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- Verstoring leefbaarheid: geluid, trillingen, stof & modder,

belevingswaarde,...

- Verstoring mobiliteit: bereikbaarheid, omleidingsverkeer,

werfverkeer, ...

Belangrijkste invloedsfactoren:

- Gevoelige menselijke activiteiten

- Aantal betrokken mensen

- Duur van de werken

- Afstand tot de werken

Opdeling relevante invloedszones:

- 0 - 50m: zeer ernstige impact, 1e kavelrij, alle

hinderaspecten

- 50 - 150m: trillingen heien nog net voelbaar, vnl geluid en

mobiliteit

- 150 - 500m: geluid heiden nog 60 dB(A) (vergelijkbaar met

normaal stemgeluid), vnl mobiliteit

- Zettingschade

- Schade door trillingen

- Calamiteiten en schade tgv geotechnische onzekerheden: ondergrondse

leidingen, oorlogsmunitie, omvallen torenkraan, ...

- Specifieke risico's bij werken onder bestaande bebouwing

Belangrijkste invloedsfactoren:

- Aanwezigheid van gebouwen en infrastructuur

- Geotechnische eigenschappen ondergrond

- Opbouw en ouderdom van gebouwen en infrastructuuir

- Afstand tot werken

Opdeling relevante invloedszones:

- 0 - 50m: zeer ernstige risico's, 1e kavelrij, risico-houdende trillingen (tot ca.

50m), alle risico-aspecten

- 50 - 150m: gevarenzone gasleiding en oorlogsmunitie tot ca. 150m, vnl

calamiteiten, werfverkeer en grondwatervariatie

- 150 - 500m: bij falen grondwaterkering: grondwaterverlaging van 1m met

gevaar op zettingschade tot ca 500m, vnl werfverkeer en grondwatervariatie

III. Rechtdoortracé IV. Bypasstracé V. Ringtracé - tunnelII. Analyse van de omgeving

Gevoeligheid van de omgeving voor bouwrisico's

Gevoeligheid van de omgeving voor hinder

I. Belangrijkste bouwrisico's en hinderaspecten

Aard van de werken

Bouwrisico's Hinderaspecten

Bouwrisico's Hinderaspecten

Negatieve aspecten van het rechtdoortracé

- Veel bebouwing in kritiekste invloedszone (0-50m);

- Groot aandeel schadegevoelige gebouwen, opgericht voor 1950 in kritiekste (0-50m) en totale

(0-500m) invloedszone

- Grote bebouwde oppervlakte in totale invloedszone (0-500m), vnl thv linkeroever;

- Zettingsgevoelige ondergrond, in het bijzonder thv Leievallei;

- Hoog risico op cumulatieve zettingschade & trillingschade

- Aanwezigheid van erfgoed, waardevolle bomen in invloedszone;

- Bebouwing op geringe afstand van het project & kwetsbaar voor geotechnische onzekerheden;

- Hoge gevoeligheid van omgeving voor calamiteiten;

- Beperkte afstand tot bebouwing bemoeilijkt effectieve maatregelen om risico’s in te perken;

- Beperkte beschikbare ruimte vergt een complex en risicovol kaaimuurtype;

- Risico’s op schade aan spoorinfrastructuur tijdens bouw van sluis en kaaimuren.

- Risico op verplaatsing van verwachte bestaande verontreiniging van bodem en grondwater thv

voormalige nijverheid langsheen het bestaande kanaal

Positieve aspecten van het rechtdoortracé

- Weinig risico’s op schade aan bovenlokaal wegennet R8

Conclusie

o Het rechtdoortracé doorkruist een dichtbebouwd gebied. Daarbij bevinden zich een groot aandeel

schadegevoelige gebouwen in de invloedszone en is een deel van de ondergrond in de omgeving

van de Leie-vallei zettingsgevoelig. De gevoeligheid van de omgeving is bijgevolg hoog.

o Gezien de opwaardering van het kanaal ingrijpende en complexe werken omvat, zullen deze

werken een hoog risico op schade met zich meebrengen. Bovendien zullen de werken in het

rechtdoortracé plaatsvinden in een dichtbebouwd gebied, waarbij er weinig ruimte is voor de

inrichting van een werfzone en voor effectieve maatregelen die de risico’s sterk kunnen inperken. De

beperkte beschikbare ruimte bij dit alternatief vereist daarenboven het aanwenden van complexe

concepten en uitvoeringstechnieken (bvb voor de kaaimuren), wat tot een bijkomende verhoging van

de bouwrisico’s leidt. Het risico op schade is voor het rechtdoortracé bijgevolg hoog.

Negatieve aspecten van het rechtdoortracé

- Ingrijpende en langdurige werken in dicht bebouwd stedelijk gebied;

- Groot aandeel woningen en handelszaken in invloedszone 0- 500m;

- Grote menselijke aanwezigheid in kritieke invloedzone 0-50m;

- Moeilijke bereikbaarheid aangelanden door beperkte ruimte langsheen werfzone;

- Hoog gecumuleerd hindereffect thv 1e gebouwenrij;

- Sterke tijdelijke vermindering leefbaarheid;

- Beperkte werkzone bemoeilijkt effectieve hinderbeperkende maatregelen;

- Intens werfverkeer in stedelijke kern;

- Bouw van sluis, kaaimuren en brug in stedelijk gebied.

Positieve aspecten van het rechtdoortracé

- Geen gecombineerde werkzaamheden aan R8 vereist

- Geringe impact op spoorverkeer

Conclusie

o Het rechtdoortracé doorkruist een dichtbevolkt stedelijk gebied. De gevoeligheid van de

omgeving is bijgevolg hoog.

o Het project omvat omvangrijke werken die grote hinder met zich mee brengen. Bovendien zullen

de werken van het rechtdoortracé plaatsvinden in een dichtbebouwd gebied, waarbij er weinig

ruimte is voor de inrichting van een werfzone en effectieve maatregelen die de hinderaspecten sterk

kunnen inperken. De beperkte beschikbare ruimte bij dit alternatief vereist daarenboven het

aanwenden van complexe concepten en uitvoeringstechnieken (bvb voor de kaaimuren), wat tot een

bijkomende verhoging van de hinderaspecten leidt. De omvang van de hinder is voor het

rechtdoortracé bijgevolg groot.

Bouwrisico's
Hinderaspecten

Negatieve aspecten van het bypasstracé

- grote bebouwde oppervlakte in invloedszone

- gevoeligheid van omgeving voor calamiteiten

- zettingsgevoelige ondergrond, in het bijzonder thv Leie-vallei

Positieve aspecten van het bypasstracé

- beperkte bebouwing in kritiekste invloedszone (0-50m)

- beperkt aandeel van ca 15% schadegevoelige gebouwen, opgericht voor 1950

- voldoende afstand tot bebouwing laat effectieve milderende maatregelen toe

- weinig risico’s op schade aan bovenlokaal wegennet R8

Conclusie

o De invloedszone van het bypasstracé bevindt zich in een dichtbebouwde

omgeving. Een deel van deze omgeving kent bovendien een zettingsgevoelige

ondergrond (thv Leie-vallei). De bebouwing en schadegevoelige constructies in de

kritiekste invloedszone (0-50m) zijn evenwel beperkt. De gevoeligheid van de

omgeving is bijgevolg matig.

o Gezien de opwaardering van het kanaal ingrijpende en complexe werken omvat,

zullen deze werken ook een belangrijk risico op schade met zich meebrengen. De

beschikbare ruimte bij het bypasstracé laat een eenvoudig oevertype toe, waardoor

de risico’s beperkt zijn. En er is voldoende afstand tot de bebouwing om effectieve

maatregelen toe te passen om de risico’s in te perken. Het risico op schade is

bijgevolg matig.

Negatieve aspecten van het bypasstracé

- ingrijpende en langdurige werken in stedelijk gebied

- groot aandeel woningen en handelszaken in ruime omgeving

- intens werfverkeer in stedelijk gebied

- bouw van sluis, kaaimuren en brug in stedelijk gebied

- impact op spoorverkeer

Positieve aspecten van het bypasstracé

- geen gecombineerde werkzaamheden aan R8 vereist

- weinig bebouwing en menselijke aanwezigheid in kritiekste deelzone (0-50m) vlakbij de

werken

- voldoende ruime werkzone laat effectieve milderendemaatregelen toe

Conclusie

o De invloedszone van het bypasstracé bevindt zich in een dichtbevolkt gebied. In de

kritiekste zone (0-50m) met hoge hinderaspecten is de bebouwing en bevolkingsdichtheid

echter beperkt (o.a. door de aanwezigheid van de Venning). De gevoeligheid van de

omgeving is bijgevolg matig.

o Het project omvat omvangrijke werken, zoals de bouw van een sluis, bouw van kaaimuren

en bouw van bruggen die grote hinder met zich mee brengen. De beschikbare ruimte laat

hierbij wel toe om een eenvoudig concept van oeverafwerking toe te passen waarvoor

relatief beperkte en eenvoudige werken zijn vereist met beperktere hinder als gevolg t.o.v.

complexere oevertypes. De beschikbare ruimte bij dit alternatief laat daarenboven toe om

effectieve maatregelen toe te passen die de hinderaspecten sterk kunnen inperken. De

omvang van de hinder bij het bypasstracé is bijgevolg matig.

Bouwrisico's Hinderaspecten

Negatieve aspecten van het ringtracé (tunnel)

- Grote bebouwde oppervlakte in invloedszone 0-500m;

- Gevoeligheid van omgeving voor calamiteiten;

- Diverse bebouwing thv zettingsgevoelige ondergrond, in het bijzonder thv Leie-vallei;

- Ingrepen aan R8 vergroten de werkzone en

invloedszone (ook noordelijke Leie-oever betrokken);

- Ingrepen aan R8 vergroten de omvang van de risicohoudende werken;

- Ingrepen aan R8 vergroten de risico’s tijdens de werken;

- Combinatie met R8 binnen de voorziene ruimte vergt een compact kaaimuurtype, met

grotere uitvoeringstechnische risico’s dan een eenvoudigere oeverafwerking.

- Verhoogde bouwrisico’s door uitvoering van tunnel + Ubakken

Positieve aspecten van het ringtracé (tunnel)

- Beperkt aandeel schadegevoelige gebouwen, opgericht voor 1950;

- Voldoende afstand tot bebouwing laat effectieve beheersmaatregelen toe om risico’s

in te perken (de  risico’s blijven evenwel hoog).

Conclusie

o De invloedszone van het ringtracé (tunnel) bevindt zich in een dichtbebouwd gebied.

Daarnaast kent een deel van dit gebied thv de Leie-vallei een zettingsgevoelige ondergrond.

Daarenboven is de werkzone en invloedszone beduidend vergroot door de werken voor de

gecombineerde herinrichting van de R8.  De gevoeligheid van de omgeving is bijgevolg hoog.

o Gezien de opwaardering van het kanaal ingrijpende en complexe werken omvat, zullen deze

werken een belangrijk risico op schade met zich meebrengen. Daarnaast zorgen de

gecombineerde ingrepen aan de R8 voor een belangrijke uitbreiding van de omvang en impact

van de werkzaamheden en daarbij horende risico’s. Kruising van de R8 met de Leie dmv een

tunnel impliceert nog een bijkomende verhoging van het risico op schade.  Het risico op

schade is in het ringtracé (tunnel) bijgevolg hoog.

Negatieve aspecten van het ringtracé (tunnel)

- Ingrijpende en langdurige werken in stedelijk gebied;

- Groot aandeel woningen en handelszaken in invloedszone 0-500m;

- Intens werfverkeer in stedelijk gebied;

- Bouw van kaaimuren, bruggen en tunnel in stedelijk gebied;

- Ingrepen aan R8 vergroten de werkzone en invloedszone (ook noordelijke Leie-oever);

- Ingrepen aan R8 vergroten de uitvoeringstermijn;

- Ingrepen aan R8 vergroten de totale impact en hinder tijdens de werken;

- Impact op spoorverkeer.

- Verhoogde hinderimpact door uitvoering van tunnel +U-bakken

Positieve aspecten van het ringtracé (tunnel)

- Voldoende ruime werkzone laat effectieve beheersmaatregelen toe (de hinder blijft evenwel groot);

- Gecombineerde herinrichting R8 biedt opportuniteit voor fasering.

Conclusie

o De invloedszone van het ringtracé (tunnel) bevindt zich in een dichtbebouwd gebied.

Daarenboven is de invloedszone beduidend vergroot door de werken voor de herinrichting van de

R8. De gevoeligheid van de omgeving is bijgevolg hoog.

o Het project omvat omvangrijke werken, zoals de bouw van een sluis, bouw van kaaimuren en

bouw van bruggen en tunnels, die grote hinder met zich mee brengen. Omwille van de

gecombineerde werken aan de R8 wordt de totale omvang van de werken en bijgevolg de hierdoor

veroorzaakte hinder groter. En er is een verhoogde hinderimpact door de uitvoering van een tunnel

+ U-bakken. De omvang van de hinder bij het ringtracé (tunnel) is bijgevolg groot.

VI. Ringtracé - brug

Bouwrisico's Hinderaspecten

Negatieve aspecten van het ringtracé (brug)

- Grote bebouwde oppervlakte in invloedszone 0-500m;

- Gevoeligheid van omgeving voor calamiteiten;

- Diverse bebouwing thv zettingsgevoelige ondergrond, in het bijzonder thv Leie-vallei;

- Ingrepen aan R8 vergroten de werkzone en invloedszone (ook noordelijke Leie-oever

betrokken);

- Ingrepen aan R8 vergroten de omvang van de risico-houdende werken;

- Ingrepen aan R8 vergroten de risico’s tijdens de werken;

- Combinatie met R8 binnen de voorziene ruimte vergt een compact kaaimuurtype, met grotere

uitvoeringstechnische risico’s dan een eenvoudigere oeverafwerking.

Positieve aspecten van het ringtracé (brug)

- beperkt aandeel schadegevoelige gebouwen, opgericht voor 1950;

- Voldoende afstand tot bebouwing laat effectieve maatregelen toe om risico’s in te perken

Conclusie

o De invloedszone van het ringtracé (brug) bevindt zich in een dichtbebouwd gebied.

Daarnaast kent een deel van dit gebied thv Leie-vallei een zettingsgevoelige ondergrond.

Daarenboven is de werkzone en invloedszone beduidend vergroot door de werken voor de

gecombineerde herinrichting van de R8.  De gevoeligheid van de omgeving is bijgevolg hoog.

o Gezien de opwaardering van het kanaal ingrijpende en complexe werken omvat, zullen deze

werken een belangrijk risico op schade met zich meebrengen. Daarnaast zorgen de

gecombineerde ingrepen aan de R8 voor een belangrijke uitbreiding van de omvang en impact

van de werkzaamheden en daarbij horende risico’s. De kruising van de R8 met de Leie dmv

een brug heeft hierbij, door het geringere aandeel ondergrondse en risicovolle werken, een

kleinere impact dan een kruising dmv tunnel. Het risico op schade is in het ringtracé (brug)

bijgevolg matig.

Negatieve aspecten van het ringtracé (brug)

- Ingrijpende en langdurige werken in stedelijk gebied;

- Groot aandeel woningen en handelszaken in invloedszone 0-500m;

- Intens werfverkeer in stedelijk gebied;

- Bouw van kaaimuren en bruggen in stedelijk gebied;

- Ingrepen aan R8 vergroten de werkzone en invloedszone (ook noordelijke Leie-oever);

- Ingrepen aan R8 vergroten de uitvoeringstermijn;

- Ingrepen aan R8 vergroten de totale impact en hinder tijdens de werken;

- Impact op spoorverkeer.

Positieve aspecten van het ringtracé (brug)

- Voldoende ruime werkzone laat effectieve beheersmaatregelen toe;

- Gecombineerde herinrichting R8 biedt opportuniteit voor fasering;

- De kruising van de R8 met de Leie dmv een brug heeft, door het geringere aandeel

hinder-veroorzakende werken (beschoeiingen, bemalingen, uitgravingen, omvangrijke beton-en

funderingswerken,…) een kleinere impact dan een kruising dmv tunnel.

Conclusie

o De invloedszone van het ringtracé (brug) bevindt zich in een dichtbebouwd gebied. Daarenboven is

de invloedszone beduidend vergroot door de werken voor de herinrichting van de R8. De

gevoeligheid van de omgeving is bijgevolg hoog.

o Het project omvat omvangrijke werken, zoals de bouw van een sluis, bouw van kaaimuren en bouw

van bruggen, die grote hinder met zich mee brengen. Omwille van de gecombineerde werken aan de

R8 wordt de totale omvang van de werken en bijgevolg de hierdoor veroorzaakte hinder groter. De

kruising van de R8 met de Leie dmv een brug heeft hierbij een kleinere impact dan een kruising dmv

tunnel. De omvang van de hinder bij het ringtracé (brug) is bijgevolg matig.


