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 Kadering 

 Doel van de niet-technische samenvatting 

Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, 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 plan (hier het PRUP 

Kleiput Egem en omgeving) worden onderzocht. Een MER is een informatief instrument en geen 

beslissingsinstrument. Het milieueffectrapport beslist niet of het PRUP al dan niet wordt vastgesteld. 

Die beslissing houdt ook rekening met andere sectoren (sociale, economische en technische belangen) 

en met openbare inspraak. 

Deze niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante 

informatie uit het milieueffectrapport van het PRUP Kleiput Egem en omgeving te communiceren en 

hiermee de publieke participatie in het planproces te bevorderen.  

Voor de uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen. 

 Aanleiding en algemene doelstelling plan 

De opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kleiput Egem en omgeving te Pittem is een 

initiatief van de provincie West-Vlaanderen.  

Via het RUP wenst de provincie publiek toegankelijk groen te voorzien. De ontwikkeling hiervan zou 

een antwoord bieden aan het tekort van natuur en recreatie in het regio. Daarnaast wenst men via dit 

RUP een reconversie van de voormalige steenbakkerij te verwezenlijken in functie van bedrijvigheid. 

Hierbij wordt het reconversiekader uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan van West-Vlaanderen 

(PRS-WV) toegepast. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het planproces naar aanleiding van de opmaak van het 

voorontwerp-RUP werd opgesplitst in 2 fasen. Hierbij werden enkel de zaken uit fase 1 vertaald in het 

voorontwerp. Het onderzoek in voorliggend plan-MER omvat wel beide fasen, gezien fase 2 later nog 

uitgewerkt kan worden in een apart RUP. 

Via dit planproces wenst de provincie vijf doelstellingen te verwezenlijken: 

1) Een gedeeltelijke (gecompartimenteerde) opvulling van een bestaande winningsput. 

Enerzijds zodat qua tijdsaspect zicht is op de realisatie van de nabestemming. En anderzijds 

zodat potenties voor toekomstige natuur en recreatieve waarden niet te niet worden gedaan. 

2) De ontwikkeling van een toegankelijk groengebied op de gronden van de voormalige 

kleigroeve.  

3) Bedrijvigheid mogelijk maken op de site van de voormalige steenbakkerij. Dit in het kader van 

reconversie. Reconversie is als beleidskader opgenomen in het PRS-WV. 

4) Een afzonderlijk watercaptatiebekken om het opgepompte water te gebruiken voor een 

permanente watervoorraad voor het overbruggen van droogteperiodes voor de landbouw. 

5) Het patchwork van allerhande bestemmingen en nabestemmingen als gevolg van het 

geldende BPA nr.12 De Kapelle (goedgekeurd dd. 22/05/1995) en het gewestelijk RUP 

Oppervlaktedelfstoffen ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ (definitief vastgesteld dd. 

12/10/2012) vervangen door eenduidige bestemmingen en voorschriften. Deze doelstelling 
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wordt doorgeschoven naar fase 2 en wordt dus nog niet opgenomen in het voorontwerp RUP, 

met uitzondering van de zone voor ontginning cfr. het BPA. 

 Situering en planomschrijving 

 Situering 

De kleiput van Egem ligt bij de kern van de landelijke woonconcentratie Egemkappelle, op het 

grondgebied van Pittem en vlakbij de gemeentegrens met Ardooie en Wingene. 

Ten oosten van de kleigroeve loopt de N50 (Brugsesteenweg) die de verbinding maakt tussen Brugge 

en Kortrijk. Langs de N50 komt (verspreide) bebouwing en economische activiteiten voor. Het betreft 

diverse lokale bedrijven en bedrijvenzones. 

Ten zuiden van de kleiput en steenbakkerij loopt de Egemstraat van oost naar west. Deze weg dient 

tevens als ontsluiting van de voormalige steenbakkerij. 

Ten zuiden van de Egemstraat ligt een open ruimtegebied dat in landbouwgebruik is, maar dat nog de 

bestemming van ontginningsgebied draagt maar tot op heden nog niet aangesneden is. 

 Planomschrijving 

 Beschrijving voorgenomen plan en alternatieven (fase 1 + 2) 

 Toegankelijke groene ruimte 

Het planvoornemen omvat hier: 

 Gedeeltelijke (gecompartimenteerde) opvulling van de kleiput, waarbij: 

o maximale opvulhoogte van de groeve vastgelegd wordt door RUP (eerste aanname 

maximaal 25 m TAW) 

o Maximale duur voor opvulling vastgelegd wordt door RUP (zodat duidelijk zicht is op 

effectieve inwerkingtreding en realisatie van de nabestemming, eerste aanname 10 jaar) 

o Groene nabestemming 

 Multifunctionele groenpool met: 

o Toeristisch-recreatieve functie: multimodale parkeermogelijkheden (zie verder §2.2.1.3), 

recreatieve voorzieningen i.f.v. zachte recreatie, trage verbindingen 

o Ecologische-landschappelijke functie: natuurpotentieel waterrijke natuur 

 Reconversie voormalige steenbakkerij 

Het planvoornemen omvat hier reconversie naar bedrijventerrein (lokale bedrijvigheid met een 

beperkte schaal) -> 8, 5 ha + 1 ha parking. 

De alternatieven zijn: 

 Reconversie naar bedrijventerrein in combinatie met een onthaalzone i.f.v. de groene ruimte (= 

beperkter aantal ha bedrijventerrein) 
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 Gedeeld parkeren – parkeerterreinen van toekomstige bedrijven kunnen in weekend ook gebruikt 

worden door bezoekers van groene ruimte = in het kader van reconversie van de 

parking/verharding ten zuiden van de Egemstraat (daar geen bedrijfsactiviteiten) = 1 ha groot 

 Onthaal toegankelijke groene ruimte 

Hiervoor worden twee locaties voorgesteld:  

 Primair onthaal: een deel van de gronden van de voormalige steenbakkerij, aansluitend aan 

de Bruggesteenweg in het zuiden; op het scharnierpunt tussen reconversie / groene ruimte / 

watercaptatiebekken 

 Secundair onthaal: ten noorden van de kleiput langs de Nieuw Egemseweg (40 

parkeerplaatsen) 

 Noordelijke landbouwrand 

Noordwestelijke zijde 

Het planvoornemen omvat een bestemming als agrarisch gebied + bufferstrook van 10 m tussen 

landbouwgebied en groendomein. Verder is ook secundaire onthaalinfrastructuur mogelijk, waarbij 

een parking van 40 plaatsen voorzien wordt. Deze parking zal ontsloten worden via de Nieuw 

Egemseweg, maar de precieze locatie is nog niet bepaald. Bestaande zonevreemde woningen blijven 

behouden. 

Het alternatief omvat bestemming gemengd open ruimte gebied, waardoor landbouw kan blijven 

bestaan, maar deze gronden na verwerving kunnen geïntegreerd worden in het groendomein. Verder 

blijft ook secundaire onthaalinfrastructuur mogelijk. Bestaande zonevreemde woningen blijven 

behouden. 

Noorden en westen 

Bestaande landbouwpercelen bestemmen naar open ruimte gebied. Zoals hierboven aangegeven kan 

het secundair onthaalpunt ook in deze zone gesitueerd worden. 

 Site AM-power 

Het planvoornemen omvat een bestemming ‘openbare nutsvoorzieningen’, waarbij het bedrijf AM-

Power dus behouden blijft op de site. 

Het alternatief omvat een nabestemming open ruimte met tussentijds bodemgebruik, hetgeen 

betekent dat het bedrijf AM-Power op termijn uitdooft. 

 Woonzone 

Woonzone uit huidige BPA bestemmen naar woonzone (gezien nieuwe nabestemming is hierbij geen 

buffer meer nodig, zodat deze bestemming dan ook niet behouden hoeft te blijven en kan opgaan in 

het aangrenzende gemengd open ruimte gebied). 

 Landbouwzone ten westen van de woonzone 

Twee scenario’s voor zone met varkenstallen: bestemmen als: 

 Gemengd open ruimte gebied 

 Bedrijvenzone aansluitend met het reconversiegebied -> 1,3 ha bedrijventerrein 
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Akkerperceel bestemmen als  

 gemengd open ruimte-gebied, waarbij waterbufferbekken wordt aangelegd op dit perceel 

waaruit landbouwers water kunnen tappen 

 gemengd open ruimte-gebied, waarbij waterbufferbekken gecombineerd wordt met 

natuurtechnische aanleg in aansluiting bij het open ruimte gebied waardoor het naast aftappunt 

voor landbouwers eveneens voor recreatief medegebruik kan ingezet worden. 

 Parking en omgeving 

Bestaande verharde zone ten zuiden van de Bruggesteenweg behouden als parking i.f.v bedrijvigheid 

en groendomein i.p.v. het huidige gebruik als parking voor het nabijgelegen logistiek bedrijf, de rest 

van de zone (ontginning en stapelplaats met nabestemming open ruimte) bestemmen als ontginning 

met nabestemming landbouw/open ruimte. 

 Weverij Clarysse 

Het planvoornemen omvat het bestemmen van de industriezone van het BPA naar bedrijvigheid. 

Hierbij kan er geen ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer langs de Egemstraat plaatsvinden. 

Het alternatief omvat het optimaliseren van de zone voor bedrijvigheid door het perceel achteraan 

recht te trekken. In dat geval zal een planologische ruil doorgevoerd worden met het aanpalende 

industriegebied dat momenteel niet ingevuld is.  

 Overige zones in het zuiden 

Het planvoornemen omvat het behoud van het bestaande ontginningsgebied ten zuiden van de 

Egemstraat (zowel cfr BPA als GRUP). Verder wordt dit gebied bestemd als agrarisch gebied. 

Het alternatief omvat het (deels) bestemmen als bouwvrij agrarisch gebied. 

 Bedrijven Cloet en Europort 

Het planvoornemen omvat behoud van de bestaande mogelijkheden (met aandacht voor 

landschappelijke inkleding) 

 Zonevreemde woningen 

Het planvoornemen omvat behoud van de bestaande mogelijkheden. 

 Water algemeen 

Het planvoornemen omvat het voorzien van beekbegeleidend groen langs de Roobeek. 

 

 



 

 

Figuur 2-1: Planvoornemen en alternatieven



 

 

Figuur 2-2: Verduidelijking zone noord 
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Figuur 2-3: Verduidelijking zone zuid 

 Beperktere plancontour fase 1 

Dit planvoornemen betreft het vorige planvoornemen, maar in een afgeslankte versie, namelijk fase 1 

van RUP. Onderstaande bestemmingen worden niet langer opgenomen binnen de eerste fase van het 

RUP: 

 De doelstelling van het vangen van allerhande bestemmingen en nabestemmingen als gevolg van 

het geldende BPA nr.12 De Kapelle (goedgekeurd dd. 22/05/1995) en het gewestelijk RUP 

Oppervlaktedelfstoffen ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ (definitief vastgesteld dd. 12/10/2012) 

door eenduidige bestemmingen en voorschriften  

 Woonzones 

 Weverij Clarysse 

 Een strook voor landbouw en een strook voor landbouw met bouwverbod ten zuiden van de 

Egemstraat 

 Bedrijven Cloet en Europort 
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Figuur 2-4: Beperktere plancontour 



 
 

ID 4247023010 | 3 

 

Figuur 2-5: Planvoornemen beperktere plancontour fase 1 
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 Samenvatting methodiek en effectbeoordeling 

 Afbakening studiegebied en grensoverschrijdende effecten 

Plancontour 

Voor de definiëring van de plancontour wordt gekeken naar de bestaande juridische toestand en naar 

de ruimtelijke samenhang. De begrenzing van het RUP onderzoek loopt grotendeels gelijk met het BPA 

De Kapelle. Enkel in het zuiden wordt de plancontour ruimer genomen door de contour door te 

trekken tot aan de Lichtervelde straat. 

De plancontour van fase 1 van het RUP wordt bepaald op basis van het BPA De Kappelle. De zuidelijke 

grens wordt genomen op basis van de zone voor ontginning met nabestemming open ruimte, én op 

basis van een perceel dat wordt meegenomen in het kader van een planologische ruil. De oostelijke 

grens wordt genomen aan de achterzijden van de percelen van de woningen langs de N50. 

De N35/Lichterveldestraat bevindt zich ten zuiden. De westelijke grens van het gebied wordt gevormd 

door de gemeentegrens Pittem-Ardooie. De noordelijke grens van het gebied komt overeen met de 

Nieuw Egemseweg. 

Studiegebied  

Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het plangebied met daarbij het potentieel 

invloedsgebied van de effecten. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het 

invloedsgebied van de afzonderlijke ingrepen en milieukarakteristieken. Dit kan per milieueffect 

verschillen.  

 In principe wordt voor elke discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. 

Voor de meeste disciplines bestaat het studiegebied uit het plangebied zelf en haar directe 

omgeving. 200 m wordt aangenomen als standaardgrens voor de mogelijke omvang van de 

directe invloedssfeer.  

 Voor de discipline geluid wordt enerzijds een zone tot op 500 meter van de rand van het 

plangebied bekeken. Anderzijds wordt uit reden van akoestisch comfort de zone van de 1ste 

lijnsbebouwing bekeken.  

 Voor de discipline mens-mobiliteit en de daarvan afgeleide effecten inzake geluid en lucht is 

het studiegebied mogelijks ruimer.  

Onder de term plangebied verstaat men het gebied waar de voorgenomen activiteiten gepland zullen 

zijn (perimeter van het RUP in dit geval). 

Het studiegebied wordt verder verduidelijkt in de specifieke disciplines. 

Grensoverschrijdende effecten  

Het plangebied ligt (in vogelvlucht) op meer dan 20 km van de grens met Frankrijk.  

Gezien de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot landsgrens, worden er geen 

grensoverschrijdende effecten verwacht. 
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 Referentiesituatie voor milieubeoordeling 

Autonome ontwikkeling  

Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de ontwikkeling die het studiegebied zou doormaken 

waarbij geen juridische en beleidsmatige belangrijke randvoorwaarden meespelen en waarbij het 

gebied dus enkel gebonden is aan het normale sociaal-economisch gedrag van de mens.  

Autonome ontwikkelingen in de toekomst zijn nauw afhankelijk van de juridische toestand van het 

gebied, zoals weergegeven in het bestemmingsplan en van lopende planontwikkelingen. Hier betekent 

dit een voortzetting van de huidige (voornamelijk industriële en landbouw) activiteiten in het 

plangebied en het opvullen van de huidige ontginningsput (tot op maaiveldniveau), waarbij in eerste 

instantie op korte termijn de taluds dienen verstevigd te worden. 

Referentiesituatie  

Dit is de toestand van het plangebied waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectbeoordeling. 

Hierbij kan de referentiesituatie gelijk gesteld worden aan de huidige toestand, maar ook aan een 

toekomstige toestand, afhankelijk van het tijdsperspectief van het voorgenomen plan. 

 Voor het noordelijk deel van het plangebied geldt dat er in het verleden reeds een ontginning 

heeft plaatsgevonden. Echter, voor het realiseren van de geplande toestand uit het 

planvoornemen in deze zone, dienen de taluds in eerste instantie gestabiliseerd te zijn en 

dient daarna de bestaande ontginningsput gedeeltelijk opgevuld te worden. Voor het 

noordelijk deel zal de toestand waarbij de taluds reeds gestabiliseerd zijn als 

referentietoestand genomen worden. 

 Voor het zuidelijk deel wordt de zone die volgens het geldende BPA als ontginningsgebied 

wordt aangeduid behouden als ontginningsgebied. Daarnaast zal het realiseren van een 

passende nabestemming in deze zone onderzocht worden. Deze nabestemming zal bijgevolg 

pas in de toekomst kunnen gerealiseerd worden, nadat een eventuele ontginning heeft 

plaatsgevonden, Voor het zuidelijk deel wordt de huidige toestand als referentietoestand 

genomen. 

Als er een verschil is tussen de juridische bestemming van het plangebied en de feitelijke invulling 

ervan op terrein, wordt er verder doorgaans ook gewerkt met twee referentietoestanden: een 

feitelijke referentiesituatie gebaseerd op de feitelijke situatie op het terrein en een juridische 

referentiesituatie gebaseerd op een (fictieve) invulling van het terrein volgens de geldende 

planologische bestemming.  

De feitelijke toestand komt momenteel grotendeels overeen met de juridische referentiesituatie met 

uitzondering van het zuidelijke ontginningsgebied, wat momenteel als bestemming 

“ontginningsgebied met als nabestemming open ruimte” heeft en feitelijk grotendeels als 

landbouwgebied wordt gebruikt. Dit geldt eveneens voor de noordwestelijke zone van het noordelijk 

deel van het plangebied. In het geldende BPA worden daarnaast ook een aantal bufferstroken 

aangeduid, welke momenteel grotendeels niet gerealiseerd zijn. Verder zijn er nog beperkt een aantal 

kleinere verschillen tussen de juridische en de feitelijke referentietoestand (zoals vb. de voorkomende 

landbouwpercelen binnen het industriegebied in het zuidelijk deel).  

Er dient echter ook rekening gehouden te worden met het feit dat er in de huidige juridische 

referentiesituatie een vergunning kan bekomen worden voor het volledig opvullen van de 

ontginningsput in het noordelijk deel.  
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Waar relevant zullen mogelijke effecten van het planvoornemen zowel afgewogen worden ten aanzien 

van de juridische (vergunbare) referentietoestand als de feitelijke referentietoestand. 

Indien geen recente gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde disciplines, zal de deskundige de 

beschikbare gegevens actualiseren (door bijkomende metingen, door veldwerk of door extrapolatie) 

indien hij dit nodig acht omwille van mogelijke significante wijzigingen in de tijd. In het MER en in de 

eindsynthese worden de voor- en nadelen van het voorgenomen plan t.o.v. de referentietoestand 

besproken onder de vorm van een beschrijving en een cijfermatige beoordeling. 

 Methodiek effectbeoordeling 

Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect 

volgende indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:  

                        aanzienlijk negatief (-3)  aanzienlijk positief (+3) 

                        negatief (-2)             positief (+2) 

                        beperkt negatief (-1)  beperkt positief (+1) 

                         geen effect/verwaarloosbaar effect (0) 

Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de 

deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben.  

Op basis van de impactbeoordeling (van -3 tot +3) kan afgeleid worden in hoeverre een 

maatregel/optimalisatie noodzakelijk is en welke de impact is van de maatregel/optimalisatie 

(resterend effect): de milderende maatregelen/optimalisaties worden gekoppeld aan de 

impactbeoordeling. 

 Samenvatting en synthese van de milieueffecten,  

milderende maatregelen en aanbevelingen 

De volgende disciplines werden in het plan-MER behandeld door een erkend MER-deskundige:  

 Mens – mobiliteit  

 Geluid en trillingen  

 Lucht  

 Bodem  

 Water  

 Biodiversiteit 

 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie  

 Mens –ruimtelijke aspecten en gezondheid. 
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 Conclusie discipline mobiliteit 

Onderhavige bespreking van Discipline Mobiliteit behandelde het onderzoek naar kwaliteit van 

verkeersafwikkeling, toetste parkeerbehoefte en parkeeraanbod t.o.v. elkaar af, stelde een raming 

voor het potentieel vanuit openbaar vervoer op, onderzocht de noodzaak aan fietspaden, verifieerde 

de kwaliteit van oversteekbaarheid en verifieerde welke potentiele sluiproutes er van en naar het 

project zijn. 

Conclusie is dat er op vlak van mobiliteitseffecten geen significante effecten te verwachten zijn, met 

uitzondering van een beperkt potentieel op sluipverkeer via de Pompoenstraat, Egemstraat, 

Kapellestraat en Drogenbroodstraat.  

Dit laatste wordt beperkt negatief gescoord (score -1). Alle overige effecten krijgen effectscore ‘nul’. 

Gezien hierbij rekening werd gehouden met een doorrekening van de worst-case alternatieven, zullen 

de mogelijke alternatieve invullingen voor bepaalde zones maximaal een gelijkaardig effect met zich 

meebrengen. Er is voor de discipline mobiliteit dan ook geen onderscheid tussen de verschillende 

alternatieven. 

