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Inleiding
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
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.
Een verduidelijking van de plancontour (zowel het volledige onderzoeksgebied als het plangebied van
fase 1) is opgenomen in §3 van de scopingsnota. De verschillende onderdelen van het plan, zowel in
fase 1 als fase 2, worden uitgebreid toegelicht in § 4.3 van de scopingsnota.

Toetsing aan de MER-plicht
De wettelijke eisen van de inhoud van het MER zijn omschreven in het MER – VR decreet van 18
december 2002. Dit decreet is ondertussen gedeeltelijk gewijzigd door het plan-MER-decreet van 27
april 2007 (BS d.d. 20 juni 2007) dat nu van toepassing is. De regelgeving is opgenomen in het DABM
(Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid). In uitvoering van deze regelgeving keurde de Vlaamse
Regering op 12 oktober 2007 het ‘besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en
programma's’ goed.
Het decreet verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden van gewestelijk,
provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een milieueffectenstudie, vooraleer zij definitief
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worden goedgekeurd. Wie een plan met aanzienlijke milieueffecten wil opmaken, moet eerst de
milieueffecten en de eventuele alternatieven in kaart brengen.
Er is geen lijst die aangeeft welke plannen onder de plan-MER-plicht vallen. Volgens de geldende
regelgeving moet er een plan-MER voor het RUP worden opgemaakt omdat het een plan betreft inzake
o.a. ruimtelijke ordening, het geen klein gebied op lokaal niveau of kleine wijziging betreft, aanzienlijke
effecten vooraf niet uit te sluiten zijn en dat het plan het kader kan vormen voor de latere vergunning
voor projecten uit de bijlagen van het mer-besluit:
Het RUP vormt mogelijks het kader voor de toekenning van een vergunning voor projecten opgesomd
in bijlage II en III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 en wijzigingen (2013). Volgende
rubrieken zijn mogelijk van toepassing:
Bijlage II rubriek 2 – extractieve bedrijven
2 a) ontginningen in gebieden die volgens de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen
bestemd zijn om oppervlaktedelfstoffen of grind te ontginnen en die een ontginbare oppervlakte
hebben van 10 ha of meer.
Bijlage II, 3 a)
industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom of warm water met uitzondering van
kernenergiecentrales, met een warmtevermogen van 100 tot 300 megawatt.
of
Bijlage III, 3 a)
industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water met uitzondering van
kernenergiecentrales (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)
Bijlage II rubriek 10o relevant indien het onttrekken van grondwater meer dan 2500 m³
bedraagt, anders bijlage III rubriek 10j

per dag

Bijlage II, 10 o)
Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater :
Onttrekken van grondwater, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd
grondwater in dezelfde watervoerende laag, als het netto onttrokken debiet 2500 m³ per dag of meer
bedraagt.
of
Bijlage III, 10 j)
Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen in
bijlage I of II
Bijlage III, rubriek 1 landbouw, bosbouw en aquacultuur
c)
waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met inbegrip van irrigatie- en
droogleggingsprojecten
bijlage III rubriek 10 Infrastructuurprojecten
a)

industrieontwikkeling
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Bij de opmaak van dit PRUP wordt een volwaardige plan-MER uitgewerkt, waarbij alle mogelijke
milieueffecten onderzocht worden.

Selectie van relevante milieudisciplines
Naar aanleiding van de scoping1 werd duidelijk dat de volgende disciplines in het plan-MER zullen
worden behandeld door een erkend MER-deskundige:


Mens - mobiliteit



Geluid en trillingen



Lucht



Bodem



Water



Biodiversiteit



Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie



Mens – ruimtelijke aspecten

Eén van de erkende MER-deskundigen zal optreden als MER-coördinator. De discipline gezondheid zal
uitgewerkt worden door de MER-coördinator in samenwerking met de MER-deskundige mens –
ruimtelijke aspecten. De discipline klimaat wordt uitgewerkt als onderdeel van de disciplines water en
lucht.

Team van MER-deskundigen
Tabel 1-1: Overzicht van de MER-deskundigen

Deskundige
Koen Slabbaert
Stephan Claes
Inge Van der
Mueren
Sofie Claerbout
Paul Arts

Discipline
Mens-mobiliteit
Geluid en Trillingen
Bodem en Water
MER-coördinator
Biodiversiteit
MER-coördinator
Landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie
Mens-ruimtelijke
aspecten

Erkenningsnummer
MB/MER/EDA/805
MB/MER/EDA-371/v5
MB/MER/EDA/692
GOP/ERK/MERCO/2019/00002
MB/MER/EDA/804
GOP/ERK/MERCO/2019/00005
MB/MER/EDA/649

Erkend tot
Onbepaalde duur
Onbepaalde duur
Onbepaalde duur
Onbepaalde duur
Onbepaalde duur

Samenvatting van de te onderzoeken alternatieven
Zoals vermeld in §4 van de start- en scopingsnota zullen verschillende alternatieven onderzocht
worden en komt het nulalternatief aan bod als referentiesituatie.

1

Zie §6 van de scopingsnota
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Nulalternatief
Het ‘nulalternatief’ houdt in dat er geen nieuw planinitiatief wordt genomen. De planologische
bestemming van het plangebied blijft dan ook gelden. Dit zou betekenen dat de stedenbouwkundige
voorschriften uit het BPA blijven gelden. Een reconversieproject en onthaalzone i.f.v. de groene ruimte
zijn dan niet mogelijk. Tevens blijft het overgrote deel van het plangebied dan bestemd als
ontginningsgebied met verschillende nabestemmingen.
Dit betekent dat het nulalternatief geen wenselijk of volwaardig alternatief is. Het nulalternatief zal
echter wel bij de verschillende milieudisciplines aan bod komen, zijnde de huidige planologische en
feitelijke situatie, of met andere woorden: ‘de referentiesituatie’.
Referentiesituaties
De huidige/feitelijke referentiesituatie omvat hierbij volgende elementen:




Ten noorden van de Egemstraat:
o

Ontginningsput: taluds van de huidige ontginningsput worden geherprofileerd om de
stabiliteit ervan te verzekeren;

o

Voormalige steenbakkerij;

o

Biogasinstallatie (AM-Power);

o

Varkenshouderij;

o

Woningen;

o

Landbouwgronden.

Ten zuiden van de Egemstraat:
o

Nog niet aangesneden ontginningsgebied (landbouwgebruik);

o

Landbouwgebied;

o

Parkeerterrein;

o

Bedrijven (Weverij Clarysse, Cloet en Europort);

o

Zonevreemde woningen;

o

Woongebied.
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De juridisch/planologische referentiesituatie omvat volgende elementen:


Ten noorden van de Egemstraat
o

NB open ruimte: Ontginning met nabestemming ‘open ruimte’ (landbouw, veeteelt en
bosaanplantingen voor passieve recreatie). Hierbij wordt tevens aangenomen dat de
huidige ontginningsput volledig opgevuld wordt, gezien er conform de huidige
bestemming nog een vergunning zou kunnen aangevraagd worden om de put volledig
op te vullen.

o

NB open ruimte en bos:


Ontginning met nabestemming bos



Ontginning met nabestemming open ruimte



Buffergroen



Bosbouw

o

Ontginning/steenbakkerij: gemengde strook voor ontginning en keramische industrie

o

Openbare nutsvoorzieningen: gemengde strook voor ontginning en openbare
nutsvoorzieningen

o

Landbouw

o

Landbouw/ontginningsgebied: deels landbouw en deels ontginning met nabestemming
open ruimte
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o


Wonen/ontginningsgebied: grotendeels wonen (zie ook hieronder) + buffer en klein deel
ontginningsgebied met nabestemming bos

Ten zuiden van de Egemstraat
o

o

wonen:


strook voor woningbouw



strook voor bergplaatsen



strook voor achteruitbouw (voortuin)



strook voor koer en hovingen

Ontginningsgebied:


Gemengde strook voor ontginning en stapelplaats nabestemming open ruimte
volgens BPA



Strook voor ontginning nabestemming open ruimte volgens BPA



kleiontginning met als nabestemming agrarisch gebied volgens het GRUP

o

bedrijventerrein: bestaande bedrijven + buffergroen cfr. BPA en gemeentelijke RUP’s, bij
Clarysse tevens bedrijfsparking volgens BPA

o

landbouw:


landbouw volgens BPA



landbouw met bouwverbod volgens BPA



landbouw volgens gewestplan

ID 4237023009 | 11

Bestemmingsmatige alternatieven
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 §1.5.2.3),
recreatieve voorzieningen i.f.v. zachte recreatie, trage verbindingen

o

Ecologische-landschappelijke functie: natuurpotentieel waterrijke natuur
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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)



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 AMPower 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).
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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

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.
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Discipline mobiliteit
Voor verschillende disciplines zullen in eerste instantie de worst-case effecten
onderzocht/berekend worden. Indien hieruit blijkt dat mildering nodig is, wordt
nagekeken in welke mate het combineren van bepaalde alternatieven mogelijk is.
Samenvatting van de verkeersgenererende functies (maximaal verkeersgenererende
functies plan in blauwe markering):
Feitelijke toestand

Juridische toestand

Planvoornemen
Plan

Alternatief

Fase 1:
Gedeeltelijke
opvulling
ontginningsput
tot 25m TAW
Fase 2: groenpool
(primair en
secundair onthaal
met parking +
zachte recreatie);
parkeren wordt
gedeeld met
reconversie
bedrijventerrein
(op verharding in
deelzone ‘zuid’)

Fase 1: andere
aannames voor
opvulling
ontginningsput
Fase 2: locatie van het
primair onthaalpunt

Noord
Ontginningsput (Niet
meer in exploitatie)

Fase 1: Volledige
opvulling
ontginningsput
Fase 2: landbouw,
veeteelt en
bosaanplantingen
voor passieve
recreatie, bos, buffer

Noordelijke
landbouwrand

Fase 2: alternatieve
locatie secundair
onthaalpunt (40 pp)

AM-Power

= feitelijke toestand

= feitelijke
toestand

Uitdoofscenario voor
AM-Power

Voormalige steenbakkerij
(niet meer in exploitatie)

Keramische industrie

Reconversie naar
bedrijventerrein;
parkeren gebeurt
op de verharding
ten zuiden van de
Egemstraat in
deelzone ‘zuid’

Bedrijventerrein +
onthaalinfrastructuur

Bestaand kantoorgebouw
Varkensstallen

Landbouwgrond naast
woongebied
Woongebied

bestemming landbouw
behouden

Waterbuffer incl.
aftappunt
landbouwers
= feitelijke toestand

= feitelijke
toestand

Zuid
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Feitelijke toestand

Juridische toestand

Planvoornemen
Plan

Clarysse

Uitbreiding mogelijk

Clarysse +
uitbreiding (=
juridische
toestand)

Cloet

= feitelijke toestand

= feitelijke
toestand

Europort

= feitelijke toestand

= feitelijke
toestand

Parking logistiek bedrijf

Alternatief

Parking
bedrijventerrein +
groendomein
i.p.v.
logistiek
bedrijf

landbouwgebied

Ontginningsgebied:
ontginning
+
opvulling,
NB
landbouw

ontginning
opvulling,
landbouw
(=juridische
toestand)

+
NB

landbouwgebied

= feitelijke toestand

=
feitelijke
toestand

woongebied

= feitelijke toestand

=
feitelijke
toestand

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor mobiliteit omvat het volledige plangebied en de belangrijkste
ontsluitingswegen waar in overeenstemming met de logica van de wegencategorisering,
effecten op het verkeer te verwachten zijn. We focussen daarbij op:
–

N50 vanaf de kruising met de N35 tot de kruising met de Nieuw Egemseweg

–

N35 vanaf de kruising met de N50 tot Koolskamp

–

Nieuwe Egemseweg/Kapellestraat

–

Egemsestraat/Bruggesteenweg

–

Kasteeldreef
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Figuur 2-1: Situering studiegebied discipline mens-mobiliteit

Juridische en beleidsmatige context
Voor de uitwerking van de discipline mobiliteit zijn volgende beleidsdocumenten van
belang voor het plan-MER.
Structuurplanning
De ruimtelijke structuurplannen op de verschillende beleidsniveaus (Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen en
Gemeentelijk Structuurplan Pittem), en daarbinnen meer bepaald het richtinggevend en
bindend gedeelte met betrekking tot de gewenste verkeers- en vervoersstructuur en de
wegencategorisering;
Onderstaande figuur toont de gewenste verkeers- en vervoersstructuur conform het
ruimtelijk structuurplan. Omtrent de N50 wordt o.a. aangegeven dat deze een sterke
barrièrewerking heeft. Ook wordt aangehaald dat moet worden gewerkt aan duidelijke
en veilige fietsroutes doorheen de gemeente.
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Figuur 2-2: Gewenste verkeerstructuur volgens het ruimtelijk structuurplan gemeente Pittem
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Gemeentelijk mobiliteitsplan (2013)
Wegencategorisering
In de omgeving van het studiegebied werd de N37 door het Vlaams gewest geselecteerd
als primaire weg type II. De provincie selecteerde de N50 als secundaire wegen (type I).
De N35 tussen N50 en Koolskamp is door Pittem geselecteerd als lokale weg type I (lokale
verbindingsweg), de Kasteeldreef als lokale weg type II (lokale ontsluitingsweg).

Figuur 2-3: wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Pittem, 2013)

Methodologie
Voor een uitvoerige beschrijving van de methode voor de beschrijving van de
referentiesituatie en de wijze van effectbeoordeling wordt verwezen naar bijlage 1 van
de scopingnota (§1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 en 1.1.7). Samengevat wordt op basis van de
programma-informatie, verkeerskundige kencijfers en/of beredeneerde aannames een
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inschatting gemaakt van de toekomstige verkeersgeneratie en parkeerbehoefte van het
plangebied.
Op basis van een verdeling over herkomst- en bestemmingsrichting wordt het bijkomend
verkeer op het omliggend wegennet toebedeeld en worden de effecten daarvan op de
verkeersveiligheid en het functioneren van het verkeerssysteem besproken.
Zoals beschreven in de inleidende hoofstukken ligt het hoofdprogramma voor de
toekomstige situatie in grote lijnen vast, maar spelen nog een aantal variabelen mee.
In functie van de effectbeoordeling heeft het weinig zin om elke mogelijke combinatie
van variabelen als een apart scenario in beeld te brengen. Voor elke variabele wordt een
prognose van de verkeersgeneratie gemaakt, waarna gefocust wordt op het scenario dat
maatgevend is voor mobiliteit. Naar verwachting is dit:
–

Voor het centrale en zuidelijke deel een maximale invulling met bedrijvigheid
en behoud van ontginningsactiviteiten;

–

Voor het noordelijk deel is dit een invulling als groene ruimte met zachte
recreatie en met voorafgaand een gedeeltelijke opvulling van de huidige
ontginningsput.
Waarbij voornamelijk in functie van parkeren ook onderscheid wordt gemaakt
tussen werkdagen en weekends.

In de juridische (vergunbare) referentietoestand kan een vergunning bekomen worden
voor het volledig opvullen van de noordelijke ontginningsput. Door uitvoering van het
planvoornemen zal er slechts een gedeeltelijke opvulling van deze put plaatsvinden, wat
betekent dat er minder vrachtwagenbewegingen zullen zijn. Mogelijke effecten ten
aanzien van deze juridische (vergunbare) referentiesituatie zullen (kwalitatief) mee
beoordeeld worden.

Referentiesituatie
Beschrijving van de huidige ontsluitingsroutes
Langzaam verkeer (voetgangers en fietsers)
Het plangebied is in eerste orde bereikbaar vanaf de N50 en vanaf de N35. Beide zijn
geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute en zijn uitgerust met onverhoogde
aanliggende fietspaden.
Meest directe verbinding met het centrum van Egem is via de Kasteeldreef, die in het
gemeentelijk mobiliteitsplan geselecteerd is als lokale fietsroute. Fietsers rijden er
gemengd met het autoverkeer.
De Kapellestraat/Nieuwe Egemseweg is onderdeel van het recreatieve
fietsknooppuntennet. Dit betreft een landelijke weg met gemengd verkeer.
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Figuur 2-4: uittreksel bovenlokaal functioneel fietsroutenet (bron: giswest)

Figuur 2-5: uittreksel recreatief fietsknooppuntennet (bron: fietsnet)

Openbaar vervoer
Er is geen treinstation in de nabijheid van het plangebied. Het meest nabije treinstation
is dat van Tielt dat in vogelvlucht al op ruim 7km ligt.
De enige buslijn die in de buurt van het plangebied passeert is buslijn 73 (TieltLichtervelde), met 3 haltes die vlakbij het plangebied liggen: halte Kapel in Kasteeldreef
en de haltes Balplas en Kruiskalsijde op de N50.
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Figuur 2-6: uittreksel netplan De Lijn

De buslijn rijdt 7 diensten per werkdag met focus voornamelijk op de spitsuren en
beperkt ook tijdens de daluren. Figuur 2-7 en Figuur 2-8 tonen de huidige halte
accommodatie. Enkel aan de bushalte Egem Kapel is er in oostelijk richting een
schuilhuisje.

Figuur 2-7:= Bushaltes Pittem Kruikalsijde en Pittem Balplas (Bron: Google)

Figuur 2-8: Bushalte Egem Kapel (Bron: Google)
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Gemotoriseerd verkeer
Het plangebied ontsluit via N50 en N35 naar het hogere wegennet. Beide gewestwegen
hebben 2x1-profiel met onverhoogde aanliggende fietspaden langs weerszijden van de
rijbaan. De N35 geeft ook aansluiting met het centrum van Pittem.
Ontsluiting naar het centrum van Egem gebeurt via de Kasteeldreef een weg zonder
opdeling in rijstroken en met gemengd verkeer.
Voornaamste lokale ontsluitingen vanuit het plangebied naar de N50 zijn de
Kapellestraat/Nieuwe Egemseweg en de Bruggesteenweg. Alle twee zijn dit smalle
landelijke wegen met gemengd verkeer.
Druktebeeld
Om een actueel zicht te krijgen op de verkeersdrukte ter hoogte van het plangebied
werden er in oktober en november 2019 verkeerstellingen uitgevoerd.
Er werden doorsnedetellingen (24h/24h gedurende 2 weken) uitgevoerd op de:
–

Kasteeldreef

–

N50 tussen Kasteeldreef en N35

–

N35 tussen N50 en Lichtervelde

Om ook een goed zicht te hebben op de verdeling van de verkeersstromen worden
tevens eenmalige kruispunttellingen voorzien van een werkdagochtend- en avondspits
op:
–

Kpt. N50 x Kasteeldreef

–

Kpt. N50 x N35

Voor de evaluaties binnen discipline mobiliteit wordt alle verkeer omgerekend naar
personenauto-equivalenten (pae). Om van vrachtwagens naar personenautoequivalenten (pae) te gaan werden conform het ministerieel besluit van 8 augustus 2013:
 Middelzware vrachtwagens en bussen vermenigvuldigd met een factor 1,5
 Zware vrachtwagens en bussen vermenigvuldigd met een factor 2,3.
Resultaten kruispunttellingen
Ochtendspits
Tijdens de ochtendspits van dinsdag 22 oktober 2019 werd er geteld van 7 uur tot 9 uur.
Tijdens de ochtendspits bleek 07:30 – 08:30 het cumulatieve drukste ochtendspitsuur
van beide kruispunten te zijn.
Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
Figuur 2-9 toont het drukste ochtendspitsuur in pae voor het kruispunt N50
Brugsesteenweg
x
Kasteeldreef.
Het
aandeel
middelzwaar
verkeer
(vrachtwagens/bestelwagens en bussen < 8 meter) bedroeg 6% het aandeel zwaar
verkeer (vrachtwagens/bestelwagens en bussen ≥ 8 meter) bedroeg 3%.
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Figuur 2-9: Kruispunttelling ochtendspits N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
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Kruispunt N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan
Figuur 2-10 toont het drukste ochtendspitsuur in pae (personenauto equivalenten)
waarden voor het kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef. Het aandeel
middelzwaar verkeer (vrachtwagens/bestelwagens en bussen < 8 meter) bedroeg 6% het
aandeel zwaar verkeer (vrachtwagens/bestelwagens en bussen ≥ 8 meter) bedroeg 3%.

Figuur 2-10: Kruispunttelling ochtendspits N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de
ter Beerstlaan
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Avondspits
Tijdens de avondspits van dinsdag 22 oktober 2019 werd er geteld van 16 uur tot 18 uur.
Tijdens de avondspits bleek 16:45 – 17:45 het cumulatieve drukste ochtendspitsuur van
beide kruispunten te zijn.
Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
Figuur 2-11 toont het drukste avondspitsuur in pae (personenauto equivalenten)
waarden voor het kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef. Het aandeel
middelzwaar verkeer (vrachtwagens/bestelwagens en bussen < 8 meter) bedroeg 3% het
aandeel zwaar verkeer (vrachtwagens/bestelwagens en bussen ≥ 8 meter) bedroeg 5%.

Figuur 2-11: Kruispunttelling avondspits N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef

ID 4237023009 | 27

Kruispunt N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan
Figuur 2-12 toont het drukste avondspitsuur in pae (personenauto equivalenten)
waarden voor het kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef. Het aandeel
middelzwaar verkeer (vrachtwagens/bestelwagens en bussen < 8 meter) bedroeg 3% het
aandeel zwaar verkeer (vrachtwagens/bestelwagens en bussen ≥ 8 meter) bedroeg 4%.

Figuur 2-12: Kruispunttelling avondspits N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de
ter Beerstlaan
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Resultaten slangtellingen
N50 Brugsesteenweg
Van 8 oktober 2019 tot 23 oktober 2019 vond er een slangtelling plaats op de N50
Brugsesteenweg tussen Hurselhoek en de N50 Brugsesteenweg. De kruispunttelingen
vonden plaats op dinsdag 22 oktober. Op een gemiddelde werkdag reden er zo’n ca. 5100
pae (personenauto equivalenten) in de richting van de rotonde met de N35
Lichterveldestraat ca. 5000 pae in de richting van Hulselhoek.
Op de teldag van de kruispunttellingen reden er bijna 5.200 pae in de richting van de N35
Lichterveldestraat (volle lijn Figuur 2-13) en ca. 5050 in de richting van Hulselhoek
(stippenlijn Figuur 2-13). Er mag worden geconcludeerd dat 22 oktober (als teldag voor
de kruispunttellingen) een representatieve dag is als gemiddelde werkdag.

Figuur 2-13: Dag totalen slangtelling N50 Brugsesteenweg

Figuur 2-14 toont de pae uur waarden voor beide rijrichtingen. Dit is voor een
gemiddelde werkdag in deze periode (zaterdag en zondag niet in rekening gebracht). In
beide rijrichtingen rijdt er ongeveer even veel verkeer doorheen de dag.
Wanneer we het verkeer van Figuur 2-9 tot en met Figuur 2-12 vergelijken met Figuur
2-14 zien we dat in het drukste ochtendspitsuur ongeveer 400 pae per rijrichting zijn
geregistreerd zowel bij de kruispunttellingen als bij de slangtelling. Tijdens de avondspits
werden ongeveer 450 pae per rijrichting geteld tijdens zowel de kruispunttellingen als
tijdens de slangtellingen. Bijgevolg zijn de uur waarden van de kruispunttellingen
representatief voor de verkeersdrukte tijdens het drukste ochtend en avondspitsuur.
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Figuur 2-14: Slangtelling N50 Brugsesteenweg tussen Hurselhoek en rotonde Lichterveldestraat

N35 Lichterveldestraat
Ook van 8 oktober 2019 tot 23 oktober 2019 vond er een slangtelling plaats op N35
Lichterveldestraat tussen de Pompoenstraat en de Veldakkerstraat.
Van de Veldeakkerstraat naar de Pompoenstraat (westelijke richting) reden er op een
gemiddelde werkdag ca. 4800 pae (personenauto equivalenten). Van de Pompoenstraat
naar de Veldakkerstraat (oostelijke richting) reden er op een gemiddelde werkdag ca.
4.500 pae.
De resultaten van maandag 20 oktober waren niet betrouwbaar (wegens te grote
afwijkingen) en werden bijgevolg uit de telling gelaten. Op de teldag van de
kruispunttellingen reden er ca. 4.700 pae in westelijke richting en ca 4.450 in oostelijke
richting. Dit is iets lager dan de gemiddelde werkdag, doch vormde het dag totaal van 22
oktober een representatief dagtotaal voor een gemiddelde werkdag.
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Figuur 2-15: Dag totalen slangtelling N35 Lichterveldestraat

Figuur 2-16 toont de pae (personenauto equivalenten) uur waarden voor beide
rijrichtingen. Dit is voor een gemiddelde werkdag in deze periode (zaterdag en zondag
niet in rekening gebracht). In ochtendspits was er iets minder verkeer van de
Pompoenstraat richting Veldakkerstraat (naar rotonde) en iets meer verkeer van de
Veldakkerstraat richting de Pompoenstraat (weg van rotonde). In de avondspits was het
meer gelijk in beide rijrichtingen.
Wanneer we het verkeer van Figuur 2-10 en Figuur 2-12 wordt vergeleken met Figuur
2-16 zien we dat in het drukste ochtendspitsuur ook bij de kruispunttelling er iets meer
verkeer weg van de rotonde reed. De telresultaten van de kruispunttelling liggen in de
ochtend iets boven die van de slangtelling. Ook in de avondspits ligt het getelde aantal
pae waarden van de kruispunttelling voor het verkeer dat wegrijdt van de rotonde iets
hoger dan bij de gemiddelde werkdag van de slangtelling. Voor het verkeer dat naar de
rotonde toe reed is er ongeveer even veel verkeer geteld tijdens de kruispunttelling als
tijdens de gemiddelde werkdag volgens de slangtelling.
Er mag worden geconcludeerd dat de uur waarden van de kruispunttelling representatief
zijn voor uur waarden van de gemiddelde werkdag. Meer zelfs, de telwaarden van de
kruispunttelling liggen iets boven die van de slangtelling. Wanneer de kruispunttelling
wordt benut i.f.v. de kwaliteit van verkeersafwikkeling is dit bijgevolg enige ‘worst case’
benadering.
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Figuur 2-16: Slangtelling N35 Lichterveldestraat tussen Veldakkerstraat en Pompoenstraat

Kasteeldreef
Wegens technische problemen is de slangtelling tussen 8 oktober en 23 oktober in de
Kasteeldreef niet gelukt. Er werd opnieuw geteld van 23 oktober tot 8 november, ook
dan waren de telgegevens van zondag 27 oktober en maandag 28 oktober niet
betrouwbaar (te afwijkende resultaten). Deze werden uit de data geschrapt. Ook de
gegevens van vrijdag 1 november (feestdag) werd uit de data geschrapt.
Op een gemiddelde werkdag reden van de N50 Brugsesteenweg ca. 1.600 pae richting
de Industrielaan (volle lijn) en ca. 1.800 pae van de Industrielaan richting de N50
Brugsesteenweg (stippellijn).

Figuur 2-17: Dag totalen slangtelling Kasteeldreef
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Figuur 2-18 toont de pae (personenauto equivalenten) uur waarden voor beide
rijrichtingen. Dit is voor een gemiddelde werkdag in deze periode van 23 oktober tot 8
november. De verkeersintensiteiten in de Kasteeldreef liggen beduidend lager dan in de
N50 Brugsesteenweg of de N35 Lichterveldestraat.
Wanneer we het verkeer van Figuur 2-9 en Figuur 2-11 wordt vergeleken met Figuur
2-18 zien we dat in het drukste ochtendspitsuur ongeveer evenveel verkeer werd geteld.
Ook tijdens de drukste avondspitsuur werd tijdens de kruispunttelling ongeveer even
veer verkeer geteld als tijdens een gemiddelde werkdag door de slangtelling.
Opnieuw kan worden geconcludeerd dat de kruispunttelling i.f.v. het verkeer in de
Kasteeldreef representatief is voor de spitsuren op en gemiddelde werkdag.

Figuur 2-18: Slangtelling Kasteeldreef tussen N50 Brugsesteenweg en Industrielaan

Beïnvloeding telresultaten door wegenwerken Egemstraat
Tussen april 2019 en (in principe) september 2020 zijn er wegenwerken in uitvoering in
de Egemstraat tussen Egem en Pittem. Gezien de duurtijd van deze werken (anderhalf
jaar) werd besloten de verkeerstellingen toch in oktober en november 2019 te laten.
Tijdens de werken wordt het verkeer tussen Pittem en Egem omgeleid via de N50. Deze
werken zorgen er dus voor dat de getelde waarden allicht hoger zijn ten opzichte van de
situatie voorafgaand of na deze wegeniswerken. De getelde referentiesituatie is
zodoende als “worst case” te beschouwen.
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Figuur 2-19: Wegenwerken april 2019 – september 2020

Kwaliteit huidige verkeersafwikkeling (referentiesituatie)
Door middel van de verkeerskundige software PTV Vistro, steunend op de Highway
Capacity Manual ’16, wordt de Level of Service, een indicator voor de afwikkeling tak op
basis van de gemiddelde wachttijd, voor de verschillende kruispunttakken bepaald op
basis van onderstaande tabel.
Tabel 2-1: Level of Service voorrangsgeregelde kruispunten

Afwikkeling
Vlotte afwikkeling
Redelijk vlotte afwikkeling
Stabiele afwikkeling
Redelijk onstabiele afwikkeling
Onstabiele afwikkeling
Ernstige afwikkelingsproblemen

Level of Service
LOS A
LOS B
LOS C
LOS D
LOS E
LOS F

Voorrangsgeregeld en
rotonde kruispunt
Gemiddelde wachttijd
< 10 sec.
> 10-15 sec.
> 15-25 sec.
> 25-35 sec.
> 35-50 sec.
> 50 sec.

Gezien tussen 07:30 en 08:30 en tussen 16:45 en 17:45 het gemiddelde drukste ochtenden avondspitsuur plaatsvonden worden ook deze pae waarden geanalyseerd.

ID 4237023009 | 34

Ochtendspits
Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
In de ochtendspits verloopt de verkeersafwikkeling aan het kruispunt N50
Brugsesteenweg x Kasteeldreef gunstig voor alle rijrichtingen. De langste wachttijd doet
zich voor in de Kasteeldreef met 22 seconden, dit stemt overeen met een level of service
C, ‘stabiele afwikkeling’. De verzadigingsgraad of intensiteit over capaciteit verhouding is
40%.
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Figuur 2-20: Kwaliteit verkeersafwikkeling kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
ochtendspits
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Kruispunt N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan
In de ochtendspits verloopt de verkeersafwikkeling aan het kruispunt N50
Brugsesteenweg x Kasteeldreef gunstig voor alle rijrichtingen. Alle rijrichtingen hebben
ongeveer een gelijke wachttijd van plus minus tien seconden. Ook de verzadigingsgraden
liggen allen tussen de 40% en 50%.
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Figuur 2-21: Kwaliteit verkeersafwikkeling kruispunt N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat
x Joos de ter Beerstlaan ochtendspits
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Avondspits
Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
Ook in de avondspits verloopt de verkeersafwikkeling aan het kruispunt N50
Brugsesteenweg x Kasteeldreef gunstig voor alle rijrichtingen. De langste wachttijd doet
zich voor in de Kasteeldreef met 21 seconden, dit stemt overeen met een level of service
C, stabiele ‘afwikkeling’. De verzadigingsgraad of intensiteit over capaciteit verhouding is
41%.
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Figuur 2-22: Kwaliteit verkeersafwikkeling kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
avondspits
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Kruispunt N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan
Ook tijdens de avondspits verloopt de verkeersafwikkeling aan het kruispunt N50
Brugsesteenweg x Kasteeldreef gunstig voor alle rijrichtingen. Alle rijrichtingen hebben
ongeveer een gelijke wachttijd van tien à twaalf seconden. De verzadigingsgraden liggen
iets hoger dan in de ochtend tussen de 43% en 54%.
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Figuur 2-23: Kwaliteit verkeersafwikkeling kruispunt N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat
x Joos de ter Beerstlaan avondspits
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Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
Ongevalgegevens
Tijdens de periode van 1 januari 2014 tot 1 september 2016 werden door de Federale
Politie de verkeersongevallen op interactieve ongevallenkaart geplaatst. Op basis van
deze gegevens (zie Figuur 2-24) blijkt dat er enkele verkeersongevallen plaatsvonden
nabij de rotonde N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan.
Ook in de Kasteeldreef vond een ongeval plaats. Aan het kruispunt N50 Brugsesteenweg
x Kasteelstraat vonden geen verkeerongevallen plaats.

Figuur 2-24: Interactieve ongevallenkaart Federale politie
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Oversteekbaarheid en risico op ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer
Naast bestaande ongevalgegevens zijn ook de mate van oversteekbaarheid en de mate
waarin de huidige intensiteiten mengen dan wel scheiden van fietsers en (vracht)wagens
nodig maken, twee objectieve parameters die een indicatie geven van de
verkeersveiligheid.
Kwaliteit huidige oversteekbaarheid (referentiesituatie)
De kwaliteit van de oversteekbaarheid van de ontsluitende routes wordt vergeleken op
basis van de verkeersintensiteiten en de oversteekafstand. De beoordeling is gebaseerd
op volgende formule:

Formule 2-1: Formule ter berekening van de oversteekbaarheid (Mober richtlijnenboek, 2018)

Hierbij worden volgende beoordelingscriteria toegepast.

