevoeligheid van de oevers kan verlaagd 
worden door het aanleggen van oevers met een zwakke helling (helling 20/4). Hiervoor moet 
wel voldoende ruimte beschikbaar zijn.  

Het effect van erosie wordt in kader van voorliggend plan-MER als verwaarloosbaar beschouwd 
en is niet onderscheidend tussen de diverse alternatieven en varianten. 

5.4.7 Wijziging bodemvochtregime 

Bij de aanleg van een nieuwe weg treedt er een toename op van de verharde oppervlakte. Daar 
de infiltratie van neerslag naar het grondwater vermindert, kan verdroging optreden. Veel 
tracéalternatieven bouwen echter deels verder op reeds bestaande weginfrastructuur of worden 
deels voorzien ter hoogte van reeds verharde terreinen. Tunnelelementen hebben bovendien 
ook geen effect op het bodemvochtregime aan de oppervlakte. Bijgevolg zal het effect van 
verdroging ten gevolge van de toename aan verharde oppervlakte eerder beperkt zijn 
(verwaarloosbaar effect).  

Op basis van de watertoetskaart voor infiltratiegevoelige gebieden (dit zijn gebieden waar 
infiltratie mogelijk is) en de kaart met droogtegevoelige gebieden worden wel enkele 
aandachtzones voor verdroging aangeduid: 

� Bij het Oosterweel tracé en het Oosterweel-Noord tracé is een belangrijke aandachts-
zone het gebied ter hoogte van het natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-Annabos. Hier 
kan een toename van de verharde oppervlakte mogelijk wel een belangrijke impact 
betekenen, meer bepaald naar verdroging. In dit gebied dient echter rekening 
gehouden te worden met het barrière-effect van de aanwezigheid van de tunnels en 
sleuven op de grondwatertafel. Dit effect wordt in volgend hoofdstuk besproken. Uit de 
grondwatermodellering blijkt dat ter hoogte van het Sint-Annabos (aan de oostelijke 
zijde van het tracé) een verhoging van de grondwatertafel verwacht wordt ten gevolge 
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van het barrière-effect, terwijl aan de overzijde van het tracé (aan de zijde van 
Blokkersdijk) een geringe verlaging voorspeld wordt. Uit de modellering blijkt ook dat er 
geen effecten zijn op het natuurgebied Blokkersdijk. Omdat de grondwatertafel reeds op 
redelijke diepte ligt in de referentiesituatie – 3 à 4 m-mv – worden geen significante 
bijkomende effecten, bovenop het barrière-effect, verwacht t.g.v. de bijkomende 
verharding in de sleuf.  

� Ter hoogte van het Sint-Annabos kan finaal verwacht worden dat het verdrogingseffect 
door toename aan verharde oppervlakte nagenoeg volledig teniet gedaan zal worden door 
de vernatting ten gevolge van het barrière-effect.  

� Ten westen van het tracé (zijde Blokkersdijk) zal de verdroging door toename aan 
verharde oppervlakte de verdroging ten gevolge van het barrière-effect versterken. 
Deze zone is aan de oppervlakte in de referentiesituatie reeds relatief droog 
(grondwater op 3 à 4 m-mv), waardoor een bijkomende verdroging vermoedelijk een 
beperkte impact zal hebben op aanwezige fauna en flora. Terwijl ten gevolge van het 
barrière-effect geen verdroging ter hoogte van natuurgebied Blokkersdijk voorspeld 
wordt, kan mogelijks wel een verdroging optreden door de cumulatieve werking van het 
barrière-effect en de toename aan verharde oppervlakte aan de rand van het 
natuurgebied.  

� De verdroging ten gevolge van de toename aan verharde oppervlakte wordt voor deze 
aandachtzone als matig negatief beoordeeld.  

� Bij het gedeelte van het Meccano tracé gesitueerd ten zuiden van de E34 zijn die zones 
van belang waar het tracé in sleuf of op maaiveldniveau diverse akker- en weilanden kruist. 
Deze aandachtzones zijn evenwel minder droogtegevoelig (zie kaart droogtegevoelige 
gebieden) dan het gebied ter hoogte van het natuurgebied Blokkersdijk (SBZ) en het Sint-
Annabos. Belangrijke cumulatieve verdrogingseffecten door toedoen van het barrière-effect 
en de toename aan verharde oppervlakte worden niet verwacht gezien het barrière-effect 
beperkt blijft in de zones waar toename aan verharde oppervlakte optreedt (zie verder).   
Het verdrogingseffect ten gevolge van de toename aan verharde oppervlakte wordt voor de 
aandachtzones langsheen het Meccanotracé bijgevolg als gering negatief beschouwd.  

Het verdrogingseffect dient voor deze aandachtzones op project-MER niveau verder in detail 
bestudeerd te worden (m.b.v. een lokaal grondwatermodel met een hogere resolutie dan het in 
dit plan-MER gebruikte model dat een zeer groot gebied omvat en noodgedwongen minder 
gedetailleerd is). 

5.4.8 Potentiële effecten ten gevolge de aanleg van werfzones 

Bij alle trajecten concentreert de aanleg van werfzones met tussentijdse of definitieve opslag 
van grond zich op de Scheldeoevers of als overdiepte-stocks. Aangezien het om niet-
verontreinigde grond gaat is uitloging van verontreinigingsparameters geen acuut probleem. 
Echter door wijziging in bodemstructuur (compactie, oxydatietoestand, eutrofiëring van de 
ontvangende gronden kunnen bepaalde stoffen plots beginnen uitlogen naar en mobiel worden 
in het onderliggende grondwater (bvb. arseen, sulfaat, ammonium…). 

Ook kan door overhoogte van gestockeerde gronden, lagunering,… zich een nieuwe watertafel 
vormen met lokaal gewijzigde grondwaterstromingspatronen. Door gepaste drainage kan dit 
effect meestal beperkt worden tot de opslagzones zelf. 

De combinatie van beide dient op project-MER-niveau behandeld te worden. Doorgaans zal 
een kwalitatieve benadering volstaan. Indien nodig kan het model aangepast worden om de 
effecten kwantitatief in te schatten. 
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5.5 Geplande toestand en effecten op grondwater 

Analoog als bij bodem worden de mogelijke effecten op grondwater in eerste instantie 
besproken en beoordeeld per alternatief, waarbij ook een beeld gegeven wordt van de 
bijkomende en/of afwijkende effecten van de diverse uitvoeringsvarianten en waar relevant door 
combinatie met bijkomende infrastructurele ingrepen. Vervolgens worden de cumulatieve 
effecten op het grondwater door combinatie met de ontwikkelingsscenario’s besproken en 
beoordeeld.  

5.5.1 Wijziging hydrogeologische opbouw en hydraulische parameters 
met effecten op de grondwaterstijghoogte 

De wijziging in hydrogeologische opbouw (ten gevolge van grondaanvullingen, grondwater-
onttrekkingen, aanleg van tunnels, sleuven…) en de wijziging in hydraulische parameters (zoals 
doorlatendheid, grondwaterstijghoogte) worden in hoofdzaak besproken aan de hand van de 
resultaten van de uitgevoerde grondwatermodellering.  

Bij de effectbespreking van bodem werd reeds aangehaald dat bij de toepassing van 
bemalingen tijdens de bouw van de cut&cover-tunnels steeds gebruik gemaakt zal worden van 
damwanden – verankerd in de zeer slecht doorlatende Boomse klei - zodanig dat de 
invloedsfeer van de bemalingen uiterst beperkt zal blijven. Voor de constructiefase werd het 
gesteld dat gewerkt wordt binnen een volledig gesloten bouwkuip. Bij het Oosterweel tracé en 
het Oosterweel-Noord tracé dient wel bijzondere aandacht uit te gaan naar het gebied ter 
hoogte van het natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-Annabos (zie ‘Wijziging bodemvocht-
regime’). Dit gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verdroging. Bijgevolg dient bij de 
uitvoering van bemalingen tijdens de aanlegfase op deze locatie extra zorg besteed worden aan 
de (verdere) reductie van de invloedsfeer van de bemalingen.  