Binnen de beperkte plancontour van fase 1 zijn een deel van de zuidelijke ontginningszone en het 

bedrijf Clarysse niet aanwezig. In deze zones is het planvoornemen echter een bestendiging van de 

huidige planologische situatie voor wat betreft de mogelijkheid tot ontginning en uitbreiding van het 

bedrijf Clarysse. Dit betekent m.a.w. dat de verkeersgeneratie die aan deze activiteiten gerelateerd 

ook bij behoud van de huidige planologische situatie mogelijk zal zijn. Bovenvermelde 

effectenbeoordeling blijft dus ook geldig voor de plancontour voor enkel fase 1. 

 Conclusie discipline geluid 

Voor de discipline geluid worden (aanzienlijk) negatieve effecten verwacht ten gevolge van het 

verkeersgeluid in de Nieuw Egemsesteenweg en ten westen van het plangebied worden in enkele 

meetpunten overschrijdingen van de norm vastgesteld door een combinatie van het exploitatie- en 

verkeersgeluid. Verder blijkt ook dat in het meest zuidelijke deel van het toekomstige natuurgebied 

niet aan de van toepassing zijnde milieukwaliteitsnormen voor landelijke gebieden zal worden 

voldaan.  Ook blijkt dat bij een opvulling van de voormalige ontginningsput tot maximaal 44 m 

(absolute hoogte) binnen het groengebied aan de milieukwaliteitsnormen zou worden voldaan mits 

het nemen van de voorgestelde milderende maatregelen. Bij het uitdoven van AM-Power verdwijnt 

deze geluidsbron en wijzigen ook de geluidsnormen in het omliggend gebied. De 

milieukwaliteitsnormen ter hoogte van een beperkte aantal punten bijkomend zou worden 

gerespecteerd. Het effect van de reconversie van het bedrijventerrein zal daardoor vergroten en kan 

een overschrijding van de milieukwaliteitsnormen voorkomen ter hoogte van enkele meetpunten. 

Binnen de beperkte plancontour van fase 1 zijn een deel van het zuidelijke ontginningsgebied, de 

bestaande bedrijven (Clarysse, Europort en Cloet) en het zuidelijke landbouwgebied niet opgenomen. 

In deze zones wordt evenwel grotendeels het behoud van de feitelijke situatie voorzien. Enkel de 

zuidelijke ontginning en een mogelijke uitbreiding van het bedrijf Clarysse omvatten een wijziging van 

de feitelijke situatie. De mogelijke effecten zijn evenwel reeds mogelijk in de momenteel geldende 

planologische (juridische) situatie. De hieraan gerelateerde verkeersemissies zouden bijgevolg ook 

reeds in de planologische situatie kunnen plaatsvinden. Voor wat betreft de nog mogelijke uitbreiding 

van het bedrijf Clarysse blijkt dat het plan geen invloed heeft op de zone waarbinnen er minder strenge 

richtwaarden van toepassing zijn. Algemeen blijft bovenstaande effectenbeoordeling dus geldig voor 

de beperkte plancontour van fase 1. 

  



 
 

ID 4247023010 | 8 

 Conclusie discipline lucht 

In de discipline lucht werden de effecten van de verkeersemissie ten gevolge van het verkeer 

gegenereerd door het plan en de emissies ten gevolge van de geplande activiteiten inclusief 

geuraspecten onderzocht.  

Inzake verkeersemissies werd de impact van een worst-case scenario onderzocht waarbij rekening 

gehouden werd met de cumulatieve impact van verschillende planingrepen en ontwikkelingen in het 

plangebied. Uit de modellering bleek dat een beperkte bijdrage van het plan te verwachten is inzake 

de NO2-jaargemiddelde t.h.v. de Brugsesteenweg (segment 3bis) en de Egemstraat. Uit de 

referentiesituatie blijkt echter dat de 80% van de NO2-jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm nergens 

overschreden wordt, waardoor geen milderende maatregelen moeten worden voorgesteld. Ten 

aanzien van de overige segmenten en parameters wordt geen significante bijdrage verwacht ten 

gevolge van het project (score 0). 

Door uitvoering van het planvoornemen zijn (bijkomende) geleide emissies te verwachten, 

bijvoorbeeld door de bestendiging van bestaande bedrijvigheid (en eventueel verplaatsen van 

bedrijvigheid via planologische ruil), reconversie van het terrein van keramische industrie en 

ontginning naar een nieuw bedrijventerrein, de bestendiging van AM-power en de agrarische 

activiteiten (landbouwbedrijven en stallen). Gezien deze activiteiten moeten voldoen aan de geldende 

VLAREM-regelgeving worden hooguit beperkt negatieve effecten verwacht (-1).  

Inzake geuraspecten zal het bedrijf AM-power via het planningsproces bestendigd worden. Ten 

aanzien van de juridische referentiesituatie worden geen wijzigingen verwacht, waardoor het effect 

niet significant beoordeeld wordt (0). Ook ten aanzien van de bestaande toestand zijn geen wijzigingen 

te verwachten, al zijn er klachten geweest voor overlast afkomstig van het bedrijf. Deze klachten 

moeten via het vergunningsproces naar behoren onderzocht worden en vallen buiten de scope van 

het plan-MER.  

Indien gekozen wordt voor een alternatieve, groene invulling ter hoogte van AM-Power, zijn 

redelijkerwijze positieve effecten te verwachten. Ook bij het eventueel verdwijnen van de 

varkensstallen, verdwijnt een potentiële bron van geurhinder wat positief beoordeeld wordt (+1). 

Binnen de beperkte plancontour van fase 1 zijn een deel van de zuidelijke ontginningszone en het 

bedrijf Clarysse niet aanwezig. In deze zones is het planvoornemen echter een bestendiging van de 

huidige planologische situatie voor wat betreft de mogelijkheid tot ontginning en uitbreiding van het 

bedrijf Clarysse. Dit betekent m.a.w. dat de emissies die aan deze activiteiten gerelateerd zijn ook bij 

behoud van de huidige planologische situatie mogelijk zullen zijn. Bovenvermelde effectenbeoordeling 

blijft dus ook geldig voor de plancontour voor enkel fase 1.  

 Conclusie discipline bodem 

Het plan zal een verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect hebben wat betreft profielvernietiging, 

gezien de meeste bodems in het plangebied geen waardevolle profielontwikkeling hebben. Enkel ter 

hoogte van de mogelijke zone voor een secundair onthaal, de uitbreiding van het bedrijventerrein ter 

hoogte van Clarysse, het nieuwe ontginningsgebied ten zuiden van de Egemstraat en de aanleg van 

beekbegeleidend groen langs de Roobeek kunnen bodems met profielontwikkeling vergraven worden. 

Het effect van de ontginning t.o.v. de juridische referentietoestand is evenwel neutraal, gezien 

ontginning hier planologisch nu reeds mogelijk is. Het landbouwgebied ten zuiden van het nieuwe 

ontginningsgebied kan volgens het plan mogelijk bestemd worden als bouwvrij agrarisch gebied. T.o.v. 

de juridische referentiesituatie is hier dan ook een zeer beperkt positief effect mogelijk op de 

aanwezige bodemprofielen, gezien er dan minder risico is dat deze vergraven zullen worden.  
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De mogelijke aanleg van ondergrondse infrastructuur t.g.v. de reconversie van het bedrijventerrein en 

de aanleg van een waterbuffer hebben geen significante impact inzake wijziging van de diepere 

ondergrond, gezien er niet wordt verwacht dat deze dieper zullen zijn dan de aanwezige 

ontginningsput. Ook van de uitbreiding van het bedrijventerrein aan Clarysse is de impact van de 

mogelijke aanleg van ondergrondse infrastructuur inzake wijziging van de diepere ondergrond 

neutraal. De nieuwe ontginning zal wel een impact hebben op de diepere ondergrond, maar dit maakt 

intrinsiek deel uit van de ontginning. T.o.v. de juridische referentiesituatie waarbij deze ontginning 

planologisch reeds mogelijk is, is het effect echter neutraal. 

Het plangebied is grotendeels zeer gevoelig voor verdichting. Dit is relevant in functie van landbouw. 

Een mogelijk beperkt negatief tot negatief effect kan ontstaan rond de geplande waterbuffer, het 

secundair onthaal, de uitbreiding van het bedrijventerrein aan Clarysse en de aanleg van 

beekbegeleidend groen langs de Roobeek. Bij de aanduiding van bouwvrij agrarisch gebied is er minder 

risico op verdichting wat als neutraal tot beperkt positief wordt beoordeeld. Van ontginning met 

nabestemming landbouw wordt op planniveau geen impact inzake verdichting verwacht. 

Op basis van de bodemkaart zijn er geen aanwijzingen dat er zettingsgevoelige bodems/lagen 

voorkomen in het plangebied. Er kunnen wel zettingen voorkomen in de nieuwe bodemlagen die 

ontstaan door opvulling van de kleiput. Dit dient verder bekeken te worden in het kader van de verdere 

vergunning van de opvulling van de kleiput, gezien momenteel nog geen details m.b.t. de inrichting 

van het groendomein bekend zijn. Er wordt echter niet verwacht dat er zich zettingsgevoelige 

infrastructuur zal bevinden binnen het groendomein. Doordat de voormalige ontginningsput slechts 

gedeeltelijk zal worden opgevuld, zullen er taluds aanwezig blijven en blijven er ook risico’s naar het 

afschuiven van deze taluds. Ook blijft er een potentieel risico op bodemerosie, maar dit wordt gezien 

de beoogde invulling als groendomein eerder beperkt ingeschat, gezien de taluds begroeid zullen zijn. 

De van toepassing zijnde regelgeving zorgt er verder voor dat de stabiliteit van de taluds van de nieuwe 

ontginning gegarandeerd kan worden. Bij het opnieuw opvullen van deze ontginningsput zullen 

eveneens zettingen van de opvullagen mogelijk zijn, wat in rekening dient gebracht te worden in 

functie van de beoogde nabestemming (landbouw). Gezien er in eerste instantie vanuit kan gegaan 

worden dat de nieuwe ontginningsput volledig wordt opgevuld en dus zal aansluiten op het bestaande 

reliëf, worden hiervan geen bijkomende erosierisico’s verwacht. 

De bestemmingen bedrijventerrein, openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebied kunnen 

mogelijk bodemverontreiniging met zich meebrengen. Gezien nieuwe inrichtingen dienen te voldoen 

aan de Vlarem en Vlarebo-reglementering wordt het risico tot een minimum herleid en het effect als 

neutraal beoordeeld. De herbestemming van de terreinen ter hoogte van de uitgevoerde 

bodemonderzoeken hebben meestal geen impact op de geformuleerde conclusies. Enkel ter hoogte 

van de bestemming ‘openbare nutsvoorziening’ die mogelijk gewijzigd wordt in ‘gemengd open ruimte 

gebied’ zullen in de toekomst strengere normen van toepassing zijn en dienen de risico’s opnieuw 

geëvalueerd te worden. Gezien de geldende regelgeving wordt in principe geen negatieve impact 

verwacht op de bodemkwaliteit ten gevolge van het opvullen van de voormalige ontginningsput. Wel 

zal bij het aanbrengen van de bovenste (teelt)laag rekening gehouden moeten worden met het 

toekomstige bodemgebruik. Wanneer rekening gehouden wordt met parameters die van belang zijn 

voor de beoogde natuur wordt in principe een neutraal effect verwacht. Ook voor de zuidelijke 

ontginningszone wordt er in principe een neutraal effect verwacht wanneer bij opvulling rekening 

wordt gehouden met de beoogde nabestemming (landbouw). 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het plan ofwel omdat het 

onderzochte plan een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield en deze effecten zich 

dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen. Volgende effecten zullen niet 

plaatsvinden ten gevolge van het plan of in de juridische referentiesituatie: 
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 Beperkt negatief effect op profielontwikkeling ten gevolge van de planologische ruil ter 

hoogte van Clarysse.  

In het plan voor fase 1 wordt enkel planologische ruil voorzien tussen het bestaand 

(onbebouwd) landbouwperceel bestemd i.f.v. bedrijvigheid ten zuiden van de Egemstraat 

met het bestaand reeds bebouwd landbouwperceel (varkensstallen) ten noorden van de 

Egemstraat. Het effect t.o.v. de feitelijke referentiesituatie blijft hierbij gelijk, maar t.o.v. de 

juridische referentiesituatie heeft de planologische ruil eerder een beperkt positief effect. 

 Neutraal effect inzake wijziging van de diepere ondergrond ten gevolge van de planologische 

ruil ter hoogte van Clarysse. 

 Het beperkte negatief tot negatief effect inzake bodemverdichting t.g.v. de planologische ruil 

ter hoogte van Clarysse. 

 Verwaarloosbaar tot beperkt positief effect op profielontwikkeling en verdichting t.g.v. het 

alternatief ‘bouwvrij agrarisch gebied’. 

 Verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect op profielontwikkeling en beperkt negatief tot 

hooguit negatief effect inzake bodemverdichting van het voorzien van beekbegeleidend 

groen langs de Roobeek. 

 Conclusie discipline water 

Wanneer maximaal tot 35 m TAW opgevuld wordt, is het mogelijk de beoogde natuurinrichting te 

verkrijgen. De aard van het opvulmateriaal zal hierbij mede bepalen hoe het grondwaterniveau zich 

zal herstellen. Hierbij zal wel blijvend grondwater gepompt moeten worden, anders zal de resterende 

put zich volledig vullen met water en worden geen landzones gecreëerd. Afhankelijk van de 

opvulhoogte zal echter aanzienlijk minder grondwater moeten opgepompt worden dan momenteel 

het geval is. Dit wordt positief beoordeeld. Het resterende opgepompte water kan bijkomend 

gebufferd worden in het bufferbekken dat voorzien wordt op een aanliggend landbouwperceel, 

waardoor het opgepompte water kan gebruikt worden door landbouwers in periodes van droogte. Dit 

verhoogt het positief effect nog, gezien er in de huidige toestand geen gebruik is van het opgepompte 

water. Dit wordt tevens positief beoordeeld i.k.v. klimaatadaptatie. Gezien hierdoor ook de lozing van 

dit opgepompte water op de Roobeek en in mindere mate ook de Jobeek wordt beperkt, wordt 

eveneens een positief effect op de overstromingsgevoeligheid van deze waterlopen verwacht. Inzake 

klimaat wordt een beperkte aangroei van gebied met risico op laagfrequente overstromingen 

verwacht, waardoor dit effect ook als beperkt positief wordt beoordeeld voor wat betreft klimaat. 

Gezien het oppompen en dus lozen van opgepompt water uit de ontginningsput in principe niet 

plaatsvindt in (zeer) droge periodes, heeft het plan geen impact op de debieten tijdens droge periodes. 

Wel blijkt uit de adviezen n.a.v. de plenaire vergadering een bezorgdheid m.b.t. het voorzien van 

voldoende debiet op de Jobeek.  Op basis van de beschikbare info kan de huidige verdeling van de 

debieten richting Jobeek en richting Vuilhoekbeek als voldoende geacht worden. Het lijkt dan ook 

aangewezen deze verdeling in eerste instantie te behouden. Voor wat betreft 

oppervlaktewaterkwaliteit wordt een neutraal effect verwacht van de wijziging van de lozing. Het 

beperken van het oppompen zal verder een positief effect hebben op de omliggende 

grondwaterwinningen die grondwater uit dezelfde Ieperiaan aquifer onttrekken. T.o.v. de juridische 

referentiesituatie waarbij de ontginningsput volledig opgevuld wordt en er dus nog minder water 

moet opgepompt en geloosd worden, is het effect op grondwater en de waterlopen eerder beperkt 

negatief. Wanneer de ontginningsput volledig gevuld wordt, kan er echter wateroverlast ontstaan ter 

hoogte van de lager gelegen gebieden in de omgeving hiervoor zal een gravitair afwateringssysteem 

moeten worden aangelegd, die het water eveneens afvoert naar de betrokken waterlopen. De 



 
 

ID 4247023010 | 11 

gedeeltelijke opvulling zoals voorzien in het plan wordt voor wat dat betreft dan ook als beperkt 

positief beoordeeld t.o.v. de juridische referentiesituatie.  

Door een nieuwe ontginning in het zuiden van het plangebied, zal hier mogelijk eveneens insijpelend 

grondwater en hemelwater moeten opgepompt worden, wat een negatieve  impact kan hebben op 

het omgevend bodemgebruik (landbouw, grondwaterwinningen). Dit dient verder onderzocht te 

worden bij een concreet ontginningsproject. Tevens zullen de aanwezige waterlopen 

(Roobeek/Vuilhoekbeek en Stampkotbeek) moeten omgelegd worden. Dit heeft een beperkt negatief 

effect op de structuurkwaliteit van deze waterlopen. Door het lozen van opgepompt water uit de 

ontginningsput zal bijkomende afvoer van water naar de nabijgelegen waterloop ontstaan, wat een 

beperkt tot sterk negatief effect kan hebben, afhankelijk van de af te voeren debieten. Bij het opvullen 

van de nieuwe ontginningsput zal gebruik gemaakt worden van andere bodemmaterialen dan de 

oorspronkelijke wat een impact kan hebben op de doorlatendheid en dus de grondwaterstand. 

Randvoorwaarden hieromtrent werden reeds uitgewerkt onder de discipline bodem. Ook kunnen 

nieuwe waterlopen aangelegd worden. Naar oppervlaktewaterkwaliteit wordt de lozing van het 

opgepompt water als beperkt negatief beoordeeld. Er wordt tevens opgemerkt dat deze effecten ook 

reeds kunnen plaatsvinden in de juridische referentiesituatie. 

Gezien de harde bestemmingen worden voorzien ter hoogte van terreinen die momenteel reeds 

grotendeels verhard zijn, wordt een verwaarloosbaar effect verwacht op infiltratie. Ook zal de 

stedenbouwkundige verordening gevolgd moeten worden voor nieuwe verhardingen, zodat hiervan 

hooguit een beperkt negatief effect verwacht wordt (-1). Er kan ook een positief effect zijn wanneer 

bepaalde zones onthard worden, b.v. ten gevolge van het uitdoven van AM-Power.  

Er wordt geen impact verwacht van ondergrondse constructies op de grondwaterstroming. 

Inzake de mogelijke impact van het plan op grondwaterkwaliteit wordt verwezen naar de discipline 

bodem. 

Het inrichten van beekbegeleidend groen langs de Roobeek zal een beperkt positief effect hebben op 

de structuurkwaliteit van de Robeek. 

Bij het lozen van bedrijfsafvalwater ten slotte zal moeten voldaan zijn aan de voorwaarden in de 

milieuwetgeving en dient eventueel een vergunning aangevraagd te worden. Als randvoorwaarde 

geldt in ieder geval dat hemelwater en bedrijfsafvalwater, inclusief sanitair afvalwater, volledig 

gescheiden moeten worden. Een significant negatieve invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit in de 

omgeving wordt dan ook niet verwacht. 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het plan ofwel omdat het 

onderzochte plan een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield en deze effecten zich 

dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen. Volgende effecten zullen niet 

plaatsvinden ten gevolge van het plan of in de juridische referentiesituatie: 

 Beperkt negatief effect op grondwaterkwantiteit t.g.v. de planologische ruil t.h.v. Clarysse.  

 Ook ter hoogte van de zone met de varkensstallen is echter deels infiltratiegevoelig gebied 

aanwezig. Gezien deze zone in de huidige situatie reeds bebouwd is, is het effect t.o.v. de 

feitelijke referentiesituatie evenwel neutraal tot beperkt positief (0/+1). T.o.v. de juridische 

referentiesituatie is het effect neutraal tot beperkt negatief (0/-1). 

 Beperkt positief effect op de oeverstructuur van de Roobeek ten gevolge van het inrichten 

van beekbegeleidend groen. 
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 Conclusie discipline biodiversiteit 

Door uitvoering van het planvoornemen zullen de biologische waarden over het algemeen toenemen 

of in het slechtste geval nagenoeg niet wijzigen ten aanzien van de beschouwde referentiesituaties. 

