
Advies aan het schepencollege

Betreft : vergunningsaanvraag sporthal Lierseweg (trampolinepark) Cardoen 

De milieuadviesraad in vergadering bijeen op 14/2/2019 wenst volgende bemerkingen te maken 

bij deze aanvraag: 

1. Mobiliteit    

Het gaat hier om een groot project, dat qua voorziene bezoekers (664/dag, 150.000/jaar in 226

openingsdagen) een belangrijke impact zal hebben op de omgeving, vooral wat  verkeersdruk

betreft.

De  berekeningen  van  voorziene  voertuigbewegingen  (MVT)  van  bezoekers,   personeel  en

tevens  van  de bezoekers  van  de  nu al  op het  terrein actieve  Crossfit  club  leert  dat  er   op

piekmomenten één auto-beweging per 20 seconden kan optreden.

De plannen voorzien enkel een toegang tot  het  sport-recreatiecomplex aan de zuidkant,  via

Wolfstee Oost, waar een wegenis (heet eveneens Wolfstee) die het terrein nu al bedient  uitkomt

op de weg (Wolfstee) die van het industrieterrein naar het kruispunt met verkeerslichten met de

N13 Lierseweg loopt...

Die  aftakking  van  Wolfstee  naar  de  wegenis  voor  het  sportgebouw  ligt  echter  in  een

onoverzichtelijke bocht, vlak achter de spoorwegbrug.

Bovendien heeft die wegenis maar één baanvak.

Er wordt volgens de architectennota wél voorzien om die weg te verbreden tot 3,9 m, met twee

kantstroken van 0,3 m, maar pas later, dit zit niet in de huidige aanvraag!

Zolang zal het dus niet evident zijn om met de huidige smalle wegenis op het kruispunt met de

baan Wolfstee het verkeer op piekmomenten vlot te laten verlopen.

2. Inplanting in de omgeving 

Er  wordt  veel  ruimte  voorzien  voor  parking,  waardoor  er  echter  te  weinig  overblijft  voor

groenvoorzieningen: aan de noordkant en oostkant van het terrein is géén groen voorzien. Een

groene buffering dient te worden voorzien op het eigen terrein en mag niet alleen bestaan uit het

aanpalend bos. 

3. Ecologische voorzieningen 

De  sporthal  heeft  een  grote  dakoppervlakte.  De  architectennota  vermeldt  een  eenvoudige

balken-  en  kolommenstructuur  met  grote  overspanningen.  Deze  dakoppervlakte  zou  voor

meerdere  functies  kunnen benut  worden  (zonnepanelen,  groendak),  wat  spijtig  genoeg niet

voorzien wordt. 

       4.De hemelwateropvang en de bodeminfiltratie lijken adequaat. 

Namens de milieuadviesraad,
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