Bemalingen tijdens de exploitatiefase ter hoogte van tunnels (of sleuven) worden niet nodig 
geacht. Bijgevolg dient enkel het barrière-effect van de aanwezigheid van de tunnels en sleuven 
bestudeerd te worden. Om dit effect te berekenen werd in het grondwatermodel de horizontale 
doorlatendheid voor die celranden waar de wand van een tunnel, sleuf of damwand gelegen is, 
gelijk gesteld aan 0, zodat geen horizontale grondwaterstroming van of naar naastgelegen 
cellen mogelijk is. In onderstaande paragrafen wordt het barrière-effect voor de diverse tracé-
alternatieven gevisualiseerd aan de hand van verschilkaarten, die het verschil in 
grondwaterstijghoogte tussen geplande en huidige toestand weergeven. Het verschil in 
grondwaterstijghoogte is uitgedrukt in m, waarbij negatieve waarden duiden op verhoging van 
de watertafel (vernatting) t.o.v. de referentiesituatie, terwijl positieve waarden duiden op 
verlaging van de watertafel (verdroging). Het barrière-effect op de verziltingstoestand wordt 
besproken aan de hand van lange termijn simulaties (20 jaar) van de verzilting in modellaag 4, 
waarbij een vergelijking gemaakt wordt tussen de evolutie in de verziltingstoestand tussen de 
situatie zonder ingreep (Figuur 4) en de toestand met ingreep. De mogelijke wijziging in 
verziltingstoestand wordt enkel besproken voor die alternatieven die ten minste gedeeltelijk 
binnen verzilt gebied gelegen zijn (havengebied).  

Uitvoeringsvarianten en bijkomende infrastructurele ingrepen die op maaiveldniveau 
plaatsvinden, resulteren niet in een wijziging van het barrière-effect van het tracéalternatief en 
worden bijgevolg niet besproken.  

Het spreekt voor zich dat het stationaire karakter van het model geen rekening houdt met de 
seizoenale amplitude van de stijghoogtewijzigingen. Dit is in eerste instantie enkel relevant daar 
waar afgeleide effecten optreden naar andere milieucompartimenten (zettingsgevoelige 
infrastructuur, natte natuur,..). Gezien de inschatting van amplitudes in regionale, stationaire  
modellen een precaire zaak is wordt aangeraden dergelijke inschattingen te maken op project-
MER-niveau. De hoofdreden is de kalibratie van hydraulische parameters op regionaal vlak en 
het ontbreken van de parameter “berging” in het model. Hierdoor is de waarde van extreme 
waarden (max, min,…) eerder twijfelachtig.  
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5.5.1.1 Effecten van het Oosterweeltracé  

Door de aanwezigheid van de tunnels en sleuven van het Oosterweeltracé neemt de 
grondwaterstijghoogte enerzijds toe met maximaal 1,5 m en daalt deze anderzijds met 
maximaal 0,9 m: 

• Ter hoogte van het Sint-Annabos, waar de grondwaterstroming noordwestelijk gericht is, 
ontstaat ter hoogte van nagenoeg het gehele Sint-Annabos een verhoging van de watertafel 
met minstens 5 cm. De stijging is het hoogst (1 tot 1,3 m) tot op een afstand van ca. 50 m 
van het tracé. Tot op een afstand van 400 m bedraagt de stijging 25 cm. Op die locatie 
waar de stijging het grootst is, komt het grondwater in de referentiesituatie op ca. 3 m-mv 
voor, zodanig dat een stijging met ruim 1 m geen opwellend grondwater zal veroorzaken.  

Aan de andere zijde van het tracé treedt op deze locatie verdroging op, met een daling van 
de grondwatertafel van 25 tot 90 cm, tot op een afstand van ca. 100 m. Deze zone is aan 
de oppervlakte in de referentiesituatie reeds relatief droog (grondwater op 3 à 4 m-mv), 
waardoor een bijkomende daling weinig bijkomende impacten zal uitoefenen nabij het 
maaiveld. Het kwetsbare natuurgebied Blokkersdijk blijft gevrijwaard van verdroging.  
In deze zone dient evenwel ook rekening gehouden te worden met verdrogingseffecten ten 
gevolge van toename aan verharde oppervlakte. Dit cumulatieve effect wordt besproken bij 
de wijziging van het bodemvochtregime.  

• Ter hoogte van het Oosterweelknooppunt ontstaat aan de noordelijke zijde van het tracé 
een opbolling van grondwater, die enkel in de onmiddellijke nabijheid van de weg een 
stijging van de watertafel met 1 tot 1,5 m bedraagt. Tot op een afstand van ca. 200 m 
bedraagt de stijging minstens 25 cm. Waar de grondwatertafel in de huidige situatie reeds 
op geringe diepte voorkomt (ca. 0,4 m-mv), bedraagt de stijging maximaal 0,2 m. Aan de 
zuidelijke zijde komt een verlaging van de grondwatertafel voor van maximaal 60 cm (tot op 
100 m afstand).  

 

 

Figuur 6 Verschilkaart stijghoogte voor het Oosterweeltracé (uitgedrukt in m; negatieve 
waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel)  
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Figuur 7 Verziltingstoestand na 20 jaar bij aanwezigheid van het Oosterweeltracé (laag 4, 
uitgedrukt in TDS

7
, in g/l)  

 

Binnen de zone van het Oosterweelknooppunt is een grondwaterwinning aanwezig. Gezien 
de grondwaterwinning zich op een diepte van ca. 26 m-mv bevindt, en gezien op de locatie 
van de grondwaterwinning een grondwaterstijging verwacht wordt, is er geen impact op 
deze winning.  

• Voorts treden enkel beperkte wijzigingen in grondwaterstijghoogte op door de aanwezigheid 
van de tunnels en sleuven van het Oosterweeltracé.  

 

Vergelijking van Figuur 4 (verziltingstoetstand na natuurlijke evolutie over 20 jaar) en Figuur 7 
(verziltingstoestand na 20 jaar bij aanwezigheid van het Oosterweeltracé) toont dat er ter 
hoogte van het Oosterweelknooppunt, vooral net ten noordwesten van dit knooppunt (binnen 
een afstand van ongeveer 500 m van het tracé), een vertraging van het natuurlijk verzoetings-
proces binnen het havengebied optreedt; het grondwater is op deze locatie nog steeds brak 
(TDS 3,2 – 6,4 g/l), terwijl het zonder aanwezigheid van het Oosterweeltracé na 20 jaar reeds 
matig brak (TDS 1,6 – 3,2 g/l) zou zijn. Deze vertraging is te verklaren doordat de opbolling een 
reductie veroorzaakt van de grondwatersnelheidsgradiënten. Dit geldt zowel in de verzilte zones 
op rechter- en op linkeroever. Afgeleide effecten op andere milieucompartimenten zijn hierdoor 
niet direct te verwachten. 

5.5.1.2 Effecten van de uitvoeringsvarianten van het Oosterweeltracé 

Aanvullend op de simulatie van het barrière-effect van het basisalternatief, werd het effect 
onderzocht van enkele (combinaties van) uitvoeringsalternatieven van het Oosterweeltracé:  

1. Modellering van het Oosterweeltracé waarbij de tunnels ter hoogte van het Straatsburgdok 
naast elkaar gelegen zijn (net zoals bij het basisalternatief) en waarbij een tunnel voorzien 
wordt onder het Albertkanaal (Figuur 8) 

2. Modellering van het Oosterweeltracé waarbij de tunnels ter hoogte van het Straatsburgdok 
boven elkaar gelegen zijn in plaats van naast elkaar en waarbij (net zoals bij het 
basisalternatief) een brug voorzien wordt over het Albertkanaal (Figuur 9) 
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3. Modellering van het Oosterweeltracé waarbij de tunnels ter hoogte van het Straatsburgdok 
boven elkaar gelegen zijn in plaats van naast elkaar en waarbij een tunnel voorzien wordt 
onder het Albertkanaal (Figuur 10) 

 

 

Figuur 8 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Oosterweeltracé 
met tunnel onder Albertkanaal (uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, 
positieve waarde = verlaging watertafel) 

 

 

Figuur 9 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Oosterweeltracé 
met twee tunnelkokers op elkaar thv Straatburgdok en met brug over Albertkanaal 
(uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging 
watertafel) 
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Figuur 10 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Oosterweeltracé 
met twee tunnelkokers op elkaar thv Straatburgdok en met tunnel onder Albertkanaal 
(uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging 
watertafel) 

 

Deze simulaties tonen dat er geen impact is op de grondwaterstijghoogte ten gevolge van de 
keuze voor een tunnel onder het Albertkanaal in plaats van een brug. Dit blijkt ook uit de 
afzonderlijke modellering van deze bijkomende infrastructurele ingreep (Figuur 11).  

De effecten van beide varianten betreffen elk een verhoging van ca. 0,05 m op de einden van 
de tracés. De effecten ter hoogte van het Lobroekdok en het Albertkanaal blijven erg beperkt 
gezien beide oppervlaktewaterlichamen lokaal een uitgestrekte (dezelfde) vaste stijghoogte 
innemen. Hierdoor worden de verlagende effecten ten gevolge van de tunnelconstructievariant 
ook sterk geminderd. 