Dit geldt ook voor het leef-, broed en rustgebied van de voorkomende en beoogde fauna. De grootste 

toename kan verwacht worden in het noordelijk deel en dan ten opzichte van de juridische 

referentietoestand. Het plangebied zal dus zijn huidige stapsteenfunctie voor migrerende soorten op 

macroniveau minstens kunnen behouden. Op microniveau kan er wel een tijdelijke versnippering van 

biotopen/leefgebied zijn, oa. tijdens de (gedeeltelijke) opvulling van de noordelijke groeve en de 

potentiële ontginningsfase in het zuidelijk deel. Na deze tijdelijke fase zal het huidige bodemgebruik 

hervat worden in het zuiden. In het noordelijk deel kan verwacht worden dat de natuurwaarden 

minstens behouden worden en mogelijks zelfs zullen toenemen. 

Er worden geen significant negatieve effecten inzake vernatting/verdroging verwacht binnen het 

plangebied. Mogelijke effecten kunnen zelfs positief zijn ter hoogte van de huidige groeve en dat ten 

opzichte van de juridische referentiesituatie, echter de omvang ervan is afhankelijk van de specifieke 

in vulling in deze referentiesituatie. Buiten het plangebied is het belangrijk verdroging van het 

stroomafwaarts waardevol Jobeekbosje tegen te gaan door het opgepompte grondwater te blijven 

lozen richting dit bosje. 

De voorkomende en geplande biotopen zijn niet sterk gevoelig voor betreding. Er wordt echter 

aanbevolen toch een goed doordachte toegankelijkheidsregeling uit te werken in het op te maken 

natuurrichtplan om negatieve effecten te beperken. 

De voorkomende en geplande biotopen zijn evenmin sterk gevoelig voor eutrofiëring, echter 

hypertrofie dient vermeden te worden. Daarom dient er vermeden te worden dat de bovenste lagen 

opgevuld worden met gronden die rijk zijn aan N en/of F. Gezien er geen bedrijven met zeer hoge 

stikstofdeposities (zoals vb. energiebedrijven en raffinaderijen) voorzien worden, zullen bijkomende 

stikstofdeposities ten aanzien van de feitelijke referentiesituatie relatief beperkt zijn. Echter, gezien 

er momenteel al vrij hoge stikstofdeposities voorkomen, valt het aan te bevelen dit verder in detail te 

onderzoeken op projectniveau. 

Binnen het noordelijk deel van het plangebied vormen de voorkomende en geplande biotopen een 

geschikt broed-,rust- en foerageergebied voor heel wat verstoringsgevoelige vogelsoorten. 

Rustverstoring door recreatie is niet op voorhand uit te sluiten, zowel ten aanzien van de feitelijke en 

juridische referentiesituatie. Algemeen valt het te verkiezen om de recreatieve ontsluiting van het 

gebied in en in de nabijheid van de noordelijke groeve doordacht uit te werken en indien nodig af te 

stemmen op de periode van het jaar. 

De geluidsemissies ten gevolge van de reconversie van de voormalige steenbakkerij naar 

bedrijventerrein zorgt ervoor dat er t.o.v. de feitelijke referentiesituatie ter hoogte van de voormalige 

ontginningsput een grotere zone zal zijn waar geen verstoringsgevoelige soorten meer in verwacht 

worden. Dit wordt beperkt negatief tot negatief beoordeeld. Bij het op te maken inrichtingsplan kan 

hiermee rekening gehouden worden door de zones met verhoogde recreatiedruk ook te voorzien in 

het zuidwestelijke (reeds verstoorde) deel en recreatieluwe zones af te bakenen in het noordelijk deel 

van de groeve en/of door biotopen waar verstoringsgevoelige soorten kunnen verwacht worden aan 

te leggen in het noordelijk deel en biotopen die vooral het leefgebied vormen voor minder 

verstoringsgevoelige soorten te voorzien in het zuid(west)en.  Er kan ook voor gekozen worden om 

een geluidsberm te voorzien ten (noord)oosten van AM-power, alsook ten noorden van de 

reconversiezone (het deel dat grenst aan het toekomstig groengebied). Een zone van ca. 60 m breed 

aansluitend op de reconversiezone en AM-power, waarin geen geluidsproducerende activiteiten 

plaatsvinden (dus via milieuzonering), zorgt ook voor een daling van de gemodelleerde geluidsemissies 
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in de rest van het groengebied. Gezien de geluidsemissies in de groeve ook stijgen met een stijgende 

opvulhoogte, is het ook belangrijk de opvulhoogte te beperken tot maximaal ca. 25 à 30 m TAW om 

het voorkomen van verstoringsgevoelige soorten niet te hypothekeren. 

Negatieve effecten door bijkomende verlichting binnen de zones voor bedrijvigheid ten aanzien van 

vleermuizen kunnen voorkomen worden door verlichting te beperken en neerwaarts te richten. 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het planvoornemen ofwel 

omdat het onderzochte planvoornemen een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield 

en deze effecten zich dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen.  

Onder andere het zuidelijke ontginningsgebied volgens het geldende GRUP maakt geen deel meer uit 

van de beperkte plancontour. Ten gevolge van de uitvoering van het RUP met uitgebreide plancontour 

werden echter nauwelijks effecten verwacht in deze zone.  

Verder zal het zeer beperkt positief effect voor biotoopwinst en voorkomende fauna in het zuidelijke 

deel ten opzichte van de juridische referenetiesituatie bij het alternatief scenario (waarin in dit 

zuidelijke deel een bestemming als bouwvrij agrarisch gebied krijgt ter hoogte van de zone waar 

momenteel geen bouwvrije bestemming geldt) zich niet meer voordoen. 

Slechts ter hoogte van een deel van het zuidelijke plangebied zal bij een beperkte plancontour via 

flankerend beleid bijkomende trage wegen aangelegd worden. In het deel dat niet opgenomen is 

binnen de beperkt plancontour zal dit flankerend beleid niet (of minder) gevoerd worden, waardoor 

er net iets minder rustverstoring door recreatie kan verwacht worden ten aanzien van het plangebied 

met uitgebreide plancontour. Dit wijzigt echter niets aan de gemaakte conclusies.  

Zowel in het geval van een planologische ruil met het perceel ten westen van Clarysse als in het geval 

met een ruil met de varkensstallen wordt een niet significant effect verwacht voor het perceel en 

westen van Clarysse wat betreft biotoopinname en effecten op fauna. 

 Conclusie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

In de zone ten noorden van de Egemstraat worden geen negatieve effecten verwacht op de 

landschapsstructuur t.g.v. het plan en de alternatieven. Wel kunnen de creatie van verschillende 

ecotopen in de toegankelijke groene zone, het uitdoofscenario voor AM-Power en een gemengd open 

ruimte gebied ter hoogte van de huidige varkensstallen zorgen voor positieve effecten t.o.v. de huidige 

(en juridische) referentiesituatie. In de zone ten zuiden van de Egemstraat worden geen negatieve 

effecten verwacht op de landschapsstructuur t.g.v. het plan en de alternatieven, gezien het merendeel 

van de ingrepen reeds mogelijk is binnen de huidige juridische context. Het beekdalbegeleidend groen 

en het voorzien van bouwvrij agrarisch gebied wordt (verwaarloosbaar tot) beperkt positief 

beoordeeld. 

Beschermde erfgoedwaarden zijn niet in of nabij het plangebied gelegen. Binnen het plangebied zijn 

wel verschillende aanduidingen uit de vastgestelde Inventaris bouwkundig erfgoed aanwezig, 

waaronder het terrein van de voormalige Steenbakkerij Ampe. Dit wordt bestemd als bedrijventerrein, 

met een mogelijke reconversie van de gebouwen. Gezien de meest waardevolle elementen reeds 

gesloopt werden, wordt het effect op het resterend bouwkundig erfgoed ten aanzien van beide 

referentiesituaties hooguit beperkt negatief beoordeeld (-1). Ten aanzien van de indirecte (visuele) 

effecten op de contextwaarde van het vastgesteld bouwkundig erfgoed binnen het plangebied en de 

directe omgeving kan geconcludeerd worden dat er ofwel geen directe visuele linken zijn tussen de 

planingrepen en de erfgoedwaarden, ofwel geen significante wijziging is van het planvoornemen ten 

aanzien van de referentietoestanden. Effecten worden verwaarloosbaar ingeschat (0).  
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Ten gevolge van het voorgenomen plan is vergraving mogelijk. Hierdoor bestaat een potentiële kans 

op het verstoren van archeologische waarden. Gezien er voldoende regelgeving is inzake archeologie 

worden effecten hooguit beperkt negatief ingeschat (-1). 

In de zone ten noorden van de Egemstraat worden geen negatieve effecten verwacht op 

landschapsbeeld en –beleving. Er zijn veelal geen significante of beperkt positieve wijzigingen ten 

aanzien van de bestaande en/of juridische toestand (0 tot +1). De momenteel ontoegankelijke zone 

ter hoogte van de kleiput zal ingericht worden als een publiek toegankelijk, groen domein. Dit wordt 

positief beoordeeld (+2). In de zone ten zuiden van de Egemstraat is voornamelijk het bestendigen van 

ontginning relevant voor de landschapsbeleving. Ten aanzien van bestaande, agrarische toestand 

betekent dit een negatief effect (-2). Gezien ontginning planologisch reeds mogelijk is, wordt geen 

effect verwacht ten aanzien van de juridische referentiesituatie (0). 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het plan ofwel omdat het 

onderzochte plan een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield en deze effecten zich 

dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen. Volgende effecten zullen niet 

plaatsvinden ten gevolge van het plan of in de juridische referentiesituatie: 

 Het verwaarloosbaar tot beperkt positief effecten ten aanzien van de landschapsstructuur 

indien de varkenstallen bestemd worden tot gemengd open ruimte gebied. In de beperkte 

plancontour wordt namelijk gekozen voor een invulling als bedrijventerrein. 

 Het beperkt positieve effect ten aanzien van de landschapsstructuur ten gevolge van het 

beekbegeleidend groen langs de Roobeek. 

 Het verwaarloosbare effect ten aanzien van het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Woning 

Ampe-D’hooghe’ 

 Geen effecten ten aanzien van archeologie ten gevolge van de uitbreiding van het bedrijf 

Clarysse 

 Het verwaarloosbaar tot beperkt positief effect ten aanzien van archeologie ten gevolge van 

de alternatieve bestemming ‘bouwvrij agrarisch gebied’ 

 Het verwaarloosbare effect ten aanzien van de perceptieve kenmerken indien de huidige 

varkensstallen ingevuld worden als open ruimte gebied. In de beperkte plancontour wordt 

namelijk gekozen voor een invulling als bedrijventerrein. 

 Het verwaarloosbaar tot beperkt positief effect op de perceptieve kenmerken ten aanzien 

van de inkleding van de bedrijventerreinen Cloet en Europort.  

 Het beperkt negatief effect ten aanzien van de perceptieve kenmerken ten gevolge van de 

uitbreiding van het bedrijf Clarysse 

 Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 

Met uitzondering van een toegankelijke groenzone ter hoogte van de bestaande ontginingsput, wijzigt 

het planvoornemen de functionele relaties met en de ruimtelijke structuur van het gebied en haar 

omgeving niet ten gronde. Gezien er in de omgeving van Egem een gebrek is aan publiek toegankelijk 

groen, kan dit planinitiatief een meerwaarde bieden op de vraag naar publiek toegankelijk groen in 

functie van recreatief medegebruik. Er kan dus geoordeeld worden dat het planvoornemen past in het 

ruimer ruimtelijk plaatje en bovendien een functionele meerwaarde biedt voor zowel de directe als 

de ruimere omgeving. Dit wordt positief beoordeeld (+2). 
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Ten aanzien van het ruimtegebruik en de gebruikskwaliteit zijn voor de meeste planingrepen geen 

significante of hooguit beperkt negatieve/positieve effecten te verwachten. Ten aanzien van de 

functies recreatie, natuur/groen en bedrijvigheid zijn positieve effecten te verwachten ten gevolge 

van het planvoornemen (+2). Ten aanzien van de functie landbouw zijn negatieve effecten te 

verwachten (-2) ten gevolge van de mogelijke inname van het varkensbedrijf en naastliggend perceel 

en de ontginning in de zuidelijke zone, al zijn de effecten in de zuidelijke zone reeds mogelijk in de 

huidige planologische context. Effecten ten aanzien van de juridische referentiesituatie zijn dan ook 

niet significant.  

Uit de discipline geluid komen twee knelpunten inzake geluid naar voren, namelijk verkeersgeluid in 

de Nieuw Egemsesteenweg en een combinatie van exploitatie- en verkeersgeluid in de zone ten 

westen van het plangebied. Het aantal omwonenden, en dus het aantal potentieel gehinderden, is 

echter beperkt. Globaal wordt het gezondheidseffect negatief beoordeeld (-2). De alternatieve 

bestemming gemengd open ruimte gebied en bijhorende uitdoofbeleid van AM power wordt beperkt 

positief beoordeeld, gezien momenteel de geluidsnormen overschreden worden (+1). 

De bijdrage van het voorgenomen plan is, op basis van de discipline lucht, verwaarloosbaar tot beperkt 

negatief. Conform het significantiekader van de discipline gezondheid, wordt een effect echter 

verstrengd indien overschrijdingen van de GAW optreden. Op basis van dit significantiekader wordt 

het verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect ten aanzien van de parameter NO2 behouden (0 tot -

1). Ook de verwaarloosbare bijdrage ten aanzien van de parameter PM10 wordt behouden (0). De 

verwaarloosbare bijdrage ten aanzien van de parameter PM2,5 wordt verstrengd tot een beperkt 

negatief effect gezien het merendeel van de wegsegmenten reeds met een overschrijding van de GAW 

kampt. 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het plan ofwel omdat het 

onderzochte plan een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield en deze effecten zich 

dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen. Volgende effecten zullen niet 

plaatsvinden ten gevolge van het plan of in de juridische referentiesituatie: 

 Verwaarloosbaar effect ten aanzien van ruimtegebruik en gebruikskwaliteit in geval de 

varkensstallen bestemd worden als gemengd open ruimte gebied. In de beperkte 

plancontour wordt deze zone namelijk bestemd als bedrijventerrein. 

  Ten aanzien van de functie bedrijvigheid verdwijnt het verwaarloosbare effect ter hoogte 

van Clarysse. 

 In de beperktere plancontour wordt de zone ten westen ingevuld als zone voor ontginning 

met nabestemming landbouw en dus niet als zone voor bedrijvigheid d.m.v. planologische 

ruil met de zone langs de Egemstraat.  

 Verwaarloosbare (juridische referentie) tot verwaarloosbare tot beperkt negatieve effecten 

(feitelijke referentie) ten aanzien van het verlies aan landbouw ter hoogte van bedrijvigheid. 

 Verwaarloosbare (bestaande toestand) tot verwaarloosbare tot beperkt negatieve effecten 

(juridische referentie) door de beperking vande huidige mogelijkheden in agrarisch gebied. 

Qua leefbaarheidsaspecten blijft de bovenvermelde effectenbeoordeling geldig voor de plancontour 

voor enkel fase 1. 
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 Elementen met betrekking tot de watertoets 

Met de “watertoets” dient te worden geëvalueerd of een ingreep schade kan veroorzaken aan het 

watersysteem. Het watersysteem is het geheel van alle oppervlaktewater (gaande van water dat een 

helling afstroomt tot de rivieren), het grondwater en de natuur die daarbij hoort. Sinds 24/11/2004 is 

– met het nieuwe decreet Integraal Waterbeleid – de watertoets in Vlaanderen in voege getreden en 

sinds 1 maart 2012 is een aangepast uitvoeringsbesluit watertoets in werking. Bij elke beslissing over 

een plan, programma of vergunning moet de bevoegde overheid nagaan of er schade kan ontstaan 

aan het watersysteem. Zij mogen ingrepen met een schadelijk effect niet langer toestaan. Als de 

schade kan beperkt worden, moeten ze compenserende maatregelen opleggen.  

Alle elementen die voor de vergunningverlenende overheid van nut kunnen zijn om deze ‘watertoets’ 

op te maken, dienen door de initiatiefnemer te worden aangereikt. 
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 Synthese van de milderende maatregelen en aanbevelingen 

 Milderende maatregelen 

Volgende milderende maatregelen die kunnen opgenomen worden in het plan of de 

stedenbouwkundige voorschriften, worden voorgesteld: 

 Geluid:  

o Om de impact van het verkeersgeluid in de Nieuw Egemseweg te milderen, moet het 

aantal vrachtwagens tijdens de opvulfase langs de noordzijde minstens beperkt 

worden tot 1 vrachtwagen per uur. Dit kan gerealiseerd worden door het 

vrachtverkeer voor opvulling van de ontginningsput voornamelijk via de Egemstraat 

te ontsluiten. Een snelheidsbeperking van 70 km/h naar 50 km/h zou eveneens een 

bijkomende reductie realiseren waardoor het planeffect voor de Nieuw Egemseweg 

verwaarloosbaar wordt en de toename op de Egemstraat door het bijkomende 

vrachtverkeer (komende van de Nieuw Egemseweg) zou worden geneutraliseerd.  

o Voor het bedrijventerrein is het noodzakelijk dat de toekomstige bedrijven een 

voorafgaandelijke geluidsstudie opgelegd worden, waarin op basis van een 

geluidsmodel kan nagegaan worden welke het werkelijke toegelaten bronvermogen 

is van een specifieke inrichting en welke de eventuele geluidsreducerende 

maatregelen zijn die nodig zullen zijn opdat de impact van de nieuwe inrichting de 

geldende grenswaarde zal respecteren.  

o Door een zone van 60-75 m, waarbinnen geen luidruchtige activiteiten zijn 

toegelaten, te voorzien tussen de geplande bedrijvenzone en de geplande 

groenzone, kan wel aan de normen voldaan worden. Binnen deze zone zou de 

milieuzonering zich dienen te richten op geluidsarme bedrijvigheid (zoals kantoren). 

 Water en biodiversiteit: 

o Maatregel om de mogelijke verdroging van het Jobeekbosje tegen te gaan: Dezelfde 

procentuele verhouding van lozing op de Jobeek en de Roobeek als in de huidige 

situatie behouden, nl. minstens 5 % van het jaarlijks opgepompte water naar de 

Jobeek afvoeren. Wanneer de effectieve inrichting van het groendomein duidelijk is 

(opvulhoogte en bijhorende bemalingsdebieten gekend), kan dit desgevallend 

herbekeken worden. 

 Landschap:  

o In functie van het beperken van de impact op de landschapsbeleving wordt de 

nodige afscherming van de ontginningsactiviteiten opgenomen als maatregel. 

 Mens:  

o De maatregelen die opgenomen werden in de discipline geluid worden 

overgenomen: enerzijds een deel van het verkeer van de Nieuw Egemsesteenweg 

sturen via de Egemstraat en anderzijds het opleggen van een geluidstudie aan de 

nieuwe bedrijven. 

Volgende milderende maatregelen op niveau van een concreter project worden voorgesteld voor de 

discipline bodem: 

 Maatregelen m.b.t. de vergunning van de opvulling van de voormalige kleiput 
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o Rekening houden met de beoogde natuurdoelstellingen bij het bepalen van de te 

analyseren parameters voor de bovenste 2 m aanvulgronden voor de voormalige 

ontginningsput in de zone ten noorden van de Egemstraat. Hierbij dient m.n. 

aandacht besteed te worden aan de mineralensamenstelling, waarvan de 

belangrijkste parameters stikstof, fosfaat, kalium en calcium zijn. 

o Rekening houden met de uiteindelijke inrichting van het groengebied bij opvulling 

met meer of minder zettingsgevoelig materiaal. 

 Maatregelen m.b.t. de inrichting van het groendomein: 

o Risico’s naar afschuiven van de taluds herevalueren na (gedeeltelijke) opvulling van 

de ontginningsput 

o Noodzaak tot bijkomende stabilisatiewerken evalueren. Als aandachtspunt kan 

hierbij reeds gewezen worden op de bestaande helling ter hoogte van AM-Power. 

 Maatregelen m.b.t. de vergunning van de zuidelijke ontginning 

o Noodzaak tot maatregelen om de stabiliteit in functie van de Fluxys-leiding ten 

zuiden van de ontginning te garanderen.  

o randvoorwaarden voor afwerking van de zuidelijke ontginningsput in functie van 

landbouw: 

 Aanleg kwaliteitsvol profiel door aanvulling met 2 m grond met lemige of 

zandlemige textuur of 1m zandig materiaal en maximaal 5 gewichtsprocent 

aan stenen die niet groter zijn dan 50 mm; Voor klei-gronden (U-textuur) 

van de voorgestelde ontginningsgebieden is opvulling met grovere 

textuurklassen aangewezen. 

 De afgegraven teelaarde wordt terug aangebracht op het terrein. Niet 

bruikbare lagen blijven evenzeer in de groeve en worden selectief 

afgegraven.  

 Voor de bouwvoor dient het steengehalte maximaal 1 % te bedragen en 

mogen de stenen niet groter dan 50 mm zijn. Voor het kwaliteitsvol heraan 

te vullen profiel wordt, conform de VLAREBO-regelgeving, een maximaal 

steengehalte van 5% gevolgd. Voor de diepere lagen kan een hoger gehalte 

stenen worden toegelaten, als norm kan een maximaal steengehalte van 

25% worden opgelegd. Wanneer de opvulgrond deze normen overschrijdt, 

zal een fysische scheiding volgens de BBT worden uitgevoerd. 

 Opdat de aangebrachte grond geen schadelijke effecten zou 

teweegbrengen op zowel gewas als omgeving, zal de kwaliteit van de 

aangevoerde diepere lagen voldoen aan de normen voor het vrij gebruik als 

bodem. Voor lagen dieper dan 120 cm kan hierop een afwijking bekomen 

worden, mits een studie ontvangende bodem uitgevoerd wordt. Hierbij 

moet worden aangetoond dat geen vervuiling van het grondwater en geen 

bijkomend (humaan) risico wordt gecreëerd.  

 Om waterstagnatie tengevolge van compactie te vermijden kunnen 

maatregelen worden genomen tijdens de opvulwerkzaamheden en na de 

werkzaamheden (de zogenaamde nazorgmaatregelen). De 
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nazorgmaatregelen worden aan de toekomstige eigenaar of pachter van 

het landbouwperceel aangeraden.  

 Maatregelen tijdens de opvulling (door de ontginner): 

o Maximale aanvoer via bestaande interne werfwegen. 

Wanneer werfwegen tijdelijk worden aangelegd, worden 

deze best in semiverhard materiaal voorzien bovenop 

een doorlatende folie (worteldoek). 

o Vermijden compactie tijdens opvulling door gebruik van 

voertuigen op rupsbanden of banden met maximale 

bandenspanning van 15 kPa 

o Over reeds aangevulde zones mag minimaal gereden 

worden. 

o Waar mogelijk maximaal gebruik van rijplaten 

o Eénmalige toediening van hoge dosis compost (15 ton 

groencompost of 10 ton GFT compost) 

o Ten gevolge van werk-met-werkprincipe: maximaal 

streven naar onmiddellijk gebruik afgegraven teelaarde 

ifv herstructurering 

 Mogelijke nazorgmaatregelen (door de uiteindelijke gebruiker): 

o verbeteren van de bodemstructuur door reguliere 

bekalking en reguliere inbreng van organische stof; 

o bewerking onder droge / licht vochtige omstandigheden; 

o de eerste jaren na aanvulling best meerjarige of intensief 

wortelende gewassen planten (graangewassen); 

o percelen ganse jaar begroeien; 

o jaarlijks eventuele bodemcompactatie teniet doen door 

diepwoelen (tot max 90 cm diepte mogelijk) maar enkel 

als de ondergrond droog is. 

 Maatregelen bij invulling site AM-Power als gemengd open ruimte gebied: 

o Nieuw bodemonderzoek uitvoeren bij overdracht van grond en hierbij minstens de 

risico’s van eventuele normoverschrijdingen opnieuw evalueren, gezien het 

bestemmingstype volgens Vlarebo in dit geval zal wijzigen. 

 Aanbevelingen 

Volgende aanbevelingen worden geformuleerd: 

 Mobiliteit: 

o Er zijn geen significante effecten te verwachten vanuit verkeersveiligheid, noch 

vanuit verkeersafwikkeling. Doch, gelet de slechte bestaande situatie op vlak van 
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ongevalsrisico voor fietsers, wordt i.f.v. verkeersveiligheid aanbevolen om 

bijkomend vrachtverkeer zo veel mogelijk buiten de spitsmomenten te houden. 

o Omwille van het beperkte risico op sluipverkeer wordt wel aanbevolen om dit risico 

via flankerende acties nog te verkleinen. Momenteel is er in de Pompoenstraat en 

Egemstraat reeds een verbod voor vrachtwagens. Voor vrachtverkeer met 

plaatselijke bediening zijn er (afhankelijke van de route) soms wel en soms niet 

uitzonderingen voorzien. Omdat er mogelijks een beperkt aandeel sluipverkeer kan 

ontstaan tussen het planvoornemen en het westen wordt aanbevolen om dit verbod 

op doorgaand verkeer uit te breiden voor personenwagens (verkeersbord C3, met 

onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”). 

o Aanvullend wordt de suggestie gedaan de recreatieve fietsroute die langs de 

noordzijde van het planvoornemen loopt (via Kapellestraat en Nieuw Egemseweg) 

zo autoluw mogelijk te houden en vooral de hoofingang van de recreatieve site langs 

de Egemstraat te promoten. Dit kan door de onthaalfaciliteiten maximaal langs deze 

zijde te voorzien en zo min mogelijk langs de Nieuw Egemseweg. 

o Er zijn geen significante effecten te verwachten vanuit verkeersveiligheid, noch 

vanuit verkeersafwikkeling. Doch, gelet de slechte bestaande situatie op vlak van 

ongevalsrisico voor fietsers, wordt i.f.v. verkeersveiligheid aanbevolen om 

bijkomend vrachtverkeer zo veel mogelijk buiten de spitsmomenten te houden. 

 Bodem 

o Aanbeveling bij inrichting van de waterbuffer: 

 De zone waar de landbouwers water kunnen aftappen wordt best voorzien 

langs de Egemstraat, gezien hier de minder verdichtingsgevoelige bodems 

gelegen zijn. 

 Water:  

o Parking secundair onthaal groendomein voorzien in waterdoorlatende materialen 

o Bij de specifieke invulling van de reconversie-site of bij vergunningsaanvragen voor 

bedrijven die zich zullen vestigen ter hoogte van de voormalige steenbakkerij nagaan 

of deze bedrijven het opgepompte grondwater kunnen gebruiken i.p.v. leidingwater. 

o De uiteindelijke ligging en inrichting van de waterlopen na opvulling van de zuidelijke 

ontginningsput dient bepaald te worden in functie van de nabestemming van het 

gebied (al dan niet onbebouwd agrarisch gebied). In ieder geval dient ervoor gezorgd 

te worden dat de terreinen opnieuw afwateren richting de Roobeek en dient de 

dimensionering zodanig te gebeuren dat dit stroomafwaarts geen 

overstromingsproblemen met zich meebrengt. 

o Bij omleggen of heraanleggen van waterlopen tijdens en na ontginning van het 

zuidelijke ontginningsgebied een waterloop met een waardevollere 

structuurkwaliteit inrrichten. Hierbij gaat de voorkeur naar een meer ‘natuurlijke’ 

situatie, waardoor waterlopen met een waardevolle structuurkwaliteit kunnen 

ontstaan. 

o Verder wordt ook verwezen naar de milderende maatregelen op projectniveau 

onder de discipline bodem. 
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 Biodiversiteit: 

o Aanbevelingen voor het opmaken van een inrichtingsplan in de groenzone met zo 

hoog mogelijke natuurwaarden ter hoogte van de huidige ontginningsput in het  

noordelijk deel van het plangebied 

Vanuit ecologisch standpunt is een zo groot mogelijke variatie het meest wenselijk 

gezien dit aanleiding geeft tot de hoogste biodiversiteit: van droog over vochtig tot 

nat (natte natuur wordt mogelijk gemaakt bij een waterpeil van ruwweg < 1 m onder 

maaiveld). 

D.m.v. pompen kan het peilbeheer actief gestuurd worden rond het toekomstige 

maaiveld. Met hogere waterstanden in de winter en het voorjaar en lagere in de 

zomer zou men optimale waterpeilen kunnen instellen voor bepaalde vogelsoorten. 

Zo zouden in de zomer optimale omstandigheden voor steltlopers gecreëerd kunnen 

worden, zodat ze op droogvallende slikvelden kunnen foerageren om hun 

vetvoorraad voor de trek naar het zuiden aan te vullen. Maar door te kiezen voor 

een aanvulhoogte die toelaat dat de waterplas tenminste eenmaal per jaar 

natuurlijk droogvalt, kan hetzelfde effect bekomen worden. Hierdoor komt in de 

droge maanden een slik bloot te liggen. 

Een variatie in waterdiepte is essentieel voor de creatie van een biodiverse 

waterplas. Er zijn verschillende niveaus (15-20 cm, 35-40 cm, 80-100 cm) nodig voor 

een mooie variatie aan waterplanten. Als het water te diep is, krijgen waterplanten 

niet genoeg licht en sterven af. De watervegetatie biedt voedsel en bescherming aan 

talloze organismen die anders niet kunnen overleven in open water. Op zijn beurt 

creëert de begroeiing verschillende geschikte biotopen voor vissen, amfibieën, 

water- en rietvogels, libellen en andere insecten...  

Het behoud van een oppervlakte diep water (> 2 m) voorkomt dat de temperatuur 

van het water te sterk kan stijgen, wat op zijn beurt tot zuurstoftekort in de zomer 

zou kunnen leiden. 

Het is van belang om de oeverzone van de waterplas(sen) te maximaliseren; hoe 

flauwer de helling, hoe groter de oeverzone, hoe meer variatie in biotopen van 

droog naar nat. Een variatie in begroeiing biedt op zijn beurt meer nest- en 

rustgelegenheid voor dieren. In het bijzonder de zuid gerichte oever dient een zeer 

flauwe helling te krijgen om een geschikte microklimaat voor bv. libellen te creëren. 

Rond de oeverzones kan met een beperkte inrichting meer variatie gebracht 

worden. 

Ook ‘horizontaal’ dient gestreefd te worden naar een zo groot mogelijke variatie: 

geïsoleerde waterplassen, waterplassen met verschillende diepten, al dan niet 

uitgebreide oeverzones… Idealiter ontstaat een afwisselend slikken- en 

plassenlandschap met rietland, wilgenbroek, spontane moerasvegetatie en water. 

In het beste geval wordt een mozaïek gecreëerd van ondiepe tot diepere plassen 

(met liefst flauw hellende oevers) maar met daarnaast ook een gradiënt van hoog- 

tot laaggelegen landzones (verschillende maaiveldhoogtes) met navenant dieper en 

ondieper grondwater. 

Voor wat betreft zones met landbouwgebruik tot slot, strekt het vanuit ecologisch 

standpunt tot aanbeveling om maximaal te voorzien in de aanleg van Kleine 
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Landschapselementen (KLE) teneinde de verwevenheid landbouw en natuur te 

verhogen. 

o Aanbevelingen tijdens de opvullingsfase van de noordelijke ontginningsput om te 

komen tot een groene zone met zo hoog mogelijke natuurwaarden 

Om de natuurwaarden te verhogen in de voormalige groeve wordt aanbevolen 

bepalingen op te nemen inzake de te analyseren parameters voor de bovenste 2 m 

aanvulgronden. Hierbij dient m.n. aandacht besteed te worden aan de 

mineralensamenstelling, waarvan de belangrijkste parameters stikstof, fosfaat, 

kalium en calcium zijn. 

o Aanbevelingen om de toekomstige verstoring binnen het in te richten groengebied 

in het noorden te beperken 

 Om het voorkomen van verstoringsgevoelige soorten in de groeve in de 

geplande toestand niet te hypothekeren, dient de opvulhoogte in de 

meeste zones beperkt te worden tot maximaal ca. 25 à 30 m TAW. 

 Daar waar een hoge dichtheid aan verstoringsgevoelige fauna verwacht 

wordt (of op den duur vastgesteld wordt), kunnen best recreatieluwe zones 

worden aangeduid, waarbij ofwel de toegang (in bepaalde periodes) 

verboden wordt ofwel er geen dicht padenstructuur mag aanwezig zijn. 

Wandelen met honden kan hier eventueel verboden worden of er kan een 

verbod gesteld worden op loslopende honden om verstoring te beperken. 

Eventueel kunnen er ook ter hoogte van de minder gevoelige zones 

speelzones, waar spelen / recreëren buiten de paden wel mogelijk is, 

aangeduid worden.  

 “Ongecontroleerde” recreatie dient zoveel mogelijk beperkt te worden 

door zo veel mogelijk te werken met een vaste (bewegwijzerde) 

padenstructuur en het opmaken van een toegankelijkheidsregeling.  

 De aanleg van paden kan het best gebeuren in functie van het (verwachte) 

voorkomen van kwetsbare vegetaties of leefgebieden van kwetsbare 

soorten. Daarmee samenhangend kan ook overwogen worden bepaalde 

zones af te sluiten voor honden, of honden verplicht aan de leiband te 

houden. 

 Een vaste padenstructuur die zich beperkt tot delen van een plas-dras zone 

en waar voorzien wordt in een zekere afscherming, beperkt sterk de 

verstoringsgevoeligheid. 

 Indien zich na verloop van tijd zeer kwetsbare soorten zouden vestigen, kan 

overwogen worden om bepaalde delen van het gebied tijdelijk (vb. tijdens 

het broedgebied)af te sluiten voor recreatie. 

 Ter hoogte van moerassen, poelen en open plassen kan het aangewezen 

zijn de toegankelijkheid langs één zijde te beperken. Zo blijven er altijd 

onverstoorde zones aanwezig voor de voorkomende soorten. 

 Om negatieve effecten van betreding zo veel mogelijk te beperken, wordt 

aanbevolen om in het op te maken natuurinrichtingsplan voldoende 

aandacht te besteden aan een toegankelijkheidsregeling. 
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 Indien er bij uitvoering van het voorgenomen plan bijkomende verlichting 

geplaatst wordt, wordt aanbevolen deze zo minimaal mogelijk te houden, 

neerwaarts te richten en af te wenden van de geschikte leef- en 

jachtgebieden voor vleermuizen. Verder dient het plaatsen van verlichting 

oordeelkundig te gebeuren (geen armaturen die strooiverlichting 

veroorzaken toelaten) zodat de visuele hinder voor fauna beperkt blijft. 

o Aanbevelingen voor het waterbufferbekken en het verleggen van de Roobeek 

Aanleg volgens de principes van natuurtechnisch milieubeheer, met name flauwe 

oevers. 

 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: 

o Er wordt aanbevolen de nodige inrichtingsmaatregelen te nemen om na de 

ontginning in het zuidelijke deelgebied een gelijkwaardig landschap te creëren als 

voor de ontginning (b.v. opnieuw aanplanten KLE’s, …). 

o Er wordt wel aanbevolen waar mogelijk de erfgoedwaarde van de reconversiezone 

te behouden (bjivoorbeeld behoud van de droogloods) of referenties te voorzien. 

o Er wordt aanbevolen om de parking aan de secundaire onthaalpoort te voorzien als 

landschapsparking, teneinde de huidige/bestaande impact van de parking op het 

landschap te reduceren en het planvoornemen milieuvriendelijker te maken. 

o Er wordt, op basis van het advies in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de VLM, 

aanbevolen om de belangrijkheid van de geologische locatie aan te tonen met meer 

onrechtstreekse manieren zoals bijvoorbeeld een infobord plaatsen of indien er een 

bezoekerscentrum komt, werken met lakprofielen, boorkernen, foto’s, … 

o Er wordt aanbevolen om voldoende landschappelijke inkleding en buffering naar 

omwonenden en het achterliggende landbouwgebied te voorzien ter hoogte van 

bedrijvigheid. 

 Mens: 

o Begeleiding bij het uitdoven en/of verplaatsen van het varkensbedrijf wordt 

aanbevolen.  

o Er wordt aanbevolen dat de zuidelijke ontginning best gestart wordt in het noorden, 

gezien de grote landbouwimpact die de zuidelijke percelen kunnen ondervinden.  

o Gezien de locatie van dit waterbekken naast een woongebied wordt vanuit de 

discipline mens reeds op planniveau aanbevolen om de nodige afscherming toe te 

laten tussen het bufferbekken en de aanwezige bewoning. 

 Leemten in de kennis 

Aangezien het hier een plan-MER-niveau betreft, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook niet 

opportuun binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen beoordelen. Het 

ontbreekt immers aan specifieke kwantitatieve en exacte locatiegegevens en programmatorische 

gegevens en er dient te worden uitgegaan van ‘aannames’, o.m. rond bebouwing, exacte informatie 

omtrent bijkomende functies voor verkeer, specifieke inrichting groendomein, mogelijk 

ontginningsproject in het zuidelijke deelgebied enz. 
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Op projectniveau/vergunningenniveau zullen er nog veel zaken verder uitgeklaard moeten worden, 

met name rond de kwaliteit opvulmateriaal, grondwatertoestand, debieten waterlopen, 

inrichtingsplan groendomein,  enz. 

Specifiek voor de disicpline geluid werden volgende leemten in de kennis vastgesteld: 

- In de berekeningen werd voor AM power rekening gehouden met de geluidsvermogens zoals 

opgelijst in de studie van 2013. Er werd geen rekening gehouden met geplande of andere 

toekomstige geluidssaneringswerken op het exploitatiegeluid daar hier geen gegevens over 

beschikbaar waren. 

- Voorliggend MER omvat een bespreking van het totale bestaande en geplande exploitatiegeluid. 

In kader van dit MER is het immers niet de bedoeling om een evaluatie uit te voeren van en MM 

uit te werken voor elk individueel bedrijf (geplande of bestaande ) binnen het plangebied daar de 

evaluatie hiervan dient te gebeuren ten opzichte van effectieve limietwaarden  en dat hiertoe per 

bedrijf - zoals reeds aangehaald in paragraaf 3.5 – individuele geluidsstudies dienen te worden 

uitgevoerd en/of opgelegd. 

 

 Monitoring 

Monitoring ten behoeve van de effectbeoordeling van het plan wordt niet noodzakelijk geacht binnen 

de verschillende disciplines en effectgroepen. Wel zal verder onderzoek op vergunningenniveau 

noodzakelijk zijn. Dit is evenwel opgenomen binnen de milderende maatregelen en aanbevelingen. 
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 Kadering 

 Doel van de niet-technische samenvatting 

Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, 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 plan (hier het PRUP 

Kleiput Egem en omgeving) worden onderzocht. Een MER is een informatief instrument en geen 

beslissingsinstrument. Het milieueffectrapport beslist niet of het PRUP al dan niet wordt vastgesteld. 

Die beslissing houdt ook rekening met andere sectoren (sociale, economische en technische belangen) 

en met openbare inspraak. 

Deze niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante 

informatie uit het milieueffectrapport van het PRUP Kleiput Egem en omgeving te communiceren en 

hiermee de publieke participatie in het planproces te bevorderen.  

Voor de uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen. 

 Aanleiding en algemene doelstelling plan 

De opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kleiput Egem en omgeving te Pittem is een 

initiatief van de provincie West-Vlaanderen.  

Via het RUP wenst de provincie publiek toegankelijk groen te voorzien. De ontwikkeling hiervan zou 

een antwoord bieden aan het tekort van natuur en recreatie in het regio. Daarnaast wenst men via dit 

RUP een reconversie van de voormalige steenbakkerij te verwezenlijken in functie van bedrijvigheid. 

Hierbij wordt het reconversiekader uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan van West-Vlaanderen 

(PRS-WV) toegepast. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het planproces naar aanleiding van de opmaak van het 

voorontwerp-RUP werd opgesplitst in 2 fasen. Hierbij werden enkel de zaken uit fase 1 vertaald in het 

voorontwerp. Het onderzoek in voorliggend plan-MER omvat wel beide fasen, gezien fase 2 later nog 

uitgewerkt kan worden in een apart RUP. 

Via dit planproces wenst de provincie vijf doelstellingen te verwezenlijken: 

1) Een gedeeltelijke (gecompartimenteerde) opvulling van een bestaande winningsput. 

Enerzijds zodat qua tijdsaspect zicht is op de realisatie van de nabestemming. En anderzijds 

zodat potenties voor toekomstige natuur en recreatieve waarden niet te niet worden gedaan. 

2) De ontwikkeling van een toegankelijk groengebied op de gronden van de voormalige 

kleigroeve.  

3) Bedrijvigheid mogelijk maken op de site van de voormalige steenbakkerij. Dit in het kader van 

reconversie. Reconversie is als beleidskader opgenomen in het PRS-WV. 

4) Een afzonderlijk watercaptatiebekken om het opgepompte water te gebruiken voor een 

permanente watervoorraad voor het overbruggen van droogteperiodes voor de landbouw. 

5) Het patchwork van allerhande bestemmingen en nabestemmingen als gevolg van het 

geldende BPA nr.12 De Kapelle (goedgekeurd dd. 22/05/1995) en het gewestelijk RUP 

Oppervlaktedelfstoffen ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ (definitief vastgesteld dd. 

12/10/2012) vervangen door eenduidige bestemmingen en voorschriften. Deze doelstelling 
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wordt doorgeschoven naar fase 2 en wordt dus nog niet opgenomen in het voorontwerp RUP, 

met uitzondering van de zone voor ontginning cfr. het BPA. 

 Situering en planomschrijving 

 Situering 

De kleiput van Egem ligt bij de kern van de landelijke woonconcentratie Egemkappelle, op het 

grondgebied van Pittem en vlakbij de gemeentegrens met Ardooie en Wingene. 

Ten oosten van de kleigroeve loopt de N50 (Brugsesteenweg) die de verbinding maakt tussen Brugge 

en Kortrijk. Langs de N50 komt (verspreide) bebouwing en economische activiteiten voor. Het betreft 

diverse lokale bedrijven en bedrijvenzones. 

Ten zuiden van de kleiput en steenbakkerij loopt de Egemstraat van oost naar west. Deze weg dient 

tevens als ontsluiting van de voormalige steenbakkerij. 

Ten zuiden van de Egemstraat ligt een open ruimtegebied dat in landbouwgebruik is, maar dat nog de 

bestemming van ontginningsgebied draagt maar tot op heden nog niet aangesneden is. 

 Planomschrijving 

 Beschrijving voorgenomen plan en alternatieven (fase 1 + 2) 

 Toegankelijke groene ruimte 

Het planvoornemen omvat hier: 

• Gedeeltelijke (gecompartimenteerde) opvulling van de kleiput, waarbij: 

o maximale opvulhoogte van de groeve vastgelegd wordt door RUP (eerste aanname 

maximaal 25 m TAW) 

o Maximale duur voor opvulling vastgelegd wordt door RUP (zodat duidelijk zicht is op 

effectieve inwerkingtreding en realisatie van de nabestemming, eerste aanname 10 jaar) 

o Groene nabestemming 

• Multifunctionele groenpool met: 

o Toeristisch-recreatieve functie: multimodale parkeermogelijkheden (zie verder §2.2.1.3), 

recreatieve voorzieningen i.f.v. zachte recreatie, trage verbindingen 

o Ecologische-landschappelijke functie: natuurpotentieel waterrijke natuur 

 Reconversie voormalige steenbakkerij 

Het planvoornemen omvat hier reconversie naar bedrijventerrein (lokale bedrijvigheid met een 

beperkte schaal) -> 8, 5 ha + 1 ha parking. 

De alternatieven zijn: 

• Reconversie naar bedrijventerrein in combinatie met een onthaalzone i.f.v. de groene ruimte (= 

beperkter aantal ha bedrijventerrein) 
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• Gedeeld parkeren – parkeerterreinen van toekomstige bedrijven kunnen in weekend ook gebruikt 

worden door bezoekers van groene ruimte = in het kader van reconversie van de 

parking/verharding ten zuiden van de Egemstraat (daar geen bedrijfsactiviteiten) = 1 ha groot 

 Onthaal toegankelijke groene ruimte 

Hiervoor worden twee locaties voorgesteld:  

• Primair onthaal: een deel van de gronden van de voormalige steenbakkerij, aansluitend aan 

de Bruggesteenweg in het zuiden; op het scharnierpunt tussen reconversie / groene ruimte / 

watercaptatiebekken 

• Secundair onthaal: ten noorden van de kleiput langs de Nieuw Egemseweg (40 

parkeerplaatsen) 

 Noordelijke landbouwrand 

Noordwestelijke zijde 

Het planvoornemen omvat een bestemming als agrarisch gebied + bufferstrook van 10 m tussen 

landbouwgebied en groendomein. Verder is ook secundaire onthaalinfrastructuur mogelijk, waarbij 

een parking van 40 plaatsen voorzien wordt. Deze parking zal ontsloten worden via de Nieuw 

Egemseweg, maar de precieze locatie is nog niet bepaald. Bestaande zonevreemde woningen blijven 

behouden. 

Het alternatief omvat bestemming gemengd open ruimte gebied, waardoor landbouw kan blijven 

bestaan, maar deze gronden na verwerving kunnen geïntegreerd worden in het groendomein. Verder 

blijft ook secundaire onthaalinfrastructuur mogelijk. Bestaande zonevreemde woningen blijven 

behouden. 

Noorden en westen 

Bestaande landbouwpercelen bestemmen naar open ruimte gebied. Zoals hierboven aangegeven kan 

het secundair onthaalpunt ook in deze zone gesitueerd worden. 

 Site AM-power 

Het planvoornemen omvat een bestemming ‘openbare nutsvoorzieningen’, waarbij het bedrijf AM-

Power dus behouden blijft op de site. 

Het alternatief omvat een nabestemming open ruimte met tussentijds bodemgebruik, hetgeen 

betekent dat het bedrijf AM-Power op termijn uitdooft. 

 Woonzone 

Woonzone uit huidige BPA bestemmen naar woonzone (gezien nieuwe nabestemming is hierbij geen 

buffer meer nodig, zodat deze bestemming dan ook niet behouden hoeft te blijven en kan opgaan in 

het aangrenzende gemengd open ruimte gebied). 

 Landbouwzone ten westen van de woonzone 

Twee scenario’s voor zone met varkenstallen: bestemmen als: 

• Gemengd open ruimte gebied 

• Bedrijvenzone aansluitend met het reconversiegebied -> 1,3 ha bedrijventerrein 
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Akkerperceel bestemmen als  

• gemengd open ruimte-gebied, waarbij waterbufferbekken wordt aangelegd op dit perceel 

waaruit landbouwers water kunnen tappen 

• gemengd open ruimte-gebied, waarbij waterbufferbekken gecombineerd wordt met 

natuurtechnische aanleg in aansluiting bij het open ruimte gebied waardoor het naast aftappunt 

voor landbouwers eveneens voor recreatief medegebruik kan ingezet worden. 

 Parking en omgeving 

Bestaande verharde zone ten zuiden van de Bruggesteenweg behouden als parking i.f.v bedrijvigheid 

en groendomein i.p.v. het huidige gebruik als parking voor het nabijgelegen logistiek bedrijf, de rest 

van de zone (ontginning en stapelplaats met nabestemming open ruimte) bestemmen als ontginning 

met nabestemming landbouw/open ruimte. 

 Weverij Clarysse 

Het planvoornemen omvat het bestemmen van de industriezone van het BPA naar bedrijvigheid. 

Hierbij kan er geen ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer langs de Egemstraat plaatsvinden. 

Het alternatief omvat het optimaliseren van de zone voor bedrijvigheid door het perceel achteraan 

recht te trekken. In dat geval zal een planologische ruil doorgevoerd worden met het aanpalende 

industriegebied dat momenteel niet ingevuld is.  

 Overige zones in het zuiden 

Het planvoornemen omvat het behoud van het bestaande ontginningsgebied ten zuiden van de 

Egemstraat (zowel cfr BPA als GRUP). Verder wordt dit gebied bestemd als agrarisch gebied. 

Het alternatief omvat het (deels) bestemmen als bouwvrij agrarisch gebied. 

 Bedrijven Cloet en Europort 

Het planvoornemen omvat behoud van de bestaande mogelijkheden (met aandacht voor 

landschappelijke inkleding) 

 Zonevreemde woningen 

Het planvoornemen omvat behoud van de bestaande mogelijkheden. 

 Water algemeen 

Het planvoornemen omvat het voorzien van beekbegeleidend groen langs de Roobeek. 

 

 



 

 

Figuur 2-1: Planvoornemen en alternatieven



 

 

Figuur 2-2: Verduidelijking zone noord 
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Figuur 2-3: Verduidelijking zone zuid 

 Beperktere plancontour fase 1 

Dit planvoornemen betreft het vorige planvoornemen, maar in een afgeslankte versie, namelijk fase 1 

van RUP. Onderstaande bestemmingen worden niet langer opgenomen binnen de eerste fase van het 

RUP: 

• De doelstelling van het vangen van allerhande bestemmingen en nabestemmingen als gevolg van 

het geldende BPA nr.12 De Kapelle (goedgekeurd dd. 22/05/1995) en het gewestelijk RUP 

Oppervlaktedelfstoffen ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ (definitief vastgesteld dd. 12/10/2012) 

door eenduidige bestemmingen en voorschriften  

• Woonzones 

• Weverij Clarysse 

• Een strook voor landbouw en een strook voor landbouw met bouwverbod ten zuiden van de 

Egemstraat 

• Bedrijven Cloet en Europort 

 



 
 

ID 4247023010 | 2 

 

Figuur 2-4: Beperktere plancontour 
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 Samenvatting methodiek en effectbeoordeling 

 Afbakening studiegebied en grensoverschrijdende effecten 

Plancontour 

Voor de definiëring van de plancontour wordt gekeken naar de bestaande juridische toestand en naar 

de ruimtelijke samenhang. De begrenzing van het RUP onderzoek loopt grotendeels gelijk met het BPA 

De Kapelle. Enkel in het zuiden wordt de plancontour ruimer genomen door de contour door te 

trekken tot aan de Lichtervelde straat. 

De plancontour van fase 1 van het RUP wordt bepaald op basis van het BPA De Kappelle. De zuidelijke 

grens wordt genomen op basis van de zone voor ontginning met nabestemming open ruimte, én op 

basis van een perceel dat wordt meegenomen in het kader van een planologische ruil. De oostelijke 

grens wordt genomen aan de achterzijden van de percelen van de woningen langs de N50. 

De N35/Lichterveldestraat bevindt zich ten zuiden. De westelijke grens van het gebied wordt gevormd 

door de gemeentegrens Pittem-Ardooie. De noordelijke grens van het gebied komt overeen met de 

Nieuw Egemseweg. 

Studiegebied  

Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het plangebied met daarbij het potentieel 

invloedsgebied van de effecten. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het 

invloedsgebied van de afzonderlijke ingrepen en milieukarakteristieken. Dit kan per milieueffect 

verschillen.  

• In principe wordt voor elke discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. 

Voor de meeste disciplines bestaat het studiegebied uit het plangebied zelf en haar directe 

omgeving. 200 m wordt aangenomen als standaardgrens voor de mogelijke omvang van de 

directe invloedssfeer.  

• Voor de discipline geluid wordt enerzijds een zone tot op 500 meter van de rand van het 

plangebied bekeken. Anderzijds wordt uit reden van akoestisch comfort de zone van de 1ste 

lijnsbebouwing bekeken.  

• Voor de discipline mens-mobiliteit en de daarvan afgeleide effecten inzake geluid en lucht is 

het studiegebied mogelijks ruimer.  

Onder de term plangebied verstaat men het gebied waar de voorgenomen activiteiten gepland zullen 

zijn (perimeter van het RUP in dit geval). 

Het studiegebied wordt verder verduidelijkt in de specifieke disciplines. 

Grensoverschrijdende effecten  

Het plangebied ligt (in vogelvlucht) op meer dan 20 km van de grens met Frankrijk.  

Gezien de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot landsgrens, worden er geen 

grensoverschrijdende effecten verwacht. 
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 Referentiesituatie voor milieubeoordeling 

Autonome ontwikkeling  

Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de ontwikkeling die het studiegebied zou doormaken 

waarbij geen juridische en beleidsmatige belangrijke randvoorwaarden meespelen en waarbij het 

gebied dus enkel gebonden is aan het normale sociaal-economisch gedrag van de mens.  

Autonome ontwikkelingen in de toekomst zijn nauw afhankelijk van de juridische toestand van het 

gebied, zoals weergegeven in het bestemmingsplan en van lopende planontwikkelingen. Hier betekent 

dit een voortzetting van de huidige (voornamelijk industriële en landbouw) activiteiten in het 

plangebied en het opvullen van de huidige ontginningsput (tot op maaiveldniveau), waarbij in eerste 

instantie op korte termijn de taluds dienen verstevigd te worden. 

Referentiesituatie  

Dit is de toestand van het plangebied waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectbeoordeling. 

Hierbij kan de referentiesituatie gelijk gesteld worden aan de huidige toestand, maar ook aan een 

toekomstige toestand, afhankelijk van het tijdsperspectief van het voorgenomen plan. 

• Voor het noordelijk deel van het plangebied geldt dat er in het verleden reeds een ontginning 

heeft plaatsgevonden. Echter, voor het realiseren van de geplande toestand uit het 

planvoornemen in deze zone, dienen de taluds in eerste instantie gestabiliseerd te zijn en 

dient daarna de bestaande ontginningsput gedeeltelijk opgevuld te worden. Voor het 

noordelijk deel zal de toestand waarbij de taluds reeds gestabiliseerd zijn als 

referentietoestand genomen worden. 

• Voor het zuidelijk deel wordt de zone die volgens het geldende BPA als ontginningsgebied 

wordt aangeduid behouden als ontginningsgebied. Daarnaast zal het realiseren van een 

passende nabestemming in deze zone onderzocht worden. Deze nabestemming zal bijgevolg 

pas in de toekomst kunnen gerealiseerd worden, nadat een eventuele ontginning heeft 

plaatsgevonden, Voor het zuidelijk deel wordt de huidige toestand als referentietoestand 

genomen. 

Als er een verschil is tussen de juridische bestemming van het plangebied en de feitelijke invulling 

ervan op terrein, wordt er verder doorgaans ook gewerkt met twee referentietoestanden: een 

feitelijke referentiesituatie gebaseerd op de feitelijke situatie op het terrein en een juridische 

referentiesituatie gebaseerd op een (fictieve) invulling van het terrein volgens de geldende 

planologische bestemming.  

De feitelijke toestand komt momenteel grotendeels overeen met de juridische referentiesituatie met 

uitzondering van het zuidelijke ontginningsgebied, wat momenteel als bestemming 

“ontginningsgebied met als nabestemming open ruimte” heeft en feitelijk grotendeels als 

landbouwgebied wordt gebruikt. Dit geldt eveneens voor de noordwestelijke zone van het noordelijk 

deel van het plangebied. In het geldende BPA worden daarnaast ook een aantal bufferstroken 

aangeduid, welke momenteel grotendeels niet gerealiseerd zijn. Verder zijn er nog beperkt een aantal 

kleinere verschillen tussen de juridische en de feitelijke referentietoestand (zoals vb. de voorkomende 

landbouwpercelen binnen het industriegebied in het zuidelijk deel).  

Er dient echter ook rekening gehouden te worden met het feit dat er in de huidige juridische 

referentiesituatie een vergunning kan bekomen worden voor het volledig opvullen van de 

ontginningsput in het noordelijk deel.  
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Waar relevant zullen mogelijke effecten van het planvoornemen zowel afgewogen worden ten aanzien 

van de juridische (vergunbare) referentietoestand als de feitelijke referentietoestand. 

Indien geen recente gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde disciplines, zal de deskundige de 

beschikbare gegevens actualiseren (door bijkomende metingen, door veldwerk of door extrapolatie) 

indien hij dit nodig acht omwille van mogelijke significante wijzigingen in de tijd. In het MER en in de 

eindsynthese worden de voor- en nadelen van het voorgenomen plan t.o.v. de referentietoestand 

besproken onder de vorm van een beschrijving en een cijfermatige beoordeling. 

 Methodiek effectbeoordeling 

Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect 

volgende indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:  

                        aanzienlijk negatief (-3)  aanzienlijk positief (+3) 

                        negatief (-2)             positief (+2) 

                        beperkt negatief (-1)  beperkt positief (+1) 

                         geen effect/verwaarloosbaar effect (0) 

Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de 

deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben.  

Op basis van de impactbeoordeling (van -3 tot +3) kan afgeleid worden in hoeverre een 

maatregel/optimalisatie noodzakelijk is en welke de impact is van de maatregel/optimalisatie 

(resterend effect): de milderende maatregelen/optimalisaties worden gekoppeld aan de 

impactbeoordeling. 

 Samenvatting en synthese van de milieueffecten,  

milderende maatregelen en aanbevelingen 

De volgende disciplines werden in het plan-MER behandeld door een erkend MER-deskundige:  

• Mens – mobiliteit  

• Geluid en trillingen  

• Lucht  

• Bodem  

• Water  

• Biodiversiteit 

• Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie  

• Mens –ruimtelijke aspecten en gezondheid. 
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 Conclusie discipline mobiliteit 

Onderhavige bespreking van Discipline Mobiliteit behandelde het onderzoek naar kwaliteit van 

verkeersafwikkeling, toetste parkeerbehoefte en parkeeraanbod t.o.v. elkaar af, stelde een raming 

voor het potentieel vanuit openbaar vervoer op, onderzocht de noodzaak aan fietspaden, verifieerde 

de kwaliteit van oversteekbaarheid en verifieerde welke potentiele sluiproutes er van en naar het 

project zijn. 

Conclusie is dat er op vlak van mobiliteitseffecten geen significante effecten te verwachten zijn, met 

uitzondering van een beperkt potentieel op sluipverkeer via de Pompoenstraat, Egemstraat, 

Kapellestraat en Drogenbroodstraat.  

Dit laatste wordt beperkt negatief gescoord (score -1). Alle overige effecten krijgen effectscore ‘nul’. 

Gezien hierbij rekening werd gehouden met een doorrekening van de worst-case alternatieven, zullen 

de mogelijke alternatieve invullingen voor bepaalde zones maximaal een gelijkaardig effect met zich 

meebrengen. Er is voor de discipline mobiliteit dan ook geen onderscheid tussen de verschillende 

alternatieven. 

Binnen de beperkte plancontour van fase 1 zijn een deel van de zuidelijke ontginningszone en het 

bedrijf Clarysse niet aanwezig. In deze zones is het planvoornemen echter een bestendiging van de 

huidige planologische situatie voor wat betreft de mogelijkheid tot ontginning en uitbreiding van het 

bedrijf Clarysse. Dit betekent m.a.w. dat de verkeersgeneratie die aan deze activiteiten gerelateerd 

ook bij behoud van de huidige planologische situatie mogelijk zal zijn. Bovenvermelde 

effectenbeoordeling blijft dus ook geldig voor de plancontour voor enkel fase 1. 

 Conclusie discipline geluid 

Voor de discipline geluid worden (aanzienlijk) negatieve effecten verwacht ten gevolge van het 

verkeersgeluid in de Nieuw Egemsesteenweg en ten westen van het plangebied worden in enkele 

meetpunten overschrijdingen van de norm vastgesteld door een combinatie van het exploitatie- en 

verkeersgeluid. Verder blijkt ook dat in het meest zuidelijke deel van het toekomstige natuurgebied 

niet aan de van toepassing zijnde milieukwaliteitsnormen voor landelijke gebieden zal worden 

voldaan.  Ook blijkt dat bij een opvulling van de voormalige ontginningsput tot maximaal 44 m 

(absolute hoogte) binnen het groengebied aan de milieukwaliteitsnormen zou worden voldaan mits 

het nemen van de voorgestelde milderende maatregelen. Bij het uitdoven van AM-Power verdwijnt 

deze geluidsbron en wijzigen ook de geluidsnormen in het omliggend gebied. De 

milieukwaliteitsnormen ter hoogte van een beperkte aantal punten bijkomend zou worden 

gerespecteerd. Het effect van de reconversie van het bedrijventerrein zal daardoor vergroten en kan 

een overschrijding van de milieukwaliteitsnormen voorkomen ter hoogte van enkele meetpunten. 

Binnen de beperkte plancontour van fase 1 zijn een deel van het zuidelijke ontginningsgebied, de 

bestaande bedrijven (Clarysse, Europort en Cloet) en het zuidelijke landbouwgebied niet opgenomen. 

In deze zones wordt evenwel grotendeels het behoud van de feitelijke situatie voorzien. Enkel de 

zuidelijke ontginning en een mogelijke uitbreiding van het bedrijf Clarysse omvatten een wijziging van 

de feitelijke situatie. De mogelijke effecten zijn evenwel reeds mogelijk in de momenteel geldende 

planologische (juridische) situatie. De hieraan gerelateerde verkeersemissies zouden bijgevolg ook 

reeds in de planologische situatie kunnen plaatsvinden. Voor wat betreft de nog mogelijke uitbreiding 

van het bedrijf Clarysse blijkt dat het plan geen invloed heeft op de zone waarbinnen er minder strenge 

richtwaarden van toepassing zijn. Algemeen blijft bovenstaande effectenbeoordeling dus geldig voor 

de beperkte plancontour van fase 1. 
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 Conclusie discipline lucht 

In de discipline lucht werden de effecten van de verkeersemissie ten gevolge van het verkeer 

gegenereerd door het plan en de emissies ten gevolge van de geplande activiteiten inclusief 

geuraspecten onderzocht.  

Inzake verkeersemissies werd de impact van een worst-case scenario onderzocht waarbij rekening 

gehouden werd met de cumulatieve impact van verschillende planingrepen en ontwikkelingen in het 

plangebied. Uit de modellering bleek dat een beperkte bijdrage van het plan te verwachten is inzake 

de NO2-jaargemiddelde t.h.v. de Brugsesteenweg (segment 3bis) en de Egemstraat. Uit de 

referentiesituatie blijkt echter dat de 80% van de NO2-jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm nergens 

overschreden wordt, waardoor geen milderende maatregelen moeten worden voorgesteld. Ten 

aanzien van de overige segmenten en parameters wordt geen significante bijdrage verwacht ten 

gevolge van het project (score 0). 

Door uitvoering van het planvoornemen zijn (bijkomende) geleide emissies te verwachten, 

bijvoorbeeld door de bestendiging van bestaande bedrijvigheid (en eventueel verplaatsen van 

bedrijvigheid via planologische ruil), reconversie van het terrein van keramische industrie en 

ontginning naar een nieuw bedrijventerrein, de bestendiging van AM-power en de agrarische 

activiteiten (landbouwbedrijven en stallen). Gezien deze activiteiten moeten voldoen aan de geldende 

VLAREM-regelgeving worden hooguit beperkt negatieve effecten verwacht (-1).  

Inzake geuraspecten zal het bedrijf AM-power via het planningsproces bestendigd worden. Ten 

aanzien van de juridische referentiesituatie worden geen wijzigingen verwacht, waardoor het effect 

niet significant beoordeeld wordt (0). Ook ten aanzien van de bestaande toestand zijn geen wijzigingen 

te verwachten, al zijn er klachten geweest voor overlast afkomstig van het bedrijf. Deze klachten 

moeten via het vergunningsproces naar behoren onderzocht worden en vallen buiten de scope van 

het plan-MER.  

Indien gekozen wordt voor een alternatieve, groene invulling ter hoogte van AM-Power, zijn 

redelijkerwijze positieve effecten te verwachten. Ook bij het eventueel verdwijnen van de 

varkensstallen, verdwijnt een potentiële bron van geurhinder wat positief beoordeeld wordt (+1). 

Binnen de beperkte plancontour van fase 1 zijn een deel van de zuidelijke ontginningszone en het 

bedrijf Clarysse niet aanwezig. In deze zones is het planvoornemen echter een bestendiging van de 

huidige planologische situatie voor wat betreft de mogelijkheid tot ontginning en uitbreiding van het 

bedrijf Clarysse. Dit betekent m.a.w. dat de emissies die aan deze activiteiten gerelateerd zijn ook bij 

behoud van de huidige planologische situatie mogelijk zullen zijn. Bovenvermelde effectenbeoordeling 

blijft dus ook geldig voor de plancontour voor enkel fase 1.  

 Conclusie discipline bodem 

Het plan zal een verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect hebben wat betreft profielvernietiging, 

gezien de meeste bodems in het plangebied geen waardevolle profielontwikkeling hebben. Enkel ter 

hoogte van de mogelijke zone voor een secundair onthaal, de uitbreiding van het bedrijventerrein ter 

hoogte van Clarysse, het nieuwe ontginningsgebied ten zuiden van de Egemstraat en de aanleg van 

beekbegeleidend groen langs de Roobeek kunnen bodems met profielontwikkeling vergraven worden. 

Het effect van de ontginning t.o.v. de juridische referentietoestand is evenwel neutraal, gezien 

ontginning hier planologisch nu reeds mogelijk is. Het landbouwgebied ten zuiden van het nieuwe 

ontginningsgebied kan volgens het plan mogelijk bestemd worden als bouwvrij agrarisch gebied. T.o.v. 

de juridische referentiesituatie is hier dan ook een zeer beperkt positief effect mogelijk op de 

aanwezige bodemprofielen, gezien er dan minder risico is dat deze vergraven zullen worden.  
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De mogelijke aanleg van ondergrondse infrastructuur t.g.v. de reconversie van het bedrijventerrein en 

de aanleg van een waterbuffer hebben geen significante impact inzake wijziging van de diepere 

ondergrond, gezien er niet wordt verwacht dat deze dieper zullen zijn dan de aanwezige 

ontginningsput. Ook van de uitbreiding van het bedrijventerrein aan Clarysse is de impact van de 

mogelijke aanleg van ondergrondse infrastructuur inzake wijziging van de diepere ondergrond 

neutraal. De nieuwe ontginning zal wel een impact hebben op de diepere ondergrond, maar dit maakt 

intrinsiek deel uit van de ontginning. T.o.v. de juridische referentiesituatie waarbij deze ontginning 

planologisch reeds mogelijk is, is het effect echter neutraal. 

Het plangebied is grotendeels zeer gevoelig voor verdichting. Dit is relevant in functie van landbouw. 

Een mogelijk beperkt negatief tot negatief effect kan ontstaan rond de geplande waterbuffer, het 

secundair onthaal, de uitbreiding van het bedrijventerrein aan Clarysse en de aanleg van 

beekbegeleidend groen langs de Roobeek. Bij de aanduiding van bouwvrij agrarisch gebied is er minder 

risico op verdichting wat als neutraal tot beperkt positief wordt beoordeeld. Van ontginning met 

nabestemming landbouw wordt op planniveau geen impact inzake verdichting verwacht. 

Op basis van de bodemkaart zijn er geen aanwijzingen dat er zettingsgevoelige bodems/lagen 

voorkomen in het plangebied. Er kunnen wel zettingen voorkomen in de nieuwe bodemlagen die 

ontstaan door opvulling van de kleiput. Dit dient verder bekeken te worden in het kader van de verdere 

vergunning van de opvulling van de kleiput, gezien momenteel nog geen details m.b.t. de inrichting 

van het groendomein bekend zijn. Er wordt echter niet verwacht dat er zich zettingsgevoelige 

infrastructuur zal bevinden binnen het groendomein. Doordat de voormalige ontginningsput slechts 

gedeeltelijk zal worden opgevuld, zullen er taluds aanwezig blijven en blijven er ook risico’s naar het 

afschuiven van deze taluds. Ook blijft er een potentieel risico op bodemerosie, maar dit wordt gezien 

de beoogde invulling als groendomein eerder beperkt ingeschat, gezien de taluds begroeid zullen zijn. 

De van toepassing zijnde regelgeving zorgt er verder voor dat de stabiliteit van de taluds van de nieuwe 

ontginning gegarandeerd kan worden. Bij het opnieuw opvullen van deze ontginningsput zullen 

eveneens zettingen van de opvullagen mogelijk zijn, wat in rekening dient gebracht te worden in 

functie van de beoogde nabestemming (landbouw). Gezien er in eerste instantie vanuit kan gegaan 

worden dat de nieuwe ontginningsput volledig wordt opgevuld en dus zal aansluiten op het bestaande 

reliëf, worden hiervan geen bijkomende erosierisico’s verwacht. 

De bestemmingen bedrijventerrein, openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebied kunnen 

mogelijk bodemverontreiniging met zich meebrengen. Gezien nieuwe inrichtingen dienen te voldoen 

aan de Vlarem en Vlarebo-reglementering wordt het risico tot een minimum herleid en het effect als 

neutraal beoordeeld. De herbestemming van de terreinen ter hoogte van de uitgevoerde 

bodemonderzoeken hebben meestal geen impact op de geformuleerde conclusies. Enkel ter hoogte 

van de bestemming ‘openbare nutsvoorziening’ die mogelijk gewijzigd wordt in ‘gemengd open ruimte 

gebied’ zullen in de toekomst strengere normen van toepassing zijn en dienen de risico’s opnieuw 

geëvalueerd te worden. Gezien de geldende regelgeving wordt in principe geen negatieve impact 

verwacht op de bodemkwaliteit ten gevolge van het opvullen van de voormalige ontginningsput. Wel 

zal bij het aanbrengen van de bovenste (teelt)laag rekening gehouden moeten worden met het 

toekomstige bodemgebruik. Wanneer rekening gehouden wordt met parameters die van belang zijn 

voor de beoogde natuur wordt in principe een neutraal effect verwacht. Ook voor de zuidelijke 

ontginningszone wordt er in principe een neutraal effect verwacht wanneer bij opvulling rekening 

wordt gehouden met de beoogde nabestemming (landbouw). 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het plan ofwel omdat het 

onderzochte plan een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield en deze effecten zich 

dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen. Volgende effecten zullen niet 

plaatsvinden ten gevolge van het plan of in de juridische referentiesituatie: 
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• Beperkt negatief effect op profielontwikkeling ten gevolge van de planologische ruil ter 

hoogte van Clarysse.  

In het plan voor fase 1 wordt enkel planologische ruil voorzien tussen het bestaand 

(onbebouwd) landbouwperceel bestemd i.f.v. bedrijvigheid ten zuiden van de Egemstraat 

met het bestaand reeds bebouwd landbouwperceel (varkensstallen) ten noorden van de 

Egemstraat. Het effect t.o.v. de feitelijke referentiesituatie blijft hierbij gelijk, maar t.o.v. de 

juridische referentiesituatie heeft de planologische ruil eerder een beperkt positief effect. 

• Neutraal effect inzake wijziging van de diepere ondergrond ten gevolge van de planologische 

ruil ter hoogte van Clarysse. 

• Het beperkte negatief tot negatief effect inzake bodemverdichting t.g.v. de planologische ruil 

ter hoogte van Clarysse. 

• Verwaarloosbaar tot beperkt positief effect op profielontwikkeling en verdichting t.g.v. het 

alternatief ‘bouwvrij agrarisch gebied’. 

• Verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect op profielontwikkeling en beperkt negatief tot 

hooguit negatief effect inzake bodemverdichting van het voorzien van beekbegeleidend 

groen langs de Roobeek. 

 Conclusie discipline water 

Wanneer maximaal tot 35 m TAW opgevuld wordt, is het mogelijk de beoogde natuurinrichting te 

verkrijgen. De aard van het opvulmateriaal zal hierbij mede bepalen hoe het grondwaterniveau zich 

zal herstellen. Hierbij zal wel blijvend grondwater gepompt moeten worden, anders zal de resterende 

put zich volledig vullen met water en worden geen landzones gecreëerd. Afhankelijk van de 

opvulhoogte zal echter aanzienlijk minder grondwater moeten opgepompt worden dan momenteel 

het geval is. Dit wordt positief beoordeeld. Het resterende opgepompte water kan bijkomend 

gebufferd worden in het bufferbekken dat voorzien wordt op een aanliggend landbouwperceel, 

waardoor het opgepompte water kan gebruikt worden door landbouwers in periodes van droogte. Dit 

verhoogt het positief effect nog, gezien er in de huidige toestand geen gebruik is van het opgepompte 

water. Dit wordt tevens positief beoordeeld i.k.v. klimaatadaptatie. Gezien hierdoor ook de lozing van 

dit opgepompte water op de Roobeek en in mindere mate ook de Jobeek wordt beperkt, wordt 

eveneens een positief effect op de overstromingsgevoeligheid van deze waterlopen verwacht. Inzake 

klimaat wordt een beperkte aangroei van gebied met risico op laagfrequente overstromingen 

verwacht, waardoor dit effect ook als beperkt positief wordt beoordeeld voor wat betreft klimaat. 

Gezien het oppompen en dus lozen van opgepompt water uit de ontginningsput in principe niet 

plaatsvindt in (zeer) droge periodes, heeft het plan geen impact op de debieten tijdens droge periodes. 

Wel blijkt uit de adviezen n.a.v. de plenaire vergadering een bezorgdheid m.b.t. het voorzien van 

voldoende debiet op de Jobeek.  Op basis van de beschikbare info kan de huidige verdeling van de 

debieten richting Jobeek en richting Vuilhoekbeek als voldoende geacht worden. Het lijkt dan ook 

aangewezen deze verdeling in eerste instantie te behouden. Voor wat betreft 

oppervlaktewaterkwaliteit wordt een neutraal effect verwacht van de wijziging van de lozing. Het 

beperken van het oppompen zal verder een positief effect hebben op de omliggende 

grondwaterwinningen die grondwater uit dezelfde Ieperiaan aquifer onttrekken. T.o.v. de juridische 

referentiesituatie waarbij de ontginningsput volledig opgevuld wordt en er dus nog minder water 

moet opgepompt en geloosd worden, is het effect op grondwater en de waterlopen eerder beperkt 

negatief. Wanneer de ontginningsput volledig gevuld wordt, kan er echter wateroverlast ontstaan ter 

hoogte van de lager gelegen gebieden in de omgeving hiervoor zal een gravitair afwateringssysteem 

moeten worden aangelegd, die het water eveneens afvoert naar de betrokken waterlopen. De 
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gedeeltelijke opvulling zoals voorzien in het plan wordt voor wat dat betreft dan ook als beperkt 

positief beoordeeld t.o.v. de juridische referentiesituatie.  

Door een nieuwe ontginning in het zuiden van het plangebied, zal hier mogelijk eveneens insijpelend 

grondwater en hemelwater moeten opgepompt worden, wat een negatieve  impact kan hebben op 

het omgevend bodemgebruik (landbouw, grondwaterwinningen). Dit dient verder onderzocht te 

worden bij een concreet ontginningsproject. Tevens zullen de aanwezige waterlopen 

(Roobeek/Vuilhoekbeek en Stampkotbeek) moeten omgelegd worden. Dit heeft een beperkt negatief 

effect op de structuurkwaliteit van deze waterlopen. Door het lozen van opgepompt water uit de 

ontginningsput zal bijkomende afvoer van water naar de nabijgelegen waterloop ontstaan, wat een 

beperkt tot sterk negatief effect kan hebben, afhankelijk van de af te voeren debieten. Bij het opvullen 

van de nieuwe ontginningsput zal gebruik gemaakt worden van andere bodemmaterialen dan de 

oorspronkelijke wat een impact kan hebben op de doorlatendheid en dus de grondwaterstand. 

Randvoorwaarden hieromtrent werden reeds uitgewerkt onder de discipline bodem. Ook kunnen 

nieuwe waterlopen aangelegd worden. Naar oppervlaktewaterkwaliteit wordt de lozing van het 

opgepompt water als beperkt negatief beoordeeld. Er wordt tevens opgemerkt dat deze effecten ook 

reeds kunnen plaatsvinden in de juridische referentiesituatie. 

Gezien de harde bestemmingen worden voorzien ter hoogte van terreinen die momenteel reeds 

grotendeels verhard zijn, wordt een verwaarloosbaar effect verwacht op infiltratie. Ook zal de 

stedenbouwkundige verordening gevolgd moeten worden voor nieuwe verhardingen, zodat hiervan 

hooguit een beperkt negatief effect verwacht wordt (-1). Er kan ook een positief effect zijn wanneer 

bepaalde zones onthard worden, b.v. ten gevolge van het uitdoven van AM-Power.  

Er wordt geen impact verwacht van ondergrondse constructies op de grondwaterstroming. 

Inzake de mogelijke impact van het plan op grondwaterkwaliteit wordt verwezen naar de discipline 

bodem. 

Het inrichten van beekbegeleidend groen langs de Roobeek zal een beperkt positief effect hebben op 

de structuurkwaliteit van de Robeek. 

Bij het lozen van bedrijfsafvalwater ten slotte zal moeten voldaan zijn aan de voorwaarden in de 

milieuwetgeving en dient eventueel een vergunning aangevraagd te worden. Als randvoorwaarde 

geldt in ieder geval dat hemelwater en bedrijfsafvalwater, inclusief sanitair afvalwater, volledig 

gescheiden moeten worden. Een significant negatieve invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit in de 

omgeving wordt dan ook niet verwacht. 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het plan ofwel omdat het 

onderzochte plan een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield en deze effecten zich 

dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen. Volgende effecten zullen niet 

plaatsvinden ten gevolge van het plan of in de juridische referentiesituatie: 

• Beperkt negatief effect op grondwaterkwantiteit t.g.v. de planologische ruil t.h.v. Clarysse.  

• Ook ter hoogte van de zone met de varkensstallen is echter deels infiltratiegevoelig gebied 

aanwezig. Gezien deze zone in de huidige situatie reeds bebouwd is, is het effect t.o.v. de 

feitelijke referentiesituatie evenwel neutraal tot beperkt positief (0/+1). T.o.v. de juridische 

referentiesituatie is het effect neutraal tot beperkt negatief (0/-1). 

• Beperkt positief effect op de oeverstructuur van de Roobeek ten gevolge van het inrichten 

van beekbegeleidend groen. 



 
 

ID 4247023010 | 11 

 Conclusie discipline biodiversiteit 

Door uitvoering van het planvoornemen zullen de biologische waarden over het algemeen toenemen 

of in het slechtste geval nagenoeg niet wijzigen ten aanzien van de beschouwde referentiesituaties. 

Dit geldt ook voor het leef-, broed en rustgebied van de voorkomende en beoogde fauna. De grootste 

toename kan verwacht worden in het noordelijk deel en dan ten opzichte van de juridische 

referentietoestand. Het plangebied zal dus zijn huidige stapsteenfunctie voor migrerende soorten op 

macroniveau minstens kunnen behouden. Op microniveau kan er wel een tijdelijke versnippering van 

biotopen/leefgebied zijn, oa. tijdens de (gedeeltelijke) opvulling van de noordelijke groeve en de 

potentiële ontginningsfase in het zuidelijk deel. Na deze tijdelijke fase zal het huidige bodemgebruik 

hervat worden in het zuiden. In het noordelijk deel kan verwacht worden dat de natuurwaarden 

minstens behouden worden en mogelijks zelfs zullen toenemen. 

Er worden geen significant negatieve effecten inzake vernatting/verdroging verwacht binnen het 

plangebied. Mogelijke effecten kunnen zelfs positief zijn ter hoogte van de huidige groeve en dat ten 

opzichte van de juridische referentiesituatie, echter de omvang ervan is afhankelijk van de specifieke 

in vulling in deze referentiesituatie. Buiten het plangebied is het belangrijk verdroging van het 

stroomafwaarts waardevol Jobeekbosje tegen te gaan door het opgepompte grondwater te blijven 

lozen richting dit bosje. 

De voorkomende en geplande biotopen zijn niet sterk gevoelig voor betreding. Er wordt echter 

aanbevolen toch een goed doordachte toegankelijkheidsregeling uit te werken in het op te maken 

natuurrichtplan om negatieve effecten te beperken. 