Figuur 2-25: Beoordeling oversteekbaarheid (Bron: mober richtlijnenboek, 2018)

Volgende rijbaanbreedtes werden in acht genomen:
 N50 Brugsesteenweg 6,5 meter
 N35 Lichterveldestraat 6,5 meter
 Joos de ter Beertlaan 6 meter
 Kasteeldreef 5,5 meter plus 3,5 meter parkeerstrook (9 meter)
De oversteekbaarheid wordt op deze wijze bijgevolg gemeten om beide rijstroken in één
keer over te steken. Ter hoogte van de rotonde N50 Brugsesteenweg x N35
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Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan kunnen fietsers en voetgangers in twee tijden
oversteken waardoor de oversteekbaarheid beter is.
Als oversteeksnelheid van de voetganger werd een algemene snelheid genomen die door
de meeste voetgangers wordt gehaald, 1 meter per seconde. Tabel 2-2 toont de kwaliteit
van de huidige oversteekbaarheid van de voornaamste verkeerswegen in de
onmiddellijke omgeving van het project. Voor de Kasteeldreef is er een goede
oversteekbaarheid, voor de Joos de ter Beerstlaan een redelijke en voor de N35
Lichterveldestraat een matige. Voor de N50 Brugsesteenweg is dit afhankelijk van het
segment waar de oversteekbaarheid word gemeten. Ten noorden van de Kasteeldreef
en ten zuiden van de N35 Lichterveldestraat is deze redelijk. Ten zuiden van de
Kasteeldreef is de oversteekbaarheid matig en ten noorden van de N35
Lichterveldestraat redelijk in de ochtend en matig in de avondspits.
Gezien er in de Egemstraat werkzaamheden in uitvoering zijn is het niet ondenkbaar dat
de oversteekbaarheid van de N50 Brugsesteenweg (tussen Joos de ter Beerstlaan en
Kasteeldreef), de Joost de ter Beerstlaan en de Kasteeldreef na de wegenwerken
opnieuw zullen verbeteren.
Tabel 2-2: Kwaliteit oversteekbaarheid in referentiesituatie

Straat

Drukste
ochtend- of
avondspitsu
ur
OS
AS

Aantal
PAE

Wachttijd

Beoordeling

Wie steekt over?

710
785

5-10
5-10

Redelijk
Redelijk

Recreatieve fietsers

OS
AS

272
307

0-5
0-5

Goed
Goed

N50 Brugsesteenweg
(ten zuiden van
Kasteeldreef)
N50 Brugsesteenweg
(ten noorden van N35
Lichterveldestraat)
N35 Lichterveldestraat
(ten westen van N50
Brugsesteenweg)

OS
AS

798
874

10-15
10-15

Matig
Matig

Bewoners, werknemers
Industrielaan,
bushaltegebruikers
Bewoners, werknemers

OS
AS

863
918

5-10
10-15

Redelijk
Matig

Werknemers Clarysse,
bushaltegebruikers

OS
AS

983
1033

10-15
10-15

Matig
Matig

Bewoners, recreatieve
fietsers (themaroute)

N50 Brugsesteenweg
(ten zuiden van N35
Lichterveldestraat)
Joos de ter Beertlaan
(ten oosten van N50
Brugsesteenweg)

OS
AS

837
832

5-10
5-10

Redelijk
Redelijk

Bewoners

OS
AS

677
723

5-10
5-10

Redelijk
Redelijk

Bewoners,
oversteekbewegingen
in het centrum

N50 Brugsesteenweg
(ten noorden van
Kasteeldreef)
Kasteeldreef

Risico op ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer
Intensiteit en snelheid van gemotoriseerd verkeer zijn belangrijke factoren bij de
evaluatie van de verkeersveiligheid en wenselijkheid van fietsvoorzieningen.
Figuur 2-26 toont een grafiek uit het Vademecum Fietsvoorzieningen waarbij de mate
waarin scheiding tussen fietsers en auto’s wenselijk is. Dit wordt bepaald aan de hand
van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer (V85 percentielwaarde, of de snelheid
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waar 85% van het gemotoriseerde verkeer onder blijft), en de intensiteiten van het
gemotoriseerde verkeer, uitgedrukt in PAE (personenauto-equivalent) per etmaal voor
beide rijrichtingen samen.
De intensiteit van het fietsverkeer wordt in deze grafiek niet beschouwd als een factor
die de noodzakelijkheid van een fietspad beïnvloedt. Hier volgt het Vademecum de
redenering dat het gevaar op een weg niet wordt veroorzaakt door fietsers en dat een
weg die veilig is voor weinig fietsers, dat ook is voor veel fietsers.
N50 Brugsesteenweg
De N50 Brugsesteenweg maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk. In de N50 Brugsesteenweg lag de gemiddelde V85 snelheid (85e
percentiel van minimum tot maximum gereden snelheid) op een werkdag in de richting
van de N35 Lichterveldestraat op 81 km/uur en in de richting van Hurselhoek op 85
km/uur. Dit wordt gecombineerd met een gemiddelde werkdag etmaal intensiteit boven
10.000 pae per etmaal voor beide rijrichtingen samen. Er is bijgevolg een absolute
noodzaak aan fietspaden in de N50 Brugsesteenweg (zie ook rode bol Figuur 2-26).
Figuur 2-27 toont de aanwezige aanliggende gelijkvloerse fietspaden langs de N50
Brugsesteenweg. Op basis van de gereden snelheden en de maximum toegelaten
snelheid van 70km/uur is er echter een vrijliggend fietspad noodzakelijk. Dit kan zowel
een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde of twee enkelrichtingsfietspaden langs beide
zijden van de rijbaan zijn. Nabij de aansluiting met de Kasteeldreef is de maximum
toegelaten snelheid 50km/uur. In principe volstaan dan verhoogde aanliggende
fietspaden, wat mede vanwege de beperkte ruimte op openbaar domein dan eveneens
de voorkeur geniet.
N35 Lichterveldestraat
De N35 Lichterveldestraat maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk. In de N35 Lichterveldestraat lag de gemiddelde V85 snelheid op een
werkdag in de richting van de Pompoenstraat op 84 km/uur en in de richting van de
Veldakkerstraat op 83 km/uur. Dit wordt gecombineerd met een gemiddelde werkdag
etmaal intensiteit boven 9.000 pae per etmaal voor beide rijrichtingen samen. Er is
bijgevolg opnieuw een absolute noodzaak aan fietspaden in de N35 Lichterveldestraat
(zie ook gele bol Figuur 2-26).
Figuur 2-28 toont de aanwezige aanliggende gelijkvloerse fietspaden langs de N35
Lichterveldestraat. Op basis van de gereden snelheden en de maximum toegelaten
snelheid van 70km/uur is er echter een vrijliggend fietspad noodzakelijk. Dit kan opnieuw
zowel een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde of twee enkelrichtingsfietspaden langs
beide zijden van de rijbaan zijn. De bebouwde kom van Koolskamp vangt aan ter hoogte
van de Alidor Lamotestraat. In principe volstaan dan bij 50km/uur verhoogde
aanliggende fietspaden.
Kasteeldreef
De Kasteeldreef maakt geen deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk,
maar is in het mobiliteitsplan van de gemeente Pittem wel geselecteerd als lokale
fietsroute. In de Kasteeldreef lag de gemiddelde V85 snelheid op een werkdag in de
richting van de Industrielaan op 64 km/uur en in de richting van de N50 Brugsesteenweg
op 63 km/uur. Dit wordt gecombineerd met een gemiddelde werkdag etmaal intensiteit
van bijna 3.500 pae per etmaal voor beide rijrichtingen samen. Er is bijgevolg opnieuw
een noodzaak aan fietspaden in de Kasteeldreef (zie ook gele bol Figuur 2-26).
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Figuur 2-28 toont de aanwezige aanliggende gelijkvloerse fietspaden langs de N35
Lichterveldestraat. Op basis van de gereden snelheden en de maximum toegelaten
snelheid van 70km/uur is er echter een vrijliggend fietspad noodzakelijk. Dit kan opnieuw
zowel een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde of twee enkelrichtingsfietspaden langs
beide zijden van de rijbaan zijn. De bebouwde kom van Koolskamp vangt aan ter hoogte
van de Alidor Lamotestraat. In principe volstaan dan bij 50km/uur verhoogde
aanliggende fietspaden.

Figuur 2-26: Noodzaak aan fietspaden (referentiesituatie)
Gebied 1: Een gemengd profiel (weginrichting zonder fietspaden) is wenselijk.
Afhankelijk van andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken (b.v. subjectieve veiligheid of de continuïteit van
het fietsnetwerk) kunnen fietspaden wenselijk zijn.
Gebied 2: Fietspaden zijn wenselijk.
Afhankelijk van andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken is een gemengd profiel of een profiel met
fietssuggestiestroken aanvaardbaar.
Gebied 3: Fietspaden altijd noodzakelijk.
Geen uitzondering omwille van de hoge snelheden en auto- intensiteiten. Het is belangrijk te beseffen dat
intensiteit en snelheid niet de enige bepalende factoren zijn. Wat de beste oplossing is wordt mee bepaald
door andere ruimtelijke, planologische en verkeerskenmerken.
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Figuur 2-27: Fietsvoorzieningen langs N50 Brugsesteenweg (Bron: Google)

Figuur 2-28: Fietsvoorzieningen langs N35 Lichterveldestraat (Bron: Google)

Figuur 2-29: Openbare weg inrichting te Kasteeldreef (Bron: Google)
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Geplande toestand, mobiliteitsprofiel
In het kader van de ontwikkeling brengen volgende planingrepen een mogelijk
significante verkeersgeneratie met zich mee:
 Ontginning van de zuidelijke ontginningszone
 Nieuwe bedrijfsontwikkeling of uitbreiding t.h.v. het bedrijf Clarysse
 Reconversie van de voormalige baksteenfabriek en het varkensbedrijf tot
bedrijventerrein
 Demping van de bestaande kleiput
 Na demping van de kleiput krijgt deze site de nabestemming van recreatieve
groenpool
Raming van de verkeersgeneratie van de functies
Demping Kleiput
Voor demping van de put wordt een prognose van de verkeersgeneratie gemaakt op
basis van het te vullen volume in een periode van ca. 10 jaar tijd.
Uitgangspunt voor discipline mobiliteit is een opvulling van de Kleiput tot 25m TAW. De
te vullen kleimassa tot 25m TAW wordt geraamd op ca. 1.280.000m³ (info Provincie
West-Vlaanderen, Dienst Waterlopen). Gespreid over 10 jaar komt dit op 128.000m³ per
jaar. Aan gemiddeld 16m³ per vrachtwagen komt dit neer op zo’n 8000 vrachtwagens per
jaar.
Wanneer we uitgaan van ca. 200 effectieve werkdagen per jaar komt dit neer op
gemiddeld 40 vrachtwagens per dag. Omdat de aanvoer van grond mee afhankelijk is van
het aantal lopende werven in de omgeving, wordt aangenomen dat het reële aantal
dagen lager ligt en het aantal vrachtwagens dus hoger.
Worst case gaan we daarom uit van gemiddeld zo’n 50 vrachtwagens die per dag aan- en
afrijden (100 bewegingen per dag).
Ter indicatie: dit is het zelfde cijfer als waarmee gerekend werd in het rapport
“Multigroeve MER Ieperiaanklei, Arcadis 2010” waarin – eveneens voor de kleiput in
Egem - op basis van ervaringscijfers bij een bestaande kleiput2 een prognose gemaakt
worden van het dagelijks aantal te verwachten vrachtbewegingen.
Vrachtwagens die grond komen storten zullen meerdere keren per dag aan en afrijden.
Dit zal in principe voor het merendeel van de werkdagen plaatsvinden tussen 7 uur ’s
morgens en 19 uur ’s avonds. Zowel tijdens het drukste ochtendspitsuur 07:30-08:30 als
tijdens het drukste avondspitsuur 16:45-17:45 zullen er vrachtwagens aan en afrijden.

2

Aanvoergegevens opvulling kleiput in Steendorp: in 2008 werd 98.296m³ aangevoerd gespreid over
145 dagen aan ca. 16m³ per vrachtwagen. Dat geeft 42 vrachtwagens per dag.
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Figuur 2-30: Aankomsten en vertrekken van vrachtbewegingen te dempen kleiput

Verder wordt opgemerkt dat het in de juridische referentiesituatie in principe mogelijk
is om de voormalige ontginningsput volledig op te vullen, waardoor de totale
grondaanvoer groter zal zijn. Gezien de aanvoer van grond ook afhankelijk is van de
beschikbaarheid van opvulgronden, zal dit evenwel betekenen dat ook de periode
waarbinnen het aanvullen van de ontginningsput gebeurt, langer wordt (langer dan 10
jaar). In dit geval gaan we er dan ook vanuit dat het gemiddeld aantal vrachtwagens per
dag bij volledige invulling gelijk zal zijn aan deze bij gedeeltelijke opvulling, maar dat de
opvullingsfase an sich langer dan 10 jaar zal duren.
Nabestemming - recreatieve groenpool
Op basis van ervaringscijfers bij andere laagdynamische groengebieden schat de
provincie West-Vlaanderen het toekomstig aantal bezoekers op ca. 75.000 bezoekers per
jaar of ca. 200 per dag.
Uit onderzoek vanuit Westtoer blijkt dat naar dit type groendomeinen ca. 77% van de
bezoekers met de wagen komt. Per wagen wordt gemiddeld met 3 bezoekers gerekend.
Dat geeft ca. 50 auto’s per dag (100 bewegingen).
Omdat bezoekersaantallen mee schommelen naargelang weersomstandigheden wordt
dit met een factor 1,66 verhoogd voor een ‘mooie dag’. Dat geeft (afgerond) 85 auto’s
(170 autobewegingen) per dag.
Ter vergelijking: de opvulling van de kleiput werd hierboven geraamd op gemiddeld 100
vrachtbewegingen per werkdag of omgerekend naar personenauto-equivalenten: 230
pae/dag. Op vlak van verkeersgeneratie is dus de periode van de opvulling maatgevend
en niet de nabestemming.
Merk op: Bij evenementen is hogervermeld cijfer naar verwachting nog eens maal twee
te doen. Dat geeft 170 auto’s per dag of 340 autobewegingen. Er mag echter
aangenomen worden dat evenementen enkel occasioneel plaatsvinden plus in het
weekend of tijdens schoolvakanties. Zij zijn dus niet maatgevend inzake impact ten
gevolge van de verkeersgeneratie. Voor de raming van de parkeerbehoefte wordt wel
rekening gehouden met deze piekmomenten (zie verder).
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Ontginning in zuidelijke ontginningszone
In het project-MER “Multigroeve MER Ieperiaanklei, Arcadis 2010” werd een schatting
gemaakt van de nog ontginbare klei uit de zuidelijke ontginningszone. Dat volume
bedraagt ca. 1.260.000m³ en stemt qua grootteorde dus overeen met de hoeveelheid
grondmassa die verzet zal worden in de te dempen noordelijke kleiput.
Daarom nemen we aan dat ook hiervoor zo’n 50 vrachtwagens per dag worden verwacht
die aan en afrijden. De transporten zullen eveneens op de meeste werkdagen tussen 7
en 19 uur plaatsvinden.

Figuur 2-31: Aankomsten en vertrekken van vrachtbewegingen te ontginnen kleiput

Reconversie tot bedrijventerrein
Er wordt uitgegaan van een scenario waarbij de voormalige baksteenfabriek en het
varkensbedrijf een reconversie kennen tot een lokaal bedrijventerrein voor KMO. Het
bedrijventerrein zou een oppervlakte hebben van zo’n 11 hectaren. Op basis van
volgende bronnen kan de verkeersgeneratie worden geraamd:





Verhouding netto versus bruto oppervlakte voor ambtelijke zone of KMOzone/lokaal bedrijventerrein, 81%3
Aantal werknemers per netto hectare oppervlakte voor ambtelijke zone of
KMO-zone/lokaal bedrijventerrein, 61 werknemers4
Modal split (vervoerswijzekeuze) van werknemers in Pittem5
Dagverdeling aankomsten en vertrekken van werknemers

Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geraamd dat er tot 428 werknemers
op het industrieterrein werkzaam kunnen zijn. Niet alle werknemers zijn altijd aanwezig,
zo zijn er sommige afwezig wegens ziekte, vakantie of hebben zij bv. een vergadering op

3

Mober richtlijnenboek, Vlaamse overheid, 2018
Mober richtlijnenboek, Vlaamse overheid, 2018
5
Federale diagnostiek woon-werk verkeer vervoerswijzekeuze van werknemers in de
gemeente Pittem, 2017, FOD Mobiliteit
4
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een andere locatie met één van hun stakeholders. Er wordt aangenomen dat 90% van de
werknemers op dagbasis van en naar het nieuwe lokale bedrijventerrein komt.
Qua vervoerswijzekeuze komt zo’n 87% van de werknemers in Pittem met de auto
werken, zo’n 10% met de fiets, zo’n 2% via carpooling en net niet 1% met het openbaar
vervoer of te voet. Figuur 2-32 toont de aankomsten en vertrekken van het
wagenverkeer in het industrieterrein.

Figuur 2-32: Aankomsten en vertrekken van werknemers van de bedrijvenzone

Voor de logistieke verkeersgeneratie werden volgende bronnen benut:




27,5% aandeel vracht t.o.v. wagenverkeer in
industrieterreinen6
Dagverdeling aankomsten en vertrekken van logistiek7

de

omgeving

van

Aanname dat 50% van het logistiek verkeer bestaat uit middelzware voertuigen
< 8 meter en 50% uit zware voertuigen ≥ 8 meter

Figuur 2-33 toont de dagverdeling van aankomsten en vertrekken van logistiek verkeer
aan het nieuwe lokale bedrijventerrein.

6
7

Mober richtlijnenboek, Vlaamse overheid, 2018
Mober richtlijnenboek, Vlaamse overheid, 2018
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Figuur 2-33: Aankomsten en vertrekken van de logistiek voor de bedrijvenzone

Uitbreidingszone Clarysse
Het bedrijf Clarysse telt momenteel een oppervlakte van zo’n 5,2 hectare. Aansluitend
wordt een zone van ca. 4,2 hectare bestemd voor een eventuele uitbreiding.
Gezien er momenteel geen specifieke uitbreidingsplannen bekend zijn, gebruiken we
dezelfde kencijfers als voor de reconversie tot bedrijfsterrein van de voormalige site van
de baksteenfabrikant en het varkensbedrijf.

Figuur 2-34: Aankomsten en vertrekken van werknemers van de ontwikkeling naast Clarysse

Ook voor logistiek werden voor de uitbreiding naast Clarysse dezelfde bronnen gemaakt
als voor de reconversie van de bedrijfssite van de voormalige baksteenfabrikant en
veehouder.
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Figuur 2-35: Aankomsten en vertrekken van de logistiek voor de ontwikkeling naast Clarysse

Totale verkeersgeneratie van de ontwikkelingen
Figuur 2-36 toont de totale verkeersgeneratie qua aankomsten en vertrekken in pae van
alle activiteiten:
 Demping bestaande kleiput in de zone ten noorden van de Egemstraat
 Ontginning ten zuiden van Egemstraat
 Reconversie van de voormalige baksteenfabriek en het varkensbedrijf tot lokaal
bedrijventerrein
 Ontwikkeling van de resterende bedrijfsgronden naast het huidige bedrijf
Clarysse
Tussen 7 en 8 uur ’s morgens wordt verwacht dat er 210 aankomende en 54 vertrekkende
pae (personenauto equivalenten) zijn. Hiervan rijden er 10 van en naar de Nieuw
Egemseweg en de overige van en naar de Egemstraat.
Tussen 16 en 17 uur ’s avonds wordt verwacht dat er 59 vertrekkende en 172
aankomende pae (personenauto equivalenten) zijn. Ook hiervan rijden er 10 van en naar
de Nieuw Egemseweg en de overige van en naar de Egemstraat.
Een groot deel van de werknemers van het bedrijf Clarysse rijdt momenteel via
Hurselhoek van en naar de N50 Brugsesteenweg. Een ander klein deel rijdt rechtstreeks
aan de N50 Brugsesteenweg een parking op en af.
Hoewel het niet de intentie is om het verkeer van de uitbreidingszone aan Clarysse mee
via de Egemstraat te ontsluiten, wordt vanuit een (theoretische) ‘worst case’ redenering
i.f.v. maximale kruispuntbelasting toch de werkhypothese gehanteerd dat dit verkeer
zich samen met de reconversie van het bedrijventerrein zal organiseren op de
Egemstraat. Zie ook Figuur 2-39 tot en met Figuur 2-42.
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Figuur 2-36: Totale verkeersgeneratie alle ontwikkelingen

Raming van de parkeerbehoefte
Voor de parkeerbehoefte is niet de periode met demping van de Kleiput maatgevend,
maar wel de ontwikkeling van de recreatieve groensite. Hieronder wordt de
parkeerbehoefte voor de verschillende sites geraamd.
Parkeerbehoefte recreatieve groenpool
Van de provincie West-Vlaanderen werden volgende gegevens ontvangen:
Uit de prognose van de verkeersgeneratie onthouden we volgende cijfers:


Ca. 50 auto’s/dag op een gemiddelde dag



Ca. 85 auto’s/dag op ‘mooie dagen’



Ca. 170 auto’s/dag bij occasionele evenementen

Rekening houdend met de verblijfstijd (gemiddeld 2,5 uur cf. info provincie WestVlaanderen) mag aangenomen worden dat op het drukste moment van de dag ca. 70%
van de bezoekers gelijktijdig aanwezig is. Dat geeft een parkeerbehoefte (exclusief
gereserveerde plaatsen voor mindervaliden) van afgerond:


Ca. 35 parkeerplaatsen op gemiddelde dagen



Ca. 60 parkeerplaatsen op ‘mooie dagen’



Ca. 120 parkeerplaatsen bij occasionele evenementen.

Parkeerbehoefte bedrijventerrein
Op basis van de aankomsten en vertrekken (zie Figuur 2-32) van de ontwikkeling van het
bedrijventerrein voor KMO’s kan een schatting worden gemaakt van de parkeerbehoefte
van de werknemers voor het bedrijventerrein. Figuur 2-37 toont de behoefte doorheen
de dag. Op het maatgevend uur wordt op basis hiervan de netto behoefte op ca. 276
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wagens geschat. Rekening houdend met een extra frictiemarge van ca. 5% in functie van
een vlotte functionering komt dit op een bruto behoefte van 290 plaatsen.

Parkeerbehoefte bedrijventerrein
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Figuur 2-37: Parkeerbehoefte werknemers KMO bedrijventerrein

De cumulatieve parkeerbehoefte van het KMO bedrijventerrein en de recreatieve
groensite bedraagt bijgevolg ca. 350 parkeerplaatsen (exclusief gereserveerde
parkeerplaatsen voor mindervaliden).
Gezien het bedrijventerrein voornamelijk op werkdagen actief zal zijn is dit maatgevend.
Het is niet nodig om de cumul te maken met de behoefte tijdens occasionele
evenementen.
Parkeerbehoefte ontwikkeling bedrijfssite naast Clarysse
Op basis van de aankomsten en vertrekken (zie Figuur 2-34) van de ontwikkeling van de
resterende bedrijfsgronden naast Clarysse kan een schatting worden gemaakt van de
parkeerbehoefte van de werknemers voor het bedrijventerrein. Figuur 2-38 toont de
behoefte doorheen de dag. Er is een netto parkeerbehoefte van 104 wagens (110
inclusief 5% frictie i.f.v. vlotte functionering).
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Parkeerbehoefte ontwikkeling naast Clarysse
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Figuur 2-38: Parkeerbehoefte werknemers bedrijvensite naast Clarysse

Effectbespreking en beoordeling
Toedeling op het wegennet
Hieronder wordt de toedeling op het wegennet weergegeven. Dit is toegepast voor
volgende type locatie en voertuigen:
 Wagens die van en naar de Egemstraat rijden
 Vrachtwagens die van en naar de Egemstraat rijden
 Vrachtwagens die van en naar de Nieuw Egemseweg rijden
Er zijn tijdens de fase van demping van de kleiput geen wagens die van en naar de Nieuw
Egemseweg rijden, enkel vrachtverkeer.
Figuur 2-39 toont de routekeuze van personenwagens die van en naar de Egemstraat
rijden tijdens de ochtendspits.
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Figuur 2-39: Wagens ochtendspits van en naar de Egemstraat

Figuur 2-40 toont de routekeuze van personenwagens die van en naar de Egemstraat
rijden tijdens de avondspits.
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Figuur 2-40: Wagens avondspits van en naar de Egemstraat
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Figuur 2-41 toont de routekeuze van vrachtwagens die van en naar de Egemstraat rijden
tijdens de ochtendspits.

Figuur 2-41: Vrachtwagens ochtendspits van en naar de Egemstraat
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Figuur 2-42 toont de routekeuze van vrachtwagens die van en naar de Egemstraat rijden
tijdens de avondspits.

Figuur 2-42: Vrachtwagens avondspits van en naar de Egemstraat
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Figuur 2-43 toont de routekeuze van vrachtwagens die van en naar de Nieuw Egemseweg
rijden tijdens de ochtendspits.

Figuur 2-43: Vrachtwagens ochtendspits van en naar de Nieuw Egemseweg
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Figuur 2-44 toont de routekeuze van vrachtwagens die van en naar de Nieuw Egemseweg
rijden tijdens de avondspits.

Figuur 2-44: Vrachtwagens avondspits van en naar de Nieuw Egemseweg
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Impact op de verkeersafwikkeling
Naar analogie met de referentiesituatie werd ook de toekomstige situatie (worst case
scenario) doorgerekend met de verkeerskundige software PTV Vistro. Naast de
indicatoren ‘level of service’ en wachttijd is vooral ook de verzadigingsgraad een
belangrijke indicator bij niet-lichtengeregelde kruispunten.
In de volgende paragrafen wordt eerst de kwaliteit van de toekomstige
verkeersafwikkeling besproken. Daarna wordt het verschil ten aanzien van de
referentietoestand beoordeeld conform onderstaand significantiekader uit het MERrichtlijnenboek Mens-Mobiliteit.
Tabel 2-3: Significantiekader verkeersafwikkeling autoverkeer – verzadigingsgraad
Evolutie t.o.v. verzadigingsgraad referentiesituatie (in procentpunt*)
Verzadigingsgraad
Toename verzadigingsgraad
Afname verzadigingsgraad
Verschil
toekomstige
5 à 10
<5
situatie (incl.
> 50
20 à 50 10 à 20
5 à 10
10 à 20
20 à 50
%%-punt
plan/project) %-punt %-punt
%-punt %-punt
%-punt
%-punt
punt

> 50
%-punt

>100%

---

---

---

--

0

0

0

+

+

90-100%

---

---

--

-

0

0

+

++

++

80-90%

--

--

-

-

0

+

++

+++

+++

<80%

-

-

0

0

0

+

+++

+++

+++

* Procentpunt: rekeneenheid waarmee de verandering van een percentage wordt uitgedrukt. Een
stijging van 40% naar 80% is een verhoging van 100% of een verhoging van 40 procentpunten

Toekomstige verkeersafwikkeling ochtendspits
Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
Figuur 2-45 toont de kwaliteit qua verkeersafwikkeling van het kruispunt N50
Brugsesteenweg x Kasteeldreef tijdens het drukste ochtendspitsuur. Op de hoofdweg
N50 Brugsesteenweg blijft de kwaliteit qua verkeersafwikkeling vlot. In de Kasteeldreef
wijzigt deze van LOS (Level Of Service) C, naar LOS D. De gemiddelde wachttijd stijgt naar
33 seconden waar die in de huidige situatie 22 seconden is. Dit is enerzijds te wijten aan
het extra verkeer dat vanaf de Kasteeldreef het kruispunt oprijdt, maar anderzijds ook
aan het extra verkeer op de hoofdsas N50 Brugsesteenweg. Niettemin blijft de
afwikkelingskwaliteit aanvaardbaar met verzadigingsgraden die nog ruim onder de 80%
blijven.
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Figuur 2-45: Kwaliteit verkeersafwikkeling ochtendspits N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
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Kruispunt N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan
Figuur 2-46 toont de kwaliteit qua verkeersafwikkeling van het kruispunt N50
Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan. Voor drie van de vier
takken blijft de LOS (level of service) qua kwaliteit van verkeerafwikkeling op hetzelfde
niveau als in de bestaande situatie. Enkel voor de Joost de ter Beerstlaan wijzigt deze van
niveau A naar niveau B.
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Figuur 2-46: Kwaliteit verkeersafwikkeling ochtendspits N50 Brugsesteenweg x N35
Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan
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Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Egemstraat
Figuur 2-47 toont de kwaliteit van verkeersafwikkeling aan het kruispunt N50
Brugsesteenweg x Egemstraat in de ochtendspits. Net als in de referentiessituatie is de
LOS op de N50 Brugsesteenweg is in beide rijrichtingen ‘A’ en voor het verkeer dat vanuit
de zijstraat de N50 Brugsesteenweg wenst op te rijden ‘B’ tot ‘C’. Dit laatste betreft
verkeer dat vanuit de zijstraat naar links wil rijden. Met een wachttijd tot 26 seconden
en verzadigingsgraad van amper 20% is dit nog erg acceptabel.
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Figuur 2-47: Kwaliteit verkeersafwikkeling ochtendspits N50 Brugsesteenweg x Egemstraat
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Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Nieuw Egemseweg
Figuur 2-48 toont de kwaliteit qua verkeerafwikkeling aan het kruispunt N50
Brugsesteeenweg x Nieuw Egemseweg x Vliegveldweg. Er zijn geen wijzigingen qua
kwaliteit van verkeersafwikkeling t.o.v. de referentiesituatie.
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Figuur 2-48: Kwaliteit verkeersafwikkeling ochtendspits N50 Brugsesteenweg x Nieuw Egemseweg
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Avondspits
Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
Figuur 2-49 toont de kwaliteit qua verkeersafwikkeling van het kruispunt N50
Brugsesteenweg x Kasteeldreef tijdens de avondspits. De level of service blijft op drie
takken van het kruispunt hetzelfde. Enkel voor het verkeer dat dat vanaf de Kasteeldreef
de N50 Brugsesteenweg wil oprijden wijzigt dit van niveau C naar niveau D. Niettemin
blijft de gemiddelde wachttijd zeer aanvaardbaar met 28 seconden, dit is slechts 7
seconden meer dan in de referentiesituatie waar die 21 seconden is. En ook de
verzadigingsgraden blijven laag.
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Figuur 2-49: Kwaliteit verkeersafwikkeling ochtendspits N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
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Kruispunt N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan
Figuur 2-50 toont de kwaliteit van verkeersafwikkeling aan het kruispunt N50
Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan. Net als in de
referentietoestand is het level of service ‘B’, zijn de wachttijden kort en
verzadigingsgraden laag.
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Figuur 2-50: Kwaliteit verkeersafwikkeling
Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan
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Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Egemstraat
Aan het kruispunt N50 Brugsesteenweg x Egemstraat is er tijdens het drukste avondspits
een ‘vlotte afwikkeling’ (LOS ‘A’) op de hoofdas. Voor het verkeer dat vanuit de zijstraat
de N50 Brugsesteenweg wil oprijden, wordt een LOS ‘C’ bereikt. In de referentiesituatie
is dit hetzelfde.
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Figuur 2-51: Kwaliteit verkeersafwikkeling avondspits N50 Brugsesteenweg x Egemstraat
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Kruispunt N50 Brugsesteenweg x Nieuw Egemseweg
Figuur 2-52 toont de kwaliteit van verkeersafwikkeling tijdens de avondspits aan het
kruispunt N50 Brugsesteenweg x Nieuw Egemseweg x Vliegveldstraat. De level of service
niveaus wijzigen niet ten opzichte van de referentiesituatie.
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Figuur 2-52: Kwaliteit verkeersafwikkeling avondspits N50 Brugsesteenweg x Nieuw Egemseweg

Effectbeoordeling
N50 Brugsesteenweg x Kasteeldreef
Zowel in de ochtend als de avondspits blijven de verzadigingsgraden voor alle rijstroken
na realisatie van het planvoornemen onder de 80%. De sterkste stijging qua
verzadigingsgraad vindt plaats in de ochtendspits voor de Kasteeldreef waar deze stijgt
van 40% tot 56%. In de ochtendspits is er vanuit het noorden op de N50 Brugsesteenweg
een stijging met 7%-pt en tijdens het drukste avondspitsuur op de N50 Brugsesteenweg
vanuit het zuiden een stijging van 6%-pt. Alle andere wijzigingen blijven beperkt tot
hooguit 5%-pt stijging qua verzadigingsgraad.
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Effectscore = 0

N50 Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat x Joos de ter Beerstlaan
Zowel in de ochtend als de avondspits blijven de verzadigingsgraden voor alle rijstroken
na realisatie van het planvoornemen onder de 80%. In de ochtendspits stijgen de
verzadigingsgraad vanaf de N50 Brugsesteenweg (zuid) en de Joos de Ter Beerstlaan met
telkens 6%-pt tot respectievelijk 46% en 51%. In de avondspits stijgt de verzadigingsgraad
van 54% naar 63% vanaf de N50 Brugsesteenweg (noord). Andere wijzigingen blijven
onder de 5%-pt stijging.


Effectscore = 0

N50 Brugsesteenweg x Egemstsraat en N50 Brugsesteenweg x Nieuw Egemseweg
Op deze punten blijven de verzadigingsgraden eveneens ver onder de 80% op alle takken
van de kruispunten en blijven de stijgingen eveneens onder de 20%-pt. Overeenkomstig
het significantiekader is er geen significant effect te verwachten.


