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INLEIDING

Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport (MER), m.a.w. een beknopte samenvatting 

van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en stakeholders. Een milieueffectrapport is een 

openbaar document waarin de milieueffecten van een planproces of project en de eventuele alternatieven voor 

dat planproces of project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of project of planproces 

vergunning krijgt, dit wordt beslist door de vergunningverlener die hierbij rekening houdt met het 

milieueffectrapport. 

De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante informatie uit 

het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en hiermee de publieke participatie in het 

vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke 

milieueffectrapport raadplegen. 
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INITIATIEFNEMER

Initiatiefnemer: Konings NV 

KBO-nummer 0434.680.160 

VE-nummer  Site K1: 2.039.325.129 

Site K2: 2.153.164.428 

Exploitatiezetel: Site K1: Beringersteenweg 98 

Site K2: Alkenhoofseweg 10 

Waterzuivering: Katschitstraat 

3520 Zonhoven 

Maatschappelijke zetel: Beringersteenweg 98 

3520 Zonhoven 

Verantwoordelijke exploitatie: Christophe Schepers 

Tel.: +32 (56) 528 303 

Fax.: +32 (56) 521 329 

Contactpersoon: Yannick Bortels 

Voor de initiatiefnemer, 

Christophe Schepers  

Operationeel Directeur België 
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EXTERNE DESKUNDIGEN

Het project-MER zal worden opgesteld door volgende externe deskundigen: 
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M E R-c oör d inat ie 1 en  Di s c ip l ine  Water ,  
d ee ldom ein  Gr on d wate r  

Katr i en  Van  Ha ec ke  

Sertius cvba 

Deinsesteenweg 114 

9031 Drongen 

e-mail: katrien.vanhaecke@sertius.be

ref. erkenningsbesluit: MER/EDA/643/V2 

einddatum erkenning: onbepaalde duur 

Di sc ip l in e  Lu ch t ,  d ee ld om ein  
Lu ch tver o n tr e in ig in g  e n  d isc ip l in e  
Op p er vl aktew ater  

An n e -Mar iek e  Coo ls  

Sertius cvba 

Deinsesteenweg 114 

9031 Drongen 

e-mail: anne-marieke@sertius.be

ref. erkenningsbesluit: AMV/LNE/ERK/MER/EDA-705/V2 

einddatum erkenning: onbepaalde duur

Di sc ip l in e  Ge lu id  

Sven Lor id an  

dBA-plan 

Heidestraat 120A 

3590 Diepenbeek 

e-mail: sven.loridan@dba-plan.be 

ref. erkenningsbesluit: MER/EDA/798 

einddatum erkenning: onbepaalde duur 

Di sc ip l in e  M en s -M ob i l i te i t  

Jor is  Adr iaens en  

Mint nv 

Hendrik Consciencestraat 1b 

2800 Mechelen 

e-mail: joris.adriaensen@mintnv.be

ref. erkenningsbesluit : MB/MER/EDA-MER/2015/00011 

einddatum : onbepaalde duur 

Di sc ip l in e  B iod iver s i te i t 2

J e l l e  Qu art i er  

Sertius cvba 

Deinstesteenweg 114 

9031 Drongen 

e-mail: jelle.quartier@sertius.be

ref. erkenningsbesluit: MER/EDA/718-C 

einddatum erkenning: onbepaalde duur 

Di sc ip l in e  M en s -Gezo n dh eid 3

To m Pas h u y s en  

Sertius cvba 

Vaartdijk 3 bus 202 

3018 Wijgmaal 

e-mail:tom.pashuysen@sertius.be 

ref.erkenningsbesluit: 

einddatum erkenning: onbepaalde duur

De disciplines Bodem en Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden behandeld door de MER-
coördinator.

1 De MER-coördinator wordt ondersteund door Sofie Vanschoenwinkel (Sertius) 
2 De MER-deskundige biodiversiteit wordt ondersteund door Tom Cabuy (Sertius) 
3 De MER deskundige Mens gezondheid wordt ondersteund door Marieke Cools (Sertius) 
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LIJST VAN FIGUREN

Hierna wordt een overzicht gegeven van figuren die in dit document vervat zijn. Figuren aangeduid met ‘‘ vindt 

men terug op het einde van dit document. 

Figuur I.1  Plattegrond Konings NV – site K1 (geplande situatie) 

Figuur I.2  Plattegrond Konings NV – site K2 (geplande situatie) 

Figuur I.3  Plattegrond waterzuiveringsinstallatie 

Figuur V.1  Situering van Konings NV op een topografische kaart 

Figuur V.2  Situering van Konings NV op een orthofoto 

Figuur V.3  Situering van Konings NV op het gewestplan 

Figuur V.4  BPA Martensheide 

Figuur V.5  Situering uitbreiding logistieke hal 

Figuur V.6  Situering van  Konings NV t.o.v. overstromingsgebieden 
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1. BEKNO PTE  BESCHRIJVING VAN DE  I NRICHT ING 

De firma Konings NV is gespecialiseerd in de productie en botteling van alcoholische en niet-alcoholische 

dranken. De hoofdzetel is gelegen in de Beringersteenweg 98 te Zonhoven. Naast drie productievestigingen in 

België (2 in Zonhoven en 1 in Borgloon), heeft Konings ook afdelingen in Nederland, Frankrijk en het Vereningd 

Koninkrijk.  

De activiteiten van Konings NV te Zonhoven vinden plaats op twee verschillende locaties, zijnde K1 aan de 

Beringersteenweg 98 en K2 aan de Alkenhoofseweg 10. De WZI wordt geëxploiteerd in de Katschitstraat te 

Zonhoven. De drie sites hebben elk afzonderlijk een milieuvergunning/omgevingsvergunning.  

1.1. VESTIGING BERINGERSTEENWEG (K1) 

Op site Konings 1 (K1) worden hoofdzakelijk dranken bereid en afgevuld. De site K1 werd hervergund op 

16/11/2009 door de deputatie van Limburg. De vergunning en de navolgende aanvullingen werden afgeleverd 

voor een termijn die eindigt op 19/11/2029.  

De plattegrond van de site K1 is weergegeven in figuur I.1 (). Het productieproces van K1 is op te delen in twee 

stappen: 

 Aanmaak van dranken 

Op basis van diverse grondstoffen zoals water, suiker, vruchtenconcentraten, alcohol, … worden volgende 

dranken bereid: 

- Cocktails met een laag alcoholgehalte 

- Fresh teas 

- Siropen 

- Sport- en energiedranken 

- Ciders 

- Gedistilleerde dranken, zijnde dranken met een hoog alcoholgehalte (vb: jenever)  

De dranken worden aan de hand van recepturen bereid in grote tanks. 

 Afvullen van dranken 

Voor het afvullen van dranken beschikt K1 over zes afvullijnen, die verschillen naargelang de aard van de drank 

die wordt afgevuld en de aard van het materiaal waarin de drank wordt afgevuld (flessen en blikken). 

Op deze afvullijnen worden de drankrecipiënten eveneens ingepakt en klaargemaakt voor verzending. Volgende 

afvullijnen zijn aanwezig  

Lijn 3  glas 70 cl/1 l (vnl. alcoholische dranken) 

Lijn 6  glas 35/70 cl ; 1/1,5 l (vnl. alcoholische dranken) 

Lijn 7  glas 20- 50cl (vnl. cider), laagalcoholische dranken  

Lijn 8 glas 20- 75cl ; 1,5 l (vnl. cider) 

Lijn 10 blik 

Lijn 11 blik 

De meeste lijnen produceren in de referentiesituatie in twee ploegen tijdens de week. Er werd in 2017 een 

volume van circa 98 Mio l per jaar afgevuld. In de laatste milieuvergunningsaanvraag werd uitgegaan van een 

totale productiecapaciteit van 103 miljoen liter per jaar, waarvan max. 75 miljoen liter frisdranken en 

fruitsappen. 
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In de geplande situatie zal door een betere benutting van deze lijnen een productievolume van 155 Mio l/jaar 

worden geproduceerd. Er wordt tevens een bijkomende logistieke hal gebouwd om verpakkingsmaterialen en 

eindproducten te stockeren. 

1.2. VESTIGING ALKENHOOFSEWEG (K2) 

Op site Konings 2 (K2) situeert zich de fruitverwerkingsafdeling (van appelen tot fruitsap, concentraat en cider), 

een spoelstraat voor retourglas en een magazijncapaciteit van meer dan 20.000 palletplaatsen. Het bedrijf 

bekwam voor haar site K2 een hernieuwing van de deputatie van Limburg dd. 2012-10-24. Deze vergunning 

werd verleend tot 2029-11-19. 

De plattegrond van de site K2 is weergegeven in figuur I.2 (). In de vestiging van Konings NV aan de 

Alkenhoofseweg worden de volgende activiteiten uitgevoerd.   

 Persafdeling 

Appels en/of peren worden in containers of kisten aangevoerd en in silo’s gestort. Van hieruit worden zij naar 

de vermalingseenheid getransporteerd door middel van water, dat tezelfdertijd als waswater en 

transportmedium dienst doet. Na het vermalen wordt de “appelmoes” naar de eerste decanter gepompt. 

Hier vindt de eerste scheiding plaats van sap en pulp.  Een volgende scheiding heeft plaats in de tweede 

decanter. Het grootste gedeelte van het sap wordt vervolgens gekoeld en getransporteerd naar externe 

bedrijven voor afvulling.  In de periode januari tot en met augustus wordt de appelverwerking voornamelijk in 

de richting van vers sap gestuurd. 

In de periode september – december worden de appels voornamelijk verwerkt tot concentraat in de 

concentraatinrichting.   

In de concentraatinstallatie wordt het sap in verschillende stappen geconcentreerd.    

De appelpulp wordt gebruikt als veevoeder of vergist in vergistingsinstallaties. 

 Gistingsafdeling – productie van ciderbasis 

Hard water en appelconcentraat worden met de gewenste toevoegstoffen gemengd en samen met 

gevriesdroogde gist geënt zodat na 14 tot 21 dagen een ciderbasis wordt bekomen met een alcoholgehalte van 

± 12%.   

Na het beëindigen van het gistingsproces passeert de ciderbasis de cross-flow filtratie-unit om deze te verlaten 

als een helder gefiltreerd product. De cider wordt verder klaargemaakt op K2 en vervolgens deels via een 

ondergrondse leiding verpompt naar het bedrijfsterrein gelegen aan de Beringersteenweg (K1).  Een deel van de 

ciderbasis wordt rechtstreeks verladen. 

 Logistieke opslag 

In opslaghallen 1 t.e.m. 4 en fase 1/2/3 gebeurt de opslag van afgewerkt stukgoed van K1.  

In de referentiesituatie wordt er op K2 geen drank afgevuld. In de geplande situatie wordt een bijkomende 

afvullijn voorzien voor circa 100 Mio l drank/ jaar. De verwerkte hoeveelheden fruit , het aantal gistingen en de 

hoeveelheid afgevoerde drank blijven constant. 

1.3. WATERZUIVERINGSINSTALLATIE

De waterzuiveringsinstallatie werd hervergund op 22/10/2012 door het College van Burgemeester en Schepen 

van de gemeente Zonhoven. De vergunning werd verleend voor een termijn die eindigt op 19/11/2029. In figuur 

I.3 () is de plattegrond van de waterzuiveringsinstallatie in haar huidige vorm weergegeven. Het 

waterzuiveringsproces kan onderverdeeld worden in verschillende deelprocessen. 
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 Voorbehandeling 

Het afvalwater wordt eerst gezeefd met een spiraalzeef en vervolgens verzameld in een pompput. Hier staan 

drie pompen die het afvalwater verpompen naar de buffertank. Deze buffertank (10.000 m³) dient om het 

afvalwater uit te middelen naar samenstelling en debiet. 

Het bufferbekken is voorzien van een bellenbeluchting om het afvalwater te mengen en te beluchten. In het 

bufferbekken worden ook nutrienten gedoseerd en wordt de pH gemeten. Indien nodig kan er loog gedoseerd 

worden. 

Het bufferbekken wordt niveau gestuurd.  

 Biologische zuivering 

Het afvalwater wordt in een soort selector gemengd met slib dat afkomstig is van de nabezinker. De bedoeling 

van de selector is om gedurende een korte tijd een hoge slibbelasting te realiseren waardoor elk type bacterie 

de kans krijgt een deel van het substraat op te nemen. Hierdoor ontstaat normaal gezien een veelzijdige actief 

slib populatie met een goede structuur. 