 

 

Figuur 11 Verschilkaart stijghoogte voor de bijkomende infrastructurele ingreep met 
tunnel onder het Albertkanaal (rechts) in vergelijking met de basisuitvoering met brug 
over het Albertkanaal (links) (uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, 
positieve waarde = verlaging watertafel) 
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Het voorzien van twee tunnels boven elkaar ter hoogte van het Straatsburgdok veroorzaakt aan 
de zuidelijke zijde van het tracé een verhoging van de watertafel met maximaal 1,3 m tot op een 
afstand van ca. 200 m (Figuur 9 en Figuur 10). Het volledige gebied ingesloten tussen het 
Straatsburgdok, het Houtdok en het Kattendijkdok ondergaat een grondwaterstijging van 
minimaal 5 cm. Gezien het grondwater hier in de huidige situatie op diverse plaatsen reeds 
oppervlakkig voorkomt (≤ 0,5 m-mv), kan de gesimuleerde grondwaterstijging hier mogelijk 
opwellend grondwater veroorzaken. Aan de overzijde van het tracé wordt een verlaging van de 
grondwatertafel voorspeld van maximaal een halve meter ter hoogte van de verbinding van het 
Straatburgdok met het Amerikadok. Er worden geen afgeleide effecten hiervan verwacht. 

5.5.1.3 Effecten van het Meccano tracé  

Figuur 12 geeft het gemodelleerde barrière-effect weer van het Meccano tracé: 

• Langsheen het gehele tracé, uitgezonderd waar het tracé in afgezonken tunnels onder de 
Schelde en verder onder het Hansadok loopt, wordt een wijziging van de grondwaterstand 
veroorzaakt van minstens 5 cm. Het natuurgebied Blokkersdijk blijft gevrijwaard van een 
grondwaterstandswijziging.  

• Enkel ter hoogte van twee deelzones bedraagt deze grondwaterstandswijziging meer dan 
25 cm; het tracégedeelte tussen de E34 en de N70 en het tracégedeelte t.h.v. het 
spoorwegknooppunt aan de Rostockweg: 

o Tussen de E34 en de N70 ligt het tracé het meest dwars op de heersende 
grondwaterstromingsrichting waardoor aan de oostelijke zijde (stroomopwaarts van 
het tracé) een grondwaterstijging ontstaat van 25 tot 50 cm tot op ca. 100 m, en 
aan westelijke zijde (stroomafwaarts van het tracé) een daling van 25 tot 90 cm tot 
op een afstand van ca. 500 m van het tracé.  

Voornamelijk ter hoogte van Kapellekouter in Zwijndrecht kan de bovengenoemde 
verhoging van het grondwaterpeil opwellend grondwater veroorzaken. Ook meer 
zuidelijk langsheen het tracé kan slechts een beperkte stijging in grondwaterstijg-
hoogte (ca. 10 cm) plaatselijk resulteren in opwellend grondwater. Vermoedelijk 
zullen de aanwezige grachten binnen dit landbouwgebied dit bijkomende overtollige 
grondwater in voldoende mate draineren. Eventueel dienen aan de randen van 
enkele gronden bijkomende grachten gegraven te worden ten behoeve van de 
drainage. 

De gronden gelegen aan de westelijke zijde van dit tracégedeelte, waar verdroging 
optreedt, zijn niet kwetsbaar voor verdroging. Hier is het barrière-effect bijgevolg 
gering.  

o Ter hoogte van het spoorwegknooppunt aan de Rostockweg treedt aan de 
zuidelijke zijde van de tunnel een verdroging op, met maximaal 30 cm. Ten noorden 
van het tracé stijgt het grondwaterpeil maximaal 30 cm. Op deze locatie bevindt het 
grondwaterpeil zich in de huidige situatie reeds heel oppervlakkig, zodanig dat 
slechts een beperkte stijging reeds opwellend grondwater kan veroorzaken. Hier 
dient bij het ontwerp bijgevolg voldoende aandacht geschonken worden aan het 
voorzien van drainerende infrastructuur.  

• Langsheen het Meccano tracé komen diverse grondwaterwinningen voor die mogelijk 
beïnvloed kunnen worden door een wijziging van het grondwaterpeil: 

o Ten oosten van het tracégedeelte gelegen tussen de E34 en de Schelde bevindt 
zich een ondiepe winning (op ca. 4,5 m-mv). Gezien op deze locatie een beperkt 
stijging van het grondwaterpeil verwacht wordt, is er geen impact op de winning. 

o Tussen de E34 en de N70 zijn aan de westelijke zijde van het tracé, waar 
verdroging voorspeld wordt, diverse grondwaterwinningen gelegen (voornamelijk 
voor irrigatie van fruitboogaarden). De winning waar de sterkste daling van het 
grondwater verwacht wordt (70 cm) onttrekt freatisch grondwater op een diepte van 
ca. 16 m-mv. De overige winningen situeren zich op een diepte van 7 tot 15 m-mv. 
Ter hoogte van deze winningen wordt een daling van de watertafel van 10 tot 
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20 cm verwacht. Interferentie van de grondwatertafeldaling met deze winningen is 
niet uitgesloten.  

o Voor de overige winningen in de omgeving wordt geen impact verwacht.  

 

 

Figuur 12 Verschilkaart stijghoogte voor het Meccano tracé (uitgedrukt in m; negatieve 
waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) 

 

Uit vergelijking van Figuur 4 (verziltingstoetstand na natuurlijke evolutie over 20 jaar) en Figuur 
13 (verziltingstoestand na 20 jaar bij aanwezigheid van het Meccano tracé) blijkt dat de 
aanwezigheid van het Meccano tracé geen wijziging in de verziltingstoestand op lange termijn 
veroorzaakt. Het Meccano tracé veroorzaakt immers binnen het havengebied slechts beperkte 
wijzigingen in de grondwaterstijghoogte en het grondwaterstromingspatroon, zodanig dat het 
verzoetingsproces van het grondwater binnen de Antwerpse haven nagenoeg ongewijzigd voort 
kan gaan.  
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Figuur 13 Verziltingstoestand na 20 jaar bij aanwezigheid van het Meccano tracé (laag 4, 
uitgedrukt in TDS, in g/l) 

 

5.5.1.4 Effecten van de uitvoeringsvarianten van het Meccano tracé  

Aanvullend op de simulatie van het barrière-effect van de basisuitvoering van het Meccano 
tracé, werd het effect onderzocht van enkele uitvoeringsalternatieven van het Meccano tracé:  

1. Modellering van het Meccano tracé waarbij aansluiting op de A12 gebeurt via 
ondergrondse wegen in plaats van via bruggen (Figuur 14) 

2. Modellering van het Meccano tracé waarbij het tracé loopt via de Polderdijkweg/Hansadok-
Westkaai en met een viaduct ter hoogte van het spoorwegknooppunt aan de Rostockweg 
in plaats van een tunnel (Figuur 15) 

Bij de eerste situatie treden ter hoogte van de aansluiting met de A12 plaatselijk beperkte 
wijzigingen op in grondwaterstand. Het gaat om een beperkt effect. 

In het tweede geval valt het barrière-effect weg ter hoogte van het spoorwegknooppunt aan de 
Rostockweg gezien geen tunnel maar een viaduct voorzien wordt. Wel ontstaat nu een 
beperkte grondwaterstandwijziging ter hoogte van de zone rondom de Hansadok-Westkaai 
door verschuiving van het tracé.  
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Figuur 14 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Meccano tracé 
met aansluiting op de A12 via ondergrondse wegen (uitgedrukt in m; negatieve waarde = 
verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) 

 

 

Figuur 15 Verschilkaart stijghoogte voor de uitvoeringsvariant van het Meccano tracé via 
de Polderdijkweg/Hansadok-Westkaai en met viaduct thv spoorwegknooppunt aan de 
Rostockweg (uitgedrukt in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve waarde 
= verlaging watertafel) 
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5.5.1.5 Effecten van het Oosterweel-Noord tracé 

Figuur 16 toont dat er voor het Oosterweel-Noord tracé ter hoogte van de zone van het 
natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-Annabos, en ter hoogte van het Oosterweelknooppunt 
gelijkaardige effecten op de grondwaterstijghoogte verwacht kunnen worden als voor het 
Oosterweeltracé. Ter hoogte van het Oosterweelknooppunt strekt het barrière-effect zich wel 
minder ver uit in oostelijke richting. In het noordelijk deel van het tracé komen bijkomende 
zones met wijzigingen in grondwaterpeil voor: 

• In de zone waar de Noorderlaan en Oosterweelsesteenweg samenkomen, veroorzaakt de 
tunnel van het Oosterweel-Noord tracé een verdroging aan zuidoostelijke zijde, met 
maximaal 30 cm tot op een afstand van ca. 250 m. Aan de overzijde ontstaat een stijging 
van het grondwaterpeil met maximaal 25 cm. Het effect is beperkt. 

• Ter hoogte van de aansluiting met de A12 ontstaat zeer plaatselijk een 
grondwaterstandwijziging van 50 cm. Ook hier is er geen belangrijke impact.  

 

 

Figuur 16 Verschilkaart stijghoogte voor het Oosterweel-Noord tracé (uitgedrukt in m; 
negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) 

 

Net zoals bij het Oosterweeltracé veroorzaakt het Oosterweel-Noord tracé een vertraging van 
het verzoetingsproces net ten noordwesten van het Oosterweelknooppunt.  
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Figuur 17 Verziltingstoestand na 20 jaar bij aanwezigheid van het Oosterweel-Noord tracé 
(laag 4, uitgedrukt in TDS, in g/l)  

 

5.5.1.6 Effecten van de Centrale tunnel 

In Figuur 18 wordt de diepteligging van de tunnel weergegeven in relatie tot de diepteligging 
van de geologische lagen. Hieruit blijkt dat een groot deel van het tracé volledig in de Boomse 
klei gelegen is en bijgevolg geen barrière-effect zal uitoefenen. Andere delen van het tracé 
liggen te diep om een impact te hebben op de stijghoogte van de watertafel (het watervoerend 
pakket is voldoende dik om geen noemenswaardige barrière te ondervinden door de 
aanwezigheid van de tunnel). Bijgevolg worden er enkel barrière-effecten verwacht aan de 
uiteinden van tunnel, waar het tracé in sleuf bovengronds komt. Hier worden slechts 
grondwaterstandwijzigingen tot maximaal een halve meter gemodelleerd, met geen belangrijke 
impact op vlak van verdroging of opwelling van grondwater.  
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Figuur 18  Indicatief lengteprofiel Centrale tunnel (met zeer sterke hoogteoverdrijving) 

 

 

Figuur 19 Verschilkaart stijghoogte voor de Centrale tunnel (uitgedrukt in m; negatieve 
waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) 
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5.5.1.7 Effecten van de Tunnel naast de Kennedytunnel 

Ter hoogte van de Kennedytunnel komt de Boomse klei zeer oppervlakkig voor (5 tot 10 m-mv). 
Hierdoor treedt slechts een beperkt barrière-effect op, ter hoogte van Linkeroever, waar de 
bestaande sleuf naar de bestaande Kennedytunnel aangepast dient te worden. Lokaal ontstaat 
een beperkte stijging van de watertafel. Door de tweede tunnel ontstaat een zeer lokale 
verlaging tussen de twee keermuren die langs westelijke zijde het barrière-effect creëren. Dit 
laatste effect is beperkt.  

 

 

Figuur 20 Verschilkaart stijghoogte voor de Tunnel naast de Kennedytunnel (uitgedrukt 
in m; negatieve waarde = verhoging watertafel, positieve waarde = verlaging watertafel) 

 

5.5.1.8 Beoordeling van het barrière-effect  

Impact op de grondwaterstijghoogte  

Ten gevolge van het barrière-effect van het Oosterweeltracé en zijn uitvoeringsvarianten wordt 
aan de hand van het grondwatermodel een beperkte vernatting ter hoogte van het Sint-
Annabos voorspeld. Het natuurgebied Blokkersdijk blijft gevrijwaard van enige wijziging in de 
grondwaterstijghoogte. De uitvoeringsvarianten waarbij twee tunnels boven elkaar voorzien 
worden ter hoogte van het Straatsburgdok kunnen ten zuiden van het Straatburgdok opwellend 
grondwater veroorzaken. Het barrière-effect voor de uitvoeringsvarianten met twee 
tunnelkokers boven elkaar t.h.v. het Straatsburgdok wordt als matig negatief beoordeeld. Het 
basisalternatief van het Oosterweeltracé en de derde beschouwde uitvoeringsvariant (zonder 
tunnelkokers op elkaar) hebben een gering negatief barrière-effect.  
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Bij het Meccano tracé en zijn uitvoeringsvarianten wordt op diverse locaties een verhoging van 
het grondwaterpeil voorspeld die opwellend grondwater kan veroorzaken. Ten westen van het 
Meccano tracé, op Linkeroever, komen diverse winningen voor die freatisch grondwater 
onttrekken en waarbij mogelijk interferentie met de voorspelde grondwatertafeldaling kan 
optreden. Het barrière-effect voor het Meccano tracé en zijn uitvoeringsvarianten wordt als 
matig negatief beoordeeld.  

Gezien het zuidelijk gedeelte van het Oosterweel-Noord tracé identiek is aan het 
Oosterweeltracé, worden ter hoogte van de zone van het natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-
Annabos gelijkaardige effecten op de grondwaterstijghoogte verwacht. Langsheen de rest van 
het Oosterweel-Noord tracé worden geen noemenswaardige barrière-effecten verwacht. Het 
effect van het Oosterweel-Noord tracé wordt bijgevolg als gering negatief beoordeeld.  

De Centrale tunnel is voor een groot deel in de Boomse klei gelegen. Andere delen van het 
tracé liggen te diep om een impact te hebben op de stijghoogte van de watertafel. Bijgevolg 
worden enkel barrière-effecten verwacht aan de uiteinden van tunnel. Het barrière-effect wordt 
als verwaarloosbaar beschouwd.  

Ter hoogte van de Tunnel naast de Kennedytunnel komt de Boomse klei zeer oppervlakkig 
voor. Hierdoor treedt slechts een beperkt barrière-effect op, ter hoogte van Linkeroever. Het 
effect is verwaarloosbaar.  

Er wordt geen cumulatief barrière-effect op de grondwaterstijghoogte verwacht door combinatie 
met een van de ontwikkelingsscenario’s.  

Impact op de verziltingstoestand  

Geen van de alternatieven veroorzaakt een verplaatsing van brak grondwater naar locaties 
waar op heden enkel zoet grondwater aanwezig is. Bijgevolg is er geen sprake van significant 
negatieve effecten.  

Het Oosterweeltracé en het Oosterweel-Noord tracé veroorzaken plaatselijk (net ten 
noordwesten van het Oosterweelknooppunt) op lange termijn een vertraging van het 
verzoetingsproces dat zich afspeelt in de Antwerpse haven. Het effect wordt als gering negatief 
beschouwd. 

Het Meccano tracé heeft geen impact op de lange termijn verziltingstoestand. Het barrière-
effect is afwezig. Voor de Centrale tunnel en de Tunnel naast de Kennedytunnel is er 
eveneens geen impact op de verziltingstoestand gezien deze alternatieven buiten het verzilt 
havengebied gelegen zijn, en gezien zij ook geen verplaatsing van brak grondwater zullen 
veroorzaken. 

Er wordt geen cumulatief barrière-effect op de verziltingstoestand van het grondwater verwacht 
door combinatie met een van de ontwikkelingsscenario’s.  

5.5.1.9 Ontwikkelingsscenario’s 

Voor de ontwikkelingsscenario’s ‘verbinding Kallo-Haasdonk’ en ‘R1 als SRW/DRW’ vinden 
enkel ingrepen plaats resp. op het niveau van het bestaand maaiveld of de bestaande (onder 
maaiveld gelegen) wegenis, zonder mogelijke bijkomende barrière-effecten. Deze scenario’s 
worden bijgevolg niet verder beschouwd.  

De A102 en R11bis worden volgens de huidige plannen grotendeels ondergronds (C&C tunnel) 
voorzien. Om het mogelijke voorkomen van cumulatieve effecten na te gaan, werd een 
combinatie gesimuleerd van het ontwikkelingsscenario A102/R11bis met het worst case 
tracéalternatief dat het dichtst bij de A102/R11bis gelegen is, met name de uitvoeringsvariant 
van het Oosterweeltracé waarbij de tunnels ter hoogte van het Straatsburgdok boven elkaar 
gelegen zijn en een tunnel voorzien wordt onder het Albertkanaal. Deze simulatie wijst uit dat 
het barrière-effect van beide tracés samen geen additioneel (cumulatief) barrière-effect 
veroorzaakt; er treedt geen bijkomende verdroging of vernatting op. Ook inzake verziltings-
toestand treden geen cumulatieve effecten op tussen Oosterweel en A102/R11bis. Dit geldt dus 
a fortiori ook voor de combinaties met de andere tracéalternatieven. 
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5.5.2 Wijziging in grondwaterkwantiteit 

Wijzigingen in grondwaterkwantiteit kunnen optreden door plaatsing van bronbemalingen en 
door de toename in verharding ten gevolge waarvan de infiltratiecapaciteit wijzigt.  

Bij de toepassing van bemalingen tijdens de constructiefase zal steeds gebruik gemaakt 
worden van damwanden, zodanig dat de invloedsfeer van de bemalingen zeer beperkt zal 
blijven. De damwanden kunnen tot op de zeer slechte doorlatende Booms klei geankerd 
worden. Voor de constructiefase werd het gesteld dat gewerkt wordt binnen een volledig 
gesloten bouwkuip.  Bemalingen tijdens de exploitatiefase ter hoogte van tunnels worden niet 
nodig geacht. Bijgevolg worden er geen belangrijke wijzigingen in grondwaterkwantiteit 
verwacht ten gevolge van bemaling. 

Bij de aanleg van een nieuwe weg treedt een toename op van de verharde oppervlakte. Bij de 
effectbespreking voor bodem werd besloten dat de gereduceerde infiltratiecapaciteit bij de 
diverse tracéalternatieven beperkt zal blijven (verwaarloosbaar effect). 

5.5.3 Wijziging in grondwaterkwaliteit 

De wijziging in grondwaterkwaliteit hangt nauw samen met het voorkomen en het ontstaan van 
bodemverontreiniging. De afstroming en verwaaiing van wegwater wordt aangeduid als oorzaak 
van de aantasting van de bodem- en grondwaterkwaliteit. Het verkeer zelf (uitlaatgassen, roet, 
minerale olie) en de corrosie van vangrails (zink) zijn voorbeelden van diffuse bronnen van 
verontreiniging. Andere diffuse bronnen die bodem en grondwater bij wegen belasten zijn: 
slijtage van autobanden (koper en zink), lekkage van olie (zware metalen en organische 
koolstof), wegslijtage (teerachtige stoffen zoals PAK) en gladheidsbestrijding (wegenzout).  

Bij de bespreking van de aantasting van de bodemkwaliteit werd reeds vermeld dat deze vorm 
van grondwaterverontreiniging enkel relevant is voor tracégedeelten die op maaiveldniveau 
gesitueerd zijn. Gezien bij geen van de alternatieven grote tracégedeelten op maaiveldniveau 
voorzien worden, is dit effect op plan-MER niveau verwaarloosbaar.  



 

     

 

  
Plan-MER Oosterweelverbinding – Deelrapport 5: Discipline bodem en grondwater 48 van 51 

5.6 Conclusies en milderende maatregelen 

Bodeminname en wijziging bodemgebruik – Van zodra bodeminname optreedt, wordt tot een 
negatief effect besloten. Gezien er evenwel bij geen enkel alternatief bodems doorsneden 
worden met een bijzondere wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde, is er nergens 
sprake van significant negatieve effecten.  

Wanneer voornamelijk reeds antropogeen verstoorde gronden in beslag genomen worden, 
en/of waarbij het tracé grotendeels ondergronds gesitueerd is, wordt besloten tot een gering 
negatief effect. Dit is het geval voor het Oosterweeltracé, het Oosterweel-Noord tracé, de 
Centrale tunnel en de Tunnel naast de Kennedytunnel. Voor het Meccano tracé wordt 
bodeminname en wijziging in bodemgebruik als een matig negatief effect beschouwd. 

Wijziging bodemprofiel en grondverzet – De meeste alternatieven (inclusief uitvoerings-
varianten) situeren zich ter hoogte van gronden die niet gevoelig zijn voor profielverstoring 
(gronden die reeds antropogeen verstoord zijn). Enkel ter hoogte van delen van het Meccano 
tracé komen ook gronden voor die matig gevoelig tot gevoelig zijn voor profielverstoring. Voor 
het Meccano tracé wordt de wijziging van het bodemprofiel als een gering negatief effect 
beschouwd. Het effect is verwaarloosbaar voor de overige alternatieven.  

Op basis van de ingeschatte bruto hoeveelheid grondverzet nodig voor de aanleg van de 
diverse tracéalternatieven, scoren het Oosterweeltracé, het Meccano tracé en het Oosterweel-
Noord tracé beduidend slechter dan de overige alternatieven (meer en langere tunnelelementen 
en sleuven). Hierbij dient wel vermeld te worden dat ten minste een deel van de uitgegraven 
bodem hergebruikt zal kunnen worden voor het herstorten bij de cut & cover en afgezonken 
tunnels.  

Bij alle alternatieven dient gestreefd te worden naar maximale aanwending van de uitgegraven 
grond binnen het plangebied op plaatsen waar ophogingen nodig zijn in functie van het 
plan/project (indien dit bodemtechnisch en op kwalitatief vlak mogelijk is). Daarnaast is het 
aangewezen om opportuniteiten te onderzoeken voor gebruik van uitgegraven bodem als 
secundaire grondstof.  

Uitgravingen dienen steeds plaats te vinden conform de vigerende wetgeving (VLAREBO). 
Wanneer aan de randvoorwaarden voor grondverzet voldaan wordt, kan aangenomen worden 
dat er ten gevolge van het grondverzet geen verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden, 
met mogelijke impact op de aanwezige fauna en flora.  

Structuurwijziging – Op basis van de bodemkaart situeren alle tracé-alternatieven behalve het 
Meccano-tracé zich ter hoogte van reeds verstoorde bodem, waarbij structuurwijziging niet 
relevant is. Structuurwijziging wordt voor deze alternatieven als verwaarloosbaar beschouwd.  

Het deel van het Meccano tracé gelegen op rechteroever, situeert zich eveneens ter hoogte van 
reeds sterk verstoorde gronden. Op Linkeroever worden langsheen het tracé zowel droge als 
natte zand(leem)bodems aangetroffen (weinig tot matig gevoelig voor verdichting). Lokaal 
worden ook natte kleibodems aangetroffen (gevoelig voor verdichting). Gezien slechts een 
minderheid van de gronden langsheen het tracé gevoelig zijn voor verdichting, wordt dit effect 
voor het Meccano-tracé als gering negatief beoordeeld.  

Wijziging bodemstabiliteit – Algemeen wordt besloten dat wijziging van de bodemstabiliteit 
binnen het plangebied een eerder verwaarloosbaar effect is. Waar polderklei voorkomt en hoge 
belasting van de bodem zal plaatsvinden, is het aangewezen om voorafgaand aan de werken 
de stabiliteit van de bodem te onderzoeken (aan de hand van sonderingen) en de aanleg en 
opbouw van de weg af te stemmen op deze resultaten. Wanneer hiermee rekening gehouden 
wordt, wordt het effect van wijziging van de bodemstabiliteit in deze zones als gering negatief 
beoordeeld. Geen van de tracéalternatieven houden in het bijzonder een hoger risico in naar 
bodemzettingen.  

Beïnvloeding bodem- en grondwaterkwaliteit – Aantasting van de bodem- en grondwater-
kwaliteit tijdens de aanlegfase wordt als verwaarloosbaar beoordeeld. Er bestaat geen 
onderscheid in effecten tussen de diverse alternatieven en varianten. Het volgen van de 
wettelijke bepalingen met betrekking tot het optreden bij calamiteiten en bij het grondverzet is 
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vanzelfsprekend een geldende randvoorwaarde die van toepassing is bij alle alternatieven en 
varianten.  

Wanneer de weg in gebruik is, kan bodem- en grondwaterverontreiniging optreden ten gevolge 
van de afstroming van verontreinigd wegwater. Dergelijke vorm van verontreiniging is relevant 
voor tracégedeelten die op maaiveldniveau gesitueerd zijn. Gezien bij geen van de alterna-
tieven grote tracégedeelten op maaiveldniveau voorzien worden, is dit effect verwaarloosbaar.  

Erosie – Het effect van erosie wordt in kader van voorliggend plan-MER als verwaarloosbaar 
beschouwd. Er bestaat geen onderscheid in effecten tussen de diverse alternatieven en 
varianten. 

Wijziging bodemvochtregime en grondwaterkwantiteit – Er worden geen belangrijke wijzigingen 
in bodemvochtregime en grondwaterkwantiteit verwacht ten gevolge van bemaling.  

Veel tracéalternatieven bouwen deels verder op reeds bestaande weginfrastructuur of worden 
deels voorzien ter hoogte van reeds verharde terreinen. Tunnelelementen hebben bovendien 
ook geen effect op het bodemvochtregime aan de oppervlakte. Bijgevolg zal het effect van 
verdroging ten gevolge van de toename aan verharde oppervlakte beperkt zijn (verwaarloos-
baar effect). Wel worden enkele aandachtzones voor verdroging aangeduid.  

Bij het Oosterweel tracé en het Oosterweel-Noord tracé is een aandachtzone het gebied ter 
hoogte van het natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-Annabos. Bovendien dient rekening 
gehouden te worden met mogelijke cumulatieve verdrogingseffecten door toedoen van het 
barrière-effect (van de aanwezigheid van de tunnels en sleuven op de grondwatertafel) samen 
met de toename aan verharde oppervlakte. De cumulatieve verdroging ten gevolge van het 
barrière-effect en de toename aan verharde oppervlakte wordt voor deze aandachtzone als 
matig negatief beoordeeld. Dit negatief effect is beperkt tot de directe omgeving van het tracé 
en reikt niet tot in (de verdrogingsgevoelige delen van) het natuurgebied Blokkersdijk. 

Bij het gedeelte van het Meccano tracé gesitueerd ten zuiden van de E34 zijn die zones van 
belang waar het tracé in sleuf of op maaiveldniveau diverse akker- en weilanden kruist. Deze 
aandachtzones zijn evenwel minder droogtegevoelig dan het gebied ter hoogte van het 
natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-Annabos. Het verdrogingseffect ten gevolge van de 
toename aan verharde oppervlakte wordt voor de aandachtzones langsheen het Meccanotracé 
als gering negatief beschouwd.  

Wijziging in hydrogeologische opbouw en hydraulische parameters – Impact op grondwater-
stijghoogte – Ten gevolge van het barrière-effect van het Oosterweeltracé en zijn uitvoerings-
varianten wordt aan de hand van het grondwatermodel een beperkte vernatting ter hoogte van 
het Sint-Annabos voorspeld. Het natuurgebied Blokkersdijk blijft gevrijwaard van enige wijziging 
in de grondwaterstijghoogte t.g.v. het barrière-effect. De uitvoeringsvarianten waarbij twee 
tunnels boven elkaar voorzien worden ter hoogte van het Straatsburgdok kunnen ten zuiden 
van het Straatburgdok opwellend grondwater veroorzaken. Het barrière-effect voor de 
uitvoerings-varianten met twee tunnelkokers boven elkaar t.h.v. het Straatsburgdok wordt als 
matig negatief beoordeeld. Het basisalternatief van het Oosterweeltracé en de derde 
beschouwde uitvoeringsvariant (zonder tunnelkokers op elkaar) hebben een gering negatief 
barrière-effect.  

Bij het Meccano tracé en zijn uitvoeringsvarianten wordt op diverse locaties een verhoging van 
het grondwaterpeil voorspeld die opwellend grondwater kan veroorzaken. Ten westen van het 
Meccano tracé, op Linkeroever, komen diverse winningen voor die freatisch grondwater 
onttrekken en waarbij mogelijk interferentie met de voorspelde grondwatertafeldaling kan 
optreden. Het barrière-effect voor het Meccano tracé en zijn uitvoeringsvarianten wordt als 
matig negatief beoordeeld.  

Gezien het zuidelijk gedeelte van het Oosterweel-Noord tracé identiek is aan het 
Oosterweeltracé, worden ter hoogte van de zone van het natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-
Annabos gelijkaardige effecten op de grondwaterstijghoogte verwacht. Langsheen de rest van 
het Oosterweel-Noord tracé worden geen noemenswaardige barrière-effecten verwacht. Het 
effect van het Oosterweel-Noord tracé wordt bijgevolg als gering negatief beoordeeld.  

De Centrale tunnel is voor een groot deel in de Boomse klei gelegen. Andere delen van het 
tracé liggen te diep om een impact te hebben op de stijghoogte van de watertafel. Bijgevolg 
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worden enkel barrière-effecten verwacht aan de uiteinden van tunnel. Het barrière-effect wordt 
als verwaarloosbaar beschouwd.  

Ter hoogte van de Tunnel naast de Kennedytunnel komt de Boomse klei zeer oppervlakkig 
voor. Hierdoor treedt slechts een beperkt barrière-effect op, ter hoogte van Linkeroever. Het 
effect is verwaarloosbaar.  

Op locaties waar ten gevolge van het barrière-effect opwellend grondwater kan ontstaan binnen 
landbouwgebied – enkel mogelijk bij het Meccanotracé – dient nagegaan te worden of de 
huidige capaciteit van de aanwezige grachten volstaat om het bijkomende overtollige 
grondwater in voldoende mate draineren. Eventueel dienen aan de randen van enkele gronden 
bijkomende grachten gegraven te worden ten behoeve van de drainage. Ter hoogte van 
stedelijke en industriële locaties waar opwellend grondwater kan optreden, dient bij het ontwerp 
voldoende aandacht geschonken worden aan het voorzien van drainerende infrastructuur.  

Interferentie van grondwatertafeldaling ten gevolge van het barrière-effect met de aanwezige 
grondwaterwinningen is bij het Meccanotracé niet uitgesloten.  

Wijziging in hydrogeologische opbouw en hydraulische parameters – Impact op de 
verziltingstoestand 

Geen van de alternatieven veroorzaakt een verplaatsing van brak grondwater naar locaties 
waar op heden enkel zoet grondwater aanwezig is. Bijgevolg is er geen sprake van significant 
negatieve effecten. Het Oosterweeltracé en het Oosterweel-Noord tracé veroorzaken plaatselijk 
(net ten noordwesten van het Oosterweelknooppunt) op lange termijn een vertraging van het 
verzoetingsproces dat zich afspeelt in de Antwerpse haven. Het effect wordt als gering negatief 
beschouwd. Het Meccano tracé heeft geen impact op de lange termijn verziltingstoestand. Het 
barrière-effect is afwezig. Voor de Centrale tunnel en de Tunnel naast de Kennedytunnel is er 
eveneens geen impact op de verziltingstoestand gezien deze alternatieven buiten het verzilt 
havengebied gelegen zijn, en gezien zij ook geen verplaatsing van brak grondwater zullen 
veroorzaken. 

 

De milderende maatregelen worden hieronder samengevat: 

Algemeen 

Negatief effect/aandachtspunt Maatregelen Door-

vertaling 

Uitvoering en verwerking 
grondverzet 

• Hergebruik binnen projectzone van uitgegraven 
grond voor zover de grondkwaliteit dit toelaat 

• Maximaal hergebruik uitgegraven grond als 
secundaire grondstof 

• Uitgravingen conform VLAREBO om bodem- 
en grondwaterverontreiniging tegen te gaan 

Project-
niveau 

Alternatief ‘Meccano’ 

Negatief effect/aandachtspunt Maatregelen Door-
vertaling 

Plaatselijk opwellend grondwater op 
landbouwgrond op/nabij het tracé 

Garanderen voldoende drainerende werking 
landbouwgrond 

Project-
niveau 
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Tabel 4  Overzicht effectbeoordelingsscores voor bodem en grondwater 
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Oosterweel (basisvariant) -1 0 -2 0 0 0 0 -2 -1 

- variant tunnels boven elkaar -1 0 -2 0 0 0 0 -2 -2 

- variant gesplitst knooppunt Schijnpoort -1 0 -2 0 0 0 0 -2 -1 

Meccano (basisvariant) -2 -1 -2 -1 0 0 0 -1 -2 

- variant viaduct vanaf Rostockweg -2 -1 -2 -1 0 0 0 -1 -2 

- variant tracé via Polderdijkweg -2 -1 -2 -1 0 0 0 -1 -2 

- variant met knooppunt Scheldelaan -2 -1 -2 -1 0 0 0 -1 -2 

- variant met  aansluiting op E17 tussen 

gevangenis en bedrijventerrein 

-2 -1 -2 -1 0 0 0 -1 -2 

Oosterweel-Noord -1 0 -2 0 0 0 0 -2 -1 

Centrale tunnel -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 

2de Kennedtytunnel -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 
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Di Formatie van Diest (Boven Mioceen)

Bc Formatie van Berchem (Onder tot Midden Mioceen)
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  BmPu Lid van Putte
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  BmBw Lid van Belsele-Waas
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Bijlage 1  Waterwinningen  

 
Waterwinning 
nummer 

Gemiddeld 
dagdebiet (m³/dag) 

Gemiddeld 
jaardebiet (m³/jaar) 

Diepte (m-mv) HCOV 
code 

Model-
laag 

ANT-gw2_4654 12,3 4500 - 100 1 

ANT_gw2-4829vl 5,5 2000 - 100 1 

ANT-355_GW1_vl 8,2 3000 1,5 100 1 

OVL-GW2627 1,4 520 6 100 1 

OVL-2626 0,3 100 10 100 1 

OVL-3260 0,7 240 6 100 1 

OVL-3258 0,4 150 6,5 100 1 

OVL-70146 1,9 700 6 100 1 

OVL-79905 2,7 1000 12 100 1 

OVL-80541 3,3 1200 4 100 1 

OVL-GW2737 0,1 50 3 100 1 

OVL-74590 3,5 1265 9 100 1 

70732 8,2 2980 17 100 1 

OVL-82567 0,8 300 8 100 1 

OVL-82643 1,2 450 4 100 1 

ANT-gw2_2442 2,7 1000 9 160 1 

ANT-gw2_2441 0,5 168 9 160 1 

ANT-gw2_2233 0,8 300 12 160 1 

ANT-gw2_2235 2,6 960 7,5 160 1 

ANT-gw2_2234 2,2 800 9 160 1 

ANT-gw2_2590 2,6 960 16 160 1 

ANT-gw2_3576 2,3 847 5 160 1 

ANT-gw2_3071 1,0 366 7 160 1 

OVL-GW2698 0,2 70 15 160 1 

OVL-GW2703 20,0 7300 3 160 1 

OVL-80731 4,5 1629 4 160 1 

ANT-Z1004266 24,0 8760 4,5 160 1 

ANT-gw1_438 662,5 241820 17,5 160 3 

ANT-VA_2496 17,1 6250 27 200 3 

ANT-gw2_1651 16,4 6000 9 200 3 

ANT-gw2_2127 1,4 500 9 200 3 

OVL-4820 4,4 1600 9 200 3 

ovl-80719 8,2 3000 10 200 3 

OVL-3261 2,1 750 8 200 3 

OVL-3932 3,8 1400 15 200 3 

OVL-3643 1,4 500 12 200 3 

OVL-3642 54,0 19710 17 200 3 



OVL-4486 2,7 1000 10 200 3 

OVL-4472 82,2 30000 15 200 3 

OVL-4737 5,5 2000 15 200 3 

OVL-4201 1,4 500 14 200 3 

OVL-4733 6,8 2500 18 200 3 

OVL-4730 1,9 700 18 200 3 

OVL-82645 1,4 499 12 200 3 

ovl-72293 13,7 5000 15 200 3 

OVL-4822 0,8 300 16 200 3 

OVL-4848 0,8 300 5 200 3 

OVL-81865 1,3 463 7 200 3 

OVL-5011 1,4 500 12 200 3 

OVL-5051 0,7 250 7 200 3 

OVL-5051_B 0,7 250 7 200 3 

ovl-71224 5,5 2000 11,5 200 3 

OVL-4972 8,2 3000 16 200 3 

OVL-5055 0,8 310 11 200 3 

OVL-5053 0,8 310 11 200 3 

OVL-5048 0,4 130 10 200 3 

OVL-5052 1,8 650 18 200 3 

OVL-5186 3,3 1200 10 200 3 

OVL-5190 0,3 100 10 200 3 

OVL-GW5325 0,3 100 13 200 3 

OVL-GW5329 1,4 500 6 200 3 

OVL-GW5327 1,4 500 12 200 3 

OVL-GW5328 0,4 150 11 200 3 

ovl-74689 5,5 2000 7 200 3 

OVL-79940 4,9 1800 25 200 3 

OVL-6944 2,1 750 4 200 3 

OVL-6933 13,7 5000 4 200 3 

OVL-4818 1,2 450 17 200 3 

OVL-7024 1,6 600 4 200 3 

OVL-20062 41,1 15000 12 200 3 

ANT-gw2_4662 5,5 2000 20 200 3 

ovl-75983 19,2 7000 10 200 3 

OVL-83368 4,4 1600 6 200 3 

OVL-GW5326 0,4 150 12 200 3 

OVL-5013 1,4 500 12 200 3 

OVL-5070 0,1 40 11 200 3 

OVL-7025 4,1 1500 12 200 3 

OVL-6917 0,2 90 14 200 3 



OVL-82361 4,7 1732 15 200 3 

OVL-4491 1,2 450 6,5 200 3 

OVL-5063 0,5 200 11 200 3 

OVL-5185 2,1 768 12 200 3 

OVL-82755 11,0 4000 10 200 3 

ANT-gw2_3752 17,1 6250 27 200 3 

ANT-gw2_2128 1,4 500 9.00 200 3 

ANT-gw2_2456 1,6 600 12 200 3 

OVL-4974 8,2 3000 8 200 3 

OVL-5056 0,3 110 11 200 3 

ovl-74531 3,3 1200 15 200 3 

ANT-gw2_3521 2,4 872 4.00 200 3 

OVL-5060 4,1 1500 18 200 3 

OVL-5062 2,2 800 9 200 3 

OVL-7017 2,1 767 5 200 3 

ANT-gw2_4491 7,6 2770 25 200 3 

OVL-81306 7,8 2830 18 200 3 

OVL-82140 6,8 2500 6 200 3 

OVL-82355 6,8 2500 15 200 3 

OVL-82490 9,4 3420 7,5 200 3 

OVL-82751 11,0 4000 10 200 3 

OVL-82991 1,2 450 3 200 3 

ANT-gw2-ZN027 4,7 1700  200 3 

OVL-83211 8,2 3000 13 200 3 

ANT-gw2_1395 15,9 5800 40 250 3 

ANT-gw2_3959 5,5 2000 60 250 3 

ANT-gw2_4623 9,6 3500 20 250 3 

WAT_A_GW1_397_VL 68,5 25000 35 250 3 

ANT-7_GW1 109,6 40000 40 250 3 

ANT-GW2_1128a 5,5 2000 40 250 3 

ant-GW2_4602 12,3 4500 18 250 3 

ANT-gw2_1070 9,6 3500 30 250 3 

ANT-gw2_1617 0,5 200 30 250 3 

ANT-gw2_1168 4,3 1584 35 250 3 

ANT-gw2_1493 2,7 1000 16 250 3 

ANT-gw2_1524 2,7 1000 20 250 3 

ANT-gw2_1492 16,4 6000 38 250 3 

ANT-gw2_1287 1,6 600 18 250 3 

ANT-gw2_1689 62,5 22800 39 250 3 

ant-gw2-4695 21,9 8000 40 250 3 

ant-gw1-2371 43,8 16000 32 250 3 



ANT-gw2_3895 21,9 8000 32 250 3 

ANT-gw2_2512 0,5 180 12 250 3 

ANT-gw2_2002 1,3 481 10 250 3 

ANT-gw2_1655 4,1 1500 65 250 3 

ANT-gw2_2018 2,2 820 70 250 3 

ANT-gw2_30 17,8 6500 50 250 3 

ANT-gw2_3684 13,7 5000 66,5 250 3 

ANT-gw2_3800 11,0 4000 60 250 3 

ANT-gw2_559 2,5 900 50 250 3 

ANT_gw2-4028 32,9 12000 35 250 3 

ANT-gw2_4467 28,8 10500 40 250 3 

ANT-gw1_890 739,7 270000 43 250 3 

ANT-gw1_721 82,2 30000 40 250 3 

ANT-gw2_4515 70,1 25600 46 250 3 

OVL-81590 6,0 2200 15 250 3 

ANT-gw1_759 0,8 300 50 250 3 

ANT-gw2_2261 1,4 500 27 250 3 

ANT-gw2_2287 6,8 2496 21 250 3 

ANT-gw2_421 1,9 700 70 250 3 

ANT-gw2_4534 13,7 5000 30 250 3 

ANT-gw2_1953 1,1 400 20 250 3 

ANT-gw2_3621 2,2 800 40 250 3 

ANT-gw2_1844 5,5 2000 29 250 3 

OVL-81510 13,0 4736 10 250 3 

ANT-gw2_2574 10,4 3800 21 250 3 

OVL-81559 3,3 1200 5 250 3 

OVL-81000 6,8 2500 11 250 3 

ANT_gw1-900 34,4 12562 40 250 3 

ANT-gw2_1936 64,0 23360 36 254 3 

ANT_gw2-5865 2,7 1000 26 254 3 

ANT-gw2_3059 80,8 29500 35 254 3 

ANT_gw1-2913 246,6 90000 36 254 3 

ANT_gw1-2517vl 1643,8 600000 40 254 3 

ANT-gw1_462 4,1 1500 50 254 3 

ANT_gw1-3033 18,6 6800 33 254 3 

ANT_gw1-2634 43,2 15750 46 254 3 

ANT_gw1-2382vl 14,6 5320 30 254 3 

ANT-gw2_4246 4,1 1500 -1 254 3 

ANT-gw2_1425 27,4 10000 52 254 3 

ANT_gw2-5411vl 13,7 5000 42 254 3 

ANT-gw1_1354vl 28,3 10320 32 254 3 



ant-gw2-4696 6,2 2250 45 254 3 

ANT-gw2_4257 7,2 2640 30 254 3 

ANT_gw1-3091 16,7 6100 30 254 3 

ant-gw1-1594 43,8 16000 44 254 3 

gw1-1838vl 31,5 11500 35 254 3 

gw1-1690vl 41,1 15000 30 254 3 

ANT_gw2-5765 24,7 9000 25 254 3 

 



Bijlage 2  Figuren verzilting   
 

Een huidig beeld van de verziltingstoestand ter hoogte van linker- en rechterscheldeoever wordt 
gegeven in volgende studies:  

• Het rapport ‘Ontwikkeling van een numeriek modelinstrument voor de waterhuishouding op de 
Linkerscheldeoever - Fase 1 Basisgegevens en conceptueel model’, d.d. mei 2011, 
uitgevoerd door Antea Belgium nv, in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang; 

• Gegevens van de vervolgstudie van voorgenoemde studie (fase 2), die momenteel uitgevoerd 
wordt door UGent en IMDC, eveneens in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang; 

• Het rapport ‘Onderzoek over de toepassing van het hemelwaterbesluit in het Antwerps 
havengebied op de rechteroever, in het bijzonder de mogelijke rol van infiltratie in het 
tegengaan van de verzilting van het grondwater (K2205) - Deelrapport Post 2 - Meerwaarde 
van infiltratie’, d.d. januari 2012, uitgevoerd door IMDC, in opdracht  van Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen - Dienst Infrastructuur & Milieu - Afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. 

 

De verziltingstoestand op rechterscheldeoever wordt gegeven in de studie van IMDC (2012). De 
grenzen van het studiegebied voor het planMER van de Oosterweelverbinding worden op deze 
figuren in groen aangeduid. Een bespreking van deze figuren wordt weergegeven in het hoofdstuk 
Bodem en Grondwater. 

 

 

Figuur 1  Gemiddelde zoetwaterstijghoogte (witte contourlijnen in m TAW) en zoutwater-
percentage van laag 2 (0 tot -5 m TAW) (kleurenschaal van 0 tot 40 percent) in ca. 2011 op 
rechterscheldeoever (X- en Y coördinaten in m) (IMDC, 2012) 



 

Figuur 2  Gemiddelde zoetwaterstijghoogte (witte contourlijnen in m TAW) en zoutwater-
percentage van laag 5 (-15 tot -20 m TAW) (kleurenschaal van 0 tot 40 percent) in ca. 2011 op 
rechterscheldeoever (X- en Y coördinaten in m) (IMDC, 2012) 

 

 

Figuur 3  Gemiddelde zoetwaterstijghoogte (witte contourlijnen in m TAW) en zoutwater-
percentage van laag 8 (-30 tot -35 m TAW) (kleurenschaal van 0 tot 40 percent) in ca. 2011 op 
rechterscheldeoever (X- en Y coördinaten in m) (IMDC, 2012) 



 

Figuur 4  Gemiddelde zoetwaterstijghoogte (witte contourlijnen in m TAW) en zoutwater-
percentage van laag 10 (-40 tot -45 m TAW) (kleurenschaal van 0 tot 40 percent) in ca. 2011 op 
rechterscheldeoever (X- en Y coördinaten in m) (IMDC, 2012) 

 

 

Figuur 5  Gemiddelde zoetwaterstijghoogte (witte contourlijnen in m TAW) en zoutwater-
percentage van laag 5 (-15 tot -20 m TAW) (kleurenschaal van 0 tot 40 percent) in ca. 1971 op 
rechterscheldeoever (X- en Y coördinaten in m) (IMDC, 2012) 

 



De verziltingstoestand op linkerscheldeoever wordt gegeven in de studie van UGent en IMDC (in 
uitvoering). De grenzen van het studiegebied voor het planMER van de Oosterweelverbinding worden 
op deze figuren in groen aangeduid. Een bespreking van deze figuren wordt weergegeven in het 
hoofdstuk Bodem en Grondwater. 

 

 

Figuur 6  Gemiddelde zoetwaterstijghoogte (witte contourlijnen in m TAW) en zoutwater-
percentage van laag 2 (kleurenschaal van 0 tot 40 percent) in 2010 op linkerscheldeoever (X- en 
Y coördinaten in m) (UGent en IMDC, in uitvoering) 

 

 

Figuur 7  Gemiddelde zoetwaterstijghoogte (witte contourlijnen in m TAW) en zoutwater-
percentage van laag 6 (kleurenschaal van 0 tot 40 percent) in 2010 op linkerscheldeoever (X- en 
Y coördinaten in m) (UGent en IMDC, in uitvoering)  

 



Bijlage 3  Gevoeligheidsanalyse  

 

Het doel van de gevoeligheidsanalyse is het bepalen van de meeste gevoelige modelparameters. Een 
wijziging van deze parameters veroorzaakt de meeste afwijkingen van de modeloutput, zijnde de 
grondwaterstijghoogten. De gevoeligheid van de horizontale doorlatendheid en de verticale 
anisotropie (Kh/Kv) voor de modellagen werd nagegaan. De resultaten van de gevoeligheidsanalyse 
zijn in Tabel 1 weergegeven. 

 

Tabel 1  Resultaten van de gevoeligheidsanalyse 

Modellaag Horizontale doorlatendheid Verticale anisotropie 

Quartair zand 0.075 0.118 

Aanvullaag boven polderafzetting 0.132 0.087 

Polderafzetting 0.165 0.170 

Kleiige top van Lillo 0.062 0.123 

Tertiair zand 0.229 0.076 

 

Uit de resultaten blijkt het dat het tertiaire zand, de polderafzetting en de aanvul laag de belangrijkste 
parameter van de horizontale doorlatendheid zijn. Wat de verticale anisotropie betreft zijn de 
polderafzetting en de kleiige top van Lillo de meeste bepalend. 

 

Modelcalibratie 

De modelcalibratie werd met het rekenproces PEST (Parameter Estimation) uitgevoerd. PEST werkt 
onafhankelijk van het MODFLOW-model. In het calibratieproces voert PEST MODFLOW-simulaties uit 
en analyseert de resultaten van die simulaties, hoofdzakelijk met betrekking tot afwijkingen tussen 
gemeten en berekende grondwaterstijghoogten. De output van de simulaties leidt tot nieuwe input 
voor de volgende simulaties. Aan de hand van verschillende vrije modelparameters wordt er door 
PEST geprobeerd om de afwijking tussen opgemeten en berekende grondwater te minimaliseren. 

Het calibratieproces kan uitgaan van homogene zoneparameters of pilootpunten. Als een 
modelparameter als homogeen gedefinieerd is, impliceert het dat de parameter gelijk over een gebied 
toegepast is. Daar tegenover laat het gebruik van pilootpunten een variatie toe van de 
modelparameter binnen een bepaald gebied of bepaalde laag. Parameter optimalisatie wordt hier 
bereikt door interpolatie rond een aantal vast gekozen punten. Het voordeel hiervan is dat ver 
doorgevoerde optimalisaties kunnen doorgevoerd worden, maar met risico dat de toegepaste waarden 
volledig losgekoppeld worden van de fysische realiteit. 

Voor de modelcalibratie werd er gekozen om de parameters te optimaliseren, nl. de horizontale 
doorlatendheid en de verticale anisotropie (Kh/Kv) van alle lagen aan de hand van homogene 
zoneparameters. De bepaling van de zoneparameters werd bepaald in functie van de 
hydrogeologische eenheden (HCOV codering): polderafzetting, quartair zand, kleiige top van de 
formatie van Lillo en het tertiaire zand. 

De onderstaande Tabel 2 geeft weer enerzijds de interval waarin PEST de parameters voor de 
optimalisatie kan laten variëren en anderzijds de finale resultaat van de calibratie. De resultaten vallen 
binnen de intervallen die in het rapport Central Kempisch Systeem1 weergegeven zijn. 

 

                                                      
1
 AMINAL, afdeling Water, Ontwikkeling van regionale modellen ten behoeve van het Vlaams Grondwater Model (VGM) in 

GMS/MODFLOW - Perceel 1: Het Centraal Kempisch model - Deelrapport 1: Basisgegevens en conceptueel model, 2004 



Tabel 2  Resutaat van de calibratie: finale horizontale doorlatenheden (Kh [m/d]) en verticale 
anisotropie (Kh/Kv) 

Parameter Calibratie interval Resultaat 

Kh Quartair zand 1 - 5 1.0 

Kh aanvul laag 1 – 5 5.0 

Kh Polderafzetting 0.01 – 1 0.01 

Kh Kleiige top Lillo 0.1 – 1 0.166 

Kh Tertiair zand 1 – 10 10.0 

Kh/Kv Quartair zand 5 – 7 7.0 

Kh/Kv aanvul laag 5 - 7 5.0 

Kh/Kv Polderafzetting 5 - 7 7.0 

Kh/Kv Kleiige top Lillo 7 - 20 11.0 

Kh/Kv Tertiair zand 10 - 20 10.0 

 

 

Figuur 1  Resultaat van de calibratie: vergelijking tussen de opgemeten en berekende 
grondwaterstand  