Effectscore = 0

Functioneren openbaar vervoer
Het aandeel autobestuurders van de werknemers werd ingeschat op basis van info
omtrent de Federale diagnostiek woon-werkverkeer.
Figuur 2-53 toont het haltebereik van de bushalte over een afstand van 500 meter. Dit
stemt bij een wandelsnelheid van 5 km/uur overeen met een tijd van 6 minuten. Enkel
de secundaire ingang van de reactieve site in het noorden zou buiten dit haltebereik
vallen. Verder valt het projectgebied binnen of aan de rand van de invloedsfeer van de
bushaltes.

Figuur 2-53: Haltebereik met halteafstand van 500 meter
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De wandeltijd tussen de bestaande halte ter hoogte van Clarysse en het toekomstige
bedrijventerrein bedraagt ca. 10 minuten. Indien deze halte zou verschuiven (of er een
halte bijkomt) naar de kruising met de Egemstraat is dat nog maar 5 minuten.
Vraag die zich stelt of het potentieel aantal gebruikers groot genoeg zou zijn om die
nieuwe halte effectief in te richten. Deze inschatting gebeurt aan de hand van de
verplaatsingstijdfactor (Vf-factor) zijnde de vershouding in reistijd tussen bus versus
auto.
Figuur 2-54 toont de impact van de verplaatsingstijdfactor op de vervoerswijzekeuze.
Afhankelijk van de tijd die iemand onderweg is met het openbaar vervoer versus de auto
zal het aandeel openbaar vervoer daarvoor lager of hoger liggen. Bij een V/F factor van
0,8 (openbaar vervoer is sneller dan de auto) zal zo’n 60% van de mensen kiezen voor
openbaar vervoer. Indien de tijdsratio openbaar vervoer vs. auto ongeveer 2,5 is zal nog
maar 10% voor het openbaar vervoer kiezen. De andere 40% autobestuurders in de
eerste situatie zijn auto-captives zij moeten omwille van andere redenen de auto nemen.
De 10% die nog het openbaar vervoer neemt bij een ratio van 2,5 zijn OV-captives. Zij
kunnen niet over het gebruik van een auto beschikken.

Figuur 2-54: Verplaatsingstijdfactor

Tabel 2-4 toont de schatting van het aandeel werknemers van de gemeente Pittem die
volgens de Federale Diagnostiek Enquête woon-werkverkeer (2017) in Pittem, Ardooie,
Tielt of Lichtervelde wonen. Dit zijn de gemeenten waar buslijn 73 langs rijdt die
eveneens aan de projectsite halteert.
De V/F factor is verder bepaald op basis van de tijd die het openbaar vervoer rijdt vs. de
auto over de route. Hierbij is rekening gehouden met 15 minuten extra i.f.v. wachttijd en
voor- en natransport (deur tot deur verplaatsing).
Op basis van deze berekening zouden volgens bovenstaande (theoretische) tabel in de
huidige situatie maximaal zo’n 3% van de werknemers aan het bedrijventerrein met het
openbaar vervoer gaan (zijnde enkel de ‘captive users’). Indien de reistijd met 5 minuten
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zou ingekort worden, zou dit potentieel ongewijzigd blijven, omdat de Vf-factor nog
steeds 2,5 of meer blijft.
Merk op: in de praktijk ligt het effectieve aandeel busgebruikers bij de werknemers in de
gemeente Pittem nog lager (Federale Diagnostiek, 2017).
Louter op basis daarvan loont het met andere niet de moeite om de bestaande halte te
verplaatsen.
Tabel 2-4: Raming aantal werknemers en V/F factor per gemeente

Gemeente
Pittem
(Koevoet)
Ardooie
(Dorp)
Tielt
(Polenplein)
Lichtervelde
(Astridlaan)
Totaal

Aandeel werknemers
15%

V/F factor (15 min. vooren natransport)
5,5 (22 min. vs. 4 min.)

V/F factor (10 min. vooren natransport)
4,3 (17 min. vs. 4 min.)

5%

3,6 (25 min. vs. 7 min.)

2,9 (20 min. vs. 7 min.)

7%

3,0 (30 min. vs. 10 min.)

2,5 (25 min. vs. 10 min.)

4%

3,6 (36 min. vs. 10 min.)

3,1 (31 min. vs. 10 min.)

31%

n.v.t.

n.v.t.

Functioneren langzaam verkeer
Onder 2.4.1.1 Langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) wordt het huidige netwerk
voor voetgangers en fietsers besproken. AWV gaf als adviesinstantie aan dat het gewenst
is waar mogelijk bijkomende verbindingen voor langzaam verkeer te voorzien. Ook uit de
inspraakreacties kwam dit naar voren.
Een locatie waar er maasverkleining kan worden toegepast tussen het toekomstig
parkgebied en de N50 Brugsesteenweg is via de Brugesteenweg die doodloopt recht
tegenover de Kasteeldreef.
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Figuur 2-55: Mogelijke bijkomende verbindingen langzaam verkeer tussen Nieuw Egemseweg en
Brugsesteenweg

Parkeerbalans
Parkeerbalans bedrijventerrein en recreatieve groenpool
Onderstaande figuur geeft de toekomstige locaties aan waar parkeren mogelijk zal zijn.
De hoofdparking zou ingericht worden op de verharde zone langs de Egemstraat (in het
zuidelijk deel) en zou zowel dienst dien als parking voor het toekomstige bedrijventerrein
(en de noordelijke zone) als voor de recreatieve groenpool.
Deze verharde ruimte ten zuiden van de Egemstraat is ongeveer 9560m 2. Rekening
houden met de nodige ruimte voor circulatie e.d. telt één parkeerplaats ongeveer 25 à
30m2. Dit betekent dat er zo’n 320 tot 380 parkeerplaatsen ter beschikking zullen zijn.
Daarnaast is er zoekzone voor een nieuwe secundaire bezoekersparking langs de Nieuw
Egemseweg. De exacte locatie is nog niet bekend. Bijgevolg is de zoekzone veel groter
dan het reële aanbod dat men daar zou realiseren (± 40 plaatsen gerekend aan 20
reguliere plaatsen + 20 overflowplaatsen voor evenementen).
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Figuur 2-56: Parking bedrijventerrein en zoekzone parking recreatie

In 2.5.2.1 en 2.5.2.2 is de behoefteraming opgenomen voor de parkeerplaatsen van het
bedrijventerrein en de groenpool.
Deze bedraagt op reguliere dagen ca.350 parkeerplaatsen, waarvan 60 voor de
groenpool en 290 voor het bedrijventerrein.
Na aftrek van de 20 reguliere plaatsen voor recreanten in de zoekzone ten noorden van
de kleiput, is dit nog een restbehoefte van ca. 330 plaatsen op de verharde ruimte
(exclusief gereserveerde plaatsen voor mindervaliden).
Ten aanzien van een realiseerbaar aanbod van ca. 320 tot 380 parkeerplaatsen wordt er
met andere woorden voldaan aan de behoefte. Er moet zeker geen extra verharding i.f.v.
parkeren bijkomen. Afhankelijk hoe efficiënt de zone kan ingericht worden, zijn er
mogelijks zelfs opportuniteiten om de parking een stuk te gaan ontharden en een meer
groen karakter te geven.


Effectscore = 0
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Parkeerbehoefte ontwikkeling bedrijfssite naast Clarysse
Het is niet de bedoeling dat de parkeerbehoefte mee op de verharde ruimte aan de
Egemstraat parkeren wordt opgevangen, maar op eigen terrein. Door dit in het RUP op
te leggen zou de balans dus altijd in evenwicht moeten zijn. Ter indicatie: volgens de
raming op basis van algemene kencijfers is er een parkeerbehoefte van ca. 110
parkeerplaatsen.


Effectscore = 0

Aspecten verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
Oversteekbaarheid
Op dezelfde wijze als in de referentiesituatie geeft onderstaande tabel de kwaliteit van
de oversteekbaarheid aan na realisatie van het voorgenomen plan (berekend als worst
case scenario).
Indien we deze vergelijken met de tabel referentiesituatie is er slechts 1 locatie waar een
verschil te verwachten is, zijnde de N50 ter hoogte van Clarysse. Daar neemt de wachttijd
tijdens de ochtendspits toe van 5-10 seconden naar 10-15 seconden, wat nog steeds
acceptabel is.
Hiermee rekening houdend, plus rekening houdend met het lage OV-potentieel (ergo
gebruikers van de oversteeklocatie) wordt de impact op dit aspect van verkeersveiligheid
als niet significant beoordeeld


Effectscore = 0
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Risico op ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer
Figuur 2-26 toonde de noodzaak aan fietsvoorzieningen voor de N50 Brugsesteenweg,
N35 Lichterveldestraat en Kasteeldreef.
In de N50 Brugsesteenweg zouden de verkeersintensiteiten stijgen met ca. 1.100 pae
(personenauto equivalenten) per etmaal (tussen de Egemstraat en N35
Lichterveldestraat; ook tussen Egemstraat en Kasteelstraat). In de N35 Lichterveldestraat
zouden er ca. 250 extra pae zijn op etmaalbasis. In de Kasteelstraat zouden er ca. 150
extra pae zijn op etmaalbasis. De sterretjes in onderstaande figuur tonen de positie van
de noodzaak aan fietspaden op de grafiek.
Op alle locaties bleek in de referentiesituatie dat het wegens de gereden snelheden van
het gemotoriseerd verkeer en de verkeersintensiteiten noodzakelijk is fietspaden te
voorzien.
Deze situatie zal niet wijzigen in de toekomst wanneer er vanwege de ontwikkelingen
extra verkeer is.


Effectscore = 0

Figuur 2-57: Noodzaak fietspaden (toekomstige situatie)
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Risico op sluipverkeer
In westelijke richting bestaat er een potentieel risico op sluipverkeer, met name tussen
de projectsite en de op en afrit nr. 9 Lichtervelde van de E403.
De gewenste route overeenkomstig de wegencategorisering loopt via de N35
Brugsesteenweg x N35 Lichterveldestraat (te Pittem), N35 Tielsestraat en de N35
Lichterveldestraat (te Ardooie). Deze route loop via het centrum van Koolskamp en is
met een zwarte lijn aangeduid op Figuur 2-58.
Vanaf de projectsite is het in westelijke richting echter ook mogelijk om van en naar de
E403 te rijden via de Pompoenstraat of Egemstraat. Daarnaast vormt ook de
Kapellestraat een potentiële sluiproute (naar de recreatiesite). De Drogenbroodstraat
kan ook in noordwestelijke richting worden genomen.

Figuur 2-58: Potentiële sluiproutes

Van vrachtverkeer mag worden aangenomen dat deze de kleine landwegen niet snel
zullen gebruiken. Van personenwagenverkeer mag dit wel worden verwacht.
Op Figuur 2-32 “Aankomsten en vertrekken van werknemers van de bedrijvenzone” en
Figuur 2-34 “Aankomsten en vertrekken van werknemers van de ontwikkeling naast
Clarysse” staat de verkeersgeneratie van het wagenverkeer doorheen de dag afgebeeld.
Op Figuur 2-39: Wagens ochtendspits van en naar de Egemstraat” en Figuur 2-40:
Wagens avondspits van en naar de Egemstraat” staat het aandeel van de wagens die van
en naar het Westen rijden.
In totaal mag worden veracht dat maximaal zo’n 19 auto’s (17 toekomend en 2
vertrekkend) tijdens het drukste ochtendspitsuur en 17 auto’s (3 toekomend en 14
vertrekkend) tijdens het drukste avondspitsuur potentieel sluipverkeer zullen genereren
langs de stippellijnen in Figuur 2-58. Op dagbasis gaat het naar schatting om maximum
65 wagens per dag richting de site en maximum 74 richting de snelweg (of andere
westelijke routes).
Naar impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van de omwonenden
zullen die maximum 140 wagens per dag wellicht geen voelbaar effect hebben. Doch
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rekening houdend met het smalle profiel van deze wegen, waardoor kruisen enkel kan
mits gebruik van de onverharde berm, evenals het feit dat dit (recreatieve) fietsroutes
zijn, wordt dit risico toch als beperkt negatief beoordeeld.


effectscore = -1

Gevoeligheidsanalyse
Impact wegenwerken
Er werd geteld tijdens de wegenwerken aan de Egemstraat (niet aan project, maar tussen
Pittem centrum en Egem centrum). Verkeer werd in die periode omgeleid via de N50. In
een reguliere situatie zal er wellicht iets minder verkeer op de N50 rijden. De gebruikte
cijfers zijn zodoende als ‘worst case’ te beschouwen. In een reguliere situatie zonder
wegenwerken zal de impact nog kleiner zijn dan nu besproken.
Planvoornemen huidige situatie of juridische situatie als referentiesituatie
Als referentiesituatie werd de huidige situatie van het verkeerssituatie als basis
genomen. In de juridische situatie is er momenteel echter reeds een ontginningsgebied
conform het gewestplan van kracht. Bijgevolg kan in de juridische referentie het
bijkomend vrachtverkeer dat wordt gegenereerd door de ontginning van de klei ten
zuiden van de Egemstraat worden opgeteld op het bestaande verkeer om de bestaande
juridische referentiesituatie te bekomen. De bijkomende verkeersgeneratie t.o.v. van
vandaag reeds toegestaan is, is bijgevolg kleiner t.o.v. de werkelijke bijkomende
verkeersgeneratie. Dit zou de impact van het planvoornemen nog verder beperken.
Verder houdt de juridische referentie ook de mogelijkheid voor het volledig opvullen van
de voormalige ontginningsput in. Hierdoor zal er meer grondaanvoer nodig zijn. Zoals
reeds aangehaald in § 2.5.1.1 betekent dit echter ook dat de aanvoer over een langere
periode zal gebeuren, waardoor er geen impact verwacht wordt op het gemiddeld aantal
vrachtwagenbewegingen per dag.

Conclusie, maatregelen en aanbevelingen
Conclusie
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
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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.
Milderende maatregelen en aanbevelingen
Er zijn geen aspecten die gemilderd moeten worden wegens effectscore -2 of -3.
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.
Omwille van het beperkte risico op sluipverkeer wordt 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”).
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.
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Discipline geluid
Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde de site, inclusief de omgeving waar de
invloed van geluids- en trillingsbronnen t.g.v. de geplande activiteiten te verwachten zijn.
Het studiegebied wordt gekozen rekening houdende met de bepalingen uit Vlarem II.
Enerzijds wordt de zone tot op 500 meter van de rand van het plangebied bekeken
(Richtlijnenboek geluid en trillingen 28/2/2011).
Anderzijds wordt ook rekening gehouden met verkeersgeluid. De invloedssfeer van en
de impact van de geplande ontwikkelingen op de belangrijke wegen in de onmiddellijke
omgeving van het plangebied, onder meer de N50 Brugsesteenweg, de N35
Lichterveldestraat en de nieuwe Egemseweg zal tevens onderzocht worden

Juridische en beleidsmatige context
Het wettelijke toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het Vlarem (BS
31/7/1995, aangepast en voor het deel geluid vervangen door BS31/3/1999) inclusief alle
wijzigingen die in de loop van de daaropvolgende jaren werden doorgevoerd door middel
van besluiten van de Vlaamse Regering.
Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor
geluid in open lucht” gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk
omgevingsgeluid, afhankelijk van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente
BPA- of RUP-bestemming) of de ligging t.o.v. een andere bestemming.
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Tabel 3-1: milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95)

Gebied
1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen
3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van
ontginningsgebieden tijdens de ontginning
4. Woongebieden
5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen en ontginningsvoorzieningen tijdens
ontginning
6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor
verblijfsrecreatie
7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten
richtwaarden worden vastgesteld
8. Bufferzones
9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m
gelegen van voor grindwinning bestemde
ontginningsgebieden tijdens ontginning
10. Agrarische gebieden

overdag
40

‘s avonds
35

’s nachts
30

50

45

45

50

45

40

45

40

35

60

55

55

50

45

40

45

40

35

55

50

50

55

50

45

45

40

35

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de
hoogste richtwaarde van toepassing.
Dag:
van 07.00 tot 19.00 uur
Avond:
van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht:
van 22.00 tot 07.00 uur

De toetsing van de meetresultaten aan de milieukwaliteitsnormen of richtwaarden uit
Vlarem II in functie van de ligging van de meetpunten volgens het gewestplan en/of van
toepassing zijnde BPA’s en RUP’s is juridisch vereist en geeft aan in hoeverre de huidige
geluidsbelasting hieraan conform is. Het verschil tussen het huidige omgevingsgeluid en
de milieukwaliteitsnorm geeft vervolgens aan welke toename van omgevingsgeluid is
toegelaten voor nieuwe Vlarem-ingedeelde inrichtingen. Deze toegelaten waarde wordt
vervolgens vergeleken met het verwachte specifieke geluid van de bestaande en of
geplande industrie binnen het plangebied. Daar het planvoornemen een bedrijventerrein
omvat en bijgevolg het exploitatiegeluid van het planvoornemen niet gekoppeld zal zijn
aan 1 bedrijf, zal het effect van het plan worden getoetst aan de MKN daar het te kritisch
zou zijn om het effect van het planvoornemen te toetsten aan de limietwaarde voor een
nieuwe inrichting.
Het geluidsklimaat van het plangebied en omgeving wordt naast geluidsbronnen van
bedrijfsgebonden activiteiten sterk bepaald door verkeersgeluid, veroorzaakt door het
wegverkeer. Tot op heden bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor
verkeersgeluid, maar er zijn wel de gedifferentieerde referentiewaarden (afgekort
gediff. refw.) voor wegverkeer, opgesteld in het kader van het rapport ‘Onderzoek naar
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maatregelen omgevingslawaai’ (2010, i.o.v. Departement LNE) en overgenomen in het
richtlijnenboek Geluid en trillingen (28/02/2011), meer bepaald voor de parameters
Lden en Lnight waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen primaire- en
secundaire wegen.
Lden geeft het gewogen energetisch gemiddelde weer van de dag-, avond- en
nachtperiode, waarbij de avondwaarde verhoogd wordt met 5 dB(A) en de nachtwaarde
met 10 dB(A). Lnight is de gemiddelde LAeq-waarde tijdens de nachtperiode (23-7u).
Dat de waarden referentiewaarden zijn betekent dat er naar kan worden gerefereerd bij
het bepalen van een strategie voor de beheersing van het omgevingslawaai, zonder enkel
concreet engagement vanwege de betrokken actoren (AWV, NMBS, enz.). De
gedifferentieerde referentiewaarden maken differentiatie tussen type weg en
bestaand/nieuw. Zo zijn de toetsingswaarden voor secundaire en lokale wegen strenger
dan voor primaire wegen. Ook de waarden voor nieuwe en bestaande wegen zijn
verschillend, waarbij die voor nieuwe wegen strenger zijn.
Tabel 3-2: gedifferentieerde referentiewaarden voor weg- en spoorverkeer (uit discussienota
19/09/2008)
Opmerkingen

Type
infrastructuur en
classificatie

situatie

hoofd- en primaire
wegen

secundaire wegen

Lden

Lnight

nieuwe woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

60

50

-

bestaande wegen

70

60

-

nieuwe woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

55

45

>55

>45

bestaande wegen

lokale wegen

stand-still
65

55

nieuwe woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

55

45

>55

>45

bestaande wegen

spoor

-

voor de beoordeling van het
geluidsdrukniveau bij woningen die:
ofwel over minstens één gevel
beschikken waarop de geluidsbelasting
meer dan 20 dB lager is dan de
referentiewaarde
ofwel over minstens één gevel
beschikken die niet wordt blootgesteld
aan een geluidsbelasting boven de
referentiewaarden én voorzien zijn van
voldoende isolatie op alle gevels die wél
worden blootgesteld aan een hogere
geluidsbelasting, dient de toetsing te
gebeuren ten aanzien van de met 5 dB
verhoogde referentiewaarden

stand-still
65

55

nieuwe woonontwikkeling

62

52

nieuwe spoorwegen

67

57

-

Bestaande spoorwegen

73

63

-

-
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Bij de bepaling van de referentiewaarden ter hoogte van de referentiepunten zal, waar
relevant, worden rekening gehouden met de bepalingen in de nieuwsbrief van de dienst
MER, gecommuniceerd op datum van 16/12/2015:
“Indien het planvoornemen geen nieuwe/aanpassingen op weginfrastructuur voorziet,
maar mogelijks wel verhogingen inzake verkeersgeneratie om de omliggende wegen kan
teweegbrengen, dan is het van belang om te bekijken hoeveel effect het voorgenomen
plan/project zelf genereert. Onder de 1 dB toename (+- <25% toename van verkeer):
effect van voorgenomen plan/project is te klein om milderende maatregelen voor te
stellen. Een aftoetsing aan de gedifferentieerde referentiewaarden is ook weinig zinvol,
enkel om een slechte referentiesituatie in beeld te brengen.”

Methodologie
Methodologie beschrijving referentiesituatie
Ter beschrijving van het omgevingsgeluid werden bemande ambulante geluidsmetingen
uitgevoerd op 29 locaties gedurende een periode van ca. 15 minuten per punt. Deze
meetpunten werden gekozen ter hoogte van bestaande woningen rond en in het
plangebied. De resultaten van al deze metingen zullen eveneens toelaten om het
akoestisch overdrachtsmodel te controleren.
Tijdens de metingen werden volgende gegevens verzameld:


de waarden van LAeq,T (energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau),



de waarden LAN,T (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met N= 5, 50,
95 (achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h)),

De metingen werden uitgevoerd onder representatieve meteo-omstandigheden d.w.z.
bij voldoende lage windsnelheden (kleiner dan 5 m/s) en zonder neerslag.
Voor het bepalen van de referentiesituatie werd er een overdrachtsmodel opgesteld
voor de bestaande (feitelijke) toestand, waarbij het wegverkeer op de relevante wegen
alsook de activiteiten op het plangebied in rekening worden gebracht.


Voor de geluidsemissie van het wegverkeer wordt gebruik gemaakt van de
verkeersintensiteiten op de relevante ontsluitingswegen, aangeleverd vanuit de
discipline mens-mobiliteit.



Voor de geluidsemissie van de activiteiten van Clarysse, Cloet en Europort op
het plangebied wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde ‘kengetallen’. De
kengetallen zijn oppervlakte gerelateerde geluidsvermogens uitgedrukt in
geluidsemissie in dB(A) per m² afhankelijk van het type activiteit.



Voor de geluidsemissie van AM power werd uitgegaan van het geluidsvermogen
van AM power zoals opgelijst in het akoestisch onderzoek van 2013.

Eenmaal het geluidsmodel is opgebouwd voor de referentiesituatie zullen er
berekeningen worden uitgevoerd naar de beschouwde meetpunten. Voor de
geluidsemissie met betrekking tot het exploitatiegeluid werden de berekeningen
uitgevoerd op basis van de norm ISO 9613-2. De impact van de relevante wegen rond het
plangebied werd berekend met de Nederlandse rekenmethode RMW / SRM II – Reken
en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai – Standaard Rekenmethode II. Daarbij werd het
ID 4237023009 | 82

geluidsniveau bepaald voor de parameters Lday, Levening, Lnight en Lden. Lden (Day-EveningNight) is het gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau van de dag-, avond- en
nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden met resp. 5 en 10
dB(A). Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden (23u00 tot 7u00)
over een jaar.
De berekende waarden zullen, waar mogelijk, vergeleken worden met de effectieve
gemeten waarden teneinde een bijkomende validatie van het geluidsmodel mogelijk te
maken. Daar waar de verschillen significant zijn zullen de mogelijke oorzaken verder
onderzocht worden.
Tenslotte zullen er rasterberekeningen op een vast raster van 20m x 20m voor de 4
parameters Lday, Levening, Lnight en Lden worden uitgevoerd voor het visualiseren van
de geluidsbelasting op basis van contourkaarten.
Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling
Effectvoorspelling
Voor de inschatting van de toekomstige situatie in overeenstemming met het
planvoornemen zal worden gewerkt vanuit volgend uitgangspunten:


Enerzijds zal worden uitgegaan van het worst-case effect van het
planvoornemen op de verkeersstromen op de relevante wegen, die op hun
beurt een wijziging van de geluidsemissie van de weg tot gevolg kunnen hebben.



Anderzijds zal ook het worst-case effect van de exploitatie van het plangebied
worden beschouwd met name de geluidsimpact van de activiteiten die zich op
de site zullen kunnen voordoen.

De overige scenario’s zullen kwalitatief afgewogen worden ten opzichte van het
gemodelleerde scenario. Inzake het noordelijk deel geldt dat geen geluidsintensieve
evenementen (bv. muziekfestival, motocross en dergelijke) zullen worden
georganiseerd.
Voor de geluidsemissie van de relevante wegen rond het plangebied werd gebruik
gemaakt van de mobiliteitsgegevens die de verkeersstroom op de wegen voorspellen
voor de verschillende toekomstvarianten. Er zijn telkens gegevens ter beschikking
gesteld van de verkeersintensiteiten, gemiddeld voor de dag-, avond- en nachtperiode
en voor lichte, middelzware en zware voertuigen afzonderlijk. Met bijkomende gegevens
over voertuigsnelheden en wegdekverhardingen is de geluidsemissie bepaald van de
verschillende wegen en dit zowel voor de bestaande situatie als de toekomstscenario’s
die in het plan vooropgesteld worden.
Ook de inschatting van de geluidsemissie van de toekomstige situatie in het plangebied
zelf, bij herbestemming van de terreinen, moet in rekening gebracht worden in een
akoestisch model. Hiervoor werd gebruik gemaakt van zogenaamde ‘kengetallen’. Dit is
eens te meer aangewezen aangezien de concrete lay-out en de definitieve bestemming
in het stadium van het Plan-MER nog niet helemaal gekend zijn. De kengetallen zijn
oppervlakte gerelateerde geluidsvermogens uitgedrukt in de te verwachten
geluidsemissie in dB(A) per m² afhankelijk van de bestemming van het gebied.
Met de bovenstaande inschattingen van de geluidsemissies werd de geluidsimpact naar
de omgeving berekend door middel van overdrachtsberekeningen met het rekenmodel
‘IMMI’. Voor de geluidsemissie met betrekking tot de herbestemming van de terreinen
werden de berekeningen uitgevoerd op basis van de norm ISO 9613-2. De impact van de
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relevante wegen rond het plangebied werd berekend met de Nederlandse
rekenmethode RMW / SRM II – Reken en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai –
Standaard Rekenmethode II. Daarbij werd het geluidsniveau bepaald voor de parameters
Lday, Levening, Lnight en Lden. Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde
geluidsniveau van de dag-, avond- en nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus
verhoogd worden met resp. 5 en 10 dB(A). Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van alle
nachtperioden (23u00 tot 7u00) over een jaar.
Op basis van het geluidsmodel van de referentiepunten werden er 2 berekeningen
uitgevoerd:


Rasterberekeningen op een vast raster van 20m x 20m voor de 4 parameters
Lday, Levening, Lnight en Lden, berekend voor het ganse studiegebied, tot op
500m van de rand van het plangebied, voor het visualiseren van de
geluidsbelasting op basis van contourkaarten.



Berekeningen ter hoogte van discrete referentiepunten zijnde de beschouwde
meetpunten

Het globale effect op het geluidsklimaat wordt enerzijds bepaald door de wijziging van
de verkeersstromen op de relevante wegen rond het plangebied en dus door het
resulterende verkeersgeluid, en anderzijds door het effect van de herinrichting van de
terreinen in het plangebied. Door sommatie van de geluidsniveaus voor de verschillende
alternatieven en vergelijking met de referentiesituatie, kan de wijziging van de
geluidsniveaus op discrete referentiepunten en dus de wijziging van het geluidsklimaat
in het algemeen in beeld gebracht worden. Op die manier kunnen de zones met positieve
effecten en deze met negatieve effecten voor de discipline geluid objectief
gekwantificeerd worden. De berekende contour- en gevelbelastingskaarten van de
geplande situatie werden ter beschikking gesteld voor de disciplines mens en fauna.
Effectuitdrukking
De effecten voor de discipline geluid worden uitgedrukt in een specifiek geluidsniveau in
dB(A). Het specifieke geluid afkomstig van de relevante wegen en de geplande
herbestemming werd afzonderlijk bepaald voor de verschillende locaties nabij bewoning
en onder de vorm van contouren. Ook het gezamenlijke effect op het geluidsklimaat
werd per alternatief bepaald op een aantal discrete punten. Zoals het richtlijnenboek
voorschrijft werden de effecten berekend op een standaard hoogte van 4m boven het
maaiveld.
Effectbeoordeling
Ter hoogte van de discrete referentiepunten gelegen nabij woningen rondom het
plangebied en langs relevante wegen werd er nagegaan in hoeverre er bij de
herbestemming van de terreinen van het plangebied wordt voldaan aan de
milieukwaliteitsnormen van Vlarem II.
De evaluatie van de significantie van de effecten inzake geluid gebeurt op basis van het
significantiekader uit het richtlijnenboek geluid en trillingen, dat in eerste instantie
rekening houdt met de effecten van het voorgenomen plan of project zelf (verschil
referentiesituatie-geplande situatie > tussenscore), en tevens met het al dan niet
voldoen aan de Vlaremnormen (eindscore na correctie):
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Tabel 3-3: significantiekader discipline geluid en trillingen
Invloed op omgeving

Eindscore na correctie
Voldoet aan het Vlarem ?

Lna-Lvoor*

tussenscore

Nieuw of verandering

Bestaand

ΔLAX,T

(effectscore)

Lsp≤GW

Lsp>GW

Lsp≤RW

RW<Lsp≤RW+10

Lsp>RW+10

ΔLAX,T>+6

-3

-1

-3

-1

-2

-3

+3<ΔLAX,T≤+6

-2

-1

-3

-1

-2

-3

+1<ΔLAX,T≤+3

-1

-1

-3

-1

-1

-3

-1≤ΔLAX,T≤+1

0

0

-1/-2 **

0

-1

-3

-3≤ΔLAX,T<-1

+1

+1

-

+1

+1

-

-6≤ΔLAX,T<-3

+2

+2

-

+2

+2

-

ΔLAX,T<-6

+3

+3

-

+3

+3

-

ΔLAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd
Met T = duur in seconden
Met X:
“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm
ofwel
“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid.
GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II
RW : richtwaarde
Lsp : specifiek geluid
*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van een
inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen,
het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking.
** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie).

Voor die uitzonderlijke situaties waarbij het geluidsklimaat (aanzienlijk) verbetert maar
de grenswaarden evengoed overschreden worden (vakje met “-“), zal de deskundige zelf
een score aangeven die vergezeld gaat van een degelijke motivatie.
De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende
maatregelen:
-1 (matig significant negatief)

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend,
maar indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient de
deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.

-2 (significant negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het
ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.
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-3 (zeer significant negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken
ervan dient dit gemotiveerd te worden.

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief,
zeer positief en uitgesproken positief.
In de plan-MER zal in het hoofdstuk geluid duidelijk aangegeven worden welke
milderende maatregelen reeds in het planvoornemen voorzien zijn en welke milderende
maatregelen er eventueel nog verder kunnen bestudeerd worden.

Voor geluidsbronnen die niet onder de Vlarem wetgeving vallen – waaronder
verkeersgeluid – is de gecorrigeerde eindscore strikt genomen niet toepasbaar daar er
geen wettelijke opgelegde grenswaarden bestaan, en wordt er in eerste instantie
rekening gehouden met de zgn. tussenscore of dus de mate waarin het bestaande
geluidsklimaat beïnvloed wordt door de geplande wijzigingen. Evaluatie van de
significantie van de wijziging in geluidimmissies ten gevolge van wegverkeer kan dan als
volgt gebeuren:
Effectbeschrijving

Significantie

Effect op het omgevingsgeluid

Aanzienlijk positief

+++

verlaging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer

Positief

++

verlaging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)

Beperkt positief

+

verlaging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)

verwaarloosbaar

0

verlaging/verhoging van het omgevingsgeluid < 1 dB(A)

Beperkt negatief

-

verhoging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)

Negatief

--

verhoging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)

Aanzienlijk negatief

---

verhoging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer

Vervolgens kan men een aftoetsing doen van de parameters Lden en Lnight aan de
gedifferentieerde richtwaarden in navolging van het beoordelingskader voor
industrielawaai om tot een eindscore te komen. Er dient hier evenwel te worden
opgemerkt dat de gedifferentieerde referentiewaarden geen juridisch bindende normen
zijn en dat het al dan niet noodzakelijk zijn van milderende maatregelen desgevallend
eerder beoordeeld dient te worden op basis van de tussenscore en dus op basis van de
mate waarin het huidige geluidsklimaat beïnvloed wordt, zeker indien het geluidsklimaat
in de bestaande toestand de gedifferentieerde referentiewaarden reeds overschrijdt. Er
is op heden nog geen concreet evaluatiekader voor Lden en Lnight vastgelegd.
In de studie “Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai” wordt evenwel een
toetsingskader voorgesteld voor de inplanting van nieuwe woonzones in de omgeving
van geluidsbelaste zones. Dit kader werd bediscussieerd door verschillende partijen (
MOW, RWO, LNE), opgenomen in de discussienota van LNE “Maatregelen weg- en
spoorverkeerslawaai – RO en stedenbouw” en tevens vermeld in het richtlijnenboek voor
geluid en trillingen. Hoewel er in het planvoornemen evenwel geen nieuwe
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woonontwikkelingen voorzien zijn, wordt volledigheidshalve in onderstaande tabel
wordt dit afwegingskader weergegeven.
Tabel 3-4: afwegingskader nieuwe woonontwikkelingen

Cat.

1

2

3

Lden niveau
in dB(A)

Afweging wenselijkheid

Welk gevolg aan geven – noodzaak
tot milderende maatregelen

weg

spoor

<55

<62

ok

Geen beperking van bestemming

62-67

Lager dan de gedifferentieerde
referentiewaarden voor nieuwe
infrastructuur dus is herbestemming
niet a priori uitgesloten maar:
Milderende maatregelen
(buffering) wenselijk zij het niet
noodzakelijk
Voldoende isolatie voorzien is
wenselijk, zij het niet noodzakelijk

Herbestemming tot woongebied
ok
Mogelijkheden nagaan om
effect te milderen, dit doen als het kan
Bij bouwaanvraag in dit gebied
minstens suggereren om voldoende
isolatie te voorzien

5560

6065

67-72

Hoger dan de referentiewaarden voor
nieuwe infrastructuur dus
herbestemming is in principe te
vermijden behalve indien:
gegarandeerd kan worden dat
voldoende isolatie voorzien wordt in
de toekomstige woningen in dit
gebied
Of
vóór het gebied bebouwd wordt,
de geluidsbelasting in het gebied tot
categorie 1 of 2 wordt teruggebracht
door buffers en/of schermen

4

5

6570

>70

De herbestemming tot woongebied is
niet ideaal; als er andere locaties
beschikbaar zijn verdienen deze
wellicht de voorkeur. Indien toch
wordt herbestemd moet de
initiatiefnemer:
-bij elke individuele bouwaanvraag in
dit gebied voldoende isolatie
opleggen
Ofwel:
milderende maatregelen
voorzien om tot categorie 1 of 2 te
komen (over het algemeen zijn
dergelijke milderende maatregelen
haalbaar indien er tenminste ruimte is
voor schermen of buffers: eerste
analyse haalbaarheid maken in planMER detailleren in inrichtingsstudie bij
verkaveling)

72-77

Meer dan 5dB boven de
referentiewaarden voor nieuwe
infrastructuur dus herbestemming in
principe te vermijden behalve indien
vóór het gebied bebouwd wordt, de
geluidsbelasting in het gebied door
buffers en/of schermen tot categorie 1
of 2 (of 3 – in dat gevolg nog
bijkomende isolatie opleggen) wordt
teruggebracht

Niet wenselijk om dit gebied te
herbestemmen tot woongebied.
Indien toch wordt herbestemd moet
de initiatiefnemer milderende
maatregelen voorzien om tot
categorie 1 of 2 (of 3 – in dat gevolg
nog bijkomende isolatie opleggen) te
komen; het is mogelijk dat dergelijke
milderende maatregelen haalbaar
zijn, maar dat valt niet in zijn
algemeenheid te zeggen.

>77

Meer dan 10dB boven de
referentiewaarden voor nieuwe
infrastructuur dus herbestemming in
principe te vermijden behalve indien
vóór het gebied bebouwd wordt, de
geluidsbelasting in het gebied door
buffers en/of schermen tot categorie 1
of 2 (of 3 – in dat gevolg nog
bijkomende isolatie opleggen) wordt
teruggebracht

Niet wenselijk om dit gebied te
herbestemmen tot woongebied.
Indien toch wordt herbestemd moet
de initiatiefnemer milderende
maatregelen voorzien om tot
categorie 1 of 2 (of 3 – in dat gevolg
nog bijkomende isolatie opleggen) te
komen; dergelijke milderende
maatregelen zijn doorgaans niet aan
een realistische kostprijs te realiseren

ID 4237023009 | 87

Op basis van de bevindingen van dit plan-MER zal nagegaan worden in hoeverre dit
planvoornemen een wezenlijke impact kan hebben op de geluidsniveaus.

Beschrijving van de referentiesituatie
Het plangebied wordt in het oosten begrensd door de Brugsesteenweg (N50) en in het
Zuiden door de Lichterveldestraat (N35) welke in het oosten (voorbij het ronde punt)
overgaat in de Joos de ter Beerstlaan. De N50 is te beschouwen als een secundaire weg
type II, de N35 is te beschouwen als een lokale weg type I en de Kasteeldreef is te
beschouwen als een lokale weg type II. Volgens het BPA 12 en
RUP_02000_212_00331_00001 is het plangebied op heden grotendeels bestemd als
ontginningsgebied (al dan niet gemengd) met nabestemmingen voor open ruimte en bos
alsook landbouwgebied. In het zuidelijk deel van het plangebied bevindt zich een zone
bestemd als landbouwgebied. Binnen deze zone alsook tussen het plangebied en
Koolskamp bevinden zich een aantal geïsoleerde woningen.
Uit de geluidskaarten8 van het wegverkeer (belangrijke wegen met meer dan 3mjn
passages per jaar) blijkt dat de geluidsemissies afkomstig van het verkeer op de N50 tot
in het plangebied reiken. Verkeerslawaai heeft bijgevolg een significante invloed op het
plangebied. Uit verkeerstellingen is gebleken dat de Lichterveldestraat, die het
plangebied in het zuiden begrensd, eveneens een significante verkeersintensiteit kent
zodat ook aan de zuidzijde van het plangebied er een relevante verkeersimpact te
verwachten valt.
Er zijn geen contouren van het lucht- of spoorverkeer die zich in de nabijheid van het
plangebied bevinden.
Daarnaast omvat het plangebied de bedrijven Clarysse, Cloet, Europort, AM power
alsook een varkenskwekerij zodat het huidige omgevingslawaai tevens minstens voor
een deel afkomstig is van exploitatielawaai.
De feitelijke toestand onderscheidt zich van de juridische toestand met name door de
invulling van landbouwactiviteiten in de zone voor ontginning ten zuiden van de
Egemstraat, de bedrijvigheid die actief is in de zone voor ontginning en keramische
industrie en in de landbouwzone ten westen van de woonzone. Daar de feitelijke
toestand overeenstemt met de situatie op het moment van de geluidsmetingen, zal de
bespreking van de effecten van de geplande reconversie worden gedaan ten opzichte
van de feitelijke toestand en zal de beschouwde referentiesituatie in het model tevens
de feitelijke toestand beschrijven.
Daar voor de juridische toestand het exploitatiegeluid (tgv de ontginning) alsook de
verkeersintensiteit (met name zwaar verkeer tgv de ontginning) zou toenemen ten
opzichte van de feitelijke toestand, kan er bovendien gesteld worden dat een evaluatie
van de effecten van het voorliggende planMER ten opzichte van de feitelijke toestand
een meer kritische benadering inhoudt. Bovendien gaan we – voor de evaluatie van de
feitelijke toestand – uit van de nabestemming van deze gebieden welke lagere
milieukwaliteitsnormen kennen voor het omgevingslawaai zodat het effect van

8

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/goedgekeurdegeluidskaarten
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planvarianten die een verhoging zouden betekenen van deze MKN tevens meer kritisch
geëvalueerd worden.
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Figuur 3-1: Geluidskaarten wegverkeer (Lden – links, Lnight – rechts) (Bron: LNE)

Geluidsmetingen
Teneinde een duidelijk beeld te krijgen van het huidige omgevingslawaai in en rond het
plangebied, werden er beperkte immissiemetingen uitgevoerd ter hoogte van 29
bemande meetpunten. De ligging van de meetpunten werd zo gekozen om een zo goed
mogelijke spreiding over het plangebied te bekomen en dit ter hoogte van enkele
kritische woningen nabij het plangebied met het oog op de toekomstige varianten
conform het planvoornemen. Deze immissiemetingen zijn om volgende redenen van
belang in dit Plan-Mer:


om de berekende geluidsniveaus op basis van modellering te toetsen aan
werkelijk gemeten geluidsniveaus en zodoende het geluidsmodel te valideren;



om een beeld te krijgen van de huidige achtergrondgeluidsniveaus ten gevolge
van de bestaande infrastructuur.

In onderstaande tabel worden de meetpunten en hun respectievelijke ligging (adres +
coördinaten Lambert 72) opgelijst, in
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Figuur 3-2 wordt de ligging weergegeven.
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Tabel 3-5
Meetpunt

Ligging ambulante meetpunten

Adres

x

y

Ligging volgens
BPA/RUP/gewestplan

MKN
dag

MKN
avond

MKN
nacht

50

45

45

MP_1001

Brugsesteenweg 151

70511

188764

MP_1002

Brugsesteenweg 165

70481

189016

gebied 2
gebied 2

50

45

45

MP_1003

Brugsesteenweg 217

70429

190132

gebied 2

50

45

45

MP_1004

Brugsesteenweg 223

70265

190426

gebied 2

50

45

45

MP_1005

Nieuw Egemseweg 5

69947

190153

50

45

45

MP_1006

Nieuw Egemseweg 2

69834

190015

gebied 2
gebied 2

50

45

45

MP_1007

Nieuw Egemseweg 4/
Kappellestraat 68

69816

189843

50

45

45

MP_1008

Pompoenstraat 25

69902

189582

gebied 2

50

45

45

MP_1009

Pompoenstraat 19

69720

189514

gebied 2

50

45

45

189353

gebied 2

50

45

45

MP_1010

Pompoenstraat 17

69703

gebied 2

MP_1011

Egemstraat 75

69726

189255

gebied 2

50

45

45

MP_1012

Pompoenstraat 9

69794

189177

gebied 2

50

45

45

MP_1013

Pompoenstraat 3

69819

188900

gebied 2

50

45

45

50

45

45

MP_1014

Pompoenstraat 23

69842

189708

gebied 2

MP_2001

Lichterveldestraat 5

70440

188224

45

40

Brugsesteenweg 147

70556

188341

gebied 3
gebied 2

50

MP_2002

50

45

45

MP_2003

Bruggesteenweg 214

70313

189523

gebied 2

50

45

45

189258

gebied 2

50

45

45

MP_2004

Brugsesteenweg 178

70433

MP_2005

Nieuw Egemseweg 1

70116

190298

gebied 2

50

45

45

MP_2006

Kasteeldreef 43

70737

189658

gebied 2

50

45

45

MP_2007

Hurselhoek 1

70248

188783

gebied 2

50

45

45

MP_2008

Hurselhoek 2

70159

188670

gebied 2

50

45

45

MP_2009

Joos de ter Beerstlaan 75

70848

188071

gebied 3

50

45

40

MP_2010

Brugsesteenweg 82

70572

188025

gebied 3

50

45

40

MP_2011

Lichterveldestraat 20

69986

188312

gebied 2

50

45

45

MP_2012

Lichterveldestraat 14

70240

188237

gebied 3

50

45

40

MP_2013

Lichterveldestraat 13

69929

188561

gebied 2

50

45

45

MP_2014

Lichterveldestraat 21

69620

188430

gebied 10

45

40

35

MP_2015

Tieltsestraat 59

69630

188658

gebied 10

45

40

35
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Figuur 3-2: Ligging meetpunten (bron gewestplan: Mercator.be)

De metingen werden alle uitgevoerd op 17 oktober 2019 tussen 9u en 18u met een
tijdsduur van ca. 15 minuten per meetpunt. De metingen zijn uitgevoerd bij een zuidelijke
windrichting en windsnelheden van gemiddeld 3-4m/s.
In Tabel 3-6 worden de meetresultaten weergegeven. De meetresultaten geven het
geluidsniveau weer voor volgende parameters:


LAeq,T energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau,



LA50,T geluidsdrukniveau dat gedurende 50% van de meetperiode
overschreden wordt.
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LA95,T geluidsdrukniveau dat gedurende 95% van de meetperiode
overschreden wordt of ook het achtergrondniveau volgens Vlarem II indien
T=1h,

Daarnaast werd eveneens de vastgestelde verkeersintensiteit (herrekend naar een
uurgemiddeld niveau) langsheen de meest nabije weg in de tabel opgenomen.
De bekomen resultaten zullen worden vergeleken met de milieukwaliteitsnormen (MKN)
van bijlage 2.2.1 van VLAREM II rekening houdend met de van toepassing zijnde zones
volgens het RUP, BPA12 en het gewestplan.

Tabel 3-6

Meetpunt

Meetresultaten bemande geluidsmetingen
Verkeersintensiteit

LAeq

LA50

LA95

MKN
(Dag)

Lv

MV

ZV

In dB(A) re 20µPa

MP_1001

450

19

93

72.7

67.1

54.7

50

MP_1002

384

20

59

70.6

65.2

51.4

50

MP_1003

306

25

70

52.2

50.1

44.4

50

MP_1004

375

12

31

68.7

60.6

45.9

50

MP_1005

15

0

0

52.2

44.6

42.4

50

MP_1006

25

0

4

63.0

42.7

39.1

50

MP_1007

0

0

0

46.2

45.0

42.5

50

MP_1008

0

0

0

59.8

59.6

57.9

50

MP_1009

0

0

0

48.0

47.0

44.8

50

MP_1010

0

0

0

44.4

43.6

40.9

50

MP_1011

16

4

4

47.4

43.6

40.3

50

MP_1012

4

0

0

47.0

43.2

40.6

50

MP_1013

4

4

0

52.9

45.6

43.3

50

MP_1014

0

0

0

47.6

47.0

45.2

50

MP_2001

334

12

36

63.1

58.2

49.8

50

MP_2002

371

24

68

69.3

64.0

50.9

50

MP_2003

234

16

63

53.4

49.8

46.9

50

MP_2004

352

16

79

70.8

64.4

50.9

50

MP_2005

23

0

0

56.6

46.9

42.6

50

MP_2006

146

4

8

66.2

54.2

47.7

50

MP_2007

12

0

0

47.5

45.1

42.8

50

MP_2008

0

0

0

47.9

47.5

42.6

50

MP_2009

341

8

0

66.1

59.4

49.6

50

MP_2010

447

0

96

69.7

65.3

49.5

50

MP_2011

384

24

52

69.3

63.6

45.6

50

MP_2012

443

12

36

71.3

64.3

50.9

50

MP_2013

0

0

0

49.7

48.9

46.2

50

MP_2014

733

36

51

66.2

64.7

51.3

45

MP_2015

0

0

0

51.0

50.7

48.2

45
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De parameter LAeq,T geeft het energetisch gemiddelde geluidsniveau weer en is sterk
afhankelijk van discontinue geluiden (bv. autopassages), waardoor meetpunten
langsheen een relevante weg relatief gezien hogere geluidsniveaus vertonen dan
meetpunten die verderaf gelegen zijn of zelfs afgeschermd worden van een weg.
De parameter LA95,T geeft een indicatie voor het aanwezige achtergrondgeluid in de
nabije omgeving van het plangebied. Zo blijkt uit de meetresultaten dat het
omgevingsgeluid in de nabijheid van de Brugsesteenweg 44.4 tot 54.4 dB(A) bedroeg. De
geldende milieukwaliteitsnorm wordt bijgevolg overschreden ter hoogte van de punten
MP_1001, MP_1002, MP_2002 en MP_2004. Langsheen de Lichterveldestraat bedraagt
het omgevingsgeluid 45.6 dB(A) tot 51.3 dB(A) en wordt de MKN op 3 van de 5
meetpunten overschreden. Er kan bijgevolg gesproken worden van een eerder slecht
geluidsklimaat langsheen deze relevante wegen.
Langsheen de Pompoenstraat, de Kapellestraat en de Nieuw Egemseweg – waar weinig
tot geen verkeerspassage werd vastgesteld gedurende de metingen – bedroeg het
omgevingsgeluid 39.1 dB(A) tot 45.2 dB(A) en worden de geldende MKN ruimschoots
gerespecteerd met uitzondering van het punt MP_1008 waar het gemeten LA95-niveau
57.9 dB(A) bedroeg ten gevolge van de geluidsimpact van AM power en de MKN met 7.9
dB(A) wordt overschreden.
Modellering van de referentiesituatie
De overdrachtsberekeningen voor de bepaling van de geluidsimmissie worden
uitgevoerd volgens de omschreven methodiek in § 3.3.1.
Er werd een geluidsemissiemodel opgemaakt welke een weergave is van de feitelijke
situatie en rekening houdt met het wegverkeer op de relevante wegen alsook het
emissiegeluid van de activiteiten op het plangebied. Volgende gegevens worden hierbij
gebruikt:




het wegverkeersgeluid wordt bepaald op basis van de verkeersintensiteiten die
aangeleverd worden door de discipline mobiliteit, aangevuld met de huidige
snelheidslimieten en wegdekverhardingen, welke bepaald werden tijdens het
plaatsbezoek;
het emissiegeluid t.g.v. van de huidige bedrijfsactiviteiten op de site wordt bepaald
met behulp van kengetallen voor Cloet, Europort, Clarysse en de varkenskwekerij
enerzijds en het geluidsvermogen van AM power zoals opgelijst in het akoestisch
onderzoek van 2013 anderzijds. Ook de parkeerzone zal een kengetal toegekend
krijgen teneinde de impact van de vrachtwagen manoeuvres op deze zone in
rekening te brengen.

Op basis van de in de literatuur beschikbare kengetallen 9 voor vergelijkbare activiteiten
zal er worden uitgegaan van volgende kengetallen.

Kentallen industrie-website XS4all-rigolet, Schallemission von Betriebstypen und Flächenwidmung en
milieuzonering Haven van Gent en haven van Antwerpen
9
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Tabel 3-7

Kengetallen bedrijvigheid referentiesituatie
Kengetal in dB(A)/m2

Activiteit

Bedrijf

dag

Avond

nacht

Waterbouwwerken, aannemers

55

40

45

Cloet

Inrichtingen in een gebouw – zware
constructie

50

45

40

Clarysse

Inrichtingen in een gebouw – lichte
constructie

55

50

45

Varkenskwekerij

Meubelmakerij

61

56

51

Europort

Stelplaats voor vrachtwagens

58

53

48

Parking

Voor AM power werd de input voor het geluidsvermogen uit het rapport mbt het
akoestisch onderzoek van AM power (Rapport 2013_RO_41) gehaald waarbij er een
onderscheid werd gemaakt tussen volgende bronnen:
Tabel 3-8

Beschouwde deelbronnen AM power
LwA

Deelbron

Ligging

In dB(A) re 1pW

Ventilatoren

88.5

Grondniveau

Schouw

97.0

Dakniveau

Poorten WKK

84.9

Grondniveau

Bronnen op de silo’s

99.7

Bovenop silo’s

Het totale emissierelevante vermogen bedraagt daarmee – uitgaande van de informatie
beschikbaar in het rapport – 101.9 dB(A). Rekening houdend met de oppervlakte van de
percelen van AM power stemt dit overeen met 58.2 dB(A) per m².
Voor de berekeningen van het exploitatiegeluid wordt gewerkt met onderstaand
referentiespectrum (bron: milieuzonering haven Gent).
Tabel 3-9

Gebruikte referentiespectra bij bepalen kengetallen

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

-38

-27

-16

-11

-6

-4

-8

-13

-22

Een vergelijking van de gemeten resultaten van de ambulante metingen (LAeq,T-niveau)
met de berekende bestaande situatie met behulp van het overdrachtsmodel (berekend
gesommeerd Lday van het wegverkeersgeluid en emissiegeluid van de huidige
bedrijfsactiviteiten) wordt weergegeven in Tabel 3-10
Tabel 3-10

Meetpunt
MP_1001
MP_1002

Vergelijking gemeten en berekende resultaten m.b.t. de bestaande situatie
Gemeten LAeq,T
(T=min 15min)

wegverkeersgeluid

exploitatiegeluid

Totaal

Verschil
berekening meting

72.7

69.5

40.6

69.5

-3.2

70.6

69.6

47.3

69.6

-1.0

Berekend Lday

ID 4237023009 | 96

Gemeten LAeq,T
(T=min 15min)

wegverkeersgeluid

exploitatiegeluid

Totaal

Verschil
berekening meting

MP_1003

52.2

51.9

27.2

51.9

-0.3

MP_1004

68.7

68.0

25.0

68.0

-0.6

MP_1005

52.2

55.7

29.6

55.7

3.5

MP_1006

63.0

55.4

26.3

55.4

-7.6

MP_1007

46.2

42.3

34.3

42.9

-3.3

MP_1008

59.8

40.5

51.2

51.6

-8.2

MP_1009

48.0

41.2

47.9

48.7

0.8

MP_1010

44.4

41.3

36.9

42.6

-1.8

MP_1011

47.4

42.8

39.1

44.3

-3.1

MP_1012

47.0

44.7

39.3

45.8

-1.2

MP_1013

52.9

44.8

37.1

45.5

-7.4

MP_1014

47.6

41.7

39.6

43.8

-3.8

MP_2001

63.1

64.6

38.7

64.6

1.5

MP_2002

69.3

70.1

46.3

70.1

0.8

MP_2003

53.4

51.2

39.4

51.5

-1.9

MP_2004

70.8

69.7

32.7

69.7

-1.1

MP_2005

56.6

55.4

27.3

55.4

-1.2

MP_2006

66.2

67.2

29.1

67.2

1.0

MP_2007

47.5

44.6

43.6

47.1

-0.4

MP_2008

47.9

43.9

36.6

44.6

-3.3

MP_2009

66.1

67.5

29.3

67.5

1.4

MP_2010

69.7

68.1

30.4

68.1

-1.6

MP_2011

69.3

70.7

40.6

70.7

1.5

MP_2012

71.3

70.8

37.2

70.8

-0.5

MP_2013

49.7

49.5

40.6

50.0

0.4

MP_2014

66.2

64.9

31.6

64.9

-1.3

MP_2015

51.0

48.9

36.6

49.1

-1.8

Meetpunt

Berekend Lday

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A)
Simultaan met de bemande korte duur metingen werden het aantal voertuigbewegingen
geteld. Deze zijn gemiddelde genomen vergelijkbaar met de gegevens van de discipline
mobiliteit waardoor de berekende en gemeten niveaus langsheen de belangrijke
verkeersaders een goede overeenkomst vertonen. Ter hoogte van MP_1001 zien we een
grotere afwijkingen ten gevolge van een beduidend (50%) hogere passage aan zwaar
verkeer gedurende deze meting waardoor er ter hoogte van dit meetpunt een groter
verschil tussen metingen en berekeningen wordt vastgesteld. Ook op de punten
langsheen de nieuw Egemseweg (MP_1005 en MP_1006) wijken de
verkeersintensiteiten af van de waargenomen verkeersintensiteiten welke tevens tot
grotere verschillen leidt.
Langsheen de kleine wegen worden – voor die punten waar er gedurende de metingen
lokale passages waren – eveneens grote verschillen vastgesteld tgv de impact van deze
lokale passages welke niet in het model zijn opgenomen. Indien men op deze punten zou
vergelijken met de gemeten LA50 – welke minder beïnvloed is door deze lokale passages,
dan zien we ook op de punten MP_1011-1013 een goede correlatie met het model.
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Op de punten MP_1007, MP_1008 en MP_1014 wordt eveneens een minder goede
correlatie vastgesteld. Deze is vermoedelijk te wijten aan een onderschatting van de
theoretische impact van AM power ten opzichte van de werkelijke impact op het
moment van de metingen. Met name op het punt MP_1008 werd het geluidsklimaat
volledig gedomineerd door het geluid komende van AM-power terwijl de impact
uitgaande van het model voor dit planMER beduidend lager ligt. Daar de afwijking op
grotere afstand van AM power (MP1014 en MP_1007) in de grootte-orde van 3-4dB(A)
ligt en de foutenmarge volgens de ISO9613-2 norm ±3dB is, zal deze benadering van de
impact van AM power binnen dit planMER evenwel voldoen.
Ter hoogte van MP_2008 wordt een afwijking van 3.3dB(A) gezien. Dit kan evenwel
minstens deels verklaard worden door de meewind van de Lichterveldestraat naar dit
punt gedurende de metingen waar er voor de berekeningen van de wegverkeer wordt
uitgegaan van gemiddelde meteorologische condities (SRM II).
Hiermee rekening houdend toont de vergelijking aan dat, met de beschreven werkwijze,
de gemeten geluidsniveaus tijdens de korte duur metingen voor de kritische locaties
nabij woningen de berekende geluidsniveaus dicht benaderen en m.a.w. het
overdrachtsmodel de realiteit voldoende benadert om betrouwbaar te zijn.
Uitgaande van de beschreven methodiek wordt in volgende tabellen zowel het
exploitatiegeluid als de verkeersimpact ten opzichte van de beschouwde
evaluatiepunten beschreven en vergeleken ten opzichte van de geldende
milieukwaliteitsnormen en gedifferentieerde referentiewaarden.
Tabel 3-11

Feitelijke referentiesituatie – berekende impact
Exploitatiegeluid

Verkeerslawaai

Meetpunt
Lday

Leve

Lnight

Lday

Leve

Lnight

Lden

MP_1001

40.6

35.8

31.5

69.5

62.5

59.8

73.8

MP_1002

47.3

42.4

37.7

69.6

62.6

59.8

73.9

MP_1003

27.2

26.5

26.2

51.9

45.3

41.8

56.2

MP_1004

25.0

24.1

23.8

68.0

61.4

57.9

72.3

MP_1005

29.6

29.0

28.8

55.7

48.2

42.5

58.8

MP_1006

26.3

26.0

25.9

55.4

47.9

42.1

58.5

MP_1007

34.3

34.1

34.1

42.3

35.7

32.4

46.6

MP_1008

51.2

51.2

51.2

40.5

34.1

31.1

45.1

MP_1009

47.9

47.9

47.9

41.2

34.6

31.7

45.7

MP_1010

36.9

36.6

36.4

41.3

34.7

31.8

45.8

MP_1011

39.1

37.0

36.1

42.8

37.1

34.1

47.9

MP_1012

39.3

34.7

30.5

44.7

39.2

36.1

49.8

MP_1013

37.1

32.9

29.7

44.8

38.2

35.3

49.3

MP_1014

39.6

39.5

39.5

41.7

35.2

32.1

46.2

MP_2001

38.7

33.8

29.0

64.6

58.1

55.1

69.1

MP_2002

46.3

41.3

36.4

70.1

63.1

60.4

74.4

MP_2003

39.4

37.0

35.8

51.2

44.4

41.2

55.4

MP_2004

32.7

27.9

23.4

69.7

62.7

60.0

74.0

MP_2005

27.3

26.3

26.0

55.4

48.1

43.3

58.8

MP_2006

29.1

26.8

25.7

67.2

60.1

56.6

71.2

MP_2007

43.6

38.9

34.5

44.6

37.9

35.1

49.1
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Exploitatiegeluid

Meetpunt

Verkeerslawaai

Lday

Leve

Lnight

Lday

Leve

Lnight

Lden

MP_2008

36.6

32.5

29.6

43.9

37.2

34.4

48.4

MP_2009

29.3

24.3

19.6

67.5

61.4

57.2

71.8

MP_2010

30.4

25.7

21.7

68.1

61.2

58.3

72.4

MP_2011

40.6

35.7

31.0

70.7

64.1

61.2

75.2

MP_2012

37.2

32.5

28.3

70.8

64.2

61.3

75.3

MP_2013

40.6

35.8

31.3

49.5

42.9

40.0

54.0

MP_2014

31.6

27.4

24.3

64.9

58.4

55.4

69.4

MP_2015

36.6

31.9

27.9

48.9

42.3

39.4

53.4

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A)
De berekende contourkaarten m.b.t. verkeersgeluid geven aan dat t.h.v. de
eerstelijnsbebouwing langs de N50 (secundaire weg), de gedifferentieerde
referentiewaarde van 65 dB(A) (Lden) en 55 dB(A) (Lnight) worden overschreden.
Langsheen de Lichterveldestraat (N35 – lokale weg type I) ligt de Lden en Lnight
geluidsbelasting eveneens boven de gediff. refw. van 65dB(A) (Lden) en 55 dB(A) (Lnight).
Langsheen de Kasteeldreef worden de gediff. Refw. eerder gerespecteerd. Ook ter
hoogte van de referentiepunten gelegen aan de belangrijke verkeersaders worden de
gedifferentieerde richtwaarden voor bestaande lokale wegen overschreden. Langsheen
de kleinere lokale wegen (zone ten westen en ten noorden van het plangebied) worden
er geen Lden of Lnight niveaus van meer dan respectievelijk 65 en 55dB(A) berekend. Op
korte afstand van de N50, de N35 en de Kasteeldreef (zone direct ten oosten en ten
zuiden van het plangebied) kan er dus gesteld worden dat er reeds in de huidige situatie
sprake is van een slecht geluidsklimaat tgv de impact van het verkeer.
Uit de berekeningen m.b.t. het exploitatiegeluid t.h.v de referentiepunten blijkt een
specifieke geluidsbijdrage t.h.v. het woongebied langs de N50 en zuidelijke helft van de
Industrielaan van bij benadering 38-40 dB(A) overdag, 33tot 37 dB(A) ’s avonds en 28 tot
36 dB(A) ’s nachts.
Dit betekent dat volgens de referentiesituatie de
milieukwaliteitsnorm voor woongebieden op < 500m van industrie
/gemeenschapsvoorzieningen (50/45/45) in dit woongebied gerespecteerd worden. Ook
ter hoogte van het woongebied langs de Kasteeldreef worden de MKN gerespecteerd.
Ter hoogte van de individuele woningen gelegen in het agrarisch gebied rond het
plangebied worden de MKN eveneens gerespecteerd uitgezonderd t.h.v MP_1008 waar
de MKN voor de 3 periodes wordt overschreden en t.h.v MP_1009 waar de MKN voor de
avond- en nachtperiode wordt overschreden tgv de impact van AM power. (Opgelet: het
emissiegeluid van de referentiesituatie is – uitgezonderd AM power – gebaseerd op basis
van kengetallen omschreven in §3.3.5 en dus niet op effectieve geluidsemissiegegevens).
Tot slot toont het overdrachtsmodel dat het wegverkeersgeluid een belangrijke
geluidsbijdrage heeft zowel ten noorden, ten westen als ten zuiden van het plangebied.
Ook centraal in het plangebied is de geluidsbijdrage van het wegverkeer groter dan het
exploitatiegeluid. Ten noorden en ten oosten van AM power alsook op korte afstand van
Clarysse (MP 2007) is het eerder het exploitatiegeluid dat het geluidsklimaat bepaalt.
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Figuur 3-3: Referentiesituatie -- berekende geluidskaarten -- wegverkeer (Lden – links, Lnight –
rechts)

Figuur 3-4: Referentiesituatie -- berekende geluidskaarten -- exploitatie(Lday – links, Lnight –
rechts)
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Figuur 3-5: Referentiesituatie -- berekende geluidskaarten -- wegverkeer + exploitatie(Lday – links,
Lnight – rechts)

Effectbespreking en beoordeling
In voorliggend plan MER zijn er voor de verschillende zones al dan niet verschillende
varianten voorzien voor de reconversie. Voor de geplande emissie zal worden uitgegaan
van de worst case benadering zowel voor wegverkeer als voor exploitatie. Dit betekent
dat er voor wegverkeer zal worden uitgegaan van de bijkomende verkeersgeneratie ten
gevolge van het opvullen van de kleiput (aanlegfase), maximale bedrijvigheid met
bijhorende verkeersgeneratie en een lopende ontginning in het ontginningsgebied ten
zuiden van de Egemstraat. Voor het exploitatiegeluid zal er worden uitgegaan van een
maximale bedrijvigheid voor de zone van de voormalige steenbakkerij namelijk 8.5 ha
alsook een reconversie van de zone van de varkensstallen naar bedrijventerrein (1.3ha).
Daarnaast wordt 1 ha parking ten zuiden van de kleiputten alsook een secundaire parking
ten noorden van de kleiputten voorzien.
In wat volgt wordt dus voor de geplande “worst-case” situatie het effect nagegaan
binnen het studiegebied. Daarbij wordt dezelfde werkwijze gevolgd als voor de
referentiesituatie. Het effect van de geluidsemissie van de weg t.g.v. het planvoornemen,
zal bepaald worden m.b.v. de aangeleverde verkeersintensiteiten vanuit de discipline
mobiliteit.
Vermits er momenteel nog geen concrete plannen bestaan van welke bedrijven (in het
bijzonder welke geluidsbronnen/installaties) zich op het bedrijventerrein zullen vestigen,
zal het exploitatiegeluid opnieuw beschreven worden op basis van kengetallen
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afhankelijk van het type activiteit. Er zijn in de literatuur10 verschillende kentallen te
vinden. Omdat een te grote differentiëring van de kengetallen weinig zin heeft, worden
in onderstaande tabel een aantal kentallen opgelijst welke gekoppeld kunnen worden
aan activiteiten die ingevuld zouden kunnen worden door de geplande lokale
bedrijvigheid.
Tabel 3-12

kengetallen per type activiteit

Activiteit

Kengetal in dB(A)/m2

Minder intensieve opslag en distributie (TDL)

57 à 58

Waterbouwwerken, aannemers

55

Inrichtingen in een gebouw – lichte constructie

55

Inrichtingen in een gebouw – zware constructie

50

Stelplaats voor vrachtwagens

58

Daar het op vandaag onbekend is welk type bedrijvigheid er zou ondergebracht worden
in de reconversie zone, zal er worden uitgegaan van een worst-case benadering en dus
van activiteit type TDL met kengetallen 58 (dag), 53 (avond) en 48 (nacht) dB(A)/m².
Voor de parkingzones (1ha zuid en 40 plaatsen op de secundaire parking) werd het
geluidsvermogen bepaald uitgaande van de Parking Area noise Study. Voor de primaire
parking werd een geluidsvermogen van 94 dB(A) bepaald en voor de secundaire parking
83 dB(A). Deze geluidsvermogens zullen voor de avond- en nachtperiode verminderd
worden met respectievelijk 5 en 10 dB(A).
Belangrijk is echter wel te vermelden dat uiteindelijk het specifiek geluid van elk
individueel bedrijf aan de meest nabijgelegen woningen of op 200m van de
perceelsgrens van het bedrijf moet voldoen aan de bepalingen conform Vlarem II en dit
voor nieuwe inrichtingen en ook voor de toekomstige bestemming. Met andere
woorden, als beoordelingscriteria gaat de studie in de eerste plaats uit van het streven
naar het respecteren van milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht, zoals
beschreven in de milieuwetgeving Vlarem II. In het kader van het MER blijft het belangrijk
om de effecten te milderen indien enerzijds voldaan zou zijn aan de
richtwaarde/grenswaarde doch anderzijds het omgevingsgeluid significant zou
toenemen als gevolg van het planvoornemen. Daarnaast kan door een
bestemmingswijziging ook de richtwaarde/grenswaarde wijzigen zodat het effect nog
groter kan zijn. Het opleggen van een voorafgaandelijke geluidsstudie is bijgevolg steeds
een goede preventieve maatregel. Op basis van een geluidsmodel kan steeds vooraf
worden nagaan welke milderende maatregelen al dan niet nodig zullen zijn opdat de
impact van een nieuwe inrichting de geldende grenswaarde zal respecteren.

10

Kentallen industrie-website XS4all-rigolet, Schallemission von Betriebstypen und Flächenwidmung en milieuzonering Haven
van Gent en haven van Antwerpen
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Effectbepaling wegverkeer
In onderstaande tabel wordt de geplande impact van het wegverkeer weergegeven ter
hoogte van de referentiepunten. Tevens wordt het verschil tov de referentiesituatie
berekend. Voor de visualisatie van de wijziging ten opzichte van de referentiesituatie
wordt in de tabel volgende kleurencode gehanteerd:
Legende

groen

daling van het verkeersgeluid >1dB(A)

wit

daling/stijging  1 dB(A)
stijging van het verkeersgeluid >1dB(A)

oranje

Tabel 3-13

Geplande toestand – effectbepaling wegverkeer
Verkeerslawaai

Meetpunt

Verschil tov referentie

Lday

Leve

Lnight

Lden

Lday

Leve

Lnight

Lden

MP_1001

70.0

62.8

60.3

74.3

0.5

0.3

0.5

0.5

MP_1002

70.0

62.9

60.3

74.3

0.4

0.3

0.5

0.4

MP_1003

52.4

45.7

42.4

56.7

0.5

0.4

0.6

0.5

MP_1004

68.5

61.7

58.5

72.7

0.5

0.3

0.6

0.5

MP_1005

59.8

48.2

42.6

61.3

4.1

0.0

0.1

2.5

MP_1006

59.7

48.0

42.2

61.1

4.3

0.1

0.1

2.7

MP_1007

43.9

36.0

33.1

47.6

1.6

0.3

0.7

1.0

MP_1008

42.9

35.9

33.6

47.4

2.4

1.8

2.5

2.3

MP_1009

44.2

37.0

34.8

48.6

3.0

2.4

3.1

2.9

MP_1010

45.8

38.6

36.6

50.3

4.5

3.9

4.8

4.5

MP_1011

48.3

41.2

39.6

53.0

5.5

4.1

5.5

5.2

MP_1012

49.8

42.7

41.2

54.6

5.1

3.5

5.1

4.7

MP_1013

46.0

38.8

36.6

50.4

1.2

0.6

1.3

1.1

MP_1014

43.1

35.7

33.2

47.2

1.4

0.5

1.1

1.1

MP_2001

65.3

58.1

55.9

69.7

0.7

0.0

0.8

0.6

MP_2002

70.7

63.4

61.0

74.9

0.6

0.3

0.6

0.5

MP_2003

51.7

44.7

41.8

55.9

0.5

0.3

0.6

0.5

MP_2004

70.2

63.1

60.6

74.5

0.5

0.4

0.6

0.5

MP_2005

58.8

48.3

43.6

60.8

3.4

0.2

0.3

2.0

MP_2006

67.3

60.2

56.7

71.3

0.1

0.1

0.1

0.1

MP_2007

45.8

38.5

36.4

50.2

1.2

0.6

1.3

1.1

MP_2008

45.0

37.8

35.5

49.4

1.1

0.6

1.1

1.0

MP_2009

67.6

61.5

57.4

72.0

0.1

0.1

0.2

0.1

MP_2010

68.5

61.4

58.9

72.8

0.4

0.2

0.6

0.4

MP_2011

70.8

64.2

61.3

75.3

0.1

0.1

0.1

0.1

MP_2012

70.9

64.3

61.4

75.4

0.1

0.1

0.1

0.1

MP_2013

50.0

43.0

40.4

54.4

0.5

0.1

0.4

0.4

MP_2014

65.0

58.4

55.5

69.5

0.1

0.0

0.1

0.1

MP_2015

49.2

42.4

39.7

53.6

0.3

0.1

0.3

0.3

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A)
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Uit een vergelijking van de contourkaarten en bovenstaande resultaten met de gediff.
refw. voor wegverkeer blijkt een analoge onder- of overschrijding als bij de
referentiesituatie.
Ter hoogte van de referentiepunten MP_1005-MP_1014, MP_2005 en MP2007MP_2008, worden er toenames in de verkeersimpact tot 5.5dB(A) berekend ten gevolge
van de geplande toename in verkeersintensiteit op de Nieuw Egemseweg en de
Egemstraat. Ondanks deze toename blijven de gediff. refw. evenwel gerespecteerd ter
hoogte van deze punten.
De invloed van het voorliggende plan op het wegverkeer toont toenames tot 5.5 dB(A)
en dus een effect op basis van de tussenscore van verwaarloosbaar tot negatief. Op basis
van het beoordelingskader voor industrielawaai en dus bij een toetsing van de berekende
impact ten opzichte van de geldende gediff. Refw., dan blijkt louter voor de impact van
het verkeersgeluid een eindscore van -1. Ter hoogte van de referentiepunten waar er
een aanzienlijke toename wordt vastgesteld, blijven de gedif. refw. immers
gerespecteerd. Daar waar er een overschrijding bestond, is de toename beperkt tot
minder dan 1 dB. Op de punten MP_1003, MP_2003, MP_2013, MP_2014 is er voor de
verkeersimpact zelfs een eindscore ‘0’ van toepassing.

Figuur 3-6: Planvariant -- berekende geluidskaarten -- wegverkeer (Lden – links, Lnight – rechts)
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Effectbepaling exploitatiegeluid
In onderstaande tabel wordt de geplande impact van het exploitatiegeluid weergegeven
– berekend zoals omschreven in de methodologie uitgaande van kentallen voor de
herbestemmingszones, het gekende geluidsvermogen van AM power en een inschatting
van het geluid van het primaire en secundaire onthaal uitgaande van de parking area
noise study – ter hoogte van de referentiepunten. Tevens wordt het verschil tov de
referentiesituatie berekend. De rode waarden geven een overschrijding aan t.o.v. de
geldende milieukwaliteitsnormen. Ten gevolge van de reeds aanwezige industriezone
(Clarysse), zone voor openbare nutsvoorziening (AM power) en zone voor
ambachtsbedrijvigheid (Europort) kennen de beschouwde referentiepunten geen
wijziging in de toepasselijke richtwaarden als gevolg van de bestemmingswijzigingen.
Tabel 3-14

Geplande toestand – effectbepaling exploitatiegeluid
MKN
dag

MKN
avond

MKN
nacht

MP_1001

50

45

MP_1002

50

MP_1003

50

MP_1004
MP_1005

Meetpunt

Exploitatiegeluid

Verschil tov referentie

Lday

Leve

Lnight

Lday

Leve

Lnight

45

41.2

36.4

32.0

0.6

0.6

0.5

45

45

47.7

42.8

38.1

0.4

0.4

0.4

45

45

30.7

27.3

25.3

3.5

0.8

-0.9

50

45

45

28.9

25.6

23.7

3.9

1.5

-0.1

50

45

45

34.2

30.9

29.0

4.6

1.9

0.2

MP_1006

50

45

45

27.6

25.8

25.1

1.3

-0.2

-0.8

MP_1007

50

45

45

36.0

33.9

32.9

1.7

-0.2

-1.2

MP_1008

50

45

45

51.4

51.2

51.1

0.2

0.0

-0.1

MP_1009

50

45

45

49.9

48.6

48.1

2.0

0.7

0.2

MP_1010

50

45

45

47.8

43.6

40.4

10.9

7.0

4.0

MP_1011

50

45

45

51.0

46.4

42.5

11.9

9.4

6.4

MP_1012

50

45

45

50.7

45.9

41.5

11.4

11.2

11.0

MP_1013

50

45

45

42.6

37.9

33.9

5.5

5.0

4.2

MP_1014

50

45

45

43.9

41.0

39.5

4.3

1.5

0.0

MP_2001

50

45

40

38.9

34.0

29.2

0.2

0.2

0.2

MP_2002

50

45

45

46.4

41.4

36.5

0.1

0.1

0.1

MP_2003

50

45

45

43.8

39.9

37.2

4.4

2.9

1.4

MP_2004

50

45

45

33.3

28.4

23.9

0.6

0.5

0.5

MP_2005

50

45

45

32.3

28.7

26.4

5.0

2.4

0.4

MP_2006

50

45

45

33.6

29.8

27.2

4.5

3.0

1.5

MP_2007

50

45

45

44.5

39.7

35.3

0.9

0.8

0.8

MP_2008

50

45

45

39.5

35.1

31.5

2.9

2.6

1.9

MP_2009

50

45

40

29.9

25.1

20.5

0.6

0.8

0.9

MP_2010

50

45

40

31.4

26.7

22.6

1.0

1.0

0.9

MP_2011

50

45

45

41.0

36.1

31.4

0.4

0.4

0.4

MP_2012

50

45

40

38.0

33.2

28.9

0.8

0.7

0.6

MP_2013

50

45

45

41.4

36.5

32.0

0.8

0.7

0.7

MP_2014

45

40

35

34.6

30.1

26.2

3.0

2.7

1.9

MP_2015

45

40

35

38.0

33.4

29.3

1.4

1.5

1.4

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A)
Uit de berekende impact blijkt dat als gevolg van de herbestemming van de voormalige
steenbakkerij en de zone met de varkensstallen en de invulling als zone voor
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bedrijvigheid, er een toename in het exploitatiegeluid van meer dan 1 dB berekend wordt
verwacht ter hoogte van 17 van de 29 referentiepunten ten opzichte van de feitelijke
referentietoestand. De hoogste toenames worden verwacht ter hoogte van de
referentiepunten ten westen van het plangebied, ten zuiden van AM power alsook aan
de achterzijde van de woningen in het woongebied ten oosten van de reconversie zone.
De hoogst verwachte toename bedraagt 11.9 dB(A) gedurende de dagperiode ter hoogte
van MP_1011 en 11.0 dB(A) gedurende de nachtperiode ter hoogte van MP_1012.
In de referentiesituatie werden er enkel overschrijdingen van de MKN vastgesteld ter
hoogte van MP_1008 en MP_1009 als gevolg van de impact van AM power. Ten gevolge
van het toegenomen exploitatiegeluid van geplande bedrijvigheid in voorliggend
planMER, worden er tevens overschrijdingen verwacht van de MKN op MP_1011 en
MP_1012 voor de dag- en avondperiode en neemt de overschrijding van de MKN op
MP_1009 toe met 2.0 dB de dagperiode.

Figuur 3-7: Planvariant -- berekende geluidskaarten -- exploitatiegeluid (Lday – links, Lnight –
rechts)

Op basis van het beoordelingskader zouden we louter voor de impact van het
exploitatiegeluid een effectenscore van 0 tot -1 bekomen ter hoogte van het merendeel
van de punten met uitzondering van:


MP_1008 en MP_1009 waar een score van -1 van toepassing is voor de dagperiode
en -2 voor de avond- en nachtperiode ten gevolge van de bestaande
overschrijdingen tov de MKN komende van AM power;



de punten MP_1011 en MP_1012 waar een score van -3 van toepassing zou zijn
voor de dag- en avondperiode. Voor de nachtperiode blijft de MKN gerespecteerd
en is een score van -1 van toepassing.
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Ter hoogte van een aantal punten wordt er voor de nachtperiode een lichte daling in het
exploitatiegeluid berekend. Dit is het effect van een vermindering van berekende
reflectie door het verwijderen van de gebouwen van de voormalige steenbakkerij uit het
model.
Globaal effect
Het globale effect op het geluidsklimaat wordt enerzijds bepaald door de wijziging van
de verkeersstromen op de ontsluitingswegen en dus door het resulterende
verkeersgeluid, en anderzijds door het effect van de activiteiten op het plangebied. Door
sommatie van deze geluidsniveaus en vergelijking met de referentiesituatie, kan de
wijziging van de geluidsniveaus op de reeds eerder beschouwde punten en dus de
wijziging van het geluidsklimaat in het algemeen in beeld gebracht worden.
Onderstaande tabel vat de totale geluidsniveaus samen voor de beschouwde worst-case
situatie van het wegverkeer en het exploitatiegeluid. Als we deze geluidsniveaus
vergelijken met die voor de referentiesituatie 2020, dan bekomen we de onderstaande
kwantitatieve wijzigingen van het geluidsklimaat op de verschillende evaluatiepunten.
Voor de visualisatie van de wijziging van het geluidsniveau ten opzichte van de
referentiesituatie 2020 en de omzetting van de wijzigingen naar effectscores volgens het
richtlijnenboek discipline geluid en trillingen wordt volgende kleurencode gehanteerd:
Wijziging van het geluidsniveau tov
referentiesituatie 2020 ΔLAX,T
ΔLAX,T>+6

Legende
rood

Effectscores
-3

donker oranje

+3<ΔLAX,T≤+6

-2

licht oranje

+1<ΔLAX,T≤+3

-1

wit

-1≤ΔLAX,T≤+1

0

zeer licht groen

-3≤ΔLAX,T<-1

+1

licht groen

-6≤ΔLAX,T<-3

+2

ΔLAX,T<-6

+3

donker groen

Tabel 3-15

Geplande toestand – globaal effect
MKN
dag

MKN
avond

MKN
nacht

MP_1001

50

45

MP_1002

50

45

MP_1003

50

MP_1004
MP_1005

Meetpunt

Cumulatieve impact

Verschil tov referentie

Lday

Leve

Lnight

Lday

Leve

Lnight

45

70.0

62.8

60.3

0.5

0.3

0.5

45

70.0

62.9

60.3

0.4

0.3

0.5

45

45

52.4

45.8

42.5

0.5

0.4

0.6

50

45

45

68.5

61.7

58.5

0.5

0.3

0.6

50

45

45

59.8

48.3

42.8

4.1

0.0

0.1

MP_1006

50

45

45

59.7

48.0

42.3

4.3

0.1

0.1

MP_1007

50

45

45

44.6

38.1

36.0

1.6

0.1

-0.3

MP_1008

50

45

45

52.0

51.3

51.2

0.4

0.0

-0.1

MP_1009

50

45

45

50.9

48.9

48.3

2.2

0.8

0.3

MP_1010

50

45

45

49.9

44.8

41.9

7.3

6.0

4.2

MP_1011

50

45

45

52.9

47.5

44.3

8.5

7.5

6.1

MP_1012

50

45

45

53.3

47.6

44.4

7.5

7.1

7.2

MP_1013

50

45

45

47.6

41.4

38.5

2.2

2.1

2.1

MP_1014

50

45

45

46.5

42.1

40.4

2.7

1.3

0.2
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Cumulatieve impact

Verschil tov referentie

MKN
dag

MKN
avond

MKN
nacht

Lday

Leve

Lnight

Lday

Leve

Lnight

MP_2001

50

45

40

65.3

58.1

55.9

0.7

0.0

0.8

MP_2002

50

45

45

70.7

63.4

61.0

0.6

0.3

0.6

MP_2003

50

45

45

52.4

45.9

43.1

0.9

0.8

0.8

MP_2004

50

45

45

70.2

63.1

60.6

0.5

0.4

0.6

MP_2005

50

45

45

58.8

48.3

43.7

3.4

0.2

0.3

MP_2006

50

45

45

67.3

60.2

56.7

0.1

0.1

0.1

MP_2007

50

45

45

48.2

42.2

38.9

1.1

0.7

1.1

MP_2008

50

45

45

46.1

39.7

37.0

1.4

1.2

1.3

MP_2009

50

45

40

67.6

61.5

57.4

0.1

0.1

0.2

MP_2010

50

45

40

68.5

61.4

58.9

0.4

0.2

0.6

MP_2011

50

45

45

70.8

64.2

61.3

0.1

0.1

0.1

MP_2012

50

45

40

70.9

64.3

61.4

0.1

0.1

0.1

MP_2013

50

45

45

50.6

43.9

41.0

0.5

0.2

0.4

MP_2014

45

40

35

65.0

58.4

55.5

0.1

0.0

0.1

MP_2015

45

40

35

49.5

42.9

40.1

0.4

0.2

0.4

Meetpunt

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A)
De resulterende geluidscontouren die het globale effect op het geluidsklimaat
weergeven, zijn opgenomen in Figuur 3-8. De geluidscontourkaarten in Figuur 3-9 geven
het verschil weer van de globale geluidsniveaus, zijnde verkeersgeluid en
exploitatiegeluid, voor de geplande situatie ten opzichte van de globale geluidsniveaus
voor de referentiesituatie. Deze kaarten geven een duidelijk beeld van de te verwachten
effecten t.g.v. het plan.
Ter hoogte van de punten MP_1005, MP_1006 en MP_2005 kent voorliggend plan een
tussenscore van -2 voor de dagperiode als gevolg van de geplande toename in het zwaar
verkeer op de Nieuw Egemseweg. Ter hoogte van de punten MP_1011 en MP_1012 kent
het voorliggend plan een effectscore van -3 voor de 3 beoordelingsperioden en ter
hoogte van MP_1010 -3 voor de dagperiode en -2 voor de avond- en nachtperiode als
gevolg van het toegenomen exploitatiegeluid.
In onderstaande tabel wordt per punt en voor de 3 beoordelingsperiodes de tussenscore
weergegeven. Tevens wordt de eindscore bepaald door het globale effect te vergelijken
met de geldende milieukwaliteitsnorm. Daar waar de toename tgv het plan beperkt is
(effectscore “0”) en wordt bij een overschrijding van de MKN een eindscore van “-1”
toegepast tenzij indien de overschrijding het gevolg is van het beperkte planeffect. In dat
geval wordt score “-2” toegekend.
Tabel 3-16

Geplande toestand – eindscore globaal effect
MKN
dag

MKN
avond

MKN
nacht

MP_1001

50

45

MP_1002

50

MP_1003
MP_1004

Meetpunt

Effectscore

Eindscore

Lday

Leve

Lnight

Lday

Leve

Lnight

45

0

0

0

-1

-1

-1

45

45

0

0

0

-1

-1

-1

50

45

45

0

0

0

-1

-1

0

50

45

45

0

0

0

-1

-1

-1

MP_1005

45

40

35

-2

0

0

-3

-1

-1

MP_1006

50

45

45

-2

0

0

-3

-1

0
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Effectscore

Eindscore

MKN
dag

MKN
avond

MKN
nacht

Lday

Leve

Lnight

Lday

MP_1007

50

45

45

-1

0

0

-1

0

0

MP_1008

50

45

45

0

0

0

-1

-1

-1

MP_1009

50

45

45

-1

0

0

-3

-1

-1

MP_1010

50

45

45

-3

-2

-2

-1

-1

-1

MP_1011

50

45

45

-3

-3

-3

-3

-3

-1

MP_1012

50

45

45

-3

-3

-3

-3

-3

-1

MP_1013

50

45

45

-1

-1

-1

-1

-1

-1

MP_1014

50

45

45

-1

-1

0

-1

-1

0

MP_2001

45

40

35

0

0

0

-1

-1

-1

MP_2002

50

45

45

0

0

0

-1

-1

-1

MP_2003

50

45

45

0

0

0

-1

-1

0

MP_2004

50

45

45

0

0

0

-1

-1

-1

MP_2005

50

45

45

-2

0

0

-3

-1

0

MP_2006

50

45

45

0

0

0

-1

-1

-1

MP_2007

50

45

45

-1

0

-1

-1

0

-1

MP_2008

50

45

45

-1

-1

-1

-1

-1

-1

MP_2009

45

40

35

0

0

0

-1

-1

-1

MP_2010

45

40

35

0

0

0

-1

-1

-1

MP_2011

50

45

45

0

0

0

-1

-1

-1

MP_2012

50

45

40

0

0

0

-1

-1

-1

MP_2013

50

45

45

0

0

0

-1

0

0

MP_2014

45

40

35

0

0

0

-1

-1

-1

MP_2015

45

40

35

0

0

0

-1

-1

-1

Meetpunt

Leve

Lnight

Uit de tabel blijkt dat er op de punten MP_1005, MP_1006 en MP_2005 een zeer
significant negatief effect te verwachten is van het planvoornemen gedurende de
dagperiode tgv de verkeerstoename (zwaar verkeer).
Ter hoogte van MP_1009 gedurende de dagperiode en MP_1011 en MP_1012
gedurende de dag- en avondperiode wordt eveneens een zeer significant negatief effect
verwacht ten gevolge van het toegenomen exploitatiegeluid van planvoornemen.
Op de overige punten en voor andere perioden is het effect verwaarloosbaar tot matig
significant negatief als gevolg van het reeds bestaande “slechte” geluidsklimaat
waardoor de MKN reeds overschreden worden.
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Figuur 3-8: Globale impact -- berekende geluidskaarten -- wegverkeer + exploitatie(Lday – links,
Lnight – rechts)

Figuur 3-9: Globale effect -- berekende verschilkaarten -- wegverkeer + exploitatie (Lday – links,
Lnight – rechts)
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Beoordeling ten aanzien van de juridische toestand
Volgens het BPA is een deel van plangebied bestemd als ontginningsgebied. Daar de
aanwezige klei op de site te mager is om nog te gebruiken, werd de ontginning van deze
gebieden niet uitgevoerd.
Bij ontginning van deze gebieden zou dit een toename betekenen in de verkeersbijdrage
van het zwaar verkeer. In de berekende planvariant werd voor wegverkeer reeds
rekening gehouden met het zwaar verkeer in geval van ontginning. Voor de ontginning
werd in mobiliteit uitgegaan van 50 vrachtwagens per dag. Voor de Egemstraat zijn er
voor de feitelijke toestand 33 vrachtwagens en voor de geplande toestand 204
vrachtwagens waarvan 50 vrachtwagens voor ontginning. Ten opzichte van de feitelijke
referentiesituatie zou dit dus een verzesvoudiging in vrachtverkeer betekenen. Ten
opzichte van de juridische toestand ( 33 + 50 incl ontginning) betekent het planeffect
eerder een verdubbeling in vrachtverkeer. Bij een evaluatie van het plan effect ten
opzichte van de juridische toestand, betekent dit dus dat de toename in zwaar verkeer
ten gevolge van het plan beduidend minder groot zou zijn ten opzichte van de juridische
toestand (ontginning) dan ten opzichte van de feitelijke toestand (geen ontginning) .
Voor de N50 - waar reeds een hoge verkeersintensiteit voor zwaar verkeer geldt - is het
planeffect vergelijkbaar ongeacht een eventuele reeds aanwezige ontginning.
De ontginningsactiviteiten zouden tevens een toename betekenen in het reeds
aanwezige exploitatiegeluid . De in de projectMER (MG-MER | 04006237) berekende
specifieke impact ter hoogte van woningen in de Pompoenstraat bedraagt 47-68 dB(A)
zonder maatregelen en 45-49 dB(A) incl milderende maatregelen. Ten gevolge van de
ontginning zou langsheen de Pompoenstraat een toename van 3 tot 5 dB(A) in het totale
omgevingsgeluid verwacht worden. Dit betekent dat de toename in het omgevingslawaai
ten gevolge van de reconversie ter hoogte van de meest kritische woningen langsheen
de Pompoenstraat nog 3-5 dB(A) zou zijn waar het effect van de planvariant ten opzichte
van de feitelijke toestand een toename van 7.5 dB(A) verwacht. Het planeffect zou dan
bijgevolg minder groot zijn dan bij een evaluatie ten opzichte van de feitelijke toestand.
Een beoordeling volgens de feitelijke toestand geeft bijgevolg een meer kritische
beoordeling dan een beoordeling volgens de juridische toestand.

Conclusie en maatregelen
Planvariant
Uit de effectbepaling blijkt dat het planvoornemen ter hoogte van 22 van de 28
beschouwde referentiepunten een verwaarloosbaar effect (score=0) tot matig significant
negatief (eindscore = -1) kent voor de 3 beoordelingsperioden.
Voor MP_1009 gedurende de dagperiode en voor MP_1011 en MP_1012 gedurende de
dag- en avondperiode kent het planvoornemen een zeer significant negatief effect ten
gevolge van de toename in het exploitatiegeluid. Er dient hier evenwel te worden
opgemerkt dat er voor de berekening van het exploitatiegeluid werd gewerkt met
kentallen (zonder een concrete ligging van geluidsbronnen) en dat er – als gevolg van
deze methodologie – geen gebouwen op de reconversiezones voor bedrijvigheid werden
voorzien. Dit betekent dat er in het model geen enkele afscherming wordt beschouwd
tussen de reconversie zone en deze referentiepunten (zijnde woningen langsheen de
Pompoenstraat) en dus veelal een overschatting van de werkelijkheid inhoudt.
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Bovendien moet uiteindelijk het specifiek geluid van elk individueel bedrijf aan de meest
nabijgelegen woningen of op 200m van de perceelsgrens van het bedrijf te voldoen aan
de bepalingen conform Vlarem II en dit voor nieuwe inrichtingen. In de huidige
methodologie wordt uitgegaan van kengetallen of dus een Lw/m² voor de volledige
reconversiezone waarbij er geen rekening werd gehouden met de limietwaarden van
toepassing voor een individueel bedrijf ter hoogte van de Vlarem II evaluatiepunten.
Volgende tabel geeft de specifieke impact van de geplande exploitatie weer ter hoogte
van de punten MP_1009, MP_1011 en MP_1012.
Tabel 3-17

Geplande toestand – globaal effect

MKN
dag

MKN
avond

MKN
nacht

MP_1009

50

45

MP_1011

50

MP_1012

50

Meetpunt

Cumulatieve impact
referentiesituatie

Specifiek impact geplande
exploitatie

Lday

Leve

Lnight

Lday

Leve

Lnight

45

48.7

48.1

48.0

45.6

40.3

34.6

45

45

44.3

40.1

38.2

50.7

45.9

41.4

45

45

45.8

40.5

37.2

50.4

45.6

41.1

Uitgaande van de berekende referentiesituatie als oorspronkelijk omgevingsgeluid en
rekening houdend met de voorwaarden in Vlarem II ter bepaling van de limietwaarden
voor nieuwe inrichtingen, bedraagt de limietwaarde ter hoogte van MP_1011 en
MP_1012 55/40/40 dB(A) (D/A/N). Dit betekent dat het specifiek geluid van de geplande
exploitatie – uitgaande van het kengetal 58/53/48 (D/A/N) de toegelaten limietwaarde
overschrijdt. De werkelijk toegelaten emissie van nieuwe inrichtingen dient bijgevolg ca.
6 dB(A) voor de dag- en avondperiode en ca. 1.5 dB(A) voor de nachtperiode minder te
bedragen dan de aangenomen kengetallen. Het opleggen van een voorafgaandelijke
geluidsstudie is bijgevolg een noodzakelijke milderende maatregel. Op basis van een
geluidsmodel kan steeds worden nagaan welke het werkelijk maximale toegelaten
bronvermogen is van een specifieke inrichting – rekening houdend met de
afscherming/reflectie van aanwezige gebouwen op de reconversiezone en welke
geluidsreducerende maatregelen al dan niet nodig zullen zijn opdat de impact van deze
nieuwe inrichting de geldende grenswaarde zal respecteren.
Ter hoogte van MP_1005, MP_1006 en MP_2005 kent het planvoornemen een zeer
significant negatief effect gedurende de dagperiode tgv de verkeerstoename (zwaar
verkeer) voor het opvullen van de kleiputten. Teneinde het planeffect terug te brengen
tot een score "-1" dient de toename in het omgevingsgeluid te worden beperkt tot 1dB.
Bij een beperking van het aantal vrachtwagens tot ca. 12 vrachtwagens voor de gehele
dagperiode of dus ca. 1 vrachtwagen per uur, zou de geluidsemissie van de Nieuw
Egemse weg met slechts ca. 1dB toenemen. Een milderende maatregel zou kunnen zijn
om het aantal vrachtwagens langs de noordzijde te beperkten tot 1 vrachtwagen per uur
en de overige vrachtwagens langs de Egemstraat te ontsluiten. Hierdoor zou de toename
in vrachtverkeer op de Egemstraat toenemen met 40% ten opzichte van wat beschouwd
werd in de planvariant wat een toename van de geluidsemissie van de Egemstraat zou
betekenen van 0.7 dB(A) voor de dagperiode.
Een snelheidsbeperking van 70 km/h naar 50 km/h zou eveneens een bijkomende
reductie realiseren waardoor het planeffect voor de Nieuw Egemse weg verwaarloosbaar
wordt en de toename op de Egemstraat door het bijkomende vrachtverkeer (komende
van de Nieuw Egemse weg) zou worden geneutraliseerd.
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Invloed exploitatiegeluid in groenzone noord
De geplande reconversie zone naar bedrijvigheid is direct ten zuiden van de geplande
groenzone gelegen. De milieukwaliteitsnormen voor landelijke gebieden en gebieden
voor verblijfsrecreatie (gebied 1) bedragen 40/35/30 dB(A) (D/A/N). De geplande
groenzone is evenwel geheel gelegen op minder dan 500m van een industriegebied ten
oosten van het plangebied zodat de geplande groenzone gelegen is in een gebied 2 zodat
de hier geldende MKN 50/45/45 dB(A) (D/A/N) bedragen.
Onderstaande figuur geeft de ligging van de groenzone weer alsook de berekende 40 en
50 dB(A) Lday – contour en de 35 en 45 dB(A) Levening-contour van het exploitatiegeluid
weer.
Uit de berekende contouren van het exploitatiegeluid – uitgaande van de methodologie
met kengetallen en bijgevolg in afwezigheid van interne afscherming in de
reconversiezone voor bedrijvigheid – blijkt dat de contour van 50 dB(A) Lday in het meest
zuidelijke deel van de geplande groenzone tot ca. 60m in deze groenzone reikt. De 45
dB(A) Leve-contour reikt tot 75m in de zone bestemd voor groengebied en zachte
recreatie. Een zone van 60-75m - waarbinnen er geen luidruchtige activiteiten zijn
toegelaten - tussen de geplande groenzone en de geplande bedrijvigheid ten
zuiden/zuidwesten van de groenzone is bijgevolg noodzakelijk wil het exploitatiegeluid
de MKN geldend voor de dag- en avondperiode voor een gebied 2 niet overschrijden.
Binnen deze zone zou de milieuzonering zich dienen te richten op geluidsarme
bedrijvigheid (zoals kantoren).

Figuur 3-10: Geplande impact exploitatie in groenzone (Lday – links, Leve – rechts)

Er dient hier te worden opgemerkt dat voor de berekeningen werd uitgegaan van het
DHMVLII (Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II) en er geen correctie werd toegebracht
aan het terreinmodel in functie van de geplande opvulling. De berekeningen voor de
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geluidskaarten werden uitgevoerd op een hoogte van 4m relatief ten opzichte van het
terrein. Bij ophogingen van het terrein na gedeeltelijke opvullen van de put, zullen de
beschouwde gridpunten in de huidige putten “hoger” liggen wat een invloed kan hebben
op de berekende impact van het exploitatiegeluid op deze punten. De zone waar de Lday50 dB(A) en Leve-45 dB(A) een invloed heeft is evenwel een zone die op vandaag niet
sterk verdiept ligt en waar de terreinswijzigingen tgv het opvullen van de punt minder
ingrijpend zullen zijn zodat de ligging van deze contouren niet verwacht wordt sterk te
wijzigen.
Invloed exploitatiegeluid woongebied oost
Ten oosten van de reconversiezone bevindt zich een woongebied. Uit de bovenstaande
figuren blijkt dat de woonzone ten oosten van het reconversiegebied, zijnde een
woonzone op minder dan 500m van een industriezone met MKN 50/45/45 (gebied 2),
buiten de invloedssfeer van de 50/45 Lday/Leve contour ligt. Dit is tevens het geval voor
de situatie tijdens de nachtperiode. De geldende MKN voor dit woongebied worden
bijgevolg gerespecteerd zelfs bij maximale reconversie naar lokale bedrijvigheid.

Figuur 3-11: Geplande impact exploitatie woonzone ten oosten van reconversiezone (Lnight)

Alternatieven:
1)

Planologische wijziging zone Clarysse

Vanuit Clarysse kwam de vraag om de zone voor bedrijvigheid te optimaliseren door
middel van een planologische ruil. Daar evaluatiepunten op minder dan 500m
gelegen van een industriegebied (gebied 2) of op minder dan 500m van een KMO
zone (gebied 3) aan minder strenge richtwaarden dienen te voldoen, kan een
wijziging van het industriegebied waarin Clarysse gelegen is, een invloed hebben op
de geldende limietwaarden.
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Op onderstaande figuur wordt de afbakeningslijn weergegeven van:
o

de 500m zone rondom industriegebieden en/of gebieden van openbaar nut
binnen het studiegebied – referentiesituatie (groene lijn)

o

de 500m zone rondom industriegebieden en/of gebieden van openbaar nut
rekening houdend met de planologische wijziging voor de zone Clarysse
(blauwe lijn).

Hieruit blijkt dat door de aanwezigheid van AM power (gebied op openbare
nutsvoorzieningen) alsook de aanwezigheid van het industriegebied ten oosten van het
plangebied en het overlappen van de individuele 500m rond elk van deze gebieden, dat
de planologische ruil geen invloed zou hebben op de zone waarbinnen er minder strenge
richtwaarden van toepassing zijn.

Figuur 3-12: 500m zone rond industrie en/of gebieden voor openbare nutsvoorzieningen

2)

Alternatief reconversie voormalige steenbakkerij

In de planvariant is er uitgegaan van een bedrijvigheid van 8.5 ha + 1ha parking.
Daarnaast houdt het plan rekeningen met mogelijke varianten welke met name
minder bedrijvigheid inhouden. Daar een reductie in de oppervlakte voorzien voor
bedrijvigheid tevens een reductie in de geluidsemissie betekent, zal minder
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bedrijvigheid een
exploitatieimpact
3)

verwaarloosbaar

tot

gunstig

effect

hebben

op

de

Uitdoven AM power

Onderstaande tabel geeft de specifieke impact van AM power alsook het
procentueel aandeel op de cumulatieve impact van de planvariant zoals beschouwd
in § 3.4. Hieruit blijkt dat het uitdoven van AM power ter hoogte van de punten
MP_1008, MP_1009 en MP_1014 een significante reductie (>3dB) in het
omgevingslawaai zou realiseren. Ter hoogte van MP_1007 voor de avond- en
nachtperiode en MP_1010 en MP_1011 voor de nachtperiode, zouden reducties van
1-2 dB(A) worden gehaald bij het stopzetten van de activiteiten van AM power.
Hierbij werd geen rekening gehouden met de verkeersreductie bij het uitdoven van
AM power daar de verkeersgeneratie van AM power niet relevant is ten opzichte
van de bijkomende verkeersgeneratie op de Egemstraat bij maximale bedrijvigheid
volgens de beschouwde planvariant.
Tabel 3-18

Bijdrage AM power tot totale omgevinglawaai
Cumulatieve impact

Procentuele
bijdrage

AM power

Meetpunt
Lday

Leve

Lnight

Lsp

Lday

Leve

Lnight

MP_1001

70.0

62.8

60.3

24.5

0.0%

0.0%

0.0%

MP_1002

70.0

62.9

60.3

27.6

0.0%

0.0%

0.1%

MP_1003

52.4

45.8

42.5

23.9

0.1%

0.7%

1.4%

MP_1004

68.5

61.7

58.5

22.4

0.0%

0.0%

0.0%

MP_1005

59.8

48.3

42.8

27.7

0.1%

0.9%

3.1%

MP_1006

59.7

48.0

42.3

24.7

0.0%

0.5%

1.7%

MP_1007

44.6

38.1

36.0

32.4

6.1%

27.0%

43.5%

MP_1008

52.0

51.3

51.2

51.1

81.8%

94.9%

98.3%

MP_1009

50.9

48.9

48.3

47.8

48.6%

77.8%

89.2%

MP_1010

49.9

44.8

41.9

37.4

5.6%

18.2%

35.4%

MP_1011

52.9

47.5

44.3

37.4

2.8%

9.7%

20.4%

MP_1012

53.3

47.6

44.4

34.3

1.3%

4.7%

9.9%

MP_1013

47.6

41.4

38.5

28.4

1.2%

5.0%

9.8%

MP_1014

46.5

42.1

40.4

38.5

15.7%

43.4%

64.3%

MP_2001

65.3

58.1

55.9

17.9

0.0%

0.0%

0.0%

MP_2002

70.7

63.4

61.0

20.9

0.0%

0.0%

0.0%

MP_2003

52.4

45.9

43.1

35.0

1.8%

8.0%

15.5%

MP_2004

70.2

63.1

60.6

15.7

0.0%

0.0%

0.0%

MP_2005

58.8

48.3

43.7

24.7

0.0%

0.4%

1.3%

MP_2006

67.3

60.2

56.7

25.1

0.0%

0.0%

0.1%

MP_2007

48.2

42.2

38.9

28.1

1.0%

3.9%

8.3%

MP_2008

46.1

39.7

37.0

27.4

1.4%

5.9%

11.1%

MP_2009

67.6

61.5

57.4

12.1

0.0%

0.0%

0.0%

MP_2010

68.5

61.4

58.9

17.0

0.0%

0.0%

0.0%

MP_2011

70.8

64.2

61.3

21.4

0.0%

0.0%

0.0%

MP_2012

70.9

64.3

61.4

22.3

0.0%

0.0%

0.0%

MP_2013

50.6

43.9

41.0

24.2

0.2%

1.1%

2.1%

55.5

21.5

0.0%

0.0%

0.0%

MP_2014

65.0

58.4
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Cumulatieve impact

Procentuele
bijdrage

AM power

Meetpunt
MP_2015

Lday

Leve

Lnight

Lsp

Lday

Leve

Lnight

49.5

42.9

40.1

23.8

0.3%

1.2%

2.4%

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A)
Bij het uitdoven van AM power zou de bestaande zone voor openbare nutsvoorziening
overgaan in de nabestemming open ruimte.
Als gevolg hiervan zouden de punten MP_1007, MP_1009, MP_1010, MP_1011 en
MP_1014 niet langer in een gebied 2 (<500m van gebied voor openbare nutsvoorziening)
doch in een gebied 3 (<500m van KMO zone) komen te liggen. MP_1006 komt dan in
agrarische gebied te liggen.
Op onderstaande figuur stelt de rode lijn de zone voor gebied 2 volgens de planvariant
voor, de blauwe lijn de zone voor gebied 2 bij nabestemming open ruimte voor percelen
AM power. De roze zone is de bufferzone van 500m rond de aanwezige KMO zones in
het plangebied.
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Figuur 3-13: Effect verdwijnen zone openbare nutsvoorziening

In onderstaande tabel wordt de cumulatieve impact zonder AM power weergeven voor
die punten waar de richtwaarde zou wijzigen in geval van het planalternatief voor AM
power alsook die punten waar het uitdoven van AM-power een significante impact zou
hebben.
Tabel 3-19

Meetpunt

Effect uitdoven AM power
MKN
dag

MKN
avond

MKN
nacht

Cumulatieve impact
zonder AM power
Lday

Leve

Lnight

MP_1006

45

40

35

59.7

48.0

42.2

MP_1007

50

45

40

44.3

36.7

33.5

MP_1008

50

45

45

44.6

38.4

33.6

MP_1009

50

45

40

48.0

42.4

38.7

MP_1010

50

45

40

49.7

43.9

40.0

MP_1011

50

45

40

52.7

47.1

43.3

MP_1014

50

45

40

45.8

39.6

35.9

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A)
Ter hoogte van MP_1006 en MP_1011 zou ten gevolge van de bestemmingswijziging een
overschrijding optreden van de MKN voor de nachtperiode. Dit betekent dat het
planvoornemen mbt de reconversie van de voormalige steenbakkerij op dit punt
eveneens een zeer significant negatief effect zou hebben tijdens de nachtperiode op
MP_1011.
Ter hoogte van MP_1008 en MP_1009 zou het uitdoven van AM power ervoor zorgen
dat de MKN gedurende de 3 evaluatieperiodes gerespecteerd wordt.
Voor MP_1007, MP_1010 en MP_1014 blijft het effect van het planvoornemen
ongewijzigd.
4)

Alternatieve opvulhoogte

Teneinde het effect van alternatieve opvulhoogtes te bepalen, werd een verticale
geluidskaart berekend van de gezamenlijke impact wegverkeer en exploitatiegeluid.
Deze kaarten werd berekend op 2 snijlijnen doorheen de groenzone:
-

Een snijlijn parallel met de N50, centraal doorheen de groenzone (blauwe lijn – N/Z)
Een snijlijn dwars op de N50, centraal doorheen AM Power (groene lijn – O/W)
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Deze vertikale geluidskaarten geven de evolutie van het geluid met toenemende hoogte
in de bestaande put en worden in volgende figuren weergegeven.

Figuur 3-14: Globale impact -- berekende vertikale geluidskaarten -- Oost-West snede in put -wegverkeer + exploitatie (Lday – boven, Leve – onder)

Figuur 3-15: Globale impact -- berekende vertikale geluidskaarten -- Noord-Zuid snede in put -wegverkeer + exploitatie (Lday – boven, Leve – onder)
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Uitgaande van deze kaarten en de vergelijking met de geldende milieukwaliteitsnorm
voor een gebied 2 50/45/45 dB(A) (D/A/N) blijkt dat de MKN voor de dagperiode op O/W
snijlijn pas overschreden worden vanaf een hoogte van 45m (Habs) en de MKN voor de
avondperiode vanaf 44m (Habs).
Voor de N/Z snijlijn wordt de MKN voor de dagperiode pas overschreden vanaf 46m
(Habs) voor de dagperiode en de MKN voor de avondperiode vanaf 49m (Habs).
De geplande opvulhoogte is evenwel 25m taw zodat er op deze opvulhoogte geen
overschrijdingen verwacht worden. Vanuit de discipline geluid, kan deze opvulhoogte
dus nog toenemen tot 44m (Habs) alvorens de MKN ter hoogte van de beschouwde
snijlijnen zouden overschreden worden in de geplande groenzone.
5)

Beperkte plancontour fase 1

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 uit bovenstaand punt 1 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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Discipline lucht
Afbakening van het studiegebied
Voor de discipline lucht wordt het studiegebied afgebakend tot het gebied waar de
emissies een impact hebben op de concentraties van de omgevingslucht.
Het studiegebied bevat minstens het plangebied. De wegsegmenten van de belangrijkste
wegen van en naar het plangebied worden mee opgenomen in het studiegebied. De
afbakening van het studiegebied verkeersemissies is dientengevolge dezelfde als voor
het aspect mens – mobiliteit (zie §2.1). Daarnaast zijn de emissies t.g.v. industriële
activiteiten en gebouwenverwarming tevens van belang voor de afbakening van het
studiegebied.

Juridische en beleidsmatige context
Voor een bespreking van de juridische en beleidsmatige context wordt verwezen naar §
1.3.2 in de methodologie per discipline, als bijlage van de startnota/scopingsnota.

Methodologie
Methodologie beschrijving referentiesituatie
In eerste instantie wordt de plaatselijke luchtkwaliteit in het studiegebied beschreven
voor de relevant geachte componenten. Voor het plan-MER zullen vooral de
verkeersemissies van belang zijn.
Om de lokale effecten op lucht van het verkeer in te schatten zal voor de
referentietoestand gebruik worden gemaakt van het luchtmodel CAR-Vlaanderen 3.0.
Met behulp van dit model kunnen de immissieniveaus berekend worden (zie methodiek
effectvoorspelling en –beoordeling - §4.3.2). Hierbij zal als referentiejaar 2020
gehanteerd worden (zie §4.3.2). De benodigde verkeersintensiteiten worden
aangeleverd vanuit de discipline mens-mobiliteit.
Naar huidige luchtkwaliteit zijn, naast het verkeer, ook de mogelijke geuraspecten
afkomstig van de vergistingsinstallatie van plantaardig biologisch afval van AM-power11
en van een varkenshouderij, relevant. Teneinde de milieuvoorwaarden te kennen
waarmee deze bedrijven rekening dienen te houden inzake het vermijden van
geurhinder, zullen de milieuvergunningen van deze bedrijven opgevraagd worden.
Mogelijke geuremissies zullen kwalitatief besproken worden. Voor de varkenshouderij
zal ook nagegaan worden welke de huidige toelatingen zijn inzake uitstoot van
ammoniakemissies. Aangezien het plangebied zich op ruime afstand van Natura 2000
gebied bevindt is er redelijkerwijze geen flankerend PAS 12-beleid voor het betrokken
landbouwbedrijf van kracht.

11

Vergund voor verwerking van 180.000 ton op jaarbasis. De output van dit bedrijf is naast elektriciteit ook
meststoffen.
12
PAS = Programmatorische Aanpak Stikstofdepositie. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-programma)
heeft als algemeen doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door
planmatig en zonder de continuïteit van de vergunningsverlening of het level playing field voor bedrijven en
sectoren in het gedrang te brengen, de uitstoot van stikstof terug te dringen zodanig dat het niveau van de
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Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling
Bij de discipline lucht zijn er ten gevolge van het planvoornemen twee aspecten
voornamelijk van belang : verkeersemissies en emissies t.g.v. exploitatie van activiteiten
(voornamelijk potentiële geurhinder – zie ook reeds bestaande toestand).
Verkeersemissies
Rekening houdend met de prognoses inzake wijziging verkeerstrafiek op de wegen en de
verkeersafwikkeling ten gevolge de planrealisatie, wordt de toekomstige situatie inzake
verkeersemissies en de bijdrage ten gevolge van het plan kwantitatief ingeschat. De
effecten van het door het plan gegenereerde verkeer t.h.v. de ontsluitingswegen worden
ingeschat m.b.v. CAR Vlaanderen 3.0. CAR zal fungeren als een worst-case proxy voor
IFDM-traffic, waardoor het gebruik van één luchtmodel volstaat.
De benodigde verkeersintensiteiten worden aangeleverd vanuit de discipline mensmobiliteit. De inputparameters van het model zullen in bijlage toegevoegd worden.
Bij CAR Vlaanderen worden etmaalwaarden in het model ingegeven. Indien de
etmaalwaarden niet vanuit de discipline mobiliteit gekend zijn worden piekintensiteiten
omgerekend naar etmaalwaarden. Wanneer gegevens over zwaar/licht verkeer niet
gespecificeerd zijn worden de standaardwaarden vanuit CAR gehanteerd al dan niet met
een correctie op het aandeel zwaar verkeer.
De doorrekeningen gebeuren, zoals voor de referentiesituatie, voor de parameters NO2,
PM10 en PM2,5. De gemodelleerde immissiewaarden (CAR Vlaanderen 3.0) worden
getoetst aan de Vlarem-normen – voor PM2,5 zal getoetst worden aan de toekomstige
(strengere) norm van 20 µg/m³ – en worden vergeleken met de referentiesituatie om de
bijdrage van het plan aan de lokale luchtimmissiewaarden in te schatten, uitgedrukt in %
van de Vlarem-norm.
De negatieve scores worden gekoppeld aan de wenselijkheid/noodzaak om milderende
maatregelen te zoeken en toe te passen:
–

Beperkte bijdrage: onderzoek naar milderende maatregelen is minder
dwingend - tenzij de milieukwaliteitsnorm MKN in referentiesituatie reeds voor
80% ingenomen is (link met milieugebruiksruimte) - maar indien de
onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan
stellen, dient de deskundige over te gaan tot het voorstellen van milderende
maatregelen, en bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

–

Belangrijke bijdrage: er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar
milderende maatregelen met zicht op implementatie ervan op korte termijn, en
bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

–

Zeer belangrijke bijdrage: milderende maatregelen zijn essentieel.

Emissies bij exploitatie van activiteiten (industrie, wonen, landbouw)
De invloed van gebouwverwarming wordt kwalitatief besproken, evenals de impact t.a.v.
bedrijvigheid. In dit stadium (plan-MER) is het namelijk niet mogelijk om de potentiële
emissies van deze bedrijven in te schatten. Gelet op de typologie van de geplande

stikstofdepositie op SBZ stelselmatig daalt. Op die wijze wenst de Vlaamse Regering het realiseren van de
Europese natuurdoelstellingen in evenwicht te brengen met een economische realiteit.
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bedrijvigheden (lokale bedrijvigheid) wordt geen volwaardige luchtmodellering m.b.v.
IFDM-model nodig geacht.
Binnen het plangebied wordt tevens aan landbouwactiviteiten gedaan. Aangezien deze
landbouw-activiteiten reeds in de bestaande situatie aanwezig (en vergund) zijn en (al
dan niet) herbevestigd worden met dit planvoornemen, wordt geen bijkomende impact
t.g.v. landbouw verwacht. Indien er een impact zou zijn door uitvoering van het
planvoornemen, zal deze eerder positief zijn, met name indien bestaande
landbouwzones zouden omgezet worden naar natuur. Indien het agrarisch gebied
behouden wordt en landbouwzetels wensen uit te breiden, wordt de haalbaarheid
inzake luchtkwaliteit op vergunningenniveau onderzocht. Deze emissies worden dan ook
niet verder in de plan-MER mee in beschouwing genomen.
Met betrekking tot klimaatsaspecten wordt nog meegegeven dat de emissies van
gebouwen-verwarming ondergeschikt zijn aan de emissies van verkeer. De
verwarmingsemissies kunnen echter als beperkt aanzien worden rekening houdend met
de recente energienormering en richtlijnen. Effecten van gebouwenverwarming zijn
bovendien voornamelijk te milderen op projectniveau door het werken met
gecombineerde systemen op de site, het werken met optimale technieken van isolatie,
verluchting en circulatie en de technische aspecten van de in te zetten verwarming. Deze
zaken worden niet binnen een RUP geregeld. Omwille van deze redenen, wordt de
impact van gebouwenverwarming niet verder meegenomen in de effectbeoordeling.
Inzake klimaataspecten zullen wel de CO2-emissies t.g.v. het verkeer (m.b.v. IFDM Traffic)
begroot worden.
Inzake potentiële geurhinder wordt de invloed van het plan kwalitatief beoordeeld, in
vergelijking met de bestaande referentietoestand.

Tabel 4-1

Beoordelingscriteria en significantiekader discipline lucht

Effectgroep

Criterium

Methodologie

Beoordeling significantie op
basis van

Niet-geleide emissies

Emissies en immissies
t.g.v. verkeer
gegenereerd door de
verschillende
deelplannen

Bepaling immissieconcentratie van NO2, PM10
en PM2,5 d.m.v. luchtmodelCAR Vlaanderen 3.0
(huidige en toekomstige
situatie).

- toetsing t.o.v.
immissienormen
- significantiekader lucht:
bijdrage verkeer t.o.v.
milieukwaliteitsnorm

Niet-geleide emissies

Potentiële geurhinder

Kwalitatieve inschatting

Potentiële vergroting van de
kans op geurhinder

Geleide emissies

Emissies en immissies (*)
t.g.v. bedrijfsactiviteiten
en gebouwenverwarming

Kwalitatieve inschatting

Potentiële verhoging van de
immissiewaarden in de
omgeving; eventuele
uitsluiting van bepaalde types
activiteiten

*: In dit stadium (plan-MER) is het niet mogelijk om de potentiële emissies van deze bedrijven in te
schatten. Effectieve milieuzonering (afstandsnormen) op basis van (geleide) luchtemissies is
daarom niet mogelijk. Vanuit het voorzorgsprincipe kan geadviseerd worden dat eventuele
emissiepunten zo ver mogelijk van de bewoning worden geplaatst. De nieuwe bedrijven kunnen ook
geur- en/of stofhinder veroorzaken. Een preventief beleid kan bijvoorbeeld door toepassing van de
indicatieve afstandsnormen ten opzichte van bewoning per bedrijfs- of activiteitstype, zoals
opgegeven in de handreiking Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse
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Gemeenten (VNG) (zie http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/externeveiligheid/bedrijven-en-milieuzonering).

Referentiesituatie
Achtergrondconcentraties
Voor de referentiesituatie wordt beroep gedaan op de IRCEL/CELINE-kaarten,
beschikbaar op de website https://www.vmm.be/data, met 2018 als meest recente jaar.
Deze kaarten zijn het resultaat van een luchtkwaliteitsmodellering met een hoge
ruimtelijke resolutie. Sinds 2016 houden deze kaarten ook rekening met zgn. “street
canyon”-effecten (verhoogde immissies op en langs verkeersassen tussen bebouwing
omdat de afscherming door deze bebouwing zorgt voor een minder snelle verspreiding
en verdunning van de voertuigemissies).
Uit raadpleging van deze kaarten (zie onderstaande figuren) blijkt dat het jaargemiddelde
voor NO2 in 2018 globaal schommelde tussen 11-20 µg/m³, met hogere waarden op de
N50. De jaargemiddelde concentratie voor PM10 in het plangebied lag in 2018 tussen 2125 µg/m³ (met licht hogere waarden op de N50 t.h.v. de Kasteeldreef). Het PM 2,5jaargemiddelde bedroeg in 2018 13-15 µg/m³.

Figuur 4-1 IRCEL/CELINE-kaart – jaargemiddelde NO2 in 2018 in de omgeving van het plangebied,
bron: VMM
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Figuur 4-2: IRCEL/CELINE-kaart – jaargemiddelde PM10 in 2018 in de omgeving van het plangebied,
bron: VMM

Figuur 4-3 IRCEL/CELINE-kaart – jaargemiddelde PM2,5 in 2018 in de omgeving van het plangebied,
bron: VMM
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Verkeersemissies
In het hoofdstuk mens - mobiliteit wordt een inschatting gemaakt van de
verkeersgeneratie in de bestaande situatie, dewelke als input zal dienen voor de
luchtmodellering.
De ingegeven parameters in het model zijn terug te vinden in bijlage 1.
Met CAR Vlaanderen 3.0 werden vervolgens de immissiewaarden ter hoogte van de
relevante wegen berekend (zie volgende tabel).
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Tabel 4-2: Immissiewaarden bestaande toestand t.h.v. relevante wegen gemodelleerd via CAR Vlaanderen (versie 3.0) (achtergrondwaarden telkens tussen haakjes)

Segment

Straatnaam

Jaargemiddelde NO2
(μg/m³)

Aantal
overschrijdingen
uurgrenswaarde NO2

Jaargemiddelde PM10
(μg/m³)

Aantal
overschrijdingen
uurgrenswaarde PM10

Jaargemiddelde PM2,5
(μg/m³)

1

Brugsesteenweg

14,5 (12,3)

0

17,8 (17,5)

10

10,1 (9,9)

1BIS

Brugsesteenweg

14,5 (12,3)

0

17,8 (17,5)

10

10,1 (9,9)

2

Kasteeldreef

10,7 (10)

0

18,1 (18)

10

10,2 (10,1)

3

Brugsesteenweg

18,1 (12,3)

0

18,5 (17,5)

12

10,5 (9,9)

3BIS

Brugsesteenweg

18,1 (12,3)

0

18,5 (17,5)

12

10,5 (9,9)

4

Lichterveldestraat

14,1 (10)

0

18,7 (18)

11

10,5 (10,1)

5

Brugsesteenweg

14,3 (12,3)

0

17,8 (17,5)

10

10,1 (9,9)

6

Joos de ter Beerstlaan

11,3 (10)

0

18,2 (18)

10

10,2 (10,1)

7

Egemstraat

10,1 (10)

0

18 (18)

10

10,1 (10,1)

8

Nieuw Egemseweg

12,1 (12)

0

17,3 (17,3)

9

9,8 (9,8)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de referentiesituatie nergens de norm overschreden wordt, ook niet indien voor het jaargemiddelde PM2,5 getoetst wordt
aan de norm voor 2020 (d.i. 20 µg/m³). Ook indien bijkomend getoetst wordt aan 80% van de milieukwaliteitsnorm, blijkt dat voor geen enkel segment 80%
van de MKN overschreden wordt.
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Geuraspecten
AM-power
Uit het verslag van het jaarlijks bezoek aan de vergistingsinstallatie Am-power te Pittem
(Olfascan, 20/04/2018) blijkt het volgende:
Luchtstalen van diverse locaties worden aan medewerkers van OLFASCAN aangeboden
om een inschatting inzake aangenaamheid, sterkte en hinderlijkheid te geven, evenals
een geuromschrijving. Het staal uit de aanvoerhal werd omschreven als mest, zurig,
zwavelig, afval. Dit staal werd als het meest intens, onaangenaam en hinderlijk ervaren.
Het staal na de wasser werd omschreven als ammoniak, beetje mest. Na de biofilter werd
op locatie 1 bosgrond, gras en een lichte chloorachtige geur waargenomen. Op locatie 3
werd het luchtstaal omschreven als groenafval, bosgrond, ajuin. Er is een lichte
intensiteitsdaling op te merken doorheen de installatie. Daarnaast is ook een verandering
van het geurkarakter vast te stellen (tot geuromschrijvingen die gelinkt kunnen worden
aan een biofilter (o.a. bosgrond, gras)) wat aangeeft dat de biofilter een gunstig
procesgeurverwijderend effect heeft.
Op 27 maart 2019 werd een opvolgingsbezoek uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse
opvolging. Uit het bezoek werden het volgende besloten inzake geur:
–

Tijdens het opvolgingsbezoek liet het terrein een propere en reine indruk na.

–

Er werd weinig geur waargenomen in de omgeving van het bedrijf. Enkel in de
onmiddellijke omgeving (zijnde straatlocatie in de Pompenstraat die
onmiddellijk aanleunt tegen het bedrijf) kon een bedrijfsgelinkte geur
onderscheiden worden. In de straten verder weg van het bedrijf werd geen geur,
gelinkt aan het bedrijf, onderscheiden.

–

Op basis van de richtwaarden inzake biofiltermateriaal kan gesteld worden dat
het biofiltermateriaal in goede staat is. De luchtbehandelingsinstallatie heeft
een uitstekend ammoniakverwijderend rendement, en ook naar geur toe wordt
een verandering vastgesteld (met geuromschrijvingen die gelinkt kunnen
worden aan een biofilter), wat aangeeft dat de biofilter een gunstig
procesgeurverwijderend effect heeft.

Op 20/1/20 heeft de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) het bedrijf
geëvalueerd in uitvoering van het Vlaamse meerjarenprogramma waarin de covergistingsinstallaties in West-Vlaanderen geëvalueerd worden. Er werd het volgende
geconcludeerd:
Er is reeds herhaaldelijk geoordeeld dat de inrichting kan geëxploiteerd worden op een
aanvaardbare manier. Ook bij de uitvoering van de in de voorwaarden voorziene studies
en opvolgingsrapporten blijkt dat de hinder en impact voor de omgeving beperkt moeten
kunnen blijven. Desalniettemin moet er gegarandeerd worden dat de uitbating in de
praktijk steeds blijft gebeuren zoals een goede huisvader en dat de mogelijke
hinderaspecten dagdagelijks worden opgevolgd, vermeden of zo beperkt mogelijk
worden gehouden. Om dit te garanderen, wordt een aanpassing van de lopende
milieuvergunningen voorgesteld.
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Varkenshouderij
In het kader van de geuraspecten van de varkenshouderij werden de milieuvergunningen
van het bedrijf opgevraagd.
–

In de verleende vergunning van 13/11/2003 voor de verdere exploitatie van
het bedrijf werd geargumenteerd dat er geen aanwijzingen zijn dat er
abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Bovendien werden er geen
bezwaren ingediend. Uit het onderzoek van de aanvraag bleek dan ook dat geen
abnormale geurhinder te verwachten is. In de bijzondere voorwaarden werd
opgenomen dat op de bestaande stallen milieukokers geplaatst dienen te
worden.

–

In de verleende vergunning van 18/12/2014 werden volgende zaken inzake
geurhinder opgenomen:

–

o

In het jaar 2011 werden, als alternatief op de milieukokers, de
opstanden in de nok opgetrokken bij de vernieuwing van de daken
omdat het plaatsen van milieukokers technisch moeilijk uitvoerbaar
bleek omwille van de natuurlijke ventilatie van de stallen.

o

Op 25/02/2013 werd door de milieu-inspectie opgemerkt dat niet was
voldaan aan de opgelegde bijzondere voorwaarde.

o

Door de versmalde nokbreedte en door het plaatsen van bijkomende
inoxplaten komt de gemiddelde ventilatiesnelheid reeds hoger te
liggen dan hetgeen theoretische wordt berekend via de milieukokers.
Aan de hand van een IFDM modellering en de nodige
geurberekeningen werd door een erkend deskundige aangetoond dat
de situatie met de natuurlijke ventilatie via versmalde en openstaande
nok, dezelfde effecten teweegbrengt dan de situatie met milieukokers
(Uit een weergave van de geurcontouren blijkt dat er nagenoeg geen
verschil optreedt tussen de situatie met natuurlijke ventilatie en de
situatie zoals ze zou zijn met milieukokers). Daaruit werd
geconcludeerd dat het economisch onverantwoord en zinloos is om
investeringen te doen voor het plaatsen van milieukokers. Er werd dan
ook gevraagd de opgelegde voorwaarde te laten schrappen.

o

Er waren geen bezwaren of opmerkingen tijdens het openbaar
onderzoek. Er zijn in het verleden wel klachten geweest, maar de
exploitant vreest dat zijn bedrijf meegezogen werd in het zog van een
naburig bedrijf waar wel heel veel klachten over zijn.

In de verleende vergunning van 23/06/2016 werden geen algemene of
sectorale voorwaarden geformuleerd met betrekking tot geur.
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Effectbespreking en beoordeling
Verkeersemissies
Door het planvoornemen zullen emissies ontstaan ten gevolge van uitlaatgassen
vanwege het bijkomend gegenereerd verkeer. Op basis van de geraamde
verkeersintensiteiten en het distributie-patroon in de discipline mens – mobiliteit (zie §
2.5.1), werd het aantal verkeersbewegingen ingeschat.
In onderstaande tabel zijn de bekomen verkeersimmissies t.h.v. de relevante segmenten
bij de geplande toestand weergegeven, gevolgd door een tabel die de bijdragen t.g.v. het
(plan)project omvat (toetsing t.o.v. de referentiesituatie).
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Tabel 4-3: Immissiewaarden 2020 t.h.v. relevante wegen gemodelleerd via CAR Vlaanderen 3.0 bij worst-case projectrealisatie

Segment

Straatnaam

Jaargemiddelde
NO2 (μg/m³)

Aantal
overschrijdingen
uurgrenswaarde
NO2

Jaargemiddelde
PM10 (μg/m³)

Aantal
overschrijdingen
uurgrenswaarde
PM10

Jaargemiddelde
PM2,5 (μg/m³)

1

N50 Brugsesteenweg (ten noorden van Nieuw
Egemseweg)

14,7

0

17,9

10

10,1

1BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen Nieuw Egemseweg
en Kaseeldreef

14,7

0

17,9

10

10,1

2

Kasteeldreef

10,8

0

18,1

10

10,2

3

N50 Brugsesteenweg (tussen Kasteeldreef en
Egemstraat)

18,5

0

18,6

11

10,9

3BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen Egemstraat en
Lichterveldestraat)

18,6

0

18,7

11

10,9

4

Lichterveldestraat (tussen Pompoenstraat en
Veldakkerstraat)

14,1

0

18,7

11

10,5

5

N50 Brugsesteenweg (ten zuiden van
Lichterveldestraat)

14,4

0

17,8

10

10,1

6

Joos de ter Beerstlaan

11,4

0

18,2

10

10,2

7

Egemstraat

11,1

0

18,2

10

10,2

8

Nieuw Egemseweg

12,2

0

17,3

9

9,9

Uit bovenstaande tabel blijkt dat, net zoals bij de referentiesituatie het geval is, er geen overschrijdingen van de norm vastgesteld worden, ook indien voor de
jaargemiddelde PM2,5 getoetst wordt aan de norm voor 2020 (d.i. 20 µg/m³).
In onderstaande tabel wordt de effectieve bijdrage van het project weergegeven t.o.v. de referentiesituatie.
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Tabel 4-4: Bijdrage project aan totale concentratie (µg/m³) bij projectrealisatie t.o.v. referentiesituatie

Segment

Straatnaam

Jaargemiddelde
NO2 (μg/m³)

Aantal
overschrijdingen
uurgrenswaarde
NO2

Jaargemiddelde
PM10 (μg/m³)

Aantal
overschrijdingen
uurgrenswaarde
PM10

Jaargemiddelde
PM2,5 (μg/m³)

1

N50 Brugsesteenweg (ten noorden van Nieuw
Egemseweg)

0,2

0

0,1

0

0

1BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen Nieuw Egemseweg
en Kaseeldreef

0,2

0

0,1

0

0

2

Kasteeldreef

0,1

0

0

0

0

3

N50 Brugsesteenweg (tussen Kasteeldreef en
Egemstraat)

0,4

0

0,2

0

0,1

3BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen Egemstraat en
Lichterveldestraat)

0,5

0

0,2

0

0,1

4

Lichterveldestraat (tussen Pompoenstraat en
Veldakkerstraat)

0

0

0

0

0

5

N50 Brugsesteenweg (ten zuiden van
Lichterveldestraat)

0,1

0

0

0

0

6

Joos de ter Beerstlaan

0,1

0

0

0

0

7

Egemstraat

1

0

0,2

0

0,1

8

Nieuw Egemseweg

0,1

0

0

0

0,1
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Legende:
Geen significante bijdrage t.o.v. MKN
Beperkte bijdrage t.o.v. MKN
Belangrijke bijdrage t.o.v. MKN
Zeer belangrijke bijdrage t.o.v. MKN

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er t.g.v. het project een beperkte bijdrage (score -1) 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 NO2jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm nergens overschreden wordt. Het voorstellen van
milderende maatregelen wordt daarom niet noodzakelijk geacht.
Ten aanzien van de overige segmenten en parameters wordt geen significante bijdrage
verwacht ten gevolge van het project (score 0).
Emissies bij exploitatie van activiteiten)
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). Indien gekozen wordt voor een alternatieve, groene invulling, zijn redelijkerwijze
positieve effecten te verwachten.
De bestaande bedrijvigheid ter hoogte van Grondwerken Cloet, Europort en Clarysse
wordt via het planningsproces bestendigd. Gezien er voor Grondwerken Cloet en
Europort geen significante wijzingen zullen optreden ten aanzien van de feitelijke en
juridische referentiesituatie, wordt het effect verwaarloosbaar ingeschat (0).
Ter hoogte van de weverij Clarysse is momenteel nog bedrijventerrein (planologisch)
onbebouwd (feitelijk). Ten aanzien van de juridische referentiesituatie zal dus geen
wijziging optreden (0), maar ten aanzien van de bestaande situatie is bijkomende
bedrijvigheid (zijnde een verdere invulling van het bedrijventerrein) mogelijk. Op
planniveau is echter nog niks gekend over een verdere invulling van de bedrijvenzone,
waarbij redelijkerwijze geen informatie voorhanden is over emissiebronnen. Er kan dus
geen uitspraak gedaan worden over de omvang van eventuele bijkomende emissies bij
verdere invulling. Sowieso dienen activiteiten in de zone te voldoen aan de geldende
regelgeving en VLAREM-voorschriften, waardoor effecten ten aanzien van de bestaande
toestand hooguit beperkt negatief ingeschat worden (-1). Dezelfde redenering kan
gevolgd worden voor de reconversie van de voormalige steenbakkerij naar
bedrijventerrein. Ook hier is nog niet gekend welke bedrijven er precies zullen komen,
maar dienen activiteiten in de zone te voldoen aan de geldende regelgeving en VLAREMvoorschriften, waardoor effecten ten aanzien van de bestaande toestand als hooguit
beperkt negatief ingeschat worden (-1).
Binnen het planvoornemen worden tevens de mogelijkheden voor planologische ruil
onderzocht: hierbij zou de onbebouwde bedrijvenzone ten noorden van Weverij Clarysse
bestemd worden als agrarisch gebied en planologisch geruild worden voor ofwel een
bijkomende zone bedrijventerrein ter hoogte van de varkensstallen of een bijkomende
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zone bedrijventerrein ter hoogte van agrarisch gebied ten westen van het bedrijf
Clarysse. Planologisch worden geen significante effecten verwacht, gezien de netto
oppervlakte bedrijvigheid en agrarisch gebied gelijk zal blijven (0). Ten aanzien van de
feitelijke situatie kan geoordeeld worden dat activiteiten, ongeacht de gekozen zone, aan
de geldende regelgeving en voorschriften dient te voldoen, waardoor het effect beperkt
negatief beoordeeld wordt (-1).
Geuraspecten
Het bedrijf AM-power wordt via het planningsproces bestendigd. 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.
Voor het bedrijf AM-power wordt een alternatieve bestemming als open ruimte
onderzocht. Gezien dit een uitdoofscenario voor het bedrijf betekent, zal de potentiële
bron van geurhinder hier op termijn verdwijnen, wat beperkt positief beoordeeld wordt
(+1).
In geval dat de varkensstallen bestemd zullen worden naar bedrijventerrein, zal deze
potentiële bron van geurhinder eveneens verdwijnen. Het effect wordt beperkt positief
beoordeeld (+1). In het geval de varkensstallen worden behouden binnen gemengd open
ruimte gebied, is het effect niet significant (0).