De voorkomende en geplande biotopen zijn evenmin sterk gevoelig voor eutrofiëring, echter 

hypertrofie dient vermeden te worden. Daarom dient er vermeden te worden dat de bovenste lagen 

opgevuld worden met gronden die rijk zijn aan N en/of F. Gezien er geen bedrijven met zeer hoge 

stikstofdeposities (zoals vb. energiebedrijven en raffinaderijen) voorzien worden, zullen bijkomende 

stikstofdeposities ten aanzien van de feitelijke referentiesituatie relatief beperkt zijn. Echter, gezien 

er momenteel al vrij hoge stikstofdeposities voorkomen, valt het aan te bevelen dit verder in detail te 

onderzoeken op projectniveau. 

Binnen het noordelijk deel van het plangebied vormen de voorkomende en geplande biotopen een 

geschikt broed-,rust- en foerageergebied voor heel wat verstoringsgevoelige vogelsoorten. 

Rustverstoring door recreatie is niet op voorhand uit te sluiten, zowel ten aanzien van de feitelijke en 

juridische referentiesituatie. Algemeen valt het te verkiezen om de recreatieve ontsluiting van het 

gebied in en in de nabijheid van de noordelijke groeve doordacht uit te werken en indien nodig af te 

stemmen op de periode van het jaar. 

De geluidsemissies ten gevolge van de reconversie van de voormalige steenbakkerij naar 

bedrijventerrein zorgt ervoor dat er t.o.v. de feitelijke referentiesituatie ter hoogte van de voormalige 

ontginningsput een grotere zone zal zijn waar geen verstoringsgevoelige soorten meer in verwacht 

worden. Dit wordt beperkt negatief tot negatief beoordeeld. Bij het op te maken inrichtingsplan kan 

hiermee rekening gehouden worden door de zones met verhoogde recreatiedruk ook te voorzien in 

het zuidwestelijke (reeds verstoorde) deel en recreatieluwe zones af te bakenen in het noordelijk deel 

van de groeve en/of door biotopen waar verstoringsgevoelige soorten kunnen verwacht worden aan 

te leggen in het noordelijk deel en biotopen die vooral het leefgebied vormen voor minder 

verstoringsgevoelige soorten te voorzien in het zuid(west)en.  Er kan ook voor gekozen worden om 

een geluidsberm te voorzien ten (noord)oosten van AM-power, alsook ten noorden van de 

reconversiezone (het deel dat grenst aan het toekomstig groengebied). Een zone van ca. 60 m breed 

aansluitend op de reconversiezone en AM-power, waarin geen geluidsproducerende activiteiten 

plaatsvinden (dus via milieuzonering), zorgt ook voor een daling van de gemodelleerde geluidsemissies 
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in de rest van het groengebied. Gezien de geluidsemissies in de groeve ook stijgen met een stijgende 

opvulhoogte, is het ook belangrijk de opvulhoogte te beperken tot maximaal ca. 25 à 30 m TAW om 

het voorkomen van verstoringsgevoelige soorten niet te hypothekeren. 

Negatieve effecten door bijkomende verlichting binnen de zones voor bedrijvigheid ten aanzien van 

vleermuizen kunnen voorkomen worden door verlichting te beperken en neerwaarts te richten. 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het planvoornemen ofwel 

omdat het onderzochte planvoornemen een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield 

en deze effecten zich dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen.  

Onder andere het zuidelijke ontginningsgebied volgens het geldende GRUP maakt geen deel meer uit 

van de beperkte plancontour. Ten gevolge van de uitvoering van het RUP met uitgebreide plancontour 

werden echter nauwelijks effecten verwacht in deze zone.  

Verder zal het zeer beperkt positief effect voor biotoopwinst en voorkomende fauna in het zuidelijke 

deel ten opzichte van de juridische referenetiesituatie bij het alternatief scenario (waarin in dit 

zuidelijke deel een bestemming als bouwvrij agrarisch gebied krijgt ter hoogte van de zone waar 

momenteel geen bouwvrije bestemming geldt) zich niet meer voordoen. 

Slechts ter hoogte van een deel van het zuidelijke plangebied zal bij een beperkte plancontour via 

flankerend beleid bijkomende trage wegen aangelegd worden. In het deel dat niet opgenomen is 

binnen de beperkt plancontour zal dit flankerend beleid niet (of minder) gevoerd worden, waardoor 

er net iets minder rustverstoring door recreatie kan verwacht worden ten aanzien van het plangebied 

met uitgebreide plancontour. Dit wijzigt echter niets aan de gemaakte conclusies.  

Zowel in het geval van een planologische ruil met het perceel ten westen van Clarysse als in het geval 

met een ruil met de varkensstallen wordt een niet significant effect verwacht voor het perceel en 

westen van Clarysse wat betreft biotoopinname en effecten op fauna. 

 Conclusie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

In de zone ten noorden van de Egemstraat worden geen negatieve effecten verwacht op de 

landschapsstructuur t.g.v. het plan en de alternatieven. Wel kunnen de creatie van verschillende 

ecotopen in de toegankelijke groene zone, het uitdoofscenario voor AM-Power en een gemengd open 

ruimte gebied ter hoogte van de huidige varkensstallen zorgen voor positieve effecten t.o.v. de huidige 

(en juridische) referentiesituatie. In de zone ten zuiden van de Egemstraat worden geen negatieve 

effecten verwacht op de landschapsstructuur t.g.v. het plan en de alternatieven, gezien het merendeel 

van de ingrepen reeds mogelijk is binnen de huidige juridische context. Het beekdalbegeleidend groen 

en het voorzien van bouwvrij agrarisch gebied wordt (verwaarloosbaar tot) beperkt positief 

beoordeeld. 

Beschermde erfgoedwaarden zijn niet in of nabij het plangebied gelegen. Binnen het plangebied zijn 

wel verschillende aanduidingen uit de vastgestelde Inventaris bouwkundig erfgoed aanwezig, 

waaronder het terrein van de voormalige Steenbakkerij Ampe. Dit wordt bestemd als bedrijventerrein, 

met een mogelijke reconversie van de gebouwen. Gezien de meest waardevolle elementen reeds 

gesloopt werden, wordt het effect op het resterend bouwkundig erfgoed ten aanzien van beide 

referentiesituaties hooguit beperkt negatief beoordeeld (-1). Ten aanzien van de indirecte (visuele) 

effecten op de contextwaarde van het vastgesteld bouwkundig erfgoed binnen het plangebied en de 

directe omgeving kan geconcludeerd worden dat er ofwel geen directe visuele linken zijn tussen de 

planingrepen en de erfgoedwaarden, ofwel geen significante wijziging is van het planvoornemen ten 

aanzien van de referentietoestanden. Effecten worden verwaarloosbaar ingeschat (0).  
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Ten gevolge van het voorgenomen plan is vergraving mogelijk. Hierdoor bestaat een potentiële kans 

op het verstoren van archeologische waarden. Gezien er voldoende regelgeving is inzake archeologie 

worden effecten hooguit beperkt negatief ingeschat (-1). 

In de zone ten noorden van de Egemstraat worden geen negatieve effecten verwacht op 

landschapsbeeld en –beleving. Er zijn veelal geen significante of beperkt positieve wijzigingen ten 

aanzien van de bestaande en/of juridische toestand (0 tot +1). De momenteel ontoegankelijke zone 

ter hoogte van de kleiput zal ingericht worden als een publiek toegankelijk, groen domein. Dit wordt 

positief beoordeeld (+2). In de zone ten zuiden van de Egemstraat is voornamelijk het bestendigen van 

ontginning relevant voor de landschapsbeleving. Ten aanzien van bestaande, agrarische toestand 

betekent dit een negatief effect (-2). Gezien ontginning planologisch reeds mogelijk is, wordt geen 

effect verwacht ten aanzien van de juridische referentiesituatie (0). 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het plan ofwel omdat het 

onderzochte plan een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield en deze effecten zich 

dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen. Volgende effecten zullen niet 

plaatsvinden ten gevolge van het plan of in de juridische referentiesituatie: 

• Het verwaarloosbaar tot beperkt positief effecten ten aanzien van de landschapsstructuur 

indien de varkenstallen bestemd worden tot gemengd open ruimte gebied. In de beperkte 

plancontour wordt namelijk gekozen voor een invulling als bedrijventerrein. 

• Het beperkt positieve effect ten aanzien van de landschapsstructuur ten gevolge van het 

beekbegeleidend groen langs de Roobeek. 

• Het verwaarloosbare effect ten aanzien van het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Woning 

Ampe-D’hooghe’ 

• Geen effecten ten aanzien van archeologie ten gevolge van de uitbreiding van het bedrijf 

Clarysse 

• Het verwaarloosbaar tot beperkt positief effect ten aanzien van archeologie ten gevolge van 

de alternatieve bestemming ‘bouwvrij agrarisch gebied’ 

• Het verwaarloosbare effect ten aanzien van de perceptieve kenmerken indien de huidige 

varkensstallen ingevuld worden als open ruimte gebied. In de beperkte plancontour wordt 

namelijk gekozen voor een invulling als bedrijventerrein. 

• Het verwaarloosbaar tot beperkt positief effect op de perceptieve kenmerken ten aanzien 

van de inkleding van de bedrijventerreinen Cloet en Europort.  

• Het beperkt negatief effect ten aanzien van de perceptieve kenmerken ten gevolge van de 

uitbreiding van het bedrijf Clarysse 

 Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 

Met uitzondering van een toegankelijke groenzone ter hoogte van de bestaande ontginingsput, wijzigt 

het planvoornemen de functionele relaties met en de ruimtelijke structuur van het gebied en haar 

omgeving niet ten gronde. Gezien er in de omgeving van Egem een gebrek is aan publiek toegankelijk 

groen, kan dit planinitiatief een meerwaarde bieden op de vraag naar publiek toegankelijk groen in 

functie van recreatief medegebruik. Er kan dus geoordeeld worden dat het planvoornemen past in het 

ruimer ruimtelijk plaatje en bovendien een functionele meerwaarde biedt voor zowel de directe als 

de ruimere omgeving. Dit wordt positief beoordeeld (+2). 
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Ten aanzien van het ruimtegebruik en de gebruikskwaliteit zijn voor de meeste planingrepen geen 

significante of hooguit beperkt negatieve/positieve effecten te verwachten. Ten aanzien van de 

functies recreatie, natuur/groen en bedrijvigheid zijn positieve effecten te verwachten ten gevolge 

van het planvoornemen (+2). Ten aanzien van de functie landbouw zijn negatieve effecten te 

verwachten (-2) ten gevolge van de mogelijke inname van het varkensbedrijf en naastliggend perceel 

en de ontginning in de zuidelijke zone, al zijn de effecten in de zuidelijke zone reeds mogelijk in de 

huidige planologische context. Effecten ten aanzien van de juridische referentiesituatie zijn dan ook 

niet significant.  

Uit de discipline geluid komen twee knelpunten inzake geluid naar voren, namelijk verkeersgeluid in 

de Nieuw Egemsesteenweg en een combinatie van exploitatie- en verkeersgeluid in de zone ten 

westen van het plangebied. Het aantal omwonenden, en dus het aantal potentieel gehinderden, is 

echter beperkt. Globaal wordt het gezondheidseffect negatief beoordeeld (-2). De alternatieve 

bestemming gemengd open ruimte gebied en bijhorende uitdoofbeleid van AM power wordt beperkt 

positief beoordeeld, gezien momenteel de geluidsnormen overschreden worden (+1). 

De bijdrage van het voorgenomen plan is, op basis van de discipline lucht, verwaarloosbaar tot beperkt 

negatief. Conform het significantiekader van de discipline gezondheid, wordt een effect echter 

verstrengd indien overschrijdingen van de GAW optreden. Op basis van dit significantiekader wordt 

het verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect ten aanzien van de parameter NO2 behouden (0 tot -

1). Ook de verwaarloosbare bijdrage ten aanzien van de parameter PM10 wordt behouden (0). De 

verwaarloosbare bijdrage ten aanzien van de parameter PM2,5 wordt verstrengd tot een beperkt 

negatief effect gezien het merendeel van de wegsegmenten reeds met een overschrijding van de GAW 

kampt. 

Wanneer enkel de beperkte plancontour van fase 1 wordt beschouwd, zal het merendeel van 

bovenvermelde effecten nog steeds plaatsvinden, ofwel ten gevolge van het plan ofwel omdat het 

onderzochte plan een bestendiging van de huidige planologische situatie inhield en deze effecten zich 

dus reeds in de juridische referentiesituatie zouden kunnen voordoen. Volgende effecten zullen niet 

plaatsvinden ten gevolge van het plan of in de juridische referentiesituatie: 

• Verwaarloosbaar effect ten aanzien van ruimtegebruik en gebruikskwaliteit in geval de 

varkensstallen bestemd worden als gemengd open ruimte gebied. In de beperkte 

plancontour wordt deze zone namelijk bestemd als bedrijventerrein. 

•  Ten aanzien van de functie bedrijvigheid verdwijnt het verwaarloosbare effect ter hoogte 

van Clarysse. 

• In de beperktere plancontour wordt de zone ten westen ingevuld als zone voor ontginning 

met nabestemming landbouw en dus niet als zone voor bedrijvigheid d.m.v. planologische 

ruil met de zone langs de Egemstraat.  

• Verwaarloosbare (juridische referentie) tot verwaarloosbare tot beperkt negatieve effecten 

(feitelijke referentie) ten aanzien van het verlies aan landbouw ter hoogte van bedrijvigheid. 

• Verwaarloosbare (bestaande toestand) tot verwaarloosbare tot beperkt negatieve effecten 

(juridische referentie) door de beperking vande huidige mogelijkheden in agrarisch gebied. 

Qua leefbaarheidsaspecten blijft de bovenvermelde effectenbeoordeling geldig voor de plancontour 

voor enkel fase 1. 
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 Elementen met betrekking tot de watertoets 

Met de “watertoets” dient te worden geëvalueerd of een ingreep schade kan veroorzaken aan het 

watersysteem. Het watersysteem is het geheel van alle oppervlaktewater (gaande van water dat een 

helling afstroomt tot de rivieren), het grondwater en de natuur die daarbij hoort. Sinds 24/11/2004 is 

– met het nieuwe decreet Integraal Waterbeleid – de watertoets in Vlaanderen in voege getreden en 

sinds 1 maart 2012 is een aangepast uitvoeringsbesluit watertoets in werking. Bij elke beslissing over 

een plan, programma of vergunning moet de bevoegde overheid nagaan of er schade kan ontstaan 

aan het watersysteem. Zij mogen ingrepen met een schadelijk effect niet langer toestaan. Als de 

schade kan beperkt worden, moeten ze compenserende maatregelen opleggen.  

Alle elementen die voor de vergunningverlenende overheid van nut kunnen zijn om deze ‘watertoets’ 

op te maken, dienen door de initiatiefnemer te worden aangereikt. 
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 Synthese van de milderende maatregelen en aanbevelingen 

 Milderende maatregelen 

Volgende milderende maatregelen die kunnen opgenomen worden in het plan of de 

stedenbouwkundige voorschriften, worden voorgesteld: 

• Geluid:  

o Om de impact van het verkeersgeluid in de Nieuw Egemseweg te milderen, moet het 

aantal vrachtwagens tijdens de opvulfase langs de noordzijde minstens beperkt 

worden tot 1 vrachtwagen per uur. Dit kan gerealiseerd worden door het 

vrachtverkeer voor opvulling van de ontginningsput voornamelijk via de Egemstraat 

te ontsluiten. Een snelheidsbeperking van 70 km/h naar 50 km/h zou eveneens een 

bijkomende reductie realiseren waardoor het planeffect voor de Nieuw Egemseweg 

verwaarloosbaar wordt en de toename op de Egemstraat door het bijkomende 

vrachtverkeer (komende van de Nieuw Egemseweg) zou worden geneutraliseerd.  

o Voor het bedrijventerrein is het noodzakelijk dat de toekomstige bedrijven een 

voorafgaandelijke geluidsstudie opgelegd worden, waarin op basis van een 

geluidsmodel kan nagegaan worden welke het werkelijke toegelaten bronvermogen 

is van een specifieke inrichting en welke de eventuele geluidsreducerende 

maatregelen zijn die nodig zullen zijn opdat de impact van de nieuwe inrichting de 

geldende grenswaarde zal respecteren.  

o Door een zone van 60-75 m, waarbinnen geen luidruchtige activiteiten zijn 

toegelaten, te voorzien tussen de geplande bedrijvenzone en de geplande 

groenzone, kan wel aan de normen voldaan worden. Binnen deze zone zou de 

milieuzonering zich dienen te richten op geluidsarme bedrijvigheid (zoals kantoren). 

• Water en biodiversiteit: 

o Maatregel om de mogelijke verdroging van het Jobeekbosje tegen te gaan: Dezelfde 

procentuele verhouding van lozing op de Jobeek en de Roobeek als in de huidige 

situatie behouden, nl. minstens 5 % van het jaarlijks opgepompte water naar de 

Jobeek afvoeren. Wanneer de effectieve inrichting van het groendomein duidelijk is 

(opvulhoogte en bijhorende bemalingsdebieten gekend), kan dit desgevallend 

herbekeken worden. 

• Landschap:  

o In functie van het beperken van de impact op de landschapsbeleving wordt de 

nodige afscherming van de ontginningsactiviteiten opgenomen als maatregel. 

• Mens:  

o De maatregelen die opgenomen werden in de discipline geluid worden 

overgenomen: enerzijds een deel van het verkeer van de Nieuw Egemsesteenweg 

sturen via de Egemstraat en anderzijds het opleggen van een geluidstudie aan de 

nieuwe bedrijven. 

Volgende milderende maatregelen op niveau van een concreter project worden voorgesteld voor de 

discipline bodem: 

• Maatregelen m.b.t. de vergunning van de opvulling van de voormalige kleiput 
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o Rekening houden met de beoogde natuurdoelstellingen bij het bepalen van de te 

analyseren parameters voor de bovenste 2 m aanvulgronden voor de voormalige 

ontginningsput in de zone ten noorden van de Egemstraat. Hierbij dient m.n. 

aandacht besteed te worden aan de mineralensamenstelling, waarvan de 

belangrijkste parameters stikstof, fosfaat, kalium en calcium zijn. 

o Rekening houden met de uiteindelijke inrichting van het groengebied bij opvulling 

met meer of minder zettingsgevoelig materiaal. 

• Maatregelen m.b.t. de inrichting van het groendomein: 

o Risico’s naar afschuiven van de taluds herevalueren na (gedeeltelijke) opvulling van 

de ontginningsput 

o Noodzaak tot bijkomende stabilisatiewerken evalueren. Als aandachtspunt kan 

hierbij reeds gewezen worden op de bestaande helling ter hoogte van AM-Power. 

• Maatregelen m.b.t. de vergunning van de zuidelijke ontginning 

o Noodzaak tot maatregelen om de stabiliteit in functie van de Fluxys-leiding ten 

zuiden van de ontginning te garanderen.  

o randvoorwaarden voor afwerking van de zuidelijke ontginningsput in functie van 

landbouw: 

▪ Aanleg kwaliteitsvol profiel door aanvulling met 2 m grond met lemige of 

zandlemige textuur of 1m zandig materiaal en maximaal 5 gewichtsprocent 

aan stenen die niet groter zijn dan 50 mm; Voor klei-gronden (U-textuur) 

van de voorgestelde ontginningsgebieden is opvulling met grovere 

textuurklassen aangewezen. 

▪ De afgegraven teelaarde wordt terug aangebracht op het terrein. Niet 

bruikbare lagen blijven evenzeer in de groeve en worden selectief 

afgegraven.  

▪ Voor de bouwvoor dient het steengehalte maximaal 1 % te bedragen en 

mogen de stenen niet groter dan 50 mm zijn. Voor het kwaliteitsvol heraan 

te vullen profiel wordt, conform de VLAREBO-regelgeving, een maximaal 

steengehalte van 5% gevolgd. Voor de diepere lagen kan een hoger gehalte 

stenen worden toegelaten, als norm kan een maximaal steengehalte van 

25% worden opgelegd. Wanneer de opvulgrond deze normen overschrijdt, 

zal een fysische scheiding volgens de BBT worden uitgevoerd. 

▪ Opdat de aangebrachte grond geen schadelijke effecten zou 

teweegbrengen op zowel gewas als omgeving, zal de kwaliteit van de 

aangevoerde diepere lagen voldoen aan de normen voor het vrij gebruik als 

bodem. Voor lagen dieper dan 120 cm kan hierop een afwijking bekomen 

worden, mits een studie ontvangende bodem uitgevoerd wordt. Hierbij 

moet worden aangetoond dat geen vervuiling van het grondwater en geen 

bijkomend (humaan) risico wordt gecreëerd.  

▪ Om waterstagnatie tengevolge van compactie te vermijden kunnen 

maatregelen worden genomen tijdens de opvulwerkzaamheden en na de 

werkzaamheden (de zogenaamde nazorgmaatregelen). De 
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nazorgmaatregelen worden aan de toekomstige eigenaar of pachter van 

het landbouwperceel aangeraden.  

• Maatregelen tijdens de opvulling (door de ontginner): 

o Maximale aanvoer via bestaande interne werfwegen. 

Wanneer werfwegen tijdelijk worden aangelegd, worden 

deze best in semiverhard materiaal voorzien bovenop 

een doorlatende folie (worteldoek). 

o Vermijden compactie tijdens opvulling door gebruik van 

voertuigen op rupsbanden of banden met maximale 

bandenspanning van 15 kPa 

o Over reeds aangevulde zones mag minimaal gereden 

worden. 

o Waar mogelijk maximaal gebruik van rijplaten 

o Eénmalige toediening van hoge dosis compost (15 ton 

groencompost of 10 ton GFT compost) 

o Ten gevolge van werk-met-werkprincipe: maximaal 

streven naar onmiddellijk gebruik afgegraven teelaarde 

ifv herstructurering 

• Mogelijke nazorgmaatregelen (door de uiteindelijke gebruiker): 

o verbeteren van de bodemstructuur door reguliere 

bekalking en reguliere inbreng van organische stof; 

o bewerking onder droge / licht vochtige omstandigheden; 

o de eerste jaren na aanvulling best meerjarige of intensief 

wortelende gewassen planten (graangewassen); 

o percelen ganse jaar begroeien; 

o jaarlijks eventuele bodemcompactatie teniet doen door 

diepwoelen (tot max 90 cm diepte mogelijk) maar enkel 

als de ondergrond droog is. 

• Maatregelen bij invulling site AM-Power als gemengd open ruimte gebied: 

o Nieuw bodemonderzoek uitvoeren bij overdracht van grond en hierbij minstens de 

risico’s van eventuele normoverschrijdingen opnieuw evalueren, gezien het 

bestemmingstype volgens Vlarebo in dit geval zal wijzigen. 

 Aanbevelingen 

Volgende aanbevelingen worden geformuleerd: 

• Mobiliteit: 

o Er zijn geen significante effecten te verwachten vanuit verkeersveiligheid, noch 

vanuit verkeersafwikkeling. Doch, gelet de slechte bestaande situatie op vlak van 
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ongevalsrisico voor fietsers, wordt i.f.v. verkeersveiligheid aanbevolen om 

bijkomend vrachtverkeer zo veel mogelijk buiten de spitsmomenten te houden. 

o Omwille van het beperkte risico op sluipverkeer wordt wel aanbevolen om dit risico 

via flankerende acties nog te verkleinen. Momenteel is er in de Pompoenstraat en 

Egemstraat reeds een verbod voor vrachtwagens. Voor vrachtverkeer met 

plaatselijke bediening zijn er (afhankelijke van de route) soms wel en soms niet 

uitzonderingen voorzien. Omdat er mogelijks een beperkt aandeel sluipverkeer kan 

ontstaan tussen het planvoornemen en het westen wordt aanbevolen om dit verbod 

op doorgaand verkeer uit te breiden voor personenwagens (verkeersbord C3, met 

onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”). 

o Aanvullend wordt de suggestie gedaan de recreatieve fietsroute die langs de 

noordzijde van het planvoornemen loopt (via Kapellestraat en Nieuw Egemseweg) 

zo autoluw mogelijk te houden en vooral de hoofingang van de recreatieve site langs 

de Egemstraat te promoten. Dit kan door de onthaalfaciliteiten maximaal langs deze 

zijde te voorzien en zo min mogelijk langs de Nieuw Egemseweg. 

o Er zijn geen significante effecten te verwachten vanuit verkeersveiligheid, noch 

vanuit verkeersafwikkeling. Doch, gelet de slechte bestaande situatie op vlak van 

ongevalsrisico voor fietsers, wordt i.f.v. verkeersveiligheid aanbevolen om 

bijkomend vrachtverkeer zo veel mogelijk buiten de spitsmomenten te houden. 

• Bodem 

o Aanbeveling bij inrichting van de waterbuffer: 

▪ De zone waar de landbouwers water kunnen aftappen wordt best voorzien 

langs de Egemstraat, gezien hier de minder verdichtingsgevoelige bodems 

gelegen zijn. 

• Water:  

o Parking secundair onthaal groendomein voorzien in waterdoorlatende materialen 

o Bij de specifieke invulling van de reconversie-site of bij vergunningsaanvragen voor 

bedrijven die zich zullen vestigen ter hoogte van de voormalige steenbakkerij nagaan 

of deze bedrijven het opgepompte grondwater kunnen gebruiken i.p.v. leidingwater. 

o De uiteindelijke ligging en inrichting van de waterlopen na opvulling van de zuidelijke 

ontginningsput dient bepaald te worden in functie van de nabestemming van het 

gebied (al dan niet onbebouwd agrarisch gebied). In ieder geval dient ervoor gezorgd 

te worden dat de terreinen opnieuw afwateren richting de Roobeek en dient de 

dimensionering zodanig te gebeuren dat dit stroomafwaarts geen 

overstromingsproblemen met zich meebrengt. 

o Bij omleggen of heraanleggen van waterlopen tijdens en na ontginning van het 

zuidelijke ontginningsgebied een waterloop met een waardevollere 

structuurkwaliteit inrrichten. Hierbij gaat de voorkeur naar een meer ‘natuurlijke’ 

situatie, waardoor waterlopen met een waardevolle structuurkwaliteit kunnen 

ontstaan. 

o Verder wordt ook verwezen naar de milderende maatregelen op projectniveau 

onder de discipline bodem. 
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• Biodiversiteit: 

o Aanbevelingen voor het opmaken van een inrichtingsplan in de groenzone met zo 

hoog mogelijke natuurwaarden ter hoogte van de huidige ontginningsput in het  

noordelijk deel van het plangebied 

Vanuit ecologisch standpunt is een zo groot mogelijke variatie het meest wenselijk 

gezien dit aanleiding geeft tot de hoogste biodiversiteit: van droog over vochtig tot 

nat (natte natuur wordt mogelijk gemaakt bij een waterpeil van ruwweg < 1 m onder 

maaiveld). 

D.m.v. pompen kan het peilbeheer actief gestuurd worden rond het toekomstige 

maaiveld. Met hogere waterstanden in de winter en het voorjaar en lagere in de 

zomer zou men optimale waterpeilen kunnen instellen voor bepaalde vogelsoorten. 

Zo zouden in de zomer optimale omstandigheden voor steltlopers gecreëerd kunnen 

worden, zodat ze op droogvallende slikvelden kunnen foerageren om hun 

vetvoorraad voor de trek naar het zuiden aan te vullen. Maar door te kiezen voor 

een aanvulhoogte die toelaat dat de waterplas tenminste eenmaal per jaar 

natuurlijk droogvalt, kan hetzelfde effect bekomen worden. Hierdoor komt in de 

droge maanden een slik bloot te liggen. 

Een variatie in waterdiepte is essentieel voor de creatie van een biodiverse 

waterplas. Er zijn verschillende niveaus (15-20 cm, 35-40 cm, 80-100 cm) nodig voor 

een mooie variatie aan waterplanten. Als het water te diep is, krijgen waterplanten 

niet genoeg licht en sterven af. De watervegetatie biedt voedsel en bescherming aan 

talloze organismen die anders niet kunnen overleven in open water. Op zijn beurt 

creëert de begroeiing verschillende geschikte biotopen voor vissen, amfibieën, 

water- en rietvogels, libellen en andere insecten...  

Het behoud van een oppervlakte diep water (> 2 m) voorkomt dat de temperatuur 

van het water te sterk kan stijgen, wat op zijn beurt tot zuurstoftekort in de zomer 

zou kunnen leiden. 

Het is van belang om de oeverzone van de waterplas(sen) te maximaliseren; hoe 

flauwer de helling, hoe groter de oeverzone, hoe meer variatie in biotopen van 

droog naar nat. Een variatie in begroeiing biedt op zijn beurt meer nest- en 

rustgelegenheid voor dieren. In het bijzonder de zuid gerichte oever dient een zeer 

flauwe helling te krijgen om een geschikte microklimaat voor bv. libellen te creëren. 

Rond de oeverzones kan met een beperkte inrichting meer variatie gebracht 

worden. 

Ook ‘horizontaal’ dient gestreefd te worden naar een zo groot mogelijke variatie: 

geïsoleerde waterplassen, waterplassen met verschillende diepten, al dan niet 

uitgebreide oeverzones… Idealiter ontstaat een afwisselend slikken- en 

plassenlandschap met rietland, wilgenbroek, spontane moerasvegetatie en water. 

In het beste geval wordt een mozaïek gecreëerd van ondiepe tot diepere plassen 

(met liefst flauw hellende oevers) maar met daarnaast ook een gradiënt van hoog- 

tot laaggelegen landzones (verschillende maaiveldhoogtes) met navenant dieper en 

ondieper grondwater. 

Voor wat betreft zones met landbouwgebruik tot slot, strekt het vanuit ecologisch 

standpunt tot aanbeveling om maximaal te voorzien in de aanleg van Kleine 
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Landschapselementen (KLE) teneinde de verwevenheid landbouw en natuur te 

verhogen. 

o Aanbevelingen tijdens de opvullingsfase van de noordelijke ontginningsput om te 

komen tot een groene zone met zo hoog mogelijke natuurwaarden 

Om de natuurwaarden te verhogen in de voormalige groeve wordt aanbevolen 

bepalingen op te nemen inzake de te analyseren parameters voor de bovenste 2 m 

aanvulgronden. Hierbij dient m.n. aandacht besteed te worden aan de 

mineralensamenstelling, waarvan de belangrijkste parameters stikstof, fosfaat, 

kalium en calcium zijn. 

o Aanbevelingen om de toekomstige verstoring binnen het in te richten groengebied 

in het noorden te beperken 

▪ Om het voorkomen van verstoringsgevoelige soorten in de groeve in de 

geplande toestand niet te hypothekeren, dient de opvulhoogte in de 

meeste zones beperkt te worden tot maximaal ca. 25 à 30 m TAW. 

▪ Daar waar een hoge dichtheid aan verstoringsgevoelige fauna verwacht 

wordt (of op den duur vastgesteld wordt), kunnen best recreatieluwe zones 

worden aangeduid, waarbij ofwel de toegang (in bepaalde periodes) 

verboden wordt ofwel er geen dicht padenstructuur mag aanwezig zijn. 

Wandelen met honden kan hier eventueel verboden worden of er kan een 

verbod gesteld worden op loslopende honden om verstoring te beperken. 

Eventueel kunnen er ook ter hoogte van de minder gevoelige zones 

speelzones, waar spelen / recreëren buiten de paden wel mogelijk is, 

aangeduid worden.  

▪ “Ongecontroleerde” recreatie dient zoveel mogelijk beperkt te worden 

door zo veel mogelijk te werken met een vaste (bewegwijzerde) 

padenstructuur en het opmaken van een toegankelijkheidsregeling.  

▪ De aanleg van paden kan het best gebeuren in functie van het (verwachte) 

voorkomen van kwetsbare vegetaties of leefgebieden van kwetsbare 

soorten. Daarmee samenhangend kan ook overwogen worden bepaalde 

zones af te sluiten voor honden, of honden verplicht aan de leiband te 

houden. 

▪ Een vaste padenstructuur die zich beperkt tot delen van een plas-dras zone 

en waar voorzien wordt in een zekere afscherming, beperkt sterk de 

verstoringsgevoeligheid. 

▪ Indien zich na verloop van tijd zeer kwetsbare soorten zouden vestigen, kan 

overwogen worden om bepaalde delen van het gebied tijdelijk (vb. tijdens 

het broedgebied)af te sluiten voor recreatie. 

▪ Ter hoogte van moerassen, poelen en open plassen kan het aangewezen 

zijn de toegankelijkheid langs één zijde te beperken. Zo blijven er altijd 

onverstoorde zones aanwezig voor de voorkomende soorten. 

▪ Om negatieve effecten van betreding zo veel mogelijk te beperken, wordt 

aanbevolen om in het op te maken natuurinrichtingsplan voldoende 

aandacht te besteden aan een toegankelijkheidsregeling. 
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▪ Indien er bij uitvoering van het voorgenomen plan bijkomende verlichting 

geplaatst wordt, wordt aanbevolen deze zo minimaal mogelijk te houden, 

neerwaarts te richten en af te wenden van de geschikte leef- en 

jachtgebieden voor vleermuizen. Verder dient het plaatsen van verlichting 

oordeelkundig te gebeuren (geen armaturen die strooiverlichting 

veroorzaken toelaten) zodat de visuele hinder voor fauna beperkt blijft. 

o Aanbevelingen voor het waterbufferbekken en het verleggen van de Roobeek 

Aanleg volgens de principes van natuurtechnisch milieubeheer, met name flauwe 

oevers. 

• Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: 

o Er wordt aanbevolen de nodige inrichtingsmaatregelen te nemen om na de 

ontginning in het zuidelijke deelgebied een gelijkwaardig landschap te creëren als 

voor de ontginning (b.v. opnieuw aanplanten KLE’s, …). 

o Er wordt wel aanbevolen waar mogelijk de erfgoedwaarde van de reconversiezone 

te behouden (bjivoorbeeld behoud van de droogloods) of referenties te voorzien. 

o Er wordt aanbevolen om de parking aan de secundaire onthaalpoort te voorzien als 

landschapsparking, teneinde de huidige/bestaande impact van de parking op het 

landschap te reduceren en het planvoornemen milieuvriendelijker te maken. 

o Er wordt, op basis van het advies in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de VLM, 

aanbevolen om de belangrijkheid van de geologische locatie aan te tonen met meer 

onrechtstreekse manieren zoals bijvoorbeeld een infobord plaatsen of indien er een 

bezoekerscentrum komt, werken met lakprofielen, boorkernen, foto’s, … 

o Er wordt aanbevolen om voldoende landschappelijke inkleding en buffering naar 

omwonenden en het achterliggende landbouwgebied te voorzien ter hoogte van 

bedrijvigheid. 

• Mens: 

o Begeleiding bij het uitdoven en/of verplaatsen van het varkensbedrijf wordt 

aanbevolen.  

o Er wordt aanbevolen dat de zuidelijke ontginning best gestart wordt in het noorden, 

gezien de grote landbouwimpact die de zuidelijke percelen kunnen ondervinden.  

o Gezien de locatie van dit waterbekken naast een woongebied wordt vanuit de 

discipline mens reeds op planniveau aanbevolen om de nodige afscherming toe te 

laten tussen het bufferbekken en de aanwezige bewoning. 

 Leemten in de kennis 

Aangezien het hier een plan-MER-niveau betreft, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook niet 

opportuun binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen beoordelen. Het 

ontbreekt immers aan specifieke kwantitatieve en exacte locatiegegevens en programmatorische 

gegevens en er dient te worden uitgegaan van ‘aannames’, o.m. rond bebouwing, exacte informatie 

omtrent bijkomende functies voor verkeer, specifieke inrichting groendomein, mogelijk 

ontginningsproject in het zuidelijke deelgebied enz. 
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Op projectniveau/vergunningenniveau zullen er nog veel zaken verder uitgeklaard moeten worden, 

met name rond de kwaliteit opvulmateriaal, grondwatertoestand, debieten waterlopen, 

inrichtingsplan groendomein,  enz. 

Specifiek voor de disicpline geluid werden volgende leemten in de kennis vastgesteld: 

- In de berekeningen werd voor AM power rekening gehouden met de geluidsvermogens zoals 

opgelijst in de studie van 2013. Er werd geen rekening gehouden met geplande of andere 

toekomstige geluidssaneringswerken op het exploitatiegeluid daar hier geen gegevens over 

beschikbaar waren. 

- Voorliggend MER omvat een bespreking van het totale bestaande en geplande exploitatiegeluid. 

In kader van dit MER is het immers niet de bedoeling om een evaluatie uit te voeren van en MM 

uit te werken voor elk individueel bedrijf (geplande of bestaande ) binnen het plangebied daar de 

evaluatie hiervan dient te gebeuren ten opzichte van effectieve limietwaarden  en dat hiertoe per 

bedrijf - zoals reeds aangehaald in paragraaf 3.5 – individuele geluidsstudies dienen te worden 

uitgevoerd en/of opgelegd. 

 

 Monitoring 

Monitoring ten behoeve van de effectbeoordeling van het plan wordt niet noodzakelijk geacht binnen 

de verschillende disciplines en effectgroepen. Wel zal verder onderzoek op vergunningenniveau 

noodzakelijk zijn. Dit is evenwel opgenomen binnen de milderende maatregelen en aanbevelingen. 
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Vercauteren Evelyne

Van: Maertens Koen LNE <koen.maertens1@vlaanderen.be>
Verzonden: maandag 30 maart 2020 16:41
Aan: Vercauteren Evelyne
CC: Billiet Wouter; Van der Mueren Inge
Onderwerp: RE: planMER RUP kleiput Egem en omgeving

Urgentie: Hoog

Opvolgingsvlag: Flag for follow up
Vlagstatus: Met vlag

Beste, 
 
Ik deel u mee dat ik het aangepaste ontwerp-MER heb doorgenomen en daarbij geen onvolkomenheden heb 
opgemerkt.  
Dit ontwerp-MER is aldus van voldoende kwaliteit om in de verdere procedure dienst te doen als borging voor het 
gedane milieuonderzoek. 
 
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Hou jullie allen nog goed in deze tijd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Koen Maertens 
Team Mer 
  
DEPARTEMENT OMGEVING 
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten 
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel - 4e Verdieping 
T 02 553 03 14 
E koen.maertens1@vlaanderen.be  
www.omgeving.vlaanderen.be 
  

   
  

 
 
 
 

Van: Vercauteren Evelyne <Evelyne.Vercauteren@west-vlaanderen.be>  
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 8:44 
Aan: Maertens Koen LNE <koen.maertens1@vlaanderen.be> 
CC: Billiet Wouter <Wouter.Billiet@west-vlaanderen.be>; Van der Mueren Inge 
<Inge.VanderMueren@anteagroup.com> 
Onderwerp: planMER RUP kleiput Egem en omgeving 
 
Dag Koen, 
  
Zoals afgesproken bezorgen we je, via deze weg, vandaag het aangepaste ontwerp planMER van het PRUP kleiput 
Egem en omgeving. 
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https://file-exchange.anteagroup.nl/?f=107278&fid=e7aad450 
  
Deze link is beschikbaar tot vrijdag 27 maart 2020 22:02 Het zip-bestand bevat de volgende bestanden: 
  4237023009_ontwerpmer_v2.docx 
  4237023009_ontwerpmer_v2.pdf 
  4237023010_ontwerpmer_kleiputegem_nts.docx 
  4237023010_ontwerpmer_kleiputegem_nts.pdf 
  
  
Met vriendelijke groeten, 

Evelyne Vercauteren 
Ruimtelijk Planner 
Dienst ruimtelijke planning  
Provincie West-Vlaanderen 

Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 
T 050 40 35 56  
E evelyne.vercauteren@west-vlaanderen.be 
W www.west-vlaanderen.be 
F www.facebook.com/westvlaanderen 
 

 
Denk even aan het milieu voor je deze mail afdrukt! 
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