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Bijlage E1  

Effecten op mobiliteit 

 

 

1. Is er een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgemaakt? 

 

□ ja. Voeg dat MOBER als bijlage E1bis bij het formulier. Als de antwoorden op vragen 2 en 3  

             (indien van toepassing) opgenomen zijn in het MOBER, hoeft u die vragen niet in te vullen. 

■ nee. Ga naar vraag 2. 

  

 

2. Beschrijf de mobiliteit die gegenereerd wordt door de aanvraag. 

 

In het bijgevoegde MER wordt in deel 4, punt IX “discipline mens – mobiliteit” het aspect mobiliteit 

uitvoering besproken ; zie blz. IX.135 t&m IX.180. 

 

De evaluatie en bevindingen kunnen samengevat als volgt worden weergegeven: 

 

Er werd nagegaan in welke mate het project nieuwe verplaatsingen genereert. Specifiek voor de 

nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG werd zowel het personen- als het goederenvervoer 

bekeken. Zowel de totale verkeersproductie als -attractie, de parkeervraag en de distributie 

werden onderzocht. 

 

Er werd berekend dat door de voorziene beperkte uitbreiding van de verwerkingscapaciteit voor 

de nieuwe afvalenergiecentrale, er ook een beperkte toename zal zijn in het aantal verkeers-

bewegingen van het vrachtvervoer1.  

Volgens de huidige inzichten wordt door ISVAG geen wijziging in het personeelsbestand verwacht 

ten gevolge van het voorliggende project. Bijkomende verkeersgeneratie door de nieuwe 

installatie op het vlak van personeelsbewegingen is dus niet te verwachten. 

 

Voor de exploitatiefase werd de verkeersgeneratie begroot en werd de behoefte aan 

parkeerplaatsen en distributie van de verkeersstromen geëvalueerd. Vervolgens werden de 

effecten op het functioneren van de verkeerssystemen in de omgeving geëvalueerd en beoordeeld, 

m.n. op personenvervoer (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer) en 

vrachtvervoer. Daarnaast werden eveneens de mobiliteitsaspecten inzake verkeersleefbaarheid 

geëvalueerd en beoordeeld.  

 

Voor de exploitatiefase werden nagenoeg alle effecten ten aanzien van de verkeerssystemen en 

verkeersleefbaarheid beoordeeld als verwaarloosbaar. Ook voor het meest relevante potentiële 

effect, nl. de doorstroming van het verkeer en het functioneren van de kruispunten in de omgeving 

van ISVAG, blijkt uit de evaluatie dat het transport gerelateerd aan ISVAG een verwaarloosbare 

invloed heeft op de verzadigingsgraden van de wegen en kruispunten.  

 

De overige effecten hebben betrekking op de fietsenstallingen die worden voorzien op de site van 

ISVAG in de geplande situatie. Deze effecten worden beoordeeld als beperkt positief. 

 

                                                           
1 Er werden verschillende scenario’s onderzocht. In de worst case situatie zouden er max. 18 stortbewegingen 

(op zaterdag) tot 27 stortbewegingen (tijdens de week) kunnen bijkomen. 
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Tijdens de aanleg- en afbraakfase wordt meer werfverkeer verwacht. Het effect van dit bijkomende 

verkeer op de verkeersdoorstroming en het functioneren van de kruispunten in de omgeving wordt 

eveneens beoordeeld als verwaarloosbaar. 

 

Gelet op de beoordelingen van de nieuwe installatie worden geen milderende maatregelen 

voorgesteld. De mogelijke bijkomende maatregelen die ter bevordering van duurzame mobiliteit 

in het kader van een nieuwe afvalenergiecentrale genomen kunnen worden zijn beperkt. Tevens is 

ISVAG wat betreft het vrachtvervoer en de organisatie daarvan, mede afhankelijk van haar 

vennoten.  

 

Enkel op personenvervoer, en dan vooral het woon-werkverkeer, kan ISVAG door middel van een 

aantal maatregelen nog wat winst boeken. Het effect daarvan zal echter minimaal zijn. 

 

 

3. Motiveer waarom de effecten op de mobiliteit al dan niet aanzienlijk zijn. 

 

Zie hoger. 

 