Van de selector loopt het slib-water mengsel gravitair naar de biologische behandeling die bestaat uit twee in 

serie geschakelde plug flow reactoren. Deze kunnen niet beschouwd worden als een tweetrapssysteem omdat 

er geen scheiding is van slib tussen de eerste en de tweede reactor. Een deel van het afvalwater kan de selector 

bypasseren.  Een deel van het slib-water mengsel uit de selector kan rechtstreeks naar de tweede reactor gevoed 

worden. In principe kunnen beide reactoren ook parallel bedreven worden. 

Elke reactor is voorzien van een beluchtingssysteem dat bestaat uit drie surpressoren (2+1) die een netwerk van 

diffusoren voeden die op de bodem van de bekkens zijn aangebracht. 

De configuratie waarbij gebruik gemaakt wordt van langwerpige reactoren die niet volledig gemengd worden 

noemt men een propstroomconfiguratie. Deze wordt typisch gebruikt voor afvalwater dat goed afbreekbaar is, 

met als doel om een goede bezinking van het slib te krijgen. 

 Nabezinker 

Beide reactoren kunnen overlopen naar een gemeenschappelijke nabezinker. Hier wordt het slib van het water 

gescheiden. Het gezuiverde water loopt via overstortgoten naar de venturi (lozingspunt). Het slib wordt 

gedeeltelijk gerecirculeerd naar de selector, en gedeeltelijk naar beide reactoren. 

Vanuit de retourleiding kan er ook overschotslib gespuid worden naar de indikker. Bij piekaanvoer kan eventueel 

nabezinktank II in gebruik genomen worden.  

 Slibindikking 

Er is een slibdecanter voorzien dewelke het ingedikte slib deponeert in slibcontainers voor afvoer naar vergisting 

en/of landbouw. Het filtraat wordt teruggevoerd naar het bufferbekken. 

2. HET PRO JECT 

Konings NV heeft de afgelopen jaren een gestage, organische groei gekend en wenst ook in de toekomst haar 

activiteiten verder te blijven uitbreiden tot een totale jaarlijkse productiehoeveelheid van 255 miljoen liter per 

jaar, waarvan maximaal 200 miljoen liter frisdranken en fruitsappen per jaar. Om deze capaciteitsuitbreiding te 

realiseren zal Konings NV onder meer een bijkomende productielijn voorzien op K2 voor de productie van zowel 

alcoholische als niet-alcoholische dranken. Daarnaast wenst het bedrijf ook de productiecapaciteit op de site K1 

te verhogen door middel van een betere benutting van de bestaande lijnen. 

Deze wijzigingen houden in dat het gezamenlijk onttrokken grondwaterdebiet uit het Krijt voor de winningen op 

K1 en K2 samen, zal toenemen tot 2.700 m³/dag en 650.000 m³/jaar. Bovendien zal er meer afvalwater 

gecreëerd worden. De capaciteit van de WZI is in haar huidige vorm onvoldoende om dit bijkomende volume te 
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verwerken. Konings zal daarom de waterzuivering aanpassen. Hiervoor bestaan er twee mogelijke 

uitvoeringsalternatieven: 

 Scenario 1: Installeren van bijkomende membraanbioreactor.  De voeding zal worden herverdeeld over 
meerdere benen.   

 Scenario 2: Installeren van voorzuivering met anaërobie en ombouw van één beluchtingsbekken tot 
een buffer.   

Slechts één van de twee uitvoeringsalternatieven zal uiteindelijk geplaatst worden. Bovendien zal het brijnwater 

dat ontstaat bij de productie van deminwater in de geplande situatie, ongeacht het gekozen 

uitvoeringsalternatief, afgekoppeld worden van de WZI en via een apart lozingspunt geloosd worden op 

oppervlaktewater.4

3. T OET SING MER- PLICHT VA N HET PRO JECT 

Konings NV is m.e.r.-plichtig volgens Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende 

vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Het geplande project 

van Konings valt onder volgende categorieën van bijlage II van het besluit: 

7 b) Inrichtingen voor het conserveren van dierlijke en/of plantaardige producten met een productiecapaciteit 

van 100.000 ton per jaar of meer. 

7 e) Siroop-of frisdrankenfabrieken met een productiecapaciteit van 75 miljoen liter per jaar of meer. 

10 o) Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater :  

Grondwaterwinningen of kunstmatige aanvullingen van grondwater als de capaciteit 2.500 m3 per dag 

of meer bedraagt. Onttrekken van grondwater als de capaciteit 1.000 m3 per dag of meer bedraagt en 

de activiteit gelegen is in of een aanzienlijke invloed kan hebben op een gebied zoals aangeduid in 

uitvoering van het decreet houdende maatregelen ter bescherming van de kustduinen van 14 juli 1993 

of als de activiteit een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone kan veroorzaken 

In het m.e.r.-besluit is voorzien dat voor projecten die opgenomen zijn in bijlage II, er een gemotiveerde 

aanvraag tot ontheffing van de m.e.r.-plicht kan ingediend worden. Evenwel wordt er afgezien van het indienen 

van een dergelijk verzoek tot ontheffing.

4 Tevens wordt op de site van K1 een nieuwe logistieke hal gebouwd voor de opslag van eindproducten. Afgewerkte producten kunnen hierdoor tijdelijk 
worden opgeslagen op K1 vooraleer ze naar de klant worden afgevoerd. De omgevingsvergunning voor deze logistieke hal werd reeds op  7 februari 

2019 verleend door de deputatie van de provincie Limburg en maakt als dusdanig dan ook geen deel meer uit van het project  

 Naast de bouw van deze nieuwe hal, zal Konings NV bijkomend op zoek gaan naar externe opslagcapaciteit voor de opslag van eindproducten. Een 
gedeelte van de afgewerkte producten die worden afgevuld op K1 zal worden afgevoerd naar het extern magazijn en van daaruit worden getransporteerd 

naar de eindbestemming. 
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4. BESCHRI JVING VA N DE  O VERWO GEN A LT ERNA TIEVEN 

4.1. NULALTERNATIEF

Het nulalternatief is de situatie waarbij het bedrijf aanwezig is en in exploitatie, zoals dit in de actuele situatie 

het geval is, m.a.w. zonder de voorziene uitbreiding met de nieuwe lijn. Dit komt overeen met de 

referentiesituatie. In het MER wordt voor elke discipline de referentiesituatie geanalyseerd, wat inhoudt dat 

wordt aangegeven in welke mate de huidige activiteiten het leefmilieu in de omgeving beïnvloeden.  

4.2. LOCATIEALTERNATIEF

Voor de productie-uitbreidingen is het evident dat in eerste instantie wordt gekeken naar de sites waarin reeds 

de nodige bereiding en afvullijnen aanwezig zijn.   

Voor de bouw van de nieuwe lijn kiest Konings NV weloverwogen voor een uitbreiding op de bestaande site K2. 

De redenen zijn hieronder beknopt weergegeven: 

- De nieuwe lijn vormt een eenvoudige verlenging van de bestaande productieprocessen op de site. Het 
gaat niet om een nieuwe activiteit. De voorziene installaties vormen een onderdeel van het ruimere 
geïntegreerd proces van Konings NV.  

- Op K2 zijn reeds de nodige logistieke magazijnen aanwezig evenals ervaren personeel. 

- De ontsluiting van de site is zeer goed. Vrijwel rechtstreeks kan vrachtverkeer aansluiten op de 
gewestwegen en het hoofdwegennet. Daarbij worden geen gevoelige gebieden gepasseerd. De 
capaciteit is ruim voldoende. 

De productie-uitbreiding gebeurt natuurlijk ook op K1, nl. door de productiecapaciteit van de bestaande lijnen 

verder te optimaliseren door middel van een hogere benuttingsgraad (productie 24/24; 7/7). Transporten zullen 

enkel plaatsvinden op weekdagen tussen 06u en 20u. 

4.3. UITVOERINGSALTERNATIEVEN / BBT 

U I T V O E R I N G S A L T E R N A T I E V E N

Zoals in deel 2 reeds werd toegelicht zal de waterzuiveringsinstallatie in de geplande situatie worden aangepast 

om de verhoogde debieten en vuilvrachten te kunnen opvangen. Hiervoor bestaan er twee mogelijke 

uitvoeringsalternatieven: 

 Scenario 1: Installeren van bijkomende membraanbioreactor.  De voeding zal worden herverdeeld over 

meerdere benen.   

 Scenario 2: Installeren van voorzuivering met anaërobie en ombouw van één beluchtingsbekken tot 

een buffer.   

Slechts één van de twee uitvoeringsalternatieven zal uiteindelijk geplaatst worden.  

BBT 

De activiteiten worden in het MER getoetst aan de relevante aspecten uit de BREF- en BBT-studies:  

- BREF Food, Drink and Milk industries (FDM); 

- BBT voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF). 
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5. L IGGI NG 

Konings NV te Zonhoven bestaat uit 2 productiesites en een waterzuivering.  

De site Konings 1 (K1) is gelegen aan de Beringersteenweg 98. Ca. 120 m ten westen van K1, aan de 

Alkenhoofseweg 10, bevindt zich de site Konings 2 (K2). De waterzuivering wordt in de Katschitstraat te 

Zonhoven geëxploiteerd en bevindt zich op respectievelijk 900 m ten westen van K1 en 570 m ten westen van 

K2. 

De bedrijfsafvalwaters van K1 en K2 worden via een ondergrondse persleiding naar de waterzuivering afgevoerd.  

In figuur V.1 () is een topografisce kaart opgenomen waarop zowel de verschillende sites vanKonings NV, als 

de ondergrondse persleiding gesitueerd worden ten opzichte van hun omgeving. Op figuur V.2 () wordt de 

ligging gesitueerd op orthofoto. 

5.1. SITUERING VOLGENS BESTEMMINGSPLANNEN

5 . 1 . 1 . S i t e  K 1  

De ruimtelijke bestemming van site K1 en de nabije omgeving wordt bepaald door de voorschriften van het 

gewestplan “Hasselt-Genk (K.B 03-04-1979)” en het BPA “Martensheide (M.B. 03/03/2005)”5.  

De volledige site is gelegen in woongebied volgens het vigerende gewestplan. De bestemming werd echter deels 

gewijzigd en deels verder gedetailleerd door het BPA “Martensheide”. Figuren V.3 () en V.4 geven de ligging 

van site K1 van Konings NV volgens respectievelijk het gewestplan en het BPA weer.  

Het bedrijfsterrein is volgens het BPA gelegen in een zone voor bedrijvigheid. In de huidige situatie wordt de 

volledige zone voor bedrijvigheid ingenomen door het bedrijf.  

De geplande logistieke hal ligt volgens het BPA in een zone voor wonen (zie figuur V.5). Voor deze percelen werd 

in 2017 een planologisch attest verkregen, waarbij het terrein achter K1 een wijziging kreeg van gebiedscategorie 

wonen naar gebiedscategorie bedrijvigheid. Op dit terrein zal een nieuw gebouw opgetrokken worden voor 

opslag dat functioneel verbonden wordt met de bestaande productiehal. 

Dit heeft in 2018 geresulteerd in een omgevingsvergunning voor deze nieuwe logistieke hal.   

Figuur V.4: BPA Martensheide 

5 Ter hoogte van site K1 zijn geen ruimtelijke uitvoeringsplannen van toepassing. 
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De procedure voor het uitwerken van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nog worden 

opgestart door de gemeente. 
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Figuur V.5: Situering uitbreiding logistieke hal 

De site is volgens het gewestplan, het BPA en de wijzigingen opgenomen in het planologisch attest langs alle 

richtingen omgeven door woongebied. In de omgeving zijn volgende bestemmingen aangeduid op het 

gewestplan en het BPA:  

Bestemming Richting Afstand (m) 

Industriegebied (= site K2) W 130 

Ambachtelijke bedrijven en KMO’s N 220 

Gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut ZW 240 

Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat W 340 

Gebied voor dagrecreatie ZW 450 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied N 690 

Gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut (o.a. WZI 

Konings) 

NW 900 

Natuurgebied  ZW 1.000 

Verder zijn er ten noorden, oosten en zuiden verschillende kleine ‘woonuitbreidingsgebieden’ en 

‘woongebieden met landelijk karakter’ gelegen. 
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5 . 1 . 2 . S i t e  K 2  

De ruimtelijke bestemming van site K2 en de nabije omgeving wordt bepaald door de voorschriften van het 

gewestplan “Hasselt-Genk (K.B 03-04-179)”6.  