Conclusie en eventuele maatregelen
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
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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).
Er worden bijgevolg geen milderende maatregelen voorgesteld.
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.
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Discipline bodem
Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline bodem bestaat uit het plangebied, met aandacht
voor die zones waar grondwerken kunnen plaatsvinden of waar tijdens de exploitatie nog
een invloed op de bodem te verwachten valt.

Juridische en beleidsmatige context
De juridische en beleidsmatige randvoorwaarden zijn vooral van belang voor het
vervolgtraject, nl. bij de effectieve realisatie van de planonderdelen, maar worden hier
volledigheidshalve vermeld.
Bij uitgravingen zoals bedoeld in het Vlarebo (funderingen, ondergrondse constructies,…)
dient er een technisch verslag en een bodembeheerrapport opgesteld te worden als de
uitgegraven bodem afkomstig is van een verdachte grond of als de totale uitgraving op
een niet-verdachte grond meer dan 250m³ bedraagt. Dit dient om te bewijzen dat de
grond voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik. Het technisch verslag
wordt opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige en het
bodembeheerrapport wordt afgeleverd door een erkende bodembeheerorganisatie. Op
basis van het technisch verslag en een vergelijking van de bodemkwaliteit met de
verschillende normen van het Vlarebo wordt bepaald of de bodem mag hergebruikt
worden binnen de ’kadastrale werkzone’ en/of naar welke bodembestemmingstypes hij
(buiten de kadastrale werkzone) al dan niet mag afgevoerd worden. Het
bodembeheerrapport geeft de volledige transportketen weer van de bodem (oorsprong,
transport, bestemming, vervoerder,…).
Verder moet rekening gehouden worden met de volgende standaard aspecten uit de
bodemregelgeving:
–

Indien er calamiteiten optreden die impact kunnen hebben op de bodem,
dienen zo snel mogelijk de nodige acties ondernomen te worden om de
verontreiniging weg te nemen. De nodige controlestalen dienen genomen te
worden. Indien de calamiteit valt onder het toepassingsgebied van een
schadegeval, dienen deze specifieke bepalingen nageleefd te worden (artikel 74
ev);

–

Indien gronden worden overgedragen, dienen de bepalingen van het
Bodemdecreet te worden gevolgd (art. 101 ev);

–

Indien gronden dienen onteigend te worden, dienen de bepalingen van het
Bodemdecreet te worden gevolgd (art. 119 ev);

–

De nodige aandacht dient te worden geschonken aan de regels van het
grondverzet;

–

De nodige aandacht dient te worden geschonken aan de voorgenomen
bestemming (wijziging) op reeds vastgestelde bodemverontreiniging:
o

Art. 38 van het Bodemdecreet: indien een beschrijvend bodemonderzoek
werd uitgevoerd op deze grond kan een mogelijk andere bestemming
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impact
hebben
op
de
ernst
bodemverontreiniging/saneringsnoodzaak en urgentie;

van

de

Art. 64 van het Vlarebo: indien het bestemmingstype van de grond in die zin wijzigt dat
een lagere saneringsnorm van toepassing wordt, dient een nieuw oriënterend
bodemonderzoek te worden uitgevoerd bij overdracht van risicogrond.
De ontginning van oppervlaktedelfstoffen (m.u.v. grind) wordt geregeld door het
oppervlaktedelfstoffendecreet van 4 april 2003. Art. 4 van dit decreet bepaalt dat voor
elk
samenhangend
oppervlaktedelfstoffengebied
een
bijzonder
oppervlaktedelfstoffenplan (BOD) zou opgemaakt worden. Het BOD had als doelstelling
om per oppervlaktedelfstoffenzone, zoals opgenomen in het RSV en op basis van een
realistische en onderbouwde behoeftebepaling, te komen tot een afbakeningsproces dat
op basis van economische, geologische, ruimtelijke en ecologische afwegingen een
programmatie vaststelt van winning in concreet vastgestelde ontginningsgebieden.
Op 13 oktober 2010 besliste het Vlaams Parlement in een resolutie om de Bijzondere
oppervlaktedelfstoffenplannen te schrappen als planfiguur en te vervangen door
delfstoffennota’s.
De
besluitvormingsprocedures
van
Bijzondere
oppervlaktedelfstoffenplannen werden bijgevolg stopgezet. De nota’s zijn gebaseerd op
ontwikkelingsperspectieven voor een termijn van minimaal 25 jaar.

Methodologie
Methodologie beschrijving referentiesituatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op
basisinformatie die ter beschikking is of kan worden gesteld. Voor het onderzoek naar de
bodemgesteldheid, bodemkwaliteit en de geologie in het studiegebied wordt in het MER
gebruik gemaakt van o.a.:
–

geologische kaart van België;

–

bodemkaart van Vlaanderen voor de beschrijving van de bodemtypes;

–

website van de Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be)
en de bodemverkenner waar informatie omtrent boringen, sonderingen,
peilputten, waardevolle bodems en/of grondwaterwinningen wordt
geraadpleegd;

–

eventuele beschikbare boringen, sonderingsverslagen;

–

watertoetskaarten;

–

reliëfkaarten;

–

Bodemonderzoeken indien beschikbaar;

–

De ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het ontginningsgebied Egem in Pittem,
opgesteld door de VLM.

Ter hoogte van de huidige ontginningsput worden mogelijke effecten niet alleen
beschreven ten aanzien van de juridische (vergunbare) referentietoestand, maar ook ten
aanzien van een toekomstige referentiesituatie, met name de toestand na het
stabiliseren van de taluds van de bestaande ontginningsput.
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Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling
Het identificeren, meten en voorspellen van milieueffecten op of via de bodem gebeurt
voornamelijk via de bodemkenmerken en –hoedanigheden.
Aandacht binnen bodem zal uitgaan naar effecten van profielvernietiging en de aanleg
van infrastructuur en bijkomende bebouwing op de ondergrond en de link met het
grondwater (op planniveau, zie volgend hoofdstuk). Daarnaast zal er gekeken worden
naar de verontreinigingstoestand van de bodem in het plangebied.
Voor het huidige ontginningsgebied kan de wijze van opvullen een invloed hebben op de
geplande nabestemming. De mogelijke effecten zullen dan ook mee besproken worden
en indien relevant zullen maatregelen / aanbevelingen voorgesteld worden (vb. inzake
bodemsamenstelling en bodemkwaliteit van de aan te voeren grond).
Het aanleggen van ondergrondse constructies kan een invloed hebben op het (diepere)
bodemprofiel. De wijziging van het bodemgebruik als wijziging van het grondgebruik
wordt in het MER beschreven en beoordeeld onder de discipline mens. De wijziging in de
verharde-onverharde oppervlakte wordt in het MER beschreven en beoordeeld onder de
discipline water.
De beschrijving van het grondverzet (berekening volumes van verschillende te vergraven,
af te voeren en aan te voeren bodems; mate van het sluitend zijn van de grondbalans) is
niet relevant op planniveau. Delen kunnen wellicht in de terreinaanleg worden verwerkt
of zijn zeer sterk afhankelijk van de eventuele verontreiniging. Voor het RUP zullen de
aspecten van grondverzet niet bepalend zijn in de voorschriften of op het grafisch plan.
Bovendien zal tijdens de aanleg de geldende regelgeving worden gevolgd.
Voor wat betreft het inschatten van de effecten wordt ervan uitgegaan dat
desktopstudie volstaat: de effecten worden beoordeeld op plan-MER niveau; er worden
rekening houdend met het planniveau geen veldanalyses, detailinventarisaties en
veldwerkzaamheden (op het vlak van bodemsoort/kwaliteit, grondwaterstanden, e.d.)
uitgevoerd.
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Tabel 5-1: Beoordelingscriteria discipline bodem

Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Profielvernietiging en
wijziging
diepere
ondergrond

Oppervlakte
waarover bodem met
goed ontwikkeld
bodemprofiel
vernietigd wordt in
het plangebied
Afsluiten of afsnijden
van diepere profielen

Globale inschatting (eerder een
kwalitatieve
kwetsbaarheidsbenadering)

Profielvernietiging van de bodem is enkel
relevant voor nog niet verstoorde bodems. Het
afsnijden/doorsnijden van lagen is significant
wanneer kwetsbare bodems worden
doorsneden (profielontwikkeling p=niet
relevant; profielontwikkelingen overige=beperkt
kwetsbaar)
Impact op de ondergrond is significant wanneer
grondwaterstromen hinder kunnen
ondervinden (relevant bij afsluitende lagen op
geringe diepte zoals klei).

Structuurwijziging /
verdichting

Oppervlakte aan
verdichtingsgevoelige bodems die
onderhevig is aan
verdichting (oa. tgv
transport en
stockage)

Inschatting op basis van de
bodemkaart

Aan de hand van de textuurklasse en de
drainageklasse wordt de gevoeligheid van de
bodem voor verdichting ingeschat. Voor het
plangebied geldt:
Vochtige tot natte zandleembodems zijn
algemeen gevoelig voor verdichting, vochtige
tot natte klei is zeer gevoelig, droge
zandleembodems zijn weinig gevoelig
De significantie wordt dan verder gespecifieerd
a.h.v. de omvang van het effect.

Wijziging
stabiliteitsaspecten

Risico op
bodemzetting /
afschuiving taluds

Kwetsbaarheidsbenadering o.b.v.
de samendrukbaarheid van de
grond en de dikte van de
grondlaag. Er wordt gebruik
gemaakt van de beschikbare
boringen/sonderingen en
geologische kaarten.
Inschatting risico en evaluatie
helling taluds en breedte
beschermingsstroken op basis van
de opgelegde voorwaarden in de
VLAREM-wetgeving

Uitgaande van een kwalitatieve bespreking
wordt het risico op bodemzetting als sterk
significant beschouwd wanneer ten gevolge van
de uitvoering van het plan zettingen verwacht
worden die mogelijk schade kunnen opleveren
aan omliggende structuren. Significantie is dus
mede afhankelijk van de kwetsbaarheid van de
grondsoort (klei, veengronden zijn zeer
kwetsbaar; overige gronden zijn weinig
kwetsbaar), de draagkracht van de grond
(Gehanteerde criteria voor het
stabiliteitsaspect:
- indien conusweerstand > 2 N/mm²: gewoon
draagkrachtige gronden;
- indien conusweerstand < 2 N/mm² maar > 1
N/mm²: matig draagkrachtige gronden;
- indien conusweerstand < 1 N/mm²: totaal
ondraagkrachtige gronden)
en de aan/afwezigheid van structuren
(aanwezig = relevant; afwezig = niet relevant).
Reikwijdte invloedszone eventuele zettingen
(indien beperkt tot binnen de
beschermingsstroken, dan geen significant
effect).
In het MER zelf gebeurt er geen
stabiliteitsstudie van de groeve.
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Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Wijziging
bodemkwaliteit

Risico op
verspreiding van
verontreiniging

Op basis van lokalisatie van
mogelijk verontreinigde bodems,
uitgaande van uitgevoerde
bodemonderzoeken.

Kwalitatieve bespreking. Gekende risicolocaties
binnen het plangebied. Effecten zijn significant
als verontreiniging ontstaat, verplaatst wordt of
wordt gesaneerd. Of indien terreinen met
bestaande verontreiniging een gewijzigde
invulling krijgen.
Invloed van grondverzet wordt niet op
planniveau beoordeeld (zie uitleg voorafgaand
tabel)

Erosie

Verhoging erosiegevoeligheid

Op basis van (combinatie van)
erosiegevoeligheidskaart,
bodemkaart en topografische
kaart

Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn significant
indien een verhoogd risico op erosie in de
omgeving ontstaat.

Bodemgesteldheid

Wijziging kwaliteit
landbouwgrond na
t.o.v. vóór de
opvulling

Beschrijving + kwalitatieve
beoordeling bodemkenmerken
na opvulling o.a. op basis van
stockagetijd teelaarde,
samenstelling opvulgrond,…
(beoordeling gebaseerd op
studie van Bodemkundige Dienst
van België: “Onderzoek naar de
kwaliteiten van ‘nieuwe bodems’
bvb. na oppervlaktedelfstoffenwinning”)
Beschrijving van een aantal
voorwaarden inzake opvulling en
afwerking

Duurtijd + omvang van opbrengstverlies
(kwalitatief)

De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.h.v. de omvang van het effect (zie uitleg in de
startnota). Aangezien het om een milieubeoordeling op planniveau gaat, zullen weinig of geen
concrete cijfers beschikbaar zijn en gebeurt de effectbeoordeling op kwalitatieve wijze d.m.v.
expert judgement, zoals aangegeven in het richtlijnenboek bodem.

Referentiesituatie
Reliëf
De kleiput van Egem ligt op een heuvelachtig interfluvium tussen de kustvlakte en de
IJzervallei in het westen en de Leie in het oosten. Dit interfluvium wordt gekenmerkt door
het cuestalandschap van Centraal West-Vlaanderen. Van noord naar zuid komen in de
provincie West-Vlaanderen een opeenvolging voor van WNW-OZO georiënteerde ruggen
voor van elkaar gescheiden door subsequente dalen. De kleiput van Egem bevindt zich
op de cuesta van Tielt (nr. 6 op onderstaande figuur). Deze cuesta heeft een zwak
noordwaarts hellende rug, de zuidwaarts gerichte helling is vrij steil. De hoogste punten
van de cuesta reiken tot 40-50 m TAW.

ID 4237023009 | 140

Figuur 5-1: Cuestalandschap van Centraal West-Vlaanderen

(Bron: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het ontginningsgebied Egem in Pittem, VLM,
2016).
Het plangebied zelf is algemeen licht hellend van zuid naar noord. Het noordelijke deel
ligt op de cuestarug (het zacht afhellende gedeelte van de cuesta) en dus op het hoogste
punt. Echter, in de noordelijke zone heeft in het verleden dus reeds een ontginning plaats
gevonden, waarbij de ontginningsput in de feitelijke referentiesituatie nog aanwezig is.
De bodem van de ontgonnen zone bevindt zich op ca. 14 à 15 m TAW, het meest
zuidelijke deel van de ontginningsput bevindt zich zelfs op ca. 10,5 m TAW. Het maaiveld
van de naastliggende percelen is op 45 à 46 m TAW gelegen. Wel dient eveneens
rekening gehouden te worden met de reeds vergunde verdere opvulling van de put i.f.v.
het verstevigen van de taluds.
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Figuur 5-2: Locatie van de nog gedeeltelijk uit te voeren taludversteviging

In de juridische referentiesituatie zou een vergunning aangevraagd kunnen worden om
de ontginningsput volledig op te vullen. In dat geval zou het reliëf ter hoogte van de
ontginningsput aansluiten op het aangrenzende reliëf.
De oude steenbakkerij, de varkensstallen en landbouwperceel ten noorden van de
Bruggesteenweg, alsook het volledige gebied ten zuiden van de Bruggesteenweg liggen
op het cuestafront (steile helling van de cuesta). De zone met de steenbakkerij is
genivelleerd met een hoogte van 37-38 m TAW. De zone waarop AM-Power zich bevindt
is ongeveer 7 m afgegraven en bevindt zich bijgevolg lager dan de naastliggende weg en
steenbakkerij maar hoger dan de (bodem van de) voormalige ontginningsput. Ten zuiden
van de Bruggesteenweg helt het landschap af naar de vallei van de Roobeek in het
westen en de vallei van de Waterstaatbeek in het oosten. Het laagste punt op maaiveld
is in het zuidoosten van het plangebied gelegen, op ca. 31 m TAW. In de juridische
referentiesituatie is eveneens ontginning mogelijk in de zone ten zuiden van de
Bruggesteenweg. Ook deze zone kan na ontginning opnieuw opgevuld worden tot het
oorspronkelijke maaiveld, waardoor hier voor wat betreft het reliëf de feitelijke en de
juridische referentiesituatie als gelijkaardig kunnen beschouwd worden.

ID 4237023009 | 142

Figuur 5-3: Reliëf t.h.v. het plangebied

Bron: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (GDI-Vlaanderen)
Pedologie en geologie
Het plangebied is volledig gelegen in de zandleemstreek, binnen de provincie WestVlaanderen. De bodemkaart werd opgemaakt tussen 1960 en 1964 en dateert dus van
voor de ontginning. Volgens de bodemkaart bestaan de voorkomende gronden
hoofdzakelijk uit vochtige tot natte zandleemgronden. Pleksgewijs worden een aantal
zones aangeduid als natte klei. De meeste voorkomende bodems worden aangeduid als
bodems zonder profielontwikkeling (p), in het zuidelijk deel worden een aantal bodems
gekenmerkt door een gevlekte textuur B horizont (profielontwikkeling c) en in het
noordelijk deel komen ook bodems voor met een structuur B horizont
(profielontwikkeling b). In het noordelijk deel komen pleksgewijs substraten van zware
klei voor binnen boorbereik en in het zuiden substraten van zand, klei-zand en klei.
Hierbij dient opgemerkt dat het gebied in de feitelijke referentiesituatie sterk veranderd
is. De voormalige ontginningsput zou op de bodemkaart moeten aangeduid worden als
OE (groeve), de verharde zones t.h.v. de voormalige steenbakkerij, varkensstallen en
andere verharde zones als OB (bebouwd terrein). In de juridische referentiesituatie kan
de ontginningsput weer volledig opgevuld worden en kunnen bijkomende zones
ontgonnen en dus vergraven worden. In de juridische referentiesituatie zal er dus een
grotere oppervlakte aan antropogene bodems zijn (OE).
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Figuur 5-4: Bodemkaart ter hoogte van het plangebied

Onder de Quartaire lagen bevinden zich de Tertiaire lagen. Van boven naar onder treft
men de afzettingen van het Lid van Pittem, het Lid van Egem, het Lid van Egemkapel, het
Lid van Kortemark en het Lid van Aalbeke aan.


0m tot -1,2m (43,5-42,3 m TAW): quartair



-1,2m tot -4,25m (42,3-39,25 m TAW): Lid van Pittem: grijsgroen
glauconiethoudend kleiig fijn zand, afgewisseld met zandige klei, plaatselijk
veldsteenbanken;



-4,25m tot -24,4 m (39,25-19,1 m TAW): Lid van Egem: glimmer- en
glauconiethoudend zeer fijn zand, afgewisseld met dunne kleilagen;



-24,4m tot 29m (19,1-14,5 m TAW): Lid van Egemkapel: siltige kleien, naar
onder toe fijn zand;



Dieper dan -29m (14,5 m TAW): Lid van Kortemark: kleihoudende silt, met
verharde dunnen banken van zand en silt, en met kleilagen en Lid van Aalbeke:
homogene blauwe zware klei.

Er worden geen bodems aangeduid als bodemkundig erfgoed in en in de ruime omgeving
van het plangebied.
Bodemonderzoeken
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn volgens de databank van OVAM
reeds verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd (zie Figuur 5-5):
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Oriënterende bodemonderzoeken binnen het plangebied: 25562 (voormalig
huisvuilstort), 69006 (site AM power), 25522 (Cloet), 75083 (Europort), 51182
(Weverij Clarysse), 75083 en 8500;



Oriënterende bodemonderzoeken in de nabije omgeving van het plangebied:
28402, 15452, 201, 30658, 22914 en 6044;



Eindverklaringen binnen het plangebied: 24179 (voormalige steenbakkerij) en
6414 (tankstation);



Eindverklaring in de nabije omgeving van het plangebied: 12034.

Figuur 5-5: Bodemonderzoeken in het plangebied (raadpleging OVAM-databank 15/11/2019)

Erosiegevoeligheid
Het plangebied is gelegen in een zeer weinig erosiegevoelige gemeente. Op de
watertoetskaart met erosiegevoelige gebieden worden voornamelijk de taluds van de
bestaande ontginningsput als erosiegevoelig aangeduid en het landbouwperceel ten
oosten van de steenbakkerij. Dit landbouwperceel wordt op de potentiële
erosiegevoeligheidskaart 2018 ook als laag erosiegevoelig aangeduid, terwijl de overige
percelen nagenoeg allen als zeer laag aangeduid worden.
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Figuur 5-6: erosiegevoelige gebieden (groen) volgens de watertoetskaart (2006) (links), en
potentiële bodemerosiekaart per landbouwperceel (2018) (rechts)

In de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie voor het ontginningsgebied te Egem (VLM, 2016)
wordt verder aangegeven dat de stabiliteit van de helling ter hoogte van AM-Power
onvoldoende is.
In de feitelijke referentiesituatie zullen de taluds van de ontginningsput echter nog
verstevigd worden, wat de erosiegevoeligheid moet verminderen. Hiervoor wordt
verwezen naar § 5.4.1. Ook in de juridische referentiesituatie zullen bij volledige
opvulling van de put de erosiegevoelige taluds verdwijnen.

Effectbespreking en beoordeling
Profielvernietiging en wijziging diepere ondergrond
Inzake profielvernietiging en wijziging van de diepere ondergrond worden de effecten
besproken t.o.v. de feitelijke referentiesituatie, gezien deze effecten worst-case zijn.
Waar relevant wordt het verschil met de effecten t.a.v. de juridische referentiesituatie
geduid.
Zone ten noorden van de Egemstraat
In de zone ten noorden van de Egemstraat zal de aanleg van een waterbuffer op het
bestaand landbouwperceel vergraving met zich meebrengen. De aanwezige
landbouwgronden hebben hier echter geen waardevol bodemprofiel. Ook bij de
reconversie van de oude steenbakkerij naar bedrijventerrein kan mogelijk vergraving
plaatsvinden. De bodem is hier echter reeds vergraven. In het noorden van het
plangebied kan verder een secundair onthaal met parking worden ingericht, wat
eveneens een beperkte vergraving met zich mee kan brengen. Ook hier hebben de
meeste bodems geen waardevol bodemprofiel,
waardoor het effect op
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profielvernietiging globaal als verwaarloosbaar wordt beoordeeld (0). Een beperkte zone
in het noordoosten van het plangebied vertoont wel een profielontwikkeling. Deze
bevindt zich deels ter hoogte van het mogelijke secundaire onthaal als ter hoogte van
het groendomein. Gezien de verwachte vergraving hier eerder beperkt is en de matige
kwetsbaarheid, wordt vergraving hier als hooguit beperkt negatief beoordeeld (-1). De
beoordeling t.o.v. de feitelijke en de juridische referentiesituatie is hier gelijk.
Inzake wijziging van de diepere ondergrond, zijn er 3 planelementen die hierop een
impact kunnen hebben, nl.:


mogelijke aanleg van ondergrondse infrastructuur t.g.v. de reconversie van het
bedrijventerrein;



aanleg van de waterbuffer;



opvulling van de voormalige ontginningsput.

Bij de reconversie van het bedrijventerrein kan ondergrondse infrastructuur voorzien
worden. Voor aanleg van de waterbuffer wordt eveneens een put uitgegraven tot ca.
35 m TAW. De lagen die hierbij doorsneden worden betreffen naast de quartaire toplaag
het lid van Pittem en Lid van Egem. Gezien niet verwacht wordt dat de ondergrondse
infrastructuur of de waterbuffer dieper zal zijn dan de aanwezige ontginningsput wordt
hier voor wat betreft de discipline bodem geen significante impact verwacht. De impact
op de grondwaterstroming wordt verder behandeld in § 6.5.1.1.
Opvulling van de bestaande ontginningsput zal gebeuren met andere
(bodem)materialen. Wijzigingen in de doorlatendheid van de ondergrond zijn hierbij
relevant en worden besproken in § 6.5.1.1.
Zone ten zuiden van de Egemstraat
In de zone ten zuiden van de Egemstraat kunnen volgende planingrepen
profielvernietiging met zich meebrengen:


Bijkomende ontginning



Uitbreiding bedrijf Clarysse

Ter hoogte van het bedrijf Clarysse zijn aan de westzijde in beperkte mate bodems met
een profielontwikkeling c aanwezig. Door een planologische ruil zouden deze bodems
gedeeltelijk vergraven kunnen worden. In de noordelijke zone langs de Egemstraat waar
dan geen uitbreiding meer kan plaatsvinden ten gevolge van de planologische ruil zijn
bodems zonder profielontwikkeling aanwezig. Globaal wordt het effect daarom als
beperkt negatief beoordeeld (-1).
Ook ter hoogte van het bijkomende ontginningsgebied zijn bodems met
profielontwikkeling aanwezig, zodat hier profielvernietiging mogelijk is, wat als beperkt
negatief beoordeeld wordt (-1). Hier dient evenwel opgemerkt te worden dat het
planvoornemen hier niets wijzigt aan de bestaande mogelijkheden om dit gebied te
ontginnen (juridische referentiesituatie). Het effect wordt dan ook als neutraal
beoordeeld (0).
Ook in het landbouwgebied buiten het ontginningsgebied in het zuiden van het
plangebied voorziet het planvoornemen in het behoud van de huidige bestemming,
waardoor hier in principe geen effect op het bodemprofiel verwacht wordt t.o.v. de
feitelijke referentiesituatie. Wel omvat het alternatief een bestemming als bouwvrij
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agrarisch gebied, waardoor in dit geval een zeer beperkt positief effect kan verwacht
worden t.o.v. de juridische referentiesituatie (0/+1).
Verder omvat het plan hier het voorzien van beekbegeleidend groen langs de Roobeek
wat eveneens in beperkte mate vergraving van bestaande bodemprofielen met zich mee
kan brengen. Dit wordt als verwaarloosbaar tot hooguit beperkt negatief beoordeeld (0/1) t.o.v. beide referentiesituaties.
Ook inzake wijziging van de diepere ondergrond zijn mogelijk effecten te verwachten van
de bijkomende ontginning en de uitbreiding van het bedrijf Clarysse. Het verwijderen van
de ondergrond maakt immers intrinsiek deel uit van een ontginning. Hierbij zal niet enkel
de beoogde klei verwijderd worden, maar ook de boven- en tussenliggende lagen en zal
een nieuwe ontginningsput ontstaan in het zuiden van het plangebied. Na ontginning zal
ook deze ontginningsput opnieuw opgevuld kunnen worden met andere
(bodem)materialen. Wijzigingen in de doorlatendheid van de ondergrond zijn hierbij
relevant en worden besproken in § 6.5.1.1. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
ontginning ook reeds mogelijk is in de juridische referentiesituatie en het effect hierdoor
in feite als neutraal dient te worden beoordeeld (0). Bij uitbreiding van het bedrijf
Clarysse kan eveneens ondergrondse infrastructuur aangelegd worden. Mogelijk zal deze
ondergrondse infrastructuur op een andere locatie worden aangelegd dan mogelijk is
conform de huidige voorschriften. Voor bodem wordt deze impact echter als neutraal
beoordeeld (0).
Structuurwijziging
Zone ten noorden van de Egemstraat
Het plangebied is grotendeels zeer gevoelig voor verdichting. De
verdichtingsgevoeligheid van de zone t.h.v. de ontginningsput zal afhankelijk zijn van de
opvulling van de put en is momenteel dus nog niet gekend. Voor de toekomstige functies
bedrijventerrein/terrein voor openbare nutsvoorzieningen en woongebied is eventuele
verdichting van de bodem niet relevant voor het toekomstige bodemgebruik. Voor het
landbouwgebied en toekomstig provinciaal domein is dit wel van belang. Het aanleggen
van de waterbuffer in het landbouwgebied langs de Bruggesteenweg kan hierbij
verdichting met zich meebrengen. Ter hoogte van de toekomstige waterbuffer zelf is
deze impact niet relevant, maar wel voor de zone errond. Dit gebied is gevoelig voor
verdichting, waardoor het effect als beperkt negatief tot negatief wordt beoordeeld (-1/2). De zone waar de landbouwers water kunnen aftappen wordt hierbij best voorzien
langs de Egemstraat, gezien hier de minder verdichtingsgevoelige bodems gelegen zijn.
Verder kan verdichting ook relevant zijn in het landbouwgebied in het noordwesten van
het plangebied. Voor het grootste deel blijft dit gebied na planuitvoering ook
landbouwgebied en is er dus geen impact van het plan te verwachten. Wel zou in deze
zone mogelijk een secundair onthaal met parking worden ingericht voor het
groendomein. Voor de parking zelf is verdichting weinig relevant, maar indien t.g.v. de
aanleg de omringende landbouwgronden verdicht worden, kan dit een beperkt negatief
tot negatief effect met zich meebrengen (-1/-2). Vanuit de effectgroep verdichting is er
geen voorkeurslocatie voor realisatie van deze parking. De effecten zijn hetzelfde als
wanneer vergeleken wordt t.o.v. de juridische referentiesituatie.
Zone ten zuiden van de Egemstraat
In de zone ten zuiden van de Egemstraat zijn zowel zeer gevoelige, gevoelige als beperkt
gevoelige zones voor bodemverdichting aanwezig. Mogelijke impact kan verwacht
worden t.g.v. de uitbreiding van het bedrijf Clarysse. Het deel van de huidige
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uitbreidingszone dat in aanmerking komt voor planologische ruil is gelegen t.h.v.
verdichtingsgevoelige bodem, net zoals de zone die momenteel nog niet is bestemd voor
bedrijvigheid. Voor het bedrijventerrein zelf is de mogelijke verdichting niet relevant,
maar voor de landbouwpercelen errond kan dit wel het geval zijn. T.o.v. de feitelijke
referentiesituatie kan er desgevallend een beperkt negatief tot negatief effect zijn (-1/2). Gezien dit zowel voor de huidige als de toekomstige uitbreidingszone geldt, wordt het
effect van het plan t.o.v. de juridische referentiesituatie als neutraal beoordeeld (0). Voor
de overige bedrijven en de bestaande verharde parking wordt geen effect verwacht,
gezien de huidige toestand/verharding behouden blijft. Van de ontginning met
nabestemming landbouw wordt op planniveau geen impact inzake verdichting verwacht.
Ook in de juridische referentiesituatie is ontginning mogelijk en de voorziene
nabestemming betreffen gelijkaardige (landbouw)activiteiten als deze die momenteel
aanwezig zijn (effect is neutraal = 0). Hetzelfde geldt voor het zuidelijke landbouwgebied.
Voor beide zones is het planalternatief het voorzien van bouwvrij agrarisch gebied,
waardoor de risico’s op bodemverdichting in principe kleiner zijn. De impact van het
alternatief wordt daarom als neutraal tot hooguit beperkt positief beoordeeld (0/+1). Bij
de aanleg van beekbegeleidend groen langs de Roobeek is eveneens verdichting
mogelijk. Dit wordt als beperkt negatief tot hooguit negatief beoordeeld (-1/-2), gezien
de gevoelige tot zeer gevoelige zones langs de waterloop en de beperkte omvang van de
voorziene werken.
Wijziging stabiliteitsaspecten en erosie
Zone ten noorden van de Egemstraat
Inzake stabiliteit worden voor de zone ten noorden van de Egemstraat 2 aspecten
beschouwd, nl. het risico op zettingen ten gevolge van aanleg van infrastructuur en
inklinking van de opvulgronden van de voormalige kleiput enerzijds en het risico op
afschuiven van de taluds van de voormalige kleiput. Doordat de voormalige kleiput niet
volledig opgevuld wordt, kan er ter hoogte van de ontstane hellingen tevens risico op
bodemerosie zijn.
Wat betreft het risico op zettingen zijn er op basis van de bodemkaart geen aanwijzingen
dat er zettingsgevoelige bodems/lagen (zoals veen) voorkomen in het plangebied. Bij
opvulling van de voormalige kleiput zullen de nieuwe bodemlagen zich in meer of
mindere mate zetten. Dit zal afhangen van de manier van heropvullen, het type grond
waarmee wordt opgevuld en de diepte van de grondwatertafel. Deze parameters zijn op
dit planniveau nog niet gekend. Zettingen zullen tevens ongelijkmatig van aard zijn,
gezien de vervormingseigenschappen van de aanvulgrond steeds een zekere spreiding
vertonen. Dit is voornamelijk van belang i.k.v. de latere inrichting van het groendomein.
In eerste instantie wordt niet verwacht dat zich zettingsgevoelige infrastructuur zal
bevinden binnen het groendomein. Wel kunnen plaatselijk b.v. depressies ontstaan,
doordat een bepaalde zone meer inklinkt dan een andere. Dit kan zijn invloed hebben op
de uiteindelijke inrichtingsmogelijkheden. Dit dient dan ook verder bekeken te worden
in het kader van de verdere vergunning van de opvulling van de kleiput en wanneer er
een beter inzicht is in de uiteindelijke inrichting van het groengebied. De mogelijke
effecten zijn hetzelfde voor de feitelijke en de juridische referentiesituatie.
Ten gevolge van de gedeeltelijke opvulling van de ontginningsput kan een deel van de
bestaande taluds aanwezig blijven. Zoals blijkt uit de beschrijving van de
referentiesituatie is er momenteel reeds een vergunning om deze taluds te verstevigen.
Wanneer deze werken zijn uitgevoerd, worden op korte termijn geen risico’s naar
afschuiven van deze taluds verwacht. Op langere termijn, wanneer het groendomein
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ingericht wordt, dient deze situatie echter opnieuw geëvalueerd te worden. Gezien
momenteel nog geen informatie bekend is inzake de uiteindelijke opvulling zijn negatieve
effecten niet uit te sluiten (mogelijk -3). In het kader van de inrichting als groendomein
kunnen bijkomende stabilisatiewerken nodig zijn. Dit dient dan ook verder bekeken te
worden bij opmaak van een inrichtingsplan voor het groendomein. Als aandachtspunt
kan hierbij reeds gewezen worden op de bestaande helling ter hoogte van AM-Power.
Het effect is gelijk voor de feitelijke en de juridische referentiesituatie, gezien bij deze
laatste geen taluds meer aanwezig zullen zijn bij volledige opvulling van de
ontginningsput.
Sowieso zal bij gedeeltelijke opvulling hellend terrein aanwezig blijven in het plangebied,
waardoor er een potentieel risico op bodemerosie is. Gezien de beoogde invulling als
groendomein wordt echter verwacht dat het effectief erosierisico eerder beperkt is,
gezien verwacht kan worden dat de taluds begroeid zullen zijn. T.o.v. de feitelijke
referentiesituatie wordt dit effect dan ook als beperkt positief beoordeeld (+1). T.o.v. de
juridische referentiesituatie waarbij de kleiput volledig opgevuld zou worden (en er dus
in principe meer beperkte erosierisico’s zouden zijn) wordt het effect als beperkt negatief
beoordeeld (-1).
Zone ten zuiden van de Egemstraat
Ook in de zone ten zuiden van de Egemstraat zijn er op basis van de bodemkaart geen
aanwijzingen dat er zettingsgevoelige bodems/lagen (zoals veen) voorkomen in het
plangebied.
De voornaamste risico’s naar stabiliteit betreffen ook hier de risico’s gerelateerd aan de
exploitatie van een ontginning in deze zone. Hierbij geldt dat aan de van toepassing
zijnde VLAREM-wetgeving zal moeten worden voldaan. Tenzij anders vermeld in de
milieuvergunning of tenzij via overeenkomst met aanpalende eigenaar dient, conform
de sectorale bepalingen van Vlarem II, langs aangrenzende percelen die geen eigendom
zijn van de exploitant, langs openbare, private, land- en buurtwegen, gebouwen en
kunstwerken, een beschermingsstrook onaangetast gelaten. Deze strook moet minimaal
een breedte hebben:


langs bestaande gebouwen, kunstwerken: gelijk aan de diepte van de uitgraving
t.o.v. het maaiveld met een minimum van 10m



langs aangrenzende percelen niet in eigendom van de exploitant: gelijk aan de
diepte van de uitgraving t.o.v. het maaiveld met een minimum van 5m en een
maximum van 15m



langs wegen: gelijk aan de diepte van de uitgraving t.o.v. het maaiveld met een
minimum van 5m

Tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de
ingedeelde inrichting of activiteit, bedraagt, in afwijking van het eerste lid, 1°, bij droge
ontginningen van leem of klei onder het grondwaterpeil en bij natte ontginningen van
vijftien meter of meer onder het maaiveld, de breedte van de beschermingsstrook langs
autosnelwegen, spoorwegen, waterwegen, gebouwen, leidingen, hoogspanningsmasten
en kunstwerken ten minste tweemaal de diepte van de uitgraving ten opzichte van het
maaiveld, tenzij de exploitant door middel van een stabiliteitsstudie kan aantonen dat
een smallere beschermingsstrook volstaat. De smallere beschermingsstrook kan evenwel
nooit smaller zijn dan de diepte van de uitgraving ten opzichte van het maaiveld en kan
nooit smaller zijn dan tien meter.
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Langs de beschermingsstroken moet omwille van stabiliteitsredenen volgens de
bepalingen van Vlarem een helling van 45° (4/4) t.o.v. de horizontale behouden blijven
bij droge winningen.
Tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de
ingedeelde inrichting of activiteit, voorziet de exploitant in geval van wateruittreding uit
de hellingen langs de beschermingsstroken, ofwel in een berm met een breedte van ten
minste vijf meter bij een ontginning van leem of klei, ofwel in een drainering zodat het
uittredende grondwater geen stabiliteitsproblemen kan veroorzaken. Als een berm
wordt aangelegd ter hoogte van de basis van de freatische waterlaag, kan de breedte
van de berm in mindering worden gebracht van de breedte van de beschermingsstrook,
voor zover de breedte van de beschermingsstrook op het niveau van het maaiveld
naargelang de ligging van de beschermingsstrook voldoet aan het minimum van
respectievelijk vijf en tien meter, en ook voldoet aan het minimum dat, naargelang de
diepte van de eerste ontginningstrap, daarvoor geldt.
Via de milieuvergunning kunnen ten opzichte van de Vlarem-voorschriften afwijkende
bepalingen opgenomen worden.
Er kan dan ook aangenomen worden dat tijdens de ontginning de stabiliteit van de taluds
kan gegarandeerd worden. Gezien de aanwezigheid van een Fluxys-leiding ten zuiden
van het zuidelijk ontginningsgebied, zijn mogelijk bijkomende maatregelen nodig om de
stabiliteit in functie van de Fluxys-leiding te garanderen. Dit dient verder onderzocht te
worden in het kader van een concrete vergunningsaanvraag voor ontginning in dit deel
van het plangebied.
Net zoals hierboven besproken zullen bij het opvullen van de ontginningsput
bodemlagen kunnen zetten. Dit kan een impact hebben op het beoogde landgebruik in
kader van de nabestemming. Conform het plan wordt al dan niet bouwvrij agrarisch
gebied beoogd als nabestemming. Gezien momenteel nog geen informatie bekend is
inzake de wijze van heropvullen of de soort grond waarmee dit zal gebeuren, kunnen de
precieze effecten nog niet beoordeeld worden. In het project-MER uit 2010 worden wel
een aantal randvoorwaarden uitgewerkt voor afwerking van ontginningsput in functie
van landbouw. Deze werden gebaseerd op de aanbevelingen uit de studie ‘Opmaak van
een planningsinstrument om de haalbaarheid van een kwaliteitsvolle heraanleg van
ontginningen in functie van landbouw te toetsen’ (Bodemkundige Dienst Van België,
2008), waarbij rekening werd gehouden met de relevante opmerkingen/toevoegingen
van de ontginningssector op deze studie (gebundeld in ‘Opmaak van een praktische nota
met betrekking tot een kwaliteitsvolle heraanleg van ontginningen in functie van
lanbouw’ in opdracht van de Belgische Baksteenfederatie). De voornaamste
randvoorwaarden m.b.t. stabiliteit en bodemstructuur zijn:


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
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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.


Om waterstagnatie tengevolge van compactie te vermijden kunnen
maatregelen worden genomen tijdens de opvulwerkzaamheden en na de
werkzaamheden (de zogenaamde nazorgmaatregelen). De nazorgmaatregelen
worden aan de toekomstige eigenaar of pachter van het landbouwperceel
aangeraden.
o

o

Maatregelen tijdens de opvulling (door de ontginner):


Maximale aanvoer via bestaande interne werfwegen.
Wanneer werfwegen tijdelijk worden aangelegd, worden
deze best in semiverhard materiaal voorzien bovenop een
doorlatende folie (worteldoek).



Vermijden compactie tijdens opvulling door gebruik van
voertuigen op rupsbanden of banden met maximale
bandenspanning van 15 kPa



Over reeds aangevulde zones mag minimaal gereden worden.



Waar mogelijk maximaal gebruik van rijplaten



Eénmalige toediening van hoge dosis compost (15 ton
groencompost of 10 ton GFT compost)



Ten gevolge van werk-met-werkprincipe: maximaal streven
naar onmiddellijk gebruik afgegraven teelaarde ifv
herstructurering

Mogelijke nazorgmaatregelen (door de uiteindelijke gebruiker):


verbeteren van de bodemstructuur door reguliere bekalking
en reguliere inbreng van organische stof;



bewerking onder droge / licht vochtige omstandigheden;



de eerste jaren na aanvulling best meerjarige of intensief
wortelende gewassen planten (graangewassen);



percelen ganse jaar begroeien;



jaarlijks eventuele bodemcompactatie teniet doen door
diepwoelen (tot max 90 cm diepte mogelijk) maar enkel als de
ondergrond droog is.

Wanneer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, wordt niet verwacht dat er
zettingen zullen optreden met een impact op het toekomstig bodemgebruik. Ook dit
dient verder beoordeeld te worden bij specifieke vergunningsaanvragen voor het
opvullen van de ontginningsput. Gezien conform de juridische referentiesituatie de
ontginning in de zone ten zuiden van de Egemstraat ook reeds mogelijk is, wordt het
effect van het plan hier evenwel neutraal beoordeeld (0).
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Gezien we er in eerste instantie vanuit gaan dat de ontginningsput volledig wordt
opgevuld en dus zal aansluiten op het bestaande reliëf, worden hiervan geen bijkomende
erosierisico’s verwacht. Dit effect wordt bijgevolg eveneens neutraal beoordeeld (0).
Wijziging bodemkwaliteit
In volgende zones kunnen functies ingericht worden
bodemverontreiniging met zich mee kunnen brengen:


Bedrijventerrein



Openbare nutsvoorzieningen



Ontginningsgebied

die een

risico

op

In zijn algemeenheid dienen de nieuwe inrichtingen dienen te voldoen aan de Vlaremen Vlareboreglementering waar van toepassing. Een strikte opvolging van de regelgeving
terzake maakt dat het risico op bodemverontreiniging van de nieuwe projecten binnen
het plangebied tot een minimum wordt herleid. Het effect wordt dan ook als neutraal
beoordeeld (0).
Verder kan de herbestemming en dus nieuwe invulling van een site een impact hebben
op de (risico)beoordeling in bestaande bodemonderzoeken in het plangebied. Dit wordt
beoordeeld in onderstaande tabel.
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Dossiernr.

Huidige bestemming

Toekomstige
bestemming

Alternatief
relevant)

(indien

25562

Ontginningsput
met
nabestemming
open
ruimte
en
bos,
buffergroen, bosbouw

Toegankelijke
open ruimte

Uit het laatste oriënterend bodemonderzoek (2018)
blijkt dat er geen aanwijzing is dat de verhoogde
concentraties een ernstige bodemverontreiniging
vormen voor mens en milieu. Gezien reeds rekening
werd gehouden met de geldende nabestemming bij
de toetsing houdt het plan geen wijziging van het
bestemmingstype cfr. Vlarebo in en zijn er dus geen
verdere aandachtspunten.

8500

Wonen

Wonen

Laatste oriënterend bodemonderzoek dateert van
2002. Geen wijziging in bestemming, dus geen
verdere aandachtspunten

69006

Openbare
nutsvoorziening

Openbare
nutsvoorziening

Gemengd open ruimte
gebied
(+
tussentijds
gebruik)

Beoordeling

Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er
geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde
concentraties een ernstige bodemverontreiniging
vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen
beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden.
Bij behoud van de bestemming als openbare
nutsvoorziening en tijdens het eventueel tussentijds
gebruik door AM-Power kunnen de conclusies uit het
oriënterend bodemonderzoek behouden blijven. Bij
bestemming als gemengd open ruimte gebied zullen
echter strengere normen van toepassing zijn en
dienen de risico’s opnieuw geëvalueerd te worden.
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Dossiernr.

Huidige bestemming

Toekomstige
bestemming

24179

Ontginning/steenbakkerij

Bedrijventerrein

51182

Bedrijventerrein

Bedrijventerrein

75083

Bedrijventerrein

Bedrijventerrein

Alternatief
relevant)

(indien

Beoordeling
Op het perceel werd een verontreiniging met
minerale olie in grond en grondwater ter hoogte van
een
voormalige
bovengrondse
mazouttank
gesaneerd. Uit het eindevaluatieonderzoek (2016)
blijkt dat er geen restverontreiniging meer werd
vastgesteld en dus geen verdere maatregelen
noodzakelijk geacht worden. Verder werden tijdens
het laatste oriënterend bodemonderzoek (2014)
verhoogde concentraties aan nikkel in het grondwater
vastgesteld, die echter kunnen aanzien worden als
‘natuurlijk verhoogde concentraties’ en dus niet als
bodemverontreiniging.
Gezien
de
bestemmingswijziging
geen
wijziging
in
bestemmingstype cfr. Vlarebo inhoudt, zijn hier geen
aandachtspunten te melden.

Planologische ruil bedrijventerrein/landbouwgebied

Geen concentraties boven 80% van de
bodemsaneringsnorm vastgesteld. Gezien de toetsing
gebeurde voor het bestemmingstype I (strengste
normen) zijn er geen verdere aandachtspunten, zowel
voor het plan als het mogelijke alternatief.
Uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er
geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde
concentraties een ernstige bodemverontreiniging
vormen voor mens of milieu. Bijgevolg moet er geen
beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden.
Geen wijziging in bestemming, dus geen verdere
aandachtspunten
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Dossiernr.

Huidige bestemming

Toekomstige
bestemming

Alternatief
relevant)

(indien

6414

Landbouw

Landbouw

Landbouw (onbebouwd)

25522

Bedrijventerrein

Bedrijventerrein

Beoordeling
Op deze site werd een bodemsanering afgerond
(eindevaluatieonderzoek 2014). Uit het laatste
oriënterend bodemonderzoek (2017) blijkt dat er
geen concentraties boven de richtwaarden zijn
vastgesteld in de bodem en dat er op basis van
analyses van het grondwater ook geen redenen zijn
om aan te nemen dat de bodem verontreinigd is.
Geen wijziging in bestemming, dus geen verdere
aandachtspunten
Laatste oriënterend bodemonderzoek dateert van
2004. Geen wijziging in bestemming, dus geen
verdere aandachtspunten
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Voor wat betreft de opvulling van de voormalige ontginningsput in de noordelijke zone
en de mogelijke toekomstige ontginningsput in de zuidelijke zone kan gewerkt worden
met twee soorten materialen: afvalstoffen en grond. Hiervoor is steeds een
omgevingsvergunning nodig. Voor het opvullen met bodemmaterialen moet de
aangevoerde grond voldoen aan de bepalingen van het VLAREBO (Hoofdstuk XIII, Bijlage
V). Mits toegestaan in de milieuvergunning kunnen bodemmaterialen worden gebruikt
die niet voldoen aan de waarden voor vrij gebruik. De exploitant moet dan door middel
van een studie het bewijs leveren dat het gebruik van de bodemmaterialen geen
verontreiniging en extra risico oplevert. Deze studie dient uitgevoerd te worden conform
de geldende standaardprocedure. In dat opzicht wordt dan ook niet verwacht dat
opvulling van de voormalige en eventueel nieuwe ontginningsput bijkomende
verontreinigingsrisico’s met zich mee zal brengen. De op heden vergunde aanvullingen
voor de stabiliteitstaluds in de bestaande ontginningsput moeten b.v. voldoen aan ‘grond
voor vrij hergebruik’. Wel zal bij het aanbrengen van de bovenste (teelt)laag rekening
gehouden moeten worden met het toekomstige bodemgebruik.
Ten noorden van de Egemstraat dient het terrein na opvulling van de ontginningsput
mogelijk nog geherprofileerd te worden i.f.v. de toekomstige natuurinrichting. Het is dan
ook aangewezen dat de bovenste 2 m van de aangevulde grond voldoen aan de
kwaliteitsvereisten voor de beoogde natuur. In functie van de beoogde vegetatie dient
daarom naast de verontreinigingsparameters ook aandacht besteed te worden aan de
mineralensamenstelling van de aangevoerde grond. Hierbij zijn de belangrijkste stikstof,
fosfaat, kalium en calcium. Bij bepaling van de te analyseren parameters voor de aan te
voeren opvulgrond dient daarom voor de bovenste 2 m tevens rekening gehouden te
worden met de parameters die van belang zijn i.k.v. de beoogde natuur. Wanneer
hieraan voldaan wordt, wordt in principe een neutraal effect verwacht (0).
In de zone ten zuiden van de Egemstraat wordt landbouw als nabestemming beoogd.
Naar kwaliteit toe worden in het project-MER uit 2010 eveneens een aantal
randvoorwaarden uitgewerkt voor afwerking van ontginningsput in functie van
landbouw.


De afgegraven teelaarde wordt terug aangebracht op het terrein. Niet bruikbare
lagen blijven evenzeer in de groeve en worden selectief afgegraven.



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.

Wanneer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, worden in principe geen risico’s op
bodemverontreiniging verwacht die het toekomstige bodemgebruik hypothekeren.
Gezien conform de juridische referentiesituatie de ontginning in de zone ten zuiden van
de Egemstraat ook reeds mogelijk is, wordt het effect van het plan hier evenwel neutraal
beoordeeld (0).
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Conclusie en maatregelen
Algemene conclusie
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.
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.
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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:


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.

Maatregelen en aanbevelingen
Volgende maatregelen en aanbevelingen dienen te worden uitgevoerd op niveau van
een concreter project:


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 Fluxysleiding 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
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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 nazorgmaatregelen
worden aan de toekomstige eigenaar of pachter van het
landbouwperceel aangeraden.




Maatregelen
ontginner):

tijdens

de

opvulling

(door

de

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
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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.

Aanbeveling bij inrichting van de waterbuffer:
o

De zone waar de landbouwers water kunnen aftappen wordt best
voorzien langs de Egemstraat, gezien hier de minder
verdichtingsgevoelige bodems gelegen zijn.
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Discipline water
Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline water bestaat uit minimaal het plangebied en een
zone van 200m daarrond waar relevant.
Bijkomend zal het studiegebied worden opengetrokken buiten de begrenzing en dit
afhankelijk van de afvoer van afvalwater, hemelwater, beïnvloeding van waterlopen
(relevant is oa. de waterloop waar het opgepompte water uit het noordelijk deel geloosd
wordt), grondwaterlagen (grondwatervoerende lagen) en de relatie tot het deelbekken.

Juridische en beleidsmatige context
Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de Schelde. Het noordelijk deel is
gelegen in het Bekken van de Brugse polders en het zuidelijk deel in het Leiebekken. De
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas zijn vastgesteld
(raadpleeg via www.integraalwaterbeleid.be). Deze plannen bevatten maatregelen om
de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het
overstromingsrisico te verminderen. In het studiegebied zijn volgende acties opgenomen
in het stroomgebiedbeheerplan:


8A_A_043: Herstellen van de natuurverbindingsfunctie van de Ringbeek, het
Vaardeke en de Muizeveldbeek door het vervangen van de stuwen met
visvriendelijke vormen van opstuwing, waarbij het verval gespreid wordt over
een grotere afstand.

Eén van de belangrijkste elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/2003
en wijzigingen) is het uitvoeren van een ‘watertoets’. De watertoets houdt in dat voor
elk plan, programma of vergunnings-plichtig project dient te worden nagegaan of dit
schadelijk effecten heeft op het watersysteem. Indien dit het geval is, dient te worden
gezocht naar milderende of compenserende maatregelen. Eventueel kan op basis van
een negatieve watertoets een plan, programma of project worden geweigerd. De
relevante elementen voor de watertoets worden opgenomen in een aparte paragraaf in
het MER.
De doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid vormen een
belangrijk toetsingskader bij de uitvoering van de watertoets, meer bepaald:
–

Doelstelling 4a: het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische
ecosystemen, van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische
ecosystemen en van waterrijke gebieden, onder meer door het zoveel mogelijk
behouden en herstellen van de natuurlijke werking van watersystemen;

–

Doelstelling 6c: het terugdringen van overstromingsrisico’s en het risico op
waterschaarste door zoveel mogelijk ruimte te bieden aan water, waarbij het
waterbergend vermogen van overstromingsgevoelige gebieden zo veel als
mogelijk gevrijwaard wordt en watergebonden functies van de oeverzones en
overstromingsgebieden worden behouden en waar nodig hersteld.

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden die vanaf 1 maart 2012 verplicht
geraadpleegd moet worden bij het toepassen van de watertoets, werd geactualiseerd in
2014 en 2017. De overstromingsgevoelige gebieden worden samen met de risicozones
voor overstromingen aangeboden op het geoloket van de watertoets
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(http://www.geopunt.be). Het noordelijk deel van het plangebied wordt hoofdzakelijk
aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Ook in het zuidelijk deel worden zones
aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig.
Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde
gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen
vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze
omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren. In de
omzendbrief LNE/2015/2 zijn specifieke richtlijnen voor de toepassing van de watertoets
voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden vastgesteld.
In het plangebied en de ruime omgeving zijn geen signaalgebieden aangeduid.
De Vlaamse overheid stelt volgende doelstelling/richtlijn voorop voor haar waterbeleid:
“Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de
bron”:
Zo min mogelijk wordt hemelwater versneld afgevoerd naar de waterloop. Het
hemelwater wordt zo veel mogelijk aan de bron opgevangen en gebruikt, geïnfiltreerd
en zo nodig vertraagd afgevoerd, gescheiden van het rioleringsstelsel. Dit alles op
piekafvoeren te voorkomen in de strijd tegen wateroverlast en erosie, infiltratie te
bevorderen in de strijd tegen verdroging, en verdunning van het afvalwater tegen te gaan
in de strijd tegen waterverontreiniging.
Vlarem II bepaalt in art. 4.2.1.3. en art. 6.2.1.2. dat het verboden is het hemelwater te
lozen in de openbare rioleringen wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit
niet verontreinigd hemelwater gescheiden va het afvalwater te lozen in een
oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Nieuwe
rioleringsstelsels en uitbreidingen van bestaande stelsels moeten overeenkomstig deze
bepalingen, indien technisch mogelijk, uitgevoerd worden als een (verbeterde)
gescheiden riolering. Bestaande gemengde rioolstelsels kunnen niet altijd tot een
(verbeterde) gescheiden rioolstelsel omgebouwd worden, tenzij tegen een zeer hoge
kostprijs. Wel moet men altijd maximaal de verharde oppervlakte afkoppelen.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (van 5 juli 2013; in werking sinds
1.01.2014) inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vormt een cruciaal kader voor het
waterbeheer.
De verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd
hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe
hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zo veel mogelijk gebruikt wordt. In tweede
instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of
gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd wordt
afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de
infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.
Het besluit is van toepassing op:
–

het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de
nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m²;

–

het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe
oppervlakte groter is dan 40 m²;
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–

het aanleggen van een afwatering voor de constructie of verhardingen vermeld
onder bovenstaande punten, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke
wijze in de bodem infiltreerde;

–

verkavelingaanvragen zoals vermeld in art. 4.2.15, §1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis.

Vrijstelling
–

delen van overdekte constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op
natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert;

–

delen van de verharding waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke
wijze naast of door de verharding op eigen terrein in de bodem infiltreert;

–

delen van de verharding waarvan het hemelwater dat erop valt door contact
met de verharding zo vervuild wordt dat het overeenkomstig artikel 1.1.2. van
het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne als afvalwater wordt beschouwd;

–

delen van de verharding die tot het openbaar wegdomein behoren op het
ogenblik van de aanvraag of de uitvoering van de handelingen.

De milieukwaliteitsnormen en emissienormen voor oppervlaktewater worden bepaald
in Vlarem II.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21/05/2010 betreffende de
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, waterbodems en grondwater is van
toepassing. In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid heeft de Vlaamse
Regering nieuwe milieukwaliteitsnormen vastgelegd. Voor oppervlaktewater zijn er
voortaan twee groepen milieukwaliteitsnormen:
–

1. Typespecifieke normen voor biologische en algemeen fysisch-chemische
parameters, opgesplitst per categorie en per type oppervlaktewater

–

2.

Niet- typespecifieke normen voor gevaarlijke stoffen

Deze richtwaarden zijn bepalend voor de goede ecologische en goede chemische
toestand van het water en moeten uiterlijk op 22 december 2015 behaald worden.
Bij eventuele toekomstige lozingen van bedrijven zal het bedrijf een toetsing moeten
doen aan de vermelde milieukwaliteitsnormen.

Methodologie
Methodiek beschrijving referentiesituatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie in het MER, baseert de deskundige zich op
basisinformatie die ter beschikking is of kan worden gesteld (desktop informatie; de
effecten worden beoordeeld op plan-MER niveau; er worden geen veldanalyses,
detailinventarisaties
en
veldwerkzaamheden
(op
het
vlak
van
grond/oppervlaktewaterstanden, -stroming, -kwaliteit, e.d.) uitgevoerd.). Voor het
onderzoek naar de grond- en oppervlaktewaterkwantiteit en -huishouding in het
studiegebied wordt in het MER gebruik gemaakt van o.a.:
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–

GIS-kaarten
i.v.m.
grondwaterstromingsgevoeligheid.

–

Geologie in relatie tot grondwaterhuishouding, meer bepaald
grondwaterstanden en mogelijk aanwezige watervoerende of afsluitende lagen:
o.a. geologisch kaartmateriaal en sonderingen op Databank Ondergrond
Vlaanderen (dov);

–

Info over grondwater via bodemonderzoek indien beschikbaar;

–

Potentiële kwelzones o.b.v. kwelgevoelige vegetatietypes (BWK)

–

Vlaamse Hydrografische Atlas;

–

Watertoetskaarten – met name watertoetskaart overstromingsgevoelige
gebieden;

–

Stroomgebiedbeheerplan;

–

eventuele beschikbare boringen, sonderingsverslagen ;

–

informatie over grondwaterstanden (o.b.v drainagestanden bodemkaart,
beschikbaar bodemonderzoek, sonderingsverslagen)

–

Infiltratiemogelijkheden: topografische kaart en orthofotoplan (verharding);

–

Waterzuiveringsbeleid en infrastructuur: zoneringsplan, informatie bij VMM en
bij Aquafin;

–

De ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het ontginningsgebied Egem in Pittem,
opgesteld door de VLM.

grondwaterkwetsbaarheid

en

Ook hier wordt opgemerkt dat bij de feitelijke referentiesituatie reeds rekening
gehouden wordt met de stabilisatie van de taluds van de bestaande ontginningsput. In
de juridische referentiesituatie waarbij een vergunning zou kunnen aangevraagd worden
om de bestaande ontginningsput volledig op te vullen.
Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling
Het gewijzigde bodemgebruik, de gewijzigde infiltratie van hemelwater t.g.v. verharding
e.d. beïnvloeden tijdens de exploitatiefase de grond- en oppervlaktewaterhuishouding.
Ook kan een wijziging van de grondwaterstroming en -huishouding optreden t.g.v. de
mogelijke aanwezigheid van ondergrondse constructies.
Op een beschrijvende manier wordt de geplande situatie beoordeeld. Binnen dit kader
wordt er van uitgegaan dat er binnen het plangebied rekening gehouden wordt met de
geldende regelgeving omtrent buffering en infiltratievoorzieningen. De mogelijke impact
bij bemaling (indien bemaling wordt verwacht tijdens de aanlegfase) t.h.v. de vergunde
grondwaterwinningen wordt onderzocht.
Effecten op oppervlaktewater zijn voornamelijk een gevolg van permanente wijzigingen
in waterhuishouding (waterkwantiteit) t.g.v. wijzigingen in afvalwater en
hemelwaterafvoer (door de aanwezigheid van gebouwen/infrastructuur/aanleg van een
watervoorraad voor de landbouw) en door de inname van ruimte voor water
(verhardingen in overstromingsgebieden). Er zal beoordeeld worden of het blijvend
oppompen van (grond)water uit de ontginningsput en het lozen van dit water in de
naastliggende grachten, stroomafwaarts voor problemen van wateroverlast kan zorgen.
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Het bijkomend geproduceerde afvalwater wordt onder de loep genomen. Het plan kan
een invloed hebben op oppervlaktewater en/of de capaciteit van de eventueel
ontvangende waterzuiveringsinstallatie.
Tabel 6-1 Beoordelingscriteria discipline water

Effecten

Criterium

Methodiek

Basis beoordeling significantie

Wijziging in infiltratie:
Verwachte significante
daling / stijging van
grondwaterstand

Vergelijking met bestaande
verharde oppervlakten en
zones met mogelijkheid tot
infiltratie.

Invloed op
grondwaterstroming
Verstoren
ondergrondse
grondwaterstroming
en kwel

Geologische gelaagdheid,
diepte bouwputten en diepte
grondwater o.b.v.
beschikbare
desktopinformatie

Kwalitatieve beschrijving o.b.v.
mogelijk te verwachten wijziging
infiltratiemogelijkheden en
verharde oppervlakte
(grootteorde-op planniveau liggen
de oppervlaktes immers nog niet
vast) en aftoetsing voldoende
ruimte voor voorzieningen m.b.t.
infiltratie&hemelwateropvang.
Het effect is significant indien de
infiltratie zodanig wijzigt dat er
geen oplossingen binnen het
terrein mogelijk zijn of dat de
bodemvochtregime/toestand
zodanig beïnvloed wordt,
waardoor ingrijpende effecten op
bodemstructuur en flora
ontstaan.
Kwetsbaarheidsbenadering: een
significant effect treedt op
wanneer grondwaterstromen
mogelijks worden afgesneden of
opstuwing/verlaging een
relevante invloed uitoefenen op
vegetatie/fauna.

Grondwater
Wijziging kwantiteit
en huishouding

Wijziging kwaliteit

Impact bemaling
Invloedstraal van
bemaling

Empirische formules

Voor het studiegebied geldt dat
aanwezige grondwaterwinningen,
kwetsbare gebieden voor fauna
en flora, kwelzones, gebouwen en
archeologisch erfgoed als
kwetsbaar worden beschouwd

Gedrag en
ruimtegebruik
Verspreiding
verontreiniging t.g.v.
bemaling

Op basis van lokalisatie van
mogelijks verontreinigde
bodems, uitgaande van
uitgevoerde
bodemonderzoeken (cf.
bodem) en het voorkomen
van potentieel
bodemverontreinigende
activiteiten

Kwalitatieve bespreking, aantal
locaties binnen studiegebied.
Effecten zijn significant als
verontreiniging ontstaat,
verplaatst wordt of wordt
gesaneerd.

Wijziging aanvoer
waterloop ten gevolge
van run-off
Wijziging
overstromingsregime

Op basis van gewijzigde
situatie run-off/gewijzigde
infiltratiemogelijkheden
(verharde oppervlakten,
gebouwen & constructies,
ophogingen en
infiltratiekenmerken bodem);

Effecten zijn significant wanneer
t.g.v. de wijziging van de
waterkwantiteit
overