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• Voorafgaand traject

• 28 juni 2019 (publicatie in staatsblad 19/7/2019):  het GRUP 
“spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te 
Ekeren” definitief hersteld

• Aanmelding van het project MER werd op 08/02/2019 door 
team MER goedgekeurd.

Stand van zaken in de procedure



• Huidige procedure

• 27 november 2019:  omgevingsvergunningsaanvraag (incl
project MER) ingediend digitaal via het omgevingsloket bij de 
Vlaamse overheid

• 15 januari 2020: bijkomende informatie aangeleverd

• 23 januari 2020: ontvankelijk en volledig verklaard

• 23 januari 2020: vraag van de Vlaamse overheid aan de Stad 
Antwerpen om een openbaar onderzoek te organiseren

3

Stand van zaken in de procedure



• 2 februari 2020 = startdatum van het openbaar onderzoek

• 5 maart 2020 = einddatum van het openbaar onderzoek

• informatievergadering (tijdens eerste 20 dagen):

�Antwerpen (Den Bell): 14 februari 2020, 17:30hr

• de gemeente maakt het verslag op
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Stand van zaken in de procedure



• Dienst vergunningen, Francis Wellesplein 1, 2018 
Antwerpen:

• de aanvraag is enkel digitaal ter beschikking 

• Te consulteren na afspraak via 
https://afspraken.antwerpen.be/openbaar-onderzoek-
inkijken

• de stad geeft technische bijstand ter plaatse
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Inzage dossierstukken (officieel)



• Op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

• Opgelet, op het publiek loket is niet het gehele dossier 
raadpleegbaar
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Inzage dossier (officieus)



• Tot en met 5 maart 2020 kunnen bezwaren ingediend worden:

• via het omgevingsloket

(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzo
ek)

Bezwaar op te laden op het publiek deel van het omgevingsloket

• Aangetekende brief gericht aan college van burgemeester 
en schepenen tav dienst vergunningen, Grote Markt 1, 2000 
Antwerpen
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Indienen bezwaarschriften



• De cel MER beslist over de goedkeuring van het MER ( 23 
maart 2020 - termijn van orde)

• De cel MER laadt deze beslissing op op het omgevingsloket,

• Nadien is het dossier MER ter inzage bij de cel MER.

• Ook via: https://www.lne.be/mer-dossierdatabank

• Als de cel MER het MER-rapport afkeurt, dan wordt de 
vergunningsprocedure van rechtswege stopgezet.
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vervolg van de procedure (MER)



• De GVOC wint de adviezen in van de verschillende instanties 

• GOVC-zitting: gepland op 21 april 2020

• GOVC brengt advies uit aan de bevoegde minister

• Beslissing door de minister: uiterlijk 21 juli 2020, zoniet is de 
aanvraag  stilzwijgend geweigerd
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vervolg van de procedure: aanvraag: advies 
door GVOC



• Op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be
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Inzage dossier (officieus)
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Indienen bezwaarschrift (via www.omgevingsloket.be )
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Indienen bezwaarschrift (via www.omgevingsloket.be )



19/02/2020 │13

Zoeken op Oude Landen

Klik op icoon voor info

Indienen bezwaarschrift (via www.omgevingsloket.be )
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Indienen bezwaarschrift (via www.omgevingsloket.be )
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1. Context

Samenleving eist dat bedrijven en beleidsmakers bewuster omgaan met de impact 

die het transport van goederen en personen heeft op het milieu/klimaat

Maatschappelijke context & groeiprognose

Als de spoorweg niet meer benut wordt, 

komen er 1,2 miljoen vrachtwagens per jaar bij op de weg tegen 2030 . 

Haven van Antwerpen zet in 

op deze Modal Shift:

Vlaamse Regering maakt

werk van een Modal Shift:

• minder vrachtverkeer

op de weg

• stimuleren van andere

transportmodi

ambitie om het aandeel van 

container-goederentransport

per spoor te verdubbelen

tegen 2030 (7% � 15%) 

– ECA Studie
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1. Context

• Op basis van vooruitzichten (vb. planbureau) en ambities 

(vb. overheid, haven) moet Infrabel bepalen op welke 

manier hieraan tegemoet kan gekomen worden

• De groeiprognose is een uitgangspunt

• Infrabel is mede-facilitator van de Modal Shift

• Het dienen van het maatschappelijk belang is een missie

van Infrabel

Rol van Infrabel = uitvoering
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1. Context

Verhogen van de capaciteit op de spoorlijn 27A 

Momenteel beperking door de gelijkgrondse vertakking Schijn

o Doelstelling van het project “Oude Landen” is dus de bestaande gelijkgrondse

vertakking Schijn om te vormen tot een ongelijkgrondse vertakking. 

o Deze ongelijkgrondse vertakking moet verder op de lijn 27A, ter hoogte van Oude 

Landen, gerealiseerd worden, omwille van plaats en hoogte gebrek ter hoogte van 

vertakking Schijn. 

Hoe past het project “Oude Landen” in deze context?

hoofdas goederenvervoer van 

en naar de haven van Antwerpen
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Informatie over de omgevingsvergunningsaanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag omvat de volgende 
onderdelen:

• Aanvraag stedenbouwkundige handelingen

• De aanleg van de spoorvertakking Oude Landen (“Asterlaan 
6, Antwerpen”)

• De werfinrichting voor het transport van de grond voor de 
aanleg van de beddingen (“17AFD, sectie H, perceel 
0342/00A000”)

• Aanvraag ingedeelde inrichtingen of activiteiten

• “Stockage in toekomstig natuurpark”

• Vegetatiewijziging

• Natuurpark

Panelen infomarkt: https://infrabel.be/nl/ekeren-oude-landen
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1. Kloosterstraat >  Statiestraat
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1. Kloosterstraat >  Statiestraat

• De bestaande brug in de Kloosterstraat is niet 

voldoende breed en wordt vervangen door een 

nieuw exemplaar.

• De wegenis op de brug wordt aangepast: 

breedte rijweg 6,8 m - breedte fietspaden 4,5 m 

(incl 1 m schrikafstand).

• Onder de brug is een  6m brede ruimte vrijgehouden 

om de latere onderdoorgang van een fietspad 

mogelijk te maken.

• Er worden ook bovenleidings- en sein-

inrichtingswerken gerealiseerd in de zone 

tussen de Kloosterstraat en de Statiestraat.

• Indien het project Leugenberg van AWV 

gerealiseerd wordt, wordt de nieuwe brug 

niet gerealiseerd.

Kloosterstraat
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Kloosterstraat

1. Kloosterstraat >  Statiestraat
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Tussen de Kloosterstraat en de Driehoekstraat, ter hoogte van wisselzone. De toegang naar dit platform gebeurt 

via de Schriek. 

Onderhoudsplatform

1. Kloosterstraat >  Statiestraat

perceelgrens
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De stalen brug wordt vervangen door een nieuw betonnen exemplaar. 

Aan de kant van het station komen er transparante geluidswanden. 

Brug Statiestraat

1. Kloosterstraat >  Statiestraat
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Kloosterstraat-Statiestraat geluidswanden
Bestaande geluidswanden te behouden:

Transparant

Houtvezelbeton
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2. Statiestraat > Prinshoeveweg
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2. Statiestraat > Prinshoeveweg

• In deze zone (Veltwijcklaan tot Prinshoeveweg) 

zal de bestaande bedding van het werkspoor

worden aangepast.

• Dit betekent dat vertrekkende vanaf de Veltwijcklaan

de spoorbedding naar de Prinshoeveweg toe 

geleidelijk aan wordt verbreed en opgehoogd.

• Bijgevolg zal de onderrand van het talud dichter bij 

de woningen langsheen de Weegbreelaan komen te 

liggen dan in de huidige situatie. Hiervoor zijn geen 

onteigeningen nodig.

• De geluidswanden die geplaatst worden zijn gelijk 

aan de bestaande houtvezelbetonschermen.

Statiestraat tot Prinshoeveweg



2. Statiestraat > Prinshoeveweg
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Spoorbedding
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Geluidswanden

2. Statiestraat > Prinshoeveweg
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3. Prinshoeveweg – Oudelandse Beek
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3. Prinshoeveweg – Oudelandse Beek

De enkelsporige brug over de Prinshoeveweg wordt vervangen door een 

dubbelsporige brug. Deze komt ten oosten (4m hoger) van de bestaande brug.

De bestaande brug wordt eveneens vervangen in opdracht van de Stad Antwerpen.

Aan iedere zijde van beide bruggen wordt er een vleugelmuur voorzien voor de 

afwerking van de taluds en voorzien we geluidswanden.

Prinshoeveweg

ΔH bovenkant wand = +6 m

ΔH bovenkant bedding  = + 4,5 m

ΔL = -31 m

L = 86,6 m

H Bovenkant bedding = 5,2 m
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Prinshoeveweg

3. Prinshoeveweg – Oudelandse Beek
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Prinshoeveweg

3. Prinshoeveweg – Oudelandse Beek
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Prinshoeveweg

3. Prinshoeveweg – Oudelandse Beek
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Prinshoeveweg

3. Prinshoeveweg – Oudelandse Beek

Zitbanken
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Geluidswanden

3. Prinshoeveweg – Oudelandse Beek



Stad Antwerpen zal het fietspad ten westen van de sporen vanaf de Prinshoeveweg tot aan station Ekeren aanleggen 

(niet in deze aanvraag).  

Infrabel sluit daar op aan en verlengt dit fietspad tot aan de Salaadweg

Fietspad aan te leggen door Stad, 

richting station Ekeren

Fietsinfrastructuur (I) 

3. Prinshoeveweg – Oudelandse Beek



Ook langs de Prinshoeveweg wordt door Infrabel een fietspad 

aangelegd tot aan de Onze Lieve-Vrouwstraat.

Later zal er door Stad Antwerpen een doorsteek gemaakt worden 

over de L12 om zo aan te sluiten op de huidige fietsostrade.

Fietspad aan te leggen door Stad, 

Aansluiting met fietsostrade

Fietsinfrastructuur (II)
3. Prinshoeveweg – Oudelandse Beek
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4. Oudelandse Beek tot Noorderdokken
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4. Oudelandse Beek tot Noorderdokken

Bruggen Oudelandse beek

Ter hoogte van de bestaande Oudelandse beek worden bruggen aangelegd teneinde 

een ruime onderdoorgang onder de sporen te creëren welke dienst zal doen als 

toegang tot het aan te leggen natuurpark ten westen van het vertakkingscomplex.
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4. Oudelandse Beek tot Noorderdokken

Voorbij de Prinshoeveweg verlaat de bestaande lijn 27A haar huidige bedding. 

De beide sporen buigen ten zuiden van de Prinshoeveweg eerst oostwaarts af om 

daarna westwaarts af te buigen en zich van elkaar te verwijderen.

Tevens blijven de sporen van de L27G ook ten zuiden van de Prinshoeveweg verder 

stijgen, zodanig dat de L27G het spoor B van de L27A bovengronds kan kruisen. Deze 

kruising wordt gerealiseerd d.m.v. een enkelsporige koker voorzien onder de L27G.

Ongelijkgrondse kruising

TWEEDE BEDDING :

ΔH (bovenkant 

bedding) =  + 8,1 m 

ΔL =  120 m

EERSTE BEDDING :

ΔH (bovenkant wand) =  + 5,6m

ΔH (bovenkant bedding) =  + 4,1m

ΔL =  + 89 m

H =  1m

L =  106m
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De Laarse beek wordt omgelegd en naar het natuurpark afgeleid. Hier wordt een 

onderbrugging voorzien als toegangspoort tot het natuurpark. Deze onderdoorgang wordt 

gerealiseerd onder de L27A, waarbij een toegangspad wordt aangelegd vanaf de Salaadweg.

Er komen geluidsmuren in deze zone.

Grondplannen / sneden

4. Oudelandse Beek tot Noorderdokken



45

Grondplannen / sneden

4. Oudelandse Beek tot Noorderdokken
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Geluidswanden

4. Oudelandse Beek tot Noorderdokken
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5. Natuurpark
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5. Natuurpark

Het nieuwe natuurpark zal ingericht worden voor wandelaars en is 

ingericht met rietkragen en andere lokale landschapselementen, 

maar zal daarnaast ook dienen als overstromingsgebied.

Het buurtpark is ingericht met een flauw talud als landschappelijk 

element en visuele buffer, een fietsen wandelpad op het talud en 

een geoptimaliseerde grachtenstructuur.

Een nieuwe groene zone
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5. Natuurpark

Verleggen Laarse beek

De Laarse beek wordt terug opengelegd en wordt meanderend naar het natuurpark geleid om dit te voeden als 

overstromingsgebied.
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Op vraag van de stad Antwerpen worden er bijkomende geluidsschermen geplaatst.

Deze komen aan de oostzijde van de vertakking Oude Landen, doorgetrokken tot aan de Salaadweg. 

Deze volgen steeds het buitenste spoor.

Er zijn verschillende types geluidsschermen naargelang de locatie: transparante op de bruggen, 

begroeide en houtvezelcementplaten.

Alle geluidsschermen komen op 1,5m van de bovenkant van de rail.

Geluid
6. Geluid
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Tijdens de werken wordt het toekomstige 

natuurpark gebruikt als werfzone.

Om de hinder voor de buurt op vlak van aan-en 

afvoer van materiaal zo veel mogelijk te beperken, 

is er gekozen om voor de levering van beton en 

grote materialen voor bijna alle kunstwerken een 

werfweg aan te leggen via de A12. Enkel voor de 

Statiestraat zal er via buurtwegen materiaal 

geleverd moeten worden.

Voor het grondverzet is er gekozen om dit via het 

spoor te doen. Er wordt grondoverschot van de 

haven gebruikt.

Omleidingen worden afgestemd met de stad 

Antwerpen en het district.

Werf & impact buurt

7. Werf en impact buurt
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Informatie over de Project-MER

Doel van een project-MER
Het project-MER heeft tot doel een overzicht te geven van 
effecten die tgv de geplande activiteiten kunnen optreden 
en aan te geven welke maatregelen kunnen leiden tot een 
reductie of compensatie van deze effecten.
Dit om te verzekeren dat een beoordeling van de effecten 
gebeurt alvorens een vergunning wordt verleend.

Door wie opgesteld
Een project-MER wordt opgesteld door, door de Vlaamse 
Overheid, erkende MER-deskundigen.
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Informatie over de Project-MER

Wat wordt onderzocht?
De effecten van het project Oude Landen op het milieu wordt onderzocht, 
zowel voor de aanleg als –exploitatiefase.

Welke disciplines zijn onderzocht?

Bodem

Grondwater

Oppervlaktewater

Biodiversiteit

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Geluid en trillingen

Mens-ruimte, hinder en gezondheid

Mens – Mobiliteit

Watertoets, natuurtoets en klimaat

externe veiligheid

ontwikkelingsscenario: de latere Tweede Havenontsluiting
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Informatie over de Project-MER

Niet-technische samenvatting:
Elke project –MER bevat een niet technische samenvatting.

Dit is een beknopte samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport 
bestemd voor publiek en belanghebbenden.

Deze heeft als om aan publiek en belanghebbenden de relevante informatie 
uit het milieueffectrapport van het project te communiceren en hiermee 
publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen.

Voor meer uitgebreide technische informatie kunt u het eigenlijke 
milieueffectrapport raadplegen.

Beiden bevinden zich op het omgevingsloket
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Informatie over de Project-MER
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Informatie over de Project-MER

Niet technische samenvatting_MER Oude Landen_2019_PR3151:
Elke project –MER bevat een niet technische samenvatting.

Dit is een beknopte samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport 
bestemd voor publiek en belanghebbenden.

Deze heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante 
informatie uit het milieueffectrapport van het project te communiceren en 
hiermee publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen.

Voor meer uitgebreide technische informatie kunt u het eigenlijke project-
MER raadplegen.

MER_OudeLanden_2019_PR3151

Dit document is het volledige project MER
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Informatie over de Project-MER: korte samenvatting van de 

Milderende Maatregelen

BODEM
B-01: Maatregelen om bodemverdichting te vermijden.

B-02: Vermijden van mors- en lekverliezen van brandstof en olie tijdens 
aanlegwerken.

B-03: Toepassing van algemene principes omtrent grondverzet om een 
negatieve impact op de bodemkwaliteit maximaal te beperken.

B-04: Om erosie van de spoorwegtaluds te vermijden, dienen ze 
onmiddellijk ingezaaid te worden met goed doorwortelende planten 
(grassen). Bij kritische zones is het aangewezen om periodieke visuele 
controles uit te voeren.
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GRONDWATER
GW-01: Toepassen van retourbemaling ter hoogte van kunstwerk KW01 en 
KW09 of een ander alternatief om de grondwaterdaling te beperken.

Aanbevolen maatregel te nemen door derden

GW-02: Om de potentiele kwel vanuit het natuurpark in de huidige en 
toekomstige toestand via het grondwater naar het natuurgebied te sturen 
moet het drainerende effect van de Donkse Beek worden geneutraliseerd 
door opstuwing.  Deze nodige aanpassingen vallen onder het beheer van 
het natuurreservaat door Natuurpunt.

Informatie over de Project-MER: korte samenvatting van de 

Milderende Maatregelen
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OPPERVLAKTEWATER
OW-01: De kwaliteit van het bemalingswater dient gecontroleerd te 
worden vooraleer het in het oppervlaktewater geloosd wordt.

Aanbevolen maatregel te nemen door derden

OW-02: Opstuwing Donkse Beek (zie ook discipline grondwater GW-02)

Informatie over de Project-MER: korte samenvatting van de 

Milderende Maatregelen
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BIODIVERSITEIT
BIO-1: Beperking van lichthinder: dit zijn voorwaarden opgelegd aan de 
verlichting van het fietspad en onderdoorgangen.

BIO-2: Ontsnippering ter hoogte van tweede spoortoegang

BIO-3: Vermijden verstoring vleermuizenfauna t.h.v. bestaande 
onderdoorgang Oudelandse beek

BIO-4: Beperking verlies van waardevolle ecotopen tijdens de 
aanlegfase

BIO-5: Ecologische inrichting taluds nieuwe sporen (exploitatiefase):

Het later beheer van de taluds moet zo ecologisch mogelijk gebeuren.

BIO-6: herbruik toplaag oude Spoorwegberm

Informatie over de Project-MER: korte samenvatting van de 

Milderende Maatregelen
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LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
L-01: Archeologisch vooronderzoek
L-02: Inventarisatie van Hoeve Den Pypeel bij werken Tweede 
Havenontsluiting

L-03: Beperking visuele verstoring spoorvertakkingscomplex 
bovengronds: beplanting met hoog struikgewas van het talud aan 
weerszijde en de ruimte die vrijkomt door het verleggen van de bestaande 
goederenlijn wordt gebruikt om de landschappelijke overgang tussen de 
woonwijk langsheen de straat Oude Landen en de nieuwe spoorbedding te 
verbeteren

Informatie over de Project-MER: korte samenvatting van de 

Milderende Maatregelen
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GELUID EN TRILLINGEN
G-1: het westelijk gelegen buitenscherm ter hoogte van de Poorthoflaan 
dient te worden verlengd tot op de brug over de Prinshoeveweg.

MENS – RUIMTE, HINDER EN GEZONDHEID
M-1: Doordachte inrichting en beheer van randzones, restgebieden en 
open ruimte: 

Informatie over de Project-MER: korte samenvatting van de 

Milderende Maatregelen
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Informatie over de Project-MER: korte samenvatting van de 

Milderende Maatregelen

MENS MOBILITEIT
Hier zijn geen milderende maatregelen op projectniveau

WATERTOETS, NATUURTOETS EN KLIMAAT

Er worden geen bijkomende maatregelen, andere dan die reeds werden 

voorgesteld in de disciplines lucht en water, voorzien die betrekking hebben 

op klimaateffecten

EXTERNE VEILIGHEID
Voor wat betreft de leidingen moet er voldoende overleg en aandacht zijn 

tijdens de realisatie. Dit is reeds opgestart en wordt verdergezet tijdens de 

realisatie van het project.
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