Zoals weergegeven op figuur V.3 () is de site K2 volledig gelegen in industriegebied en grenst: 

 Ten westen aan een gebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat  

 Ten zuidoosten en noorden aan een woongebied 

 Ten zuiden aan een recreatiegebied voor dagrecreatie 

 Ten noordoosten aan een bufferzone 

5 . 1 . 3 . W a t e r z u i v e r i n g  

De waterzuivering is gelegen volgens de voorschriften van het gewestplan “Hasselt-Genk (K.B 03-04-1979)” in 

een ‘gebied voor gemeenschapsvoorziening en algemeen nut’. De waterzuivering is volledig omgeven 

(uitgezonderd  het noorden) door ‘gebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat’. In het noorden 

ligt RWZI-Zonhoven (ook in ‘gebied voor gemeenschapsvoorziening en algemeen nut’ volgens gewestplan). Op 

een afstand van meer dan 250 m ten noorden is een ‘woongebied met landelijk karakter’ gelegen. 

5.2. SITUERING T.O.V. OVERSTROMINGSGEBIEDEN

Op figuur V.6 () is te zien dat de sites K1 en K2 niet gelegen zijn in een effectief overstromingsgevoelig gebied, 

noch in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (2017).  

De waterzuivering is gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

5.3. SITUERING T.O.V. WATERWINGEBIEDEN

Het dichtstbijzijnde waterwingebied en bijhorende beschermingszones (type I, II en III) is gelegen ten zuiden van 

de sites van Konings NV op een afstand van meer dan 4 km.   

5.4. AFSTAND TOT DE GRENZEN VAN HET VLAAMSE GEWEST

Op een afstand van ca. 31 km ten noorden en 27 km ten oosten van de sites van Konings NV is de grens met 

Nederland gelegen. De grens met het Waalse gewest is gelegen op een afstan van 26 km ten zuiden van de sites.   

6 Ter hoogte van site K2 zijn geen BPA’s en ruimtelijke uitvoeringsplannen van toepassing. 
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6. REFERENTI E  EN GEPLA NDE S IT UAT IE  

In het MER zullen onderstaande situaties beschouwd worden.  

6.1. REFERENTIESITUATIE 

De situatie van 2017 zal als referentiejaar worden genomen. Voor deze situatie zal er gebruik gemaakt worden 

van de beschikbare gegevens van kalenderjaar 2017. De totale productiehoeveelheid in deze fase bedroeg 

99.800.000 liter.  

Het totale grondwaterverbruik (K1 + K2) in deze fase bedroeg 326.849 m³/jaar.7

Voor de discipline oppervlaktewater en geluid wordt 2018 als referentiejaar genomen gezien voor het eerste 

2017 geen representatief lozingsjaar was en het tweede de geluidsevaluatie werd opgemaakt voor 2018.  

6.2. GEWIJZIGDE REFERENTIESITUATIE

Op 7/02/2019 werd de omgevingsvergunning bekomen voor de bouw van een nieuwe opslaghal op K1 in 

overeenstemming met het uitgereikte Planologische attest. Deze hal zal ten vroegste in 2020 gerealiseerd 

worden. De hal zal enkel gebruikt worden voor de opslag van afgewerkte producten; er zullen geen 

productieactiviteiten plaatsvinden. 

Ter hoogte van de nieuwe laad- en loskade zal een geluidsabsorberende muur worden opgetrokken. De muur 

zal 5 m hoog zijn en wordt doorgetrokken tot tegen de nieuwe hal, zodat er geen akoestische lekken zijn ten 

aanzien van de achtertuinen van de nabijgelegen bebouwing (Lange schouwenstraat). 

De nieuwe hal heeft een impact op de interne circulatie, waarbij vrachtwagens voortaan centraal tussen de 

bestaande bedrijfsgebouwen en het nieuwe magazijn overheen de bedrijfssite geleid worden. Bovendien wordt 

de ontsluiting als een enkelrichtingslus voorzien met een inrit vanaf de Opheldingsweg en een uitrit via de Grote 

Hellekensstraat.  

Daarnaast heeft Konings NV in de afgelopen jaren diverse wijzigingen aangebracht aan de productielijnen. Een 

aantal lijnen werden verwijderd en de resterende lijnen werden geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot een 

verhoging van de reële productiecapaciteit tot 103 miljoen liter per jaar (d.i. de totaal vergunde 

productiecapaciteit), waarvan max. 75 miljoen liter frisdranken en fruitsappen. 

Omwille van de stijging van de reële productiecapaciteit tot de maximaal vergunde productiecapaciteit en een 

gewijzigde productmix, is ook de vraag naar grondwater toegenomen. Het maximaal dag- en jaardebiet voor K1 

en K2 samen bedraagt in de gewijzigde referentiesituatie 2.300 m³/dag en 380.000 m³/jaar. 

Op 28/3/2019 werd de hervergunning (en beperkte uitbreiding) voor de grondwaterwinning op K1 bekomen. 

Voor K2 werd deze hervergunning (en beperkte uitbreiding) bekomen op 29/5/2019.  Tevens werd in deze 

vergunning ook de stopzetting van de winning uit de Formatie van Bilzen gemeld. 

In deze laatste vergunning werd tot slot ook de afkoppeling van de condensaatstromen (40 m³/h en 420 m³/d) 

van de waterzuiveringsinstallatie van Konings en lozing op de RWZI Zonhoven vergund.  

De condensaatstromen betekenen actueel een belangrijke hydraulische beslasting voor de zuiveringsinstallatie 

van Konings NV. Een grondige evaluatie op modelmatige basis heeft uitgewezen dat het afvalwater echter 

verwerkbaar is binnen de beschikbare restcapaciteit van de RWZI. Het effluent van de RWZI Zonhoven wordt 

eveneens geloosd op de Oude Roosterbeek. Er wordt bijgevolg niet verwacht dat de afkoppeling van de 

condensaatstromen van de WZI van Konings en de lozing ervan op de RWZI Zonhoven een aanzienlijk effect zal 

7 In 2018 bedroeg het totale waterverbruik voor een productiehoeveelheid van 88,3 Mio l/jaar circa 310.184 m³/jaar. Het referentiejaar 2017 kan dan ook voor 

de productiecapaciteit als worst case benadering worden beschouwd voor de referentiesituatie.  
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hebben op het ontvangende oppervlaktewater. Deze situatie wordt daarom niet verder besproken in de 

discipline Oppervlaktewater. 

De gewijzigde referentiesituatie is enkel relevant voor de disciplines Mobilitiet, Geluid en trillingen, Grondwater 

en Biodiversiteit. 

6.3. GEPLANDE SITUATIE  

Konings NV heeft de afgelopen jaren een gestage, organische groei gekend en wenst ook in de toekomst haar 

activiteiten verder te blijven uitbreiden tot een totale jaarlijkse productiehoeveelheid van 255 miljoen liter per 

jaar, waarvan maximaal 200 miljoen liter frisdranken en fruitsappen per jaar. Om deze capaciteitsuitbreiding te 

realiseren zal Konings NV onder meer een bijkomende productielijn voorzien op K2 voor de productie van zowel 

alcoholische als niet-alcoholische dranken. Daarnaast wenst het bedrijf ook de productiecapaciteit op de site K1 

te verhogen door middel van een betere benutting van de bestaande lijnen. 

Deze wijzigingen houden in dat het gezamenlijk onttrokken grondwaterdebiet uit het Krijt voor de winningen op 

K1 en K2 samen, zal toenemen tot 2.700 m³/dag en 650.000 m³/jaar. Bovendien zal er meer afvalwater 

gecreëerd worden.  

De capaciteit van de WZI is in haar huidige vorm onvoldoende om het bijkomende volume te verwerken. Konings 

zal daarom de waterzuivering aanpassen. Slechts één van de twee mogelijk uitvoeringsalternatieven zal 

geplaatst worden. Bovendien zal het brijnwater dat onstaat bij de productie van deminwater in de geplande 

situatie, ongeacht het gekozen scenario voor aanpassing van de WZI, afgekoppeld worden van de WZI en geloosd 

worden op oppervlaktewater (Slangbeek). 

Tot slot zal Konings NV in de geplande situatie op zoek gaan naar bijkomende externe opslagcapaciteit voor de 

opslag van eindproducten. Een gedeelte van de afgewerkte producten die worden afgevuld op K1 zal worden 

afgevoerd naar het extern magazijn en van daaruit worden getransporteerd naar de eindbestemming. 

Bij de bespreking van de geplande situatie zal tenslotte ook nog rekening gehouden worden met volgend 

ontwikkelingssenario: 

- Herinrichting N72 
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7. T OELICHT ING PER DI SCIPL INE 

7.1. OPPERVLAKTEWATER

In de discipline oppervlaktewater wordt de impact van de lozing van Konings NV op de Oude Roosterbeek en de 

Slangbeek nagegaan voor zowel de referentie als de geplande situatie.  

De impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt nagegaan door middel van volgende evaluaties: 

- Gemiddelde structurele impact: rekening houdend met gemiddelde vuilvrachten, gemiddeld 
lozingsdebiet en het opgemeten debiet van respectievelijke de Oude Roosterbeek en de Slangbeek8

- Tijdelijke (worst-case) impact:  rekening houdend met maximale vuilvrachten, maximaal lozingsdebiet 
en een laag (opgemeten) debiet van respectievelijk de Oude Roosterbeek en de Slangbeek 

In onderstaande  paragrafen worden de evaluaties voor de geplande situatie samengevat. 

7 . 1 . 1 . E f f e c t e n   

7.1.1.1. O u d e  R o o s t e r b e e k  

EV A L U A T I E  G E M I D D E L D E  S T R U C T U R E L E  I M P A C T

De berekende gemiddelde impact is voor de parameter chloriden relevant en voor de parameters COD-, totaal 

fosfor en totaal stikstof belangrijk (door de bijdrage van Konings NV enerzijds en de al hoge immissieconcentratie 

stroomopwaarts anderzijds). 

Door de bijdrage van Konings NV alleen worden de (ecologische) immissiekwaliteitsdoelstellingen voor COD en  

Nt echter niet overschreden. Voor de parameter Pt overschrijdt de bijdrage van Konings NV wel de MKN.  

EV A L U A T I E  T I J D E L I J K E  (W O R S T -C A S E )  I M P A C T

In de geplande situatie worden, onder worstcase omstandigheden, voornamelijk verwaarloosbare en 

aanvaardbare tijdelijke effecten verwacht door de lozing van Konings NV. Enkel voor de parameters BOD, COD 

en chloriden wordt een relevant tijdelijk effect berekend, en dit indien rekening wordt gehouden met de huidige 

lozingsnormen voor wat betreft concentraties en de aangevraagde lozingsnorm voor debiet.  

De tijdelijke impact van de gevaarlijke stoffen (totaal fosfor) wordt hier als aanvaardbaar berekend. 

7.1.1.2. S l a n g b e e k  

EV A L U A T I E  G E M I D D E L D E  S T R U C T U R E L E  I M P A C T

De berekende gemiddelde impact is voor de parameter chloriden beperkt en voor de parameter totaal fosfor 

relevant.  

EV A L U A T I E  T I J D E L I J K E  (W O R S T -C A S E )  I M P A C T

De worst case tijdelijke impact is voor alle niet-gevaarlijke stoffen verwaarloosbaar en voor de gevaarlijke stoffen 

(totaal fosfor) beperkt.  

8 Aangezien de indicatieve debietsmeting van de Slangbeek gebeurde in een eerder droge periode met lage grondwaterstanden benadert het gemeten debiet 
het Q10-debiet. Voor wat betreft de beoordeling van de structurele impact gaat het hier m.a.w. om een worstcase situatie. 
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7 . 1 . 2 . I n c i d e n t e n  

Sinds 2015 hebben er op K1 twee incidenten plaatsgevonden met een impact op de Slangbeek. Beide incidenten 

(dd. 26/11/2015 en 24/10/2016) hebben zich voorgedaan ter hoogte van de losplaats in de Grote 

Hellekensstraat. In beide gevallen ging het om een vrachtwagen die diesel lekte op het terrein van Konings N.V. 

De diesel is (deels) in de RWA terechtgekomen en zo via de gracht aan K2 (oploop van de Platwijersbeek) in de 

Slangbeek. De diesel werd maximaal geabsorbeerd met absorptiekorrels en de restverontreiniging werd 

afgespoeld met water. De brandweer werd gecontacteerd en er werden dammen aangelegd t.h.v. Witvensmeer 

en nabij de monding in de Slangbeek. 

Ook op K2 hebben er zich in deze periode twee incidenten voorgedaan. Het eerste had eveneens betrekking op

een vrachtwagen die diesel lekte. Ook hier is de diesel via de oploop van de Platwijersbeek in de Slangeek 

terechtgekomen. Net zoals op K1 werden absorptiekorrels gebruikt om de spill op te kuisen en werd de 

brandweer op de hoogte gebracht. Het tweede incident betrof het afwateren van lekken uit containers met 

appelpulp en appelfiltraat naar de oploop van de Platwijersbeek en zo naar de Slangbeek. Om dergelijk 

incidenten te vermijden, werkt Konings bij voorkeur met dichte containers en zorgt zij voor een regelmatige 

afvoer van de containers in kwestie. 

In geval van een calamiteit zijn steeds de nodige preventiemiddel aanwezig (absorptiekorrels en 

absorptieslangen). De hulp- en interventiediensten worden bovendien onmiddellijk op de hoogte gebracht van 

het incident, zodanig dat passende maatregelen kunnen genomen worden. 

7 . 1 . 3 . M i l d e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

Konings NV hanteert voor de parameter Nt reeds de norm van 15 mg/l N (hetgeen overeenkomt met het BBT 

gerelateerd emissieniveau). 

Konings NV hanteert voor de parameter Pt reeds een norm van 2 mg/l P (hetgeen overeenkomt met het BBT 

gerelateerd emissieniveau9). Bovendien tracht het bedrijf nu al te sturen naar een fosforconcentratie tussen 1 

en 1,5 mg/l. In functie van een optimale werking van de WZI is een verdere verlaging van de fosforconcentratie 

niet wenselijk. Bij een te lage fosforconcentratie kan de biologische zuivering namelijk in de problemen komen. 

Gelet op de inspanningen die Konings NV reeds levert en gelet op de veel hogere bijdrage van de RWZI Zonhoven 

net stroomopwaarts het bedrijf, moeten geen aanvullende milderende maatregelen worden gedefinieerd.  

Gezien daarenboven de stroomopwaarts verhoogde immissieconcentraties van stikstof, fosfor en COD nog lange 

tijd zullen aanhouden, zullen bijkomende maatregelen weinig of geen bijkomend effect hebben op de 

ecologische kwaliteit. Ze kunnen dan ook bezwaarlijk als BBT worden genoemd. In deze definitie staat immers 

dat Beste dient gezien te worden als meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming 

van het milieu in zijn geheel.   

Bij een eventuele latere verstrenging van de normering voor de RWZI Zonhoven kan dit vanzelfsprekend 

opnieuw worden geëvalueerd. 

9 In de BREF FDM (2019) wordt een bovengrens van 2 mg/l gehanteerd. Voor fruit- en groenteverwerkende installaties wordt een bovengrens van 5 mg/l 

toegestaan. 
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7.2. LUCHT

In de discipline lucht werd de impact van het bedrijf beoordeeld op basis van specifieke impactberekeningen 

uitgaande van de gemeten/berekende (geschatte) emissies.  

Het emissiebeeld van Konings NV in de geplande situatie bij de aan te vragen productiehoeveelheid werd 

ingeschat. Hierbij werd geëxtrapoleerd volgens de te verwachten stoomvraag.  

Bij de aanpassing van de waterzuivering zal in uitvoeringsalternatief 2 (of scenario2) een conversie gebeuren van 

de huidige waterzuivering naar een anaerobie. Hierdoor komt er biogas vrij dat zal verbrand worden in een 

nieuwe gasketel. Daar er nog geen meetgegevens voorhanden zijn werd verondersteld dat de nieuwe gasketel 

zal voldoen aan de actuele emissiegrenswaarden voor gasgestookte stookinstallaties van biogas van meer dan 

300 kW (= emissiegrenswaarden na 2030). In het geval er geopteerd wordt voor scenario1, zal een extra 

blowercapaciteit voorzien worden, waardoor de geuremissie vanuit het beluchtingsbekken mogelijks groter 

wordt.   

Ook in de geplande situatie zullen er transporten van en naar K1 en K2 zijn. De gemiddelde transporten van en 

naar K1 zullen stijgen in de geplande situatie t.o.v. de referentiesituatie met ca. 25%. De transporten van en naar 

K2 blijven nagenoeg gelijk.  

7 . 2 . 1 . E f f e c t e n  

7.2.1.1. I m p a c t  g e l e i d e  e m i s s i e s  

Volgende polluenten werden geselecteerd om dispersieberekeningen uit te voeren: 

- NOx; 
- Verzurende en vermestende depositie voor een beoordeling in discipline biodiversiteit. 

CO wordt niet gemodelleerd. De verhouding van jaarlijkse emissie en toetsingswaarde is dermate laag in 

verglijking met de andere parameters, dat er kan vanuit gegaan worden dat er geen impact zal zijn. Ervaring 

leert ook dat CO-emissies zelden een probleem geven in impactberekeningen geassocieerd met dergelijke 

emissiewaarden. 

De impactbijdrage van de geselecteerde parameters wordt met behulp van het IMPACT-model versie 2.1.7 

berekend voor de geplande situatie. 

JA A R G E M I D D E L D E  B I J D R A G E

In de geplande situatie situeert de hoogste NO2-bijdrage buiten de terreingrenzen van Konings zich, ten 

noordoosten van K1 (ter hoogte van bewoning). Daar werd een negatief effect berekend. Ter hoogte van de 

andere berekende receptorpunten, met uitzondering van 1 receptorpunt werden enkel verwaarloosbare of 

beperkt negatieve effecten berekend.   

P I E K B I J D R A G E   

In de geplande situatie is de hoogste berekende NO2-piekbijdrage (P99,97) ter hoogte van bewoning 9,5% van 

de toetsingswaarde. Dit maximum is gelegen ten oosten van K1. Vanaf een afstand van 800m verwijderd van K1 

en K2 daalt de bijdrage tot lager dan 5% van de toetsingswaarde. 

Impactscore voor NO2 in de geplande situatie is -2 (negatief effect). 

7.2.1.2. I m p a c t  t r a n s p o r t e m i s s i e s  

De impact van de transportemissies werd berekend met het modelleringsprogramma CAR Vlaanderen 3.0.  

Uit de berekende bijdragen blijkt dat de impact van de transportemissies tot de omgeving ter hoogte van de 

rand van de weg voor alle beschouwde parameters te verwaarlozen is. 
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7.2.1.3. I m p a c t  g e u r e m i s s i e s  

Enkel ter hoogte van de waterzuivering van Konings worden er potentieel relevante bronnen met betrekking tot 

geuremissie geïdentificeerd. Dit zijn het beluchtingsbekken, slibcontainers en het bufferbekken. Daar de 

geurbronnen lage, diffuse oppervlaktebronnen zijn, is de lengte van de geurpluim kort. Geurpluimen met een 

lengte tot 270 m worden zelfs met de meest worst case meteo-condities (meewind, geen regen) niet verwacht. 

In de geplande situatie wordt de waterzuivering aangepast waarbij er in 1 scenario een extra blowercapaciteit 

voorzien wordt. Dit kan mogelijks aanleiding geven tot méér geuremissie vanuit het beluchtingsbekken, doch 

zelfs in deze geplande situatie wordt niet verwacht dat de geurpluim tot 270 m zal reiken. Bijgevolg wordt er 

geen relevante blootstelling t.h.v. hoog geurgevoelig gebied (waaronder woonuitbreidingsgebied) verwacht. 

Voor wandelaars op het nabijgelegen wandelpad is er een eventuele kortstondige blootstelling. Deze wordt 

echter mede bepaald door de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin. 

7 . 2 . 2 . M i l d e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

Zoals in de beoordeling gesteld dienen milderende maatregelen te worden genomen teneinde de 

jaargemiddelde bijdrage van NO2 door de stookinstallaties te minderen.  

Daarnaast dient een verhoging van de schouw te gebeuren om conform de Vlarem te zijn. Volgens Vlarem II 

art.4.4.2.2 dient de schouw 1m hoger te zijn dan de gebouwen in een straal van 50 meter in de omgeving van 

het emissiepunt. Als de nieuwe loods (hoogte 13m) wordt geplaatst ten oosten van het huidige gebouw op K1 

dient de schouw van EMK hoger te zijn dan 14m. Deze schouwverhoging zal de jaargemiddelde bijdrage van NO2

verminderen tot minder dan 3% van de toetsingswaarde (impact geplande situatie is bijgevolg beperkt negatief). 

Er dienen maatregelen (afstelling brander) genomen te worden om de CO-emissieconcentratie van de Clayton 

groot op K2 te verminderen tot onder de emissiegrenswaarde. 

Daarnaast dienen de emissiepunten te worden aangepast zodat emissiemetingen conform de norm kunnen 

opgemeten worden. Het rookgasdebiet kon niet worden opgemeten voor de stookinstallaties op de site van K2. 

Een aanpassing (zorgen voor meetopeningen op een recht stuk van de schouw op voldoende afstand van 

schouwmond en laatste bocht) van deze schouwen dringt zich bijgevolg op. 

7.3. GELUID EN TRILLINGEN

In de discipline geluid wordt het effect van de werking van Konings NV op het omgevingsgeluid onderzocht. Dit 

gebeurt aan de hand van immissiemetingen, emissiemetingen en overdrachtsberekeningen.  

De referentiesituatie voor de discipline ‘geluid’ wordt beschreven aan de hand van: 

 Continue immissiemetingen uitgevoerd i.k.v. voorliggend MER (meetpunten te Kwakstraat & 

Alkenhoofseweg); 

 Ambulante immissiemetingen uitgevoerd i.k.v. voorliggend MER; 

 Metingen op het terrein ter bepaling van de relevante geluidsvermogenniveaus van de verschillende 

installaties.   

De installaties van Konings die akoestisch relevant zijn, zijn deels te beschouwen als een bestaande inrichting 

(vergund voor 01/01/1993) en deels als een nieuwe inrichting (vergund na 01/01/1993).  

Op basis van de immissie- en emissiemetingen zal een duidelijk beeld van het omgevingsgeluid en het specifieke 

geluid van de inrichting gegeven worden. Aan de hand van de gekende geluidsvermogenniveaus, de 

geometrische kenmerken, de ligging van de voornaamste bronnen, de ligging van de immissiepunten en de 

hoogte van de geluidsbronnen wordt met een overdrachtsberekening de specifieke bijdrage berekend naar de 

verschillende immissiepunten (BEGIS). Deze berekening steunt op de ISO-9613 en wordt uitgevoerd met een 

computerprogramma (Geomilieu V4.41). 
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Op basis van de verkeersgegevens werd met behulp van de SRM II een overdrachtsberekening ter bepaling van 

het wegverkeerslawaai uitgevoerd. 

7 . 3 . 1 . E f f e c t e n  

7.3.1.1. V a s t e  ( c o n t i n u  w e r k e n d e )  i n s t a l l a t i e s  

K1  

In de geplande situatie komen er geen akoestische bronnen bij ten opzicht van de gewijzigde referentiesituatie. 

De berekende eindscores zijn bijgevolg identiek aan deze voor de gewijzigde referentiesituatie (eindscore -3). 

K2  

De wijzigingen in de geplande situatie oefenen een verwaarloosbare invloed uit op de geluidsimmissie van de 

geluidsbronnen die continu geluid produceren op de site van K2. De berekende eindscores zijn bijgevolg identiek 

aan deze voor de referentiesituatie (eindscore -3). 

WA T E R Z U I V E R I N G  

In de referentiesituatie werd gesteld dat ΔLAX,T = 0. Ook tijdens de nachtperiode verwachten we een zeer 

beperkte bijdrage. Aangezien het Lsp < RW wordt voldaan aan de bepalingen conform Vlarem en bekomen we 

een eindscore van 0/-1.  

7.3.1.2. V r a c h t w a g e n t r a n s p o r t  o p  d e  s i t e  

K1  

Voor het specifieke geluidsniveau afkomstig van het vrachtverkeer op de site stelt er zich geen probleem met 

betrekking tot het respecteren van de vigerende normen. Eindscore = -1. 

K2  

De geplande situatie oefent nagenoeg geen invloed uit op de geluidsimmissie van de vrachttransporten op de 

site van K2. De berekende eindscores zijn bijgevolg identiek aan deze voor de referentiesituatie (eindscore -1). 

7.3.1.3. F l u c t u e r e n d  g e l u i d s n i v e a u  -  p i e k g e l u i d  

K1

In de geplande situatie komen er geen akoestisch relevante geluidsbronnen voor piekactiviteiten bij. De 

berekende eindscores zijn bijgevolg identiek aan deze voor de gewijzigde referentiesituatie.  

De manipulaties op het containerpark zorgen na realisatie van de nieuwe hal en het geluidsscherm enkel nog 

voor een beperkte overschrijding op BP11 in de Grote Hellekensstraat. Aangezien de richtwaarde met minder 

dan 10 dB(A) wordt overschreden en de BBT in acht genomen werden, bekomen we een eindscore van -1. 

K2

Het kiepen van blikjes in de nieuwe afvalcontainer zorgt in de Alkenhoofseweg voor overschrijdingen van de 

geluidsnorm die Vlarem oplegt tijdens de dag-, avond- en nachtperiode (eindscore -3). 

We merken op dat de activiteiten die fluctuerend geluid produceren in de actuele situatie (= B7 & B8) 

ongewijzigd blijven (eindscore -3). 

7 . 3 . 2 . M i l d e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

De continue geluidsbronnen die gerelateerd zijn aan de realisatie van de geplande situatie zorgen veelal voor 

een verwaarloosbare bijdrage aan de geluidsimmissie van het bedrijf.  
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Echter, gezien de geluidsimmissie van de huidige vergunde situatie op diverse plaatsen de vigerende 

geluidsnormen niet kan respecteren, bekomen we zowel in de referentiesituatie, gewijzigde referentiesituatie 

als in de geplande situatie op sommige punten een eindscore van -3. 

Hierdoor dient er noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen. Daar Konings tijdens alle periodes 

actief is, worden de saneringsmaatregelen afgestemd op de strengst beoordeelde periode (= avond- en 

nachtperiode).  

Hieronder bekijken we wat de mogelijke / nodige saneringsmaatregelen (of gelijkwaardig) zijn opdat het 

specifieke geluidsniveau wordt teruggedrongen tot de toegelaten norm conform het Vlarem. We merken wel 

op dat deze maatregelen vanuit akoestisch oogpunt worden opgesteld, maar dat nog steeds de technische 

haalbaarheid moet onderzocht worden.  

Afdeling Bron Mogelijke sanering 

Nr  Beschrijving  

K1 18 Koeltoren Blikkenlijn - geluidsarm type 

- afscherming  

20 Ventilatie blikkenhal - geluidsarm type 

- geluidsdemper 

21 Ventilatie blikkenhal - geluidsarm type 

- geluidsdemper 

23  Airco’s burelen - afscherming  

- verplaatsen 

30 Koeltoren productie - geluidsarm type 

- afscherming  

31 Afzuigventilatoren persluchtcompressoren - geluidsdemper 

K2  4 Koeltoren indamper  - geluidsarm type 

- afscherming  

6 Motorgeluid vrachtwagen lossen fruit - motor uit tijdens lossen 

7 Piekgeluid lossen fruit - enkel dagperiode (7-19h) 

- inpandig lossen 

- afscherming 

8 Piekgeluid laden en lossen vrachtwagens - enkel dagperiode (7-19h) ; enkel 
mogelijk voor sommige locaties 

- inpandig lossen 

- afscherming 

9 Motorgeluid vrachtwagen shuttle - motor uit tijdens lossen 

10 Koeltoren fermentatie - geluidsarm type 

- afscherming  

12 Koeltoren ammoniakinstallatie  - verhogen afscherming 

14 Afblaasleiding stookinstallatie - door aanpassing ventiel sluiten 

Nieuwe afvalcontainer blik - afscherming 

WZ nieuw Schouw verbrandingsinstallatie - geluidseis 80 dB(A) op 1 m 
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Per te milderen bron is er een voorstel van actie geformuleerd bijv. vervangen van aantal bronnen, plaatsen van 

dempers, beperken van aantal activiteiten tot periode tussen 07u en 19u. De haalbaarheid van de hierboven 

beschreven maatregelen werd intern door Konings onderzocht en resulteert in een plan van aanpak. In dit plan 

van aanpak worden maatregelen besproken op KT (binnen 3 j) en op middellange termijn (bij vervanging van 

installatie en ten laatste binnen 5 jaar).  

Wat afscherming betreft dient men er op te letten dat het gebruikte materiaal absorberend is, een oppervlak is 

geluidsabsorberend wanneer de geluidsenergie die erop invalt, niet wordt teruggekaatst maar wordt omgezet 

in warmte. Absorptie is zeer belangrijk wanneer er zich aan beide zijden  van het scherm geluidsbronnen 

bevinden. De absorptie door het scherm zorgt ervoor dat herhaalde reflecties van het geluid tussen de bronnen 

en het scherm (en de problemen die hiermee gepaard gaan) worden vermeden. Daarnaast moet men erop 

toezien dat er een goede akoestische absorptie aanwezig is in het relevante frequentiegebied, dit is niet 

eenvoudig daar de dominante frequenties van de transportkoelingen zich situeren in het laagfrequente gebied. 

Laag frequent geluid bezit een langere golflengte en is een stuk moeilijker te reduceren dan geluiden met een 

hoogfrequent karakter. 

Door het uitvoeren van de milderende maatregelen op bestaande installaties en het opleggen van eisen bij het 

plaatsen van de nieuwe installaties m.b.t. geluid kan gegarandeerd worden dat de geldende grenswaarden voor 

geluid zullen gerespecteerd worden.  

Aangezien de grenswaarde na doorvoering van de saneringsmaatregelen gerespecteerd blijft wordt voldaan aan 

de bepalingen conform Vlarem en bekomen we een eindscore van -1 op de evaluatiepunten waar de norm in 

de actuele en geplande situatie werd overschreden.  

7.4. MENS-GEZONDHEID

Voor de discipline mens wordt aandacht besteed aan mogelijke gezondheidseffecten en mogelijke 

hindereffecten. 

Bij de uitwerking van de discipline wordt de specifieke methodiek zoals voorgeschreven in de recentste 

richtlijnen10 gevolgd, bestaande uit volgende fasen: 

 FASE A. Inventarisatie (pre-fase) 

o Stap 1. Beschrijving van ruimtegebruik en betrokken populatie 

o Stap 2. Identificatie van potentiële relevante milieustressoren 

 FASE B. Milieueffectrapportage (MER-fase) 

o Stap 3. Inventarisatie van stressoren data 

o Stap 4. Beoordeling gezondheidsimpact 

10  Zoals online  (https://www.milieuinfo.be/confluence/display/MRMG/MER-richtlijnensysteem-mens-gezondheid+Home)  geconsulteerd d.d. april 2019 
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 FASE C. MER-evaluatie (post-fase) 

o Stap 5. Post-evaluatie 

Bovenstaande methodiek zal worden gehanteerd voor evaluatie van het project (uitbreiding van de 

productiecapaciteit van alcoholische en niet-alcoholisch dranken door o.m. het plaatsen van een nieuwe lijn op 

K2 en een productie-uitbreiding op K1). 

Rekening houdend met het selectiecriteria voor verdere gezondheidskundige evaluatie van blootstelling worden 

volgende chemische en fysische stressoren geselecteerd: 

 Stressoren waarbij de achtergrondimmissie groter is dan 80% van de wettelijke norm of 

wetenschappelijke advieswaarde: NO2.

 Stressoren waarbij de bijdrage door het beschouwde project groter is dan 1% van de wettelijke norm 

of wetenschappelijke advieswaarde of huidige toestand: NO2. 

 Reeds bestaande (gezondheids-) klachten en/of onrust: Geluid. 

In onderstaande paragrafen worden de evaluaties voor de geplande situatie samengevat.  

7 . 4 . 1 . E f f e c t e n  

7.4.1.1. B e o o r d e l i n g  c h e m i s c h e  s t r e s s o r e n  

In onderstaande tabel wordt het beoordelingskader toegepast op de geselecteerde chemische stressoren. 

Parameter Beoordeling impact project Opmerking 

NO2 Rekening houdend met immissie 

in geplande situatie van > 100% 

GAW ter hoogte van het 

pluimmaximum buiten 

bedrijfsterrein en terrein geplande 

opslaghal: 

- Zonder verhoogde 

schouw EMK : 

Impactscore -2 

- Met verhoogde schouw 

EMK (MM uit deel lucht): 

Impactscore +2 

Ter hoogte van de andere 

berekende receptorpunten is de 

(bijgestelde) score -1/+1 

Hierbij werd rekening gehouden 

met een immissie die > GAW in de 

geplande situatie. 

Modelleringsresultaten geven aan 

dat K1 tussen wegen gelegen is 

waar de NO2-immissie hoger is dan 

de GAW, doch op terrein zelf is net 

onder de GAW. Worst case werd 

een immissie in geplande situatie 

verondersteld > GAW. 

De milderende maatregel uit discipline lucht brengt de (bijgestelde) score van -2 tot +2. De maatregel in 

discipline lucht (verhoging schouw) mildert impact voldoende voor de discipline mens.   

7.4.1.2. B e o o r d e l i n g  f y s i s c h e  s t r e s s o r e n  

De resultaten van de immissiemetingen (2 vaste meetposten en 4 ambulante metingen) kunnen gebruikt 

worden om een inschatting te maken van het effect van het project (geplande situatie vs. gewijzigde 

referentiesituatie) op het omgevingsgeluid. Vermits in de discipline geluid geen cumulatieve effecten tussen de 

verschillende sites geïdentificeerd werden, wordt deze inschatting gemaakt per site. 
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WA T E R Z U I V E R I N G

Bij de ambulante immissiemeting nabij de WZ (meetpunt A – Boomeen 61, Zonhoven) werd een LAeq (overdag) 

van 48 dBA gemeten. De geluidsbronnen van Konings NV die invloed hebben op dit meetpunt betreffen enkel 

de continue bronnen (geluidsbronnen van verkeer zijn niet relevant). Deze continue bronnen in de gew. 

referentiesituatie en geplande situatie hebben een geluidsdrukniveau ter hoogte van deze meetpunten van 

respectievelijk 23,3 en 29 dBA. Deze bijdragen liggen bijna 20 dBA lager dan de gemeten LAeq.  

Hoewel deze LAeq weliswaar betrekking heeft op de dagperiode en de continue bronnen van de WZI ook tijdens 

de nachtelijke periode actief zijn, kan (bij gebrek aan meetgegevens over de nachtelijke periode) aangenomen 

worden dat de bijdragen ook meer dan 10 dBA lager liggen dan de LAeq tijdens de nachtelijke periode11.   

Er kan dus vanuitgegaan worden dat ondanks de stijging van het specifieke geluid van de continue bronnen, het 

project geen relevante bijdrage tot het omgevingsgeluid levert. Er wordt geen relevante stijging van het 

omgevingsgeluid verwacht ter hoogte van deze bewoning.  

K1  

De specifieke bronnen ter hoogte van K1 wijzigen in de geplande situatie niet ten opzichte van de gewijzigde 

referentiesituatie. Het project heeft op vlak van deze bronnen dus geen invloed op het omgevingsgeluid. Deze 

hoeven dus verder niet beschouwd te worden.  

Ter hoogte van de ambulante meetpunten nabij K1 (meetpunt B - Beringersteenweg 75, meetpunt C – 

Opheldingsweg 25, meetpunt D – Lange Schouwenstraat 21) werden LAeq’s (overdag) van resp. 75,1; 58,7 en 

61,1 dBA opgemeten. De bijdrage van het transport op de site ter hoogte van deze meetpunten ligt steeds méér 

dan 20 dBA lager. Bijgevolg kan cfr. de beoordeling voor de waterzuivering, aangenomen worden dat ondanks 

een stijging van het specifieke geluid van het transport op de site, het project op dit vlak geen relevante bijdrage 

tot het omgevingsgeluid levert.   

De bijdrage van het transport op de weg ter hoogte van de meetpunten B en C (waar de bijdrage van het 

vrachtwagenverkeer op de weg berekend is) is respectievelijk 57 en 51 dBA tijdens de dagperiode. Ter hoogte 

van meetpunt B ligt deze bijdrage ca. 20 dBA lager in vergelijking met het gemeten geluiddrukniveau en is 

bijgevolg niet relevant. Tijdens de nacht- en avondperiode ligt het specifiek geluid van transport op de weg méér 

dan 30 dBA lager dan het gemeten geluidsdrukniveau overdag. Cfr. de redenering bij de waterzuivering kan ook 

hier aangenomen worden dat de bijdragen ook meer dan 10 dBA lager liggen dan de LAeq tijdens de nachtelijke 

periode. 

De specifieke bijdrage van het wegverkeer op de weg ter hoogte van meetpunt C is 51 dBA en zal zorgen voor 

een verhoging van het geluidsdrukniveau van < 1 dBA wat te verwaarlozen is. Daar er geen avond- en 

nachttransporten zijn in de Opheldingsweg zijn er in deze perioden dus ook geen bijdragen. 

Ook voor K1 kan bijgevolg vanuitgegaan worden dat ondanks de stijging van het specifieke geluid van het 

vrachtverkeer op de site, het project geen relevante bijdrage tot het omgevingsgeluid levert. Er wordt geen 

relevante stijging van het omgevingsgeluid verwacht ter hoogte van de bewoning rond K1.  

K2  

Het gemeten LAeq ter hoogte van meetpunt 2 (Alkenhoofseweg 17-Zonhoven; meetpunt 1 is niet relevant voor 

disipline mens) is tijdens de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 62, 57 en 51 dBA. De bijdrage van het 

vrachtwagenverkeer op de site is telkens 10 dBA lager dan de gemeten geluidsdrukniveaus. De bijdrage van het 

vrachtwagenverkeer op de site is bijgevolg niet relevant. 

Het specifiek geluid van de continue bronnen in de geplande situatie verschillen <1 dBA t.o.v. de bijdrage van de 

continue bronnen in de (gew.) referentiesituatie.  

11 De relatie bijkt uit de gemeten waarden op de continue meetpunten.  
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Het vrachtwagenverkeer op de weg zorgt voor een specifieke bijdrage van 54 dBA in de geplande situatie ten 

opzichte van 53 dBA in de gew. referentiesituatie ter hoogte van meetpunt 2. Deze bijdrage zorgt maximaal voor 

een stijging van de LAeq <1 dBA van het omgevingsgeluid. Er worden geen avond- en nachttransporten via de 

Alkenhoofseweg georganiseerd. 

Het gezamenlijk effect op het omgevingsgeluid van de vaste continue bronnen en vrachtwagenverkeer op de 

weg bedraagt eveneens < 1 dBA op de bewoning rond K2. Dit kan beoordeeld worden als verwaarloosbaar. Het 

project resulteert dus niet in een relevante verhoging van het omgevingsgeluid. 

CO N C L U S I E     

Vermits het uitbreidingsproject geen relevante invloed heeft op het omgevingsgeluid ter hoogte van bewoning 

rond Konings NV worden de effecten van het project op vlak van geluid als verwaarloosbaar beoordeeld. 

7 . 4 . 2 . M i l d e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

Hoewel de bijdrage van het project als verwaarloosbaar wordt beoordeeld, sluit de deskundige mens-

gezondheid zich aan bij de milderende maatregelen voorgesteld door de deskundige geluid voor de totale 

geplande situatie. 

7.5. MENS-MOBILITEIT

In de discipline mens-mobiliteit worden de mogelijke mobiliteitseffecten van de exploitatie van de logistieke hal 

op de site K1 (gewijzigde referentiesituatie) en de exploitatie van de nieuwe productielijn op de site K2 en de 

productie-uitbreiding op K1 (geplande situatie) berekend en geanalyseerd. Dit verloopt via een evaluatie van 

verschillende effectengroepen zoals verkeersgeneratie, functioneren van het verkeerssysteem en 

verkeersleefbaarheid. Ook de aanleg- en afbraakfase wordt besproken: tijdens de opbouw van de nieuwe 

logistieke hal en productielijn blijft de bestaande installatie immers in werking. De gecombineerde 

mobiliteitseffecten maken daarom ook deel uit van de evaluatie. 

Het aantal transportbewegingen gekoppeld aan de waterzuivering kan toenemen of afnemen afhankelijk van 

het gekozen uitvoeringsalternatief. Vermits het aantal transporten gelinkt aan de WZI echter verwaarloosbaar 

is in vergelijking met het totaal aantal transporten gerelateerd aan de sites K1 en K2, zullen zij verder niet mee 

in beschouwing genomen worden 

7 . 5 . 1 . E f f e c t e n  

7.5.1.1. G e p l a n d e  s i t u a t i e  

In onderstaande tabel wordt de samenvatting van de effectbeoordeling van het project weergegeven. 
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Enkel binnen de effectgroep “Functioneren verkeersystemen” wordt, zowel voor voetgangers als fietsers een 

beperkt negatief effect (-1) vastgesteld voor wat betreft de indicator verkeersveiligheid: aantal en soorten 

conflictpunten. Voor alle andere indicatoren binnen de verschillende effectgroepen werden geen (0) tot 

aanzienlijk positieve (+3) effecten vastgesteld. 

7.5.1.2. A a n l e g -  e n  a f b r a a k f a s e   

Alvorens de nieuwe stromen goederenvervoer in functie van de nieuwe logistieke hal en nieuwe productielijn 

op gang zullen komen, moet deze eerst gebouwd worden. De tijdelijke verkeersgeneratie betreft zowel de aan- 

en afvoer van bouwmaterialen en bouwafval (vrachtbewegingen) als de aanwezigheid van werfleiders, 

bouwvakkers en ander personeel (personenbewegingen). Tijdens de opbouwfase blijft de bestaande 

bedrijfsvoering actief. De nieuwe hal op site K1 en de nieuwe productielijn op site K2 met de vernieuwing van 

de waterzuivering zullen afzonderlijk van elkaar gebouwd worden. 

De effecten van de aanleg- en afbraakfase zullen kleiner zijn dan tijdens de geplande situatie. Ten aanzien van 

de huidige verkeersstromen zal de toename van het werfverkeer nauwelijks effect hebben op het huidig 

verkeerskundig functioneren van de N72 en de kruispunten. Het werfverkeer zal gebruik maken van de huidige 

ontsluitingsstructuur. 

7 . 5 . 2 . M i l d e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

Gelet op de beoordelingen van de geplande situatie zijn milderende maatregelen niet noodzakelijk voor wat 

betreft de totale verkeersgeneratie. Er zijn wel milderende maatregelen nodig in functie van de geluidsoverlast 

van het laden en lossen van vrachtwagens op K2. In navolging van de effectbeoordeling van de discipline geluid 
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zijn vrachtwagens op K2 enkel tussen 7u en 19u toegelaten. Indien er toch vroeger vrachtverkeer zou zijn dan 

mogen ze geen rust verstorende activiteiten genereren. 

Er worden hieronder wel nog enkele maatregelen geformuleerd om de bereikbaarheid te voet, met de fiets en 

het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid te bevorderen.  

De mogelijke bijkomende maatregelen die ter bevordering van duurzame mobiliteit in het kader van de totale 

geplande situatie genomen kunnen worden zijn wel beperkt. Konings is voor wat betreft het vrachtvervoer en 

de organisatie daarvan mede afhankelijk van de leveranciers. Enkel op personenvervoer, en dan vooral het 

woon-werkverkeer, kan Konings door middel van een aantal maatregelen nog winst boeken. Mogelijke 

maatregelen zijn voldoende kwalitatieve fietsenstallingen, een aantrekkelijke fietsvergoeding, douches en 

kleedkamers voor fietsers, een derdebetalerssysteem voor openbaar vervoer gebruikers en de opmaak van 

bereikbaarheidskaarten met informatie over de mogelijke alternatieven. Om het effect van deze maatregelen 

zo groot mogelijk te maken, zal Konings continu inspanningen moeten leveren. Door het zal echter minimaal zijn 

gezien het ploegensysteem zullen werknemers minder gemotiveerd zijn om met de fiets naar het werk te komen. 

Om potentiële knelpunten op het vlak van verkeersveiligheid ter hoogte van de toegangen tot de site en op de 

site zelf te bekomen, is het aan te raden een opvallende coating te voorzien die de route van voetgangers en 

fietsers aanduidt. Op die manier wordt het attentieniveau van de bestuurders voor voetgangers en fietsers 

verhoogd, enerzijds bij de interne circulatie en anderzijds bij het uitvoeren van een parkeermanoeuvre. 

7.6. GRONDWATER

De beschrijving van de referentiesituatie en de effecten voor de discipline bodem en grondwater gebeurt op 

basis van volgende bronnen:  

- Bodemkaart en bodemgebruikkaart – www.gisvlaanderen.be; 

- Boringen uit Databank Ondergrond Vlaanderen - dov.vlaanderen.be; 

- Geologische kaart – DOV; 

- Peilmetingen uit de pompputten en de peilputten; 

- Grondwatergegevens van de eigen winningsputten op het terrein; 

- Bodemonderzoeken. 

Ten gevolge van het project wordt voorzien dat de gewonnen hoeveelheid grondwater in het Krijt zal toenemen 

met 318.000 m³/jaar verdeeld over de twee winningsputten.  

Er zal bekeken worden wat de impact is van het uitbreiden van de grondwaterwinning op de grondwaterkwaliteit 

en de stijghoogte van de watervoerende laag. Hiertoe zal een grondwatermodel opgemaakt worden. De 

verlaging van het stijghoogteniveau zal bekeken worden voor de watervoerende laag (waaruit gepompt wordt) 

en de grondwatertafel. Tevens zal bekeken worden of er al dan niet gevaar voor verdroging kan optreden bij 

een uitbreiding van de grondwaterwinning. 

7 . 6 . 1 . E f f e c t e n  

De modelresultaten tonen aan dat de gewenste uitbreiding van de grondwaterwinning van Konings NV in het 

Krijt een significante extra verlaging van de grondwaterstand in het Krijt teweegbrengt. Dit is logisch aangezien 

men het debiet wenst te verdubbelen. Aan de watertafel is de invloed echter niet significant, waardoor de kans 

op een negatieve invloed op natuurgebieden, landbouw, potentiële verontreiniging en andere kritische 

gebieden zeer laag is. De reden is dat het Krijt op de site door twee aquitards is afgesloten, waardoor de 

grondwaterlichamen goed van elkaar gescheiden zijn. Het grondwater zal niet dalen tot onder het dak van de 

watervoerende laag. 

De impact op andere vergunde winningen zal verhogen, maar zonder negatieve invloed op deze winningen. 
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7 . 6 . 2 . M i l d e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

Niet van toepassing.

7.7. BIODIVERSITEIT

Konings NV wenst zijn productie uit te breiden. Deze uitbreiding houdt onder meer de verhoging van de 

productie- en opslagcapaciteit, een hoger grondwaterdebiet en een stijging van het aantal verkeersbewegingen 

in. Gezien de ligging naast speciale beschermingszones, VEN-gebieden en natuurreservaten werden de 

potentiële effecten op vlak van geluid, lucht en water tot in detail besproken en beoordeeld. Er werden geen 

effecten op vlak van biotoopverlies verwacht en deze beoordeling werd dan ook niet opgenomen in 

voorliggende discipline. 

In onderstaande  paragrafen worden de evaluaties voor de geplande situatie samengevat. 

7 . 7 . 1 . E f f e c t e n  

Wat betreft de eventuele invloeden op de speciale beschermingszones werd in het bijzonder nagegaan of 

voorliggend project al dan niet betekenisvolle effecten kon veroorzaken op de instandhoudingsdoelstellingen 

van de volgende Speciale Beschermingszones:  

- BE2219312 – ‘Het vijvercomplex van Midden Limburg’ (SBZ-V); 

- BE2200031 – ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en 

heiden’ (SBZ-H). 

Met betrekking tot die effecten kunnen er in het kader van de passende beoordeling volgende vragen worden 

beantwoord: 

1) Heeft het project impact op de habitats (natuurlijke habitats en habitats van een soort) qua oppervlakte, 

ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit? 

De productieverhoging, de stijging in opslagcapaciteit en de aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallatie 

zorgen niet voor rechtstreekse inname van onbebouwde oppervlakte met relevantie voor de biodiversiteit. De 

verhoging van het debiet van de grondwaterwinning met oorsprong de grondwaterlaag het Krijt geeft geen 

aanleiding tot effecten op de freatische grondwatertafel. Er kunnen ten gevolge van de grondwaterwinning geen 

verdrogingseffecten optreden in de vernoemde Speciale Beschermingszones. De geluidsdruk veroorzaakt door 

de installaties en het vrachtvervoer zijn niet van die aard dat er relevante effecten kunnen optreden ter hoogte 

van het Vogelrichtlijngebied. Er worden geen wetenschappelijk aantoonbare effecten door verzurende en 

vermestende deposities verwacht.  Voor het scenario van de waterzuivering met de anaërobie kan dit echter 

niet uitgesloten worden.  Gezien geen effectieve milderende maatregelen gedefinieerd konden worden is dit 

naar depositie geen aanvaardbaar scenario.   Voor het scenario van de aanpassing van de 

waterzuiveringsinstallatie met een anaërobie is er tevens een mogelijk effect van lichthinder  door het gebruik 

van de fakkel en is  ‘aanvaring’ mogelijk.     

Daarnaast kan aangenomen worden dat er bepaalde effecten optreden ten gevolge van het lozen van het 

gezuiverde afvalwater. Echter deze zijn niet van die aard dat deze significant bijdragen tot het niet behalen van 

de relevante instandhoudingsdoelstellingen. Het project heeft dus geen relevante impact op de habitats qua 

oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit. 

2) Heeft het project een impact op het evenwicht tussen de verspreiding en densiteit van de soorten en de 

populaties in zijn geheel? 

De geplande situatie, m.u.v. het scenario van de aanpassing van de waterzuivering met een anaërobie zorgt niet 

voor een creatie van een barrière of veroorzaakt geen effecten die relevant nadelig zijn voor bepaalde dier- of 

plantensoorten. Er kan dus aangenomen worden dat het project geen impact heeft op het evenwicht tussen de 

verspreiding en de densiteit van de soorten en populaties in zijn geheel.  
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3) Heeft het project een potentiële impact op de vitale factoren hoe de SBZ functioneert als ecosysteem?  

Uit de beoordeling van de potentiële effecten ten gevolge van de geluidsemissies, de emissies naar lucht en 

water of door de grondwaterwinning komt naar voor dat er door het project, m.u.v. het scenario van de 

aanpassing van de waterzuivering met een anaërobie geen significant negatieve effecten te verwachten zijn met 

een impact op de vitale factoren.  

4) Heeft het project een impact op de abiotische relaties die de structuur en functie van de SBZ bepalen? 

Uit de beoordeling van de potentiële effecten ten gevolge van de geluidsemissies, de emissies naar lucht en 

water of door de grondwaterwinning komt naar voor dat er door het project, m.u.v. het scenario van de 

aanpassing van de waterzuivering met een anaërobie, geen significant negatieve effecten te verwachten zijn 

met een impact op de abiotische relaties die de structuur en de functie van de Speciale Beschermingszones 

bepalen.  

5) Heeft het project een impact op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de 

betreffende SBZ? 

Als algemene conclusie kan aangenomen worden dat er, door het project, m.u.v. het scenario van de aanpassing 

van de waterzuivering met een anaërobie op basis van de beoordeling van de emissies, de grondwaterwinning 

en de waterzuivering er geen significante invloeden te verwachten zijn die een impact hebben op de gunstige 

staat van instandhouding voor de van toepassing zijnde Speciale Beschermingszones.  

Dit kan niet uitgesloten worden voor  het scenario van de aanpassing van de waterzuivering met een anaërobie 

waardoor dit geen aanvaardbaar scenario is. 

Met betrekking tot de VEN-gebieden ‘Het Vijvergebied Midden-Limburg’ kan uit de beoordeling van de 

potentiële effecten aangenomen worden dat er ten opzichte van de aanwezige natuurwaarden in het VEN-

gebied geen onvermijdbare en onherstelbare schade optreedt ten gevolge van de productie-uitbreiding en de 

hieraan verbonden activiteiten en wijzigingen.  

Wat de beoordeling van de overige natuurwaarden en de mogelijke effecten hierop betreft, kan een 

gelijkaardige conclusie worden getrokken. De geplande wijzigingen bij Konings NV zorgen niet voor een 

relevante daling van die aanwezige natuurwaarden. 

7 . 7 . 2 . M i l d e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

Er zijn voor de discipline biodiversiteit en het scenario van de aanpassing van de waterzuivering zonder 

anaërobie geen milderende maatregelen noodzakelijk. De te nemen maatregelen in het kader van andere 

disciplines zullen automatisch aanleiding geven tot een dalende invloed op de omgeving. Ook met betrekking 

tot de werking en de gebouwen van de vernieuwde waterzuiveringsinstallatie zijn er geen milderende 

maatregelen noodzakelijk.  

Voor  het scenario van de aanpassing van de waterzuivering met een anaërobie zijn geen milderende 

maatregelen gedefinieerd waardoor dit geen aanvaardbaar scenario is..    

7.8. OVERIGE DISCIPLINES

7 . 8 . 1 . L a n d s c h a p ,  b o u w k u n d i g  e r f g o e d  e n  a r c h e o l o g i e  

Ten westen van K2 is op ca. 500 meter De Vranckeschans met omgeving gelegen die als monument beschermd 

is. De Vranckeschans of Donckseschans is één van de vier schansen die op het grondgebied van Zonhoven 

gelegen waren, met name de Vranckeschans, de Engstegen schans, de Colverenschans en de Molenschans, 

waarvan alleen de eerste nog tamelijk goed bewaard is. De vranckeschans situeert zich ca. 300 m ten zuiden van 

de waterzuivering van Konings NV. 
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Op ca. 700 m ten noorden van de site K2 bevindt zich bovendien een langgerekte hoeve die is vastgesteld als 

bouwkundig erfgoed. 

Ten oosten van de site K1 bevindt zich op ca. 600 m een L-vormige hoeve die is vastgesteld als bouwkundig 

erfgoed. Het betreft een L-vormige hoeve met boerenburgerhuis, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Op 

ongeveer 900 m ten noordoosten van K1 is de Kapel van de Heuven gelegen, die beschermd is als monument. 

Vermits er in de geplande situatie geen nieuwe gebouwen of verhardingen voorzien worden en er evenmin 

bodemingrepen zullen uitgevoerd worden, worden er geen aanzienlijke effecten op erfgoed of landschap 

verwacht. De discipline zal dan ook niet in detail worden uitgewerkt.  

Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuwe logistieke hal op K1 werd 

een archeologienota opgemaakt.  

Het uitgevoerde bureauonderzoek heeft de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het projectgebied 

niet kunnen staven.  Daarom werd  een aanvullend vooronderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd.  Op basis van dit proefsleuvenonderzoek werden geen archeologische vindplaatsen in het 

projectgebied geïdentificeerd.  

GR O E N A A N P L A N T I N G  E N  B U F F E R I N G

K1 

In het BPA “Martensheide” is een zone voor buffer voorzien aansluitend op de zone voor bedrijvigheid. Conform 

het goedgekeurde planologische attest zal deze buffer verplaatst worden naar de randen van de nieuwe 

logistieke hal, langs de zijde van de Opheldingsweg, de Lange Schouwenstraat en de achterzijde van de woningen 

in de Grote Hellekensstraat.  

De groenbuffer wordt daarnaast verbreed van 5m naar 10m en wordt aangeplant met bomen en planten van 

voldoende grootte zodanig dat de bedrijfsactiviteiten gebufferd worden naar de omgeving. De plantkeuze is 

afgestemd op de omgeving en is tevens afgestemd op de lijst met streekeigen beplanting die van de gemeente 

werd ontvangen12. De hemelwaterbuffering is voorzien buiten de groenbuffer.  

In overeenstemming met de verleende vergunning dient deze groenzone te worden aangelegd in het 

eerstvolgend plantseizoen na het beëindigen van de bouwwerken. Konings NV is inmiddels reeds gestart met de 

aanleg van de groenbuffer. 

K2 

De ruimtelijke bestemming van site K2 en de nabije omgeving wordt bepaald door de voorschriften van het 

gewestplan “Hasselt-Genk (K.B 03-04-179)”. Ten noordoosten grenst het terrein aan een bufferzone. Op de site 

zelf is volgens de bestemmingsplannen echter geen zone voor buffering voorzien. 

Ter hoogte van de perceelsgrens langsheen de Alkenhoofseweg en aan de achterzijde van de woningen in de 

Stationsstraat heeft Konings NV echter een groenaanplanting voorzien in overeenstemming met de verleende 

stedenbouwkundige vergunning. De aanplanting is gebeurd in overeenstemming met het aanplantingsplan en 

de plantkeuze is afgestemd op de lijst met streekeigen beplanting die van de gemeente werd ontvangen. 

Hierdoor wordt een visuele buffering gecreëerd en worden de bedrijfsactiviteiten toch enigszins afgeschermd 

van de omgeving.  

WZI 

De waterzuivering is gelegen volgens de voorschriften van het gewestplan “Hasselt-Genk (K.B 03-04-1979)” in 

een ‘gebied voor gemeenschapsvoorziening en algemeen nut’. De waterzuivering is nagenoeg volledig omgeven 

door ‘gebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat’. Het dichtstbijzijnde woongebied, zijnde 

12 Details met betrekking tot de plantkeuze werden opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van de nieuwe logistieke hal. 
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‘woongebied met landelijk karakter’ is gelegen op een afstand van meer dan 250 m. Bijkomende groenbuffering 

is voor de waterzuivering niet vereist. 

7 . 8 . 2 . B o d e m  

Konings NV exploiteert diverse installaties en opslageenheden die beschouwd worden als risico-inrichtingen 

m.b.t. het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging.  

Konings NV heeft diverse bodembeschermende maatregelen voorzien om het risico op het ontstaan van bodem- 

en grondwaterverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau te beperken.  

Bovendien is in deel 7.6 de impact van de gewenste uitbreiding van de grondwaterwinning van Konings NV in 

het Krijt beoordeeld. Hieruit is gebleken dat de uitbreiding een significante extra verlaging van de 

grondwaterstand in het Krijt teweegbrengt. Aan de watertafel is de invloed echter niet significant, waardoor de 

kans op een negatieve invloed op natuurgebieden, landbouw, potentiële verontreiniging en andere kritische 

gebieden zeer laag is. Het grondwater zal niet dalen tot onder het dak van de watervoerende laag. 

De impact op andere vergunde winningen zal verhogen, maar zonder negatieve invloed op deze winningen. 

Er kan dan ook gesteld worden dat de risico’s op het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging t.g.v. 

de exploitatie van zogenaamde risico-inrichtingen afdoende beheerst zijn en geen verder onderzoek vereisen. 
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8. LEEMT EN IN DE KENNIS 

Bij het opstellen van onderhavig MER werden volgende leemten in de kennis naar voor geschoven. 

OP P E R V L A K T E W A T E R

De huidige immissiekwaliteit van de Oude Roosterbeek en de Slangbeek zijn niet gekend. Gezien de WZI zich op 

de bovenloop van de beek bevindt en het effluent van de RWZI Zonhoven de enige lozing is stroomopwaart van 

Konings NV, gaan we er van uit dat de immissieconcentratie t.h.v. het lozingspunt van Konings voornamelijk 

bepaald wordt door de geloosde vuilvracht van de RWZI Zonhoven.  

Aangezien er zich geen andere lozingen stroomopwaarts de Slangbeek bevinden, gaan we er vanuit dat de 

huidige immissiekwalitiet van de Slangbeek ter hoogte van het lozingspunt van het brijnwater goed is. 

Er zijn geen debietsmetingen van de Oude Roosterbeek voorhanden. Er werden daarom 2 indicatieve 

debietsmetingen uitgevoerd, waarvan een kan beschouwd worden als hoger dan gemiddeld en de andere als 

een benadering van het Q10-debiet. 

Er zijn evenmin debietsmetingen van de Slangbeek beschikbaar. Ook hier werd een indicatieve debietsmetingen 

uitgevoerd die zowel bij de berekening van de structurele gemiddelde impact als bij de berekening van de 

tijdelijke worstcase impact werd gebruikt. Vermits de meting gebeurde in een eerder droge periode met lage 

grondwaterstanden benadert het gemeten debiet het Q10-debiet. Voor wat betreft de beoordeling van de 

structurele impact gaat het hier m.a.w. om een worstcase situatie. 

LU C H T

Aangezien er geen VMM-meetposten in de omgeving van Zonhoven aanwezig zijn, wordt de luchtkwaliteit in 

kaart gebracht met behulp van extrapolatiegegevens waarbij de vaste meetposten van het 

luchtkwaliteitsmeetnet van VMM worden gebruikt als input in het model. 

Voor de parameter EC ontbreekt een toetsingswaarde. 

GE L U I D  E N  T R I L L I N G E N

- 

ME N S -G E Z O N D H E I D

- Exacte inwonersaantallen en de demografische verdeling van deze inwoners voor het specifiek studiegebied 

zijn niet beschikbaar. 

- Er wordt een abstractie gemaakt van andere bestemmingsplannen (BPA’s of RUP’s) dan het gewestplan.  

ME N S -M O BI L I T E I T

Er worden geen fundamentele leemten in de kennis vastgesteld waardoor de impact van het geplande project 

onvoldoende in kaart zou kunnen gebracht worden. 

GR O N D W A T E R

De maximale daling van de grondwaterstijghoogte in de pompputten in de geplande situatie kan niet berekend 

worden. Aangezien het dagdebiet, dat bepalend is voor de verlaging in de pompputten zelf, weinig verhoogt, 

wordt verondersteld dat de stijghoogte niet veel zal wijzigen in de pompputten. Bovendien hangen de pompen 

op een diepte van 100 m, waardoor het grondwater niet dieper zal kunnen dalen. Bijgevolg wordt gesteld dat 

de stijghoogte in de pompput niet zal dalen tot onder het dak van de watervoerende laag.  
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B I O D I V E R S I T E I T

- 

9. PO ST MONIT O RI NG EN EVA LUA TIE  

Bij het opstellen van onderhavig MER werd volgende postmonitoring en evaluatie naar voor geschoven door de 

deskundigen. 

OP P E R V L A K T E W A T E R

Voor de discipline oppervlaktewater is het opvolgen van de waterzuivering en het zelfcontroleprogramma water 
van groot belang. Konings NV heeft een waterzuivering die bij goede werking toelaat de lozingsnormen te halen. 
Gedegen monitoring van het geloosde water en processturing van de waterzuivering zijn nodig om de effecten 
naar het oppervlaktewater te vermijden. 

LU C H T

Zoals in de beoordeling gesteld dienen milderende maatregelen te worden genomen teneinde de 
jaargemiddelde bijdrage van NO2 door de stookinstallaties te minderen. 

Daarnaast dient een verhoging van de schouw te gebeuren om conform de Vlarem te zijn. Volgens Vlarem II 
art.4.4.2.2 dient de schouw 1m hoger te zijn dan de gebouwen in een straal van 50 meter in de omgeving van 
het emissiepunt. Als de nieuwe loods (hoogte 13m) wordt geplaatst ten oosten van het huidige gebouw op K1 
dient de schouw van EMK hoger te zijn dan 14m. Deze schouwverhoging zal de jaargemiddelde bijdrage van NO2

verminderen tot minder dan 3% van de toetsingswaarde (impact geplande situatie is bijgevolg beperkt negatief). 

Er dienen maatregelen (afstelling brander) genomen te worden om de CO-emissieconcentratie van de Clayton 
groot op K2 te verminderen tot onder de emissiegrenswaarde. 

Daarnaast dienen de emissiepunten te worden aangepast zodat emissiemetingen conform de norm kunnen 
opgemeten worden. Het rookgasdebiet kon niet worden opgemeten voor de stookinstallaties op de site van K2. 
Een aanpassing (zorgen voor meetopeningen op een recht stuk van de schouw op voldoende afstand van 
schouwmond en laatste bocht) van deze schouwen dringt zich bijgevolg op. 

GE L U I D  E N  T R I L L I N G E N

De bijkomende continue geluidsbronnen die gerelateerd zijn aan de realisatie van het project zorgen veelal voor 
een verwaarloosbare bijdrage aan de geluidsimmissie van het bedrijf.  

Echter, gezien de geluidsimmissie van de huidige vergunde situatie op diverse plaatsen de vigerende 
geluidsnormen niet kan respecteren bekomen we in de referentiesituatie, gewijzigde referentiesituatie als 
geplande situatie op sommige punten een eindscore van -3. 

Aangezien de geluidsbronnen die men dient te beschouwen als een nieuwe inrichting t.h.v. diverse 
beoordelingspunten in de actuele situatie en in de geplande situatie een eindscore van -3 veroorzaken (= 
aanzienlijk negatief)Hierdoor dient er noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen. Daar Konings 
tijdens alle periodes actief is, worden de saneringsmaatregelen afgestemd op de strengst beoordeelde periode 
(= avond- en nachtperiode).  

Hieronder bekijken we wat de mogelijke / nodige saneringsmaatregelen (of gelijkwaardig) zijn opdat het 
specifieke geluidsniveau wordt teruggedrongen tot de toegelaten norm conform het Vlarem. We merken wel 
op dat deze maatregelen vanuit akoestisch oogpunt worden opgesteld, maar dat nog steeds de technische 
haalbaarheid moet onderzocht worden.  
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Per te milderen bron is er een voorstel van actie geformuleerd bijv. vervangen van aantal bronnen, plaatsen van 
dempers, beperken van aantal activiteiten tot periode tussen 07u en 19u. De haalbaarheid van de hierboven 
beschreven maatregelen werd intern door Konings onderzocht en resulteert in een plan van aanpak. In dit plan 
van aanpak worden maatregelen besproken op KT (binnen 3 j) en op middellange termijn (bij vervanging van 
installaties en ten laatste binnen 5 jaar) . 

Door het uitvoeren van de milderende maatregelen op bestaande installaties en het opleggen van eisen bij het 
plaatsen van de nieuwe installaties m.b.t. geluid kan gegarandeerd worden dat de geldende grenswaarden voor 
geluid zullen gerespecteerd worden.   

ME N S -G E Z O N D H E I D

- 

Afdeling Bron Mogelijke sanering 

Nr  Beschrijving  

K1 18 Koeltoren Blikkenlijn - geluidsarm type 

- afscherming  

20 Ventilatie blikkenhal - geluidsarm type 

- geluidsdemper 

21 Ventilatie blikkenhal - geluidsarm type 

- geluidsdemper 

23  Airco’s burelen - afscherming  

- verplaatsen 

30 Koeltoren productie - geluidsarm type 

- afscherming  

31 Afzuigventilatoren persluchtcompressoren - geluidsdemper 

K2  4 Koeltoren indamper  - geluidsarm type 

- afscherming  

6 Motorgeluid vrachtwagen lossen fruit - motor uit tijdens lossen 

7 Piekgeluid lossen fruit - enkel dagperiode (7-19h) 

- inpandig lossen 

- afscherming 

8 Piekgeluid laden en lossen vrachtwagens - enkel dagperiode (7-19h) ; enkel 
mogelijk voor sommige locaties 

- inpandig lossen 

- afscherming 

9 Motorgeluid vrachtwagen shuttle - motor uit tijdens lossen 

10 Koeltoren fermentatie - geluidsarm type 

- afscherming  

12 Koeltoren ammoniakinstallatie  - verhogen afscherming 

14 Afblaasleiding stookinstallatie - door aanpassing ventiel sluiten 

Nieuwe afvalcontainer blik - afscherming 

WZ nieuw Schouw verbrandingsinstallatie - geluidseis 80 dB(A) op 1 m 
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ME N S -M O BI L I T E I T

Aan de hand van nieuwe telgegevens op een drukke dag ik oktober kan er nagegaan worden of de orde van 
grootte van de vrachtwagenbewegingen correct werd ingeschat.  

GR O N D W A T E R

- 

B I O D I V E R S I T E I T

- 

10. GRENSO VERSCHRI JDENDE EFFECT EN 

De Nederlandse grens is gelegen op een afstand van ca. 31 km ten noorden en 27 km ten oosten van de sites 

van Konings NV. De grens met het Waalse gewest is gelegen op een afstand van 26 km ten zuiden van de sites.  

Gelet op de activiteiten en op deze afstanden, zijn significante grensoverschrijdende effecten op mens en milieu 

niet te verwachten en is het niet noodzakelijk informatie daaromtrent over te maken aan de bevoegde 

autoriteiten vermeld in art. 4.5.2 §4 van het DABM. 

11. GLO BA LE  CO NCLUSIE  

Mits rekening te houden met de voorgestelde milderende maatregelen, kan dit project gerealiseerd worden 

zonder aanzienlijk negatieve effecten.   

Voor het scenario waarbij de waterzuivering met een anaërobie wordt uitgebreid kunnen onvoldoende 

milderende maatregelen getroffen worden om eventuele effecten door verzurende en vermestende depositie 

op de instandhoudingsdoelstellingen in de Speciale Beschermingszones uit te sluiten.  Dit is op dit moment dus 

geen aanvaardbaar scenario.    



PROJECT – MER 

UITBREIDING PRODUCTIECAPACITEIT ALCOHOLISCHE EN NIET-ALCOHOLISCHE DRANKEN 

Uitgave: 3/2021 

Revisie: EV 3..0

NIET TECHNISCHE SAMENVATTING p. 32 

FIGUREN



29

30

OPSLAGHAL 5979 m²

G
R

O
EN

BU
FF

ER

GROENBUFFER
0m²

G
RO

EN
BU

FF
ER

GROENBUFFER

geluidsscherm

geluidsscherm

Nieuwe asfaltverharding 0m²

Betonverharding 523 m²

Bu
ffe

rb
ek

ke
n 

43
5 

m
²

1

1

O
ph

el
di

ng
sw

eg
ge

m
ee

nt
ew

eg
 in

 a
sf

al
t

Lange Schouwenstraat

gemeenteweg in asfalt

G
ro

te
 H

el
le

ke
ns

st
ra

at

ge
m

ee
nt

ew
eg

 in
 a

sf
al

t

Beringersteenweg
gewestweg in asfalt

F369LLange Schouwenstraat 12Agebruik: bebouwd

F369MLange Schouwenstraat 12gebruik: bebouwd

F368/2 T5Grote Hellekensstraat 39Cgebruik: bebouwd

F368/2 S5Grote Hellekensstraat 39A-Bgebruik: bebouwd

Wadi

Wadi

F368/2 D5gebruik: bebouwd

F368GGrote Hellekensstraat 41gebruik: bebouwd

F368/2 M5Grote Hellekensstraat 43gebruik: bebouwd

F368/2 Y5Beringersteenweg 120gebruik: bebouwd

F368/2 Z5Beringersteenweg 118-118Agebruik: bebouwd

Be
st

aa
nd

e 
as

fa
ltv

er
ha

rd
in

g

INRIT

UITRIT

PO
O

R
T

PO
O

RT

POORT ENKEL

TOEGANKELIJK

VOOR BRANDWEER

Grasdallen 0 m²

bestaande CO2-tankop bestaande beton 55m²

ge
lu

id
ss

ch
er

m
be

st
aa

nd
e 

om
he

in
in

g 
te

 b
eh

ou
de

n

 nieuwe omheining

 nieuwe omheining

 nieuwe omheining

POORT ENKELTOEGANKELIJKVOOR BRANDWEER

N

afvalcontainers

afvalcontainers

(nog te plaatsen)

Lijn 6

Li
jn

 3

Kantoren

Lijn 10
Lijn 11

Opslag
grondstoffen

Bereiding

Diepvries/
frigo

Ketelhuis

Li
jn

 8

Li
jn

 7

Technische
dienst

Opslag
verpakking

Opslag afgewerkt
product

Personeels-
parking

Peilput K1

Grondwaterwinning

0 25 50 m
Figuur IV.2: Plattegrond Konings NV - site K1 (geplande situatie)
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Figuur IV.3 - Plattegrond Konings NV site K2 geplande situatie
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Figuur V.1 - Topografische kaart
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Figuur V.2 - Orthofoto
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Figuur V.3 - Gewestplan
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Figuur V.6 - Overstromingsgevoelige gebieden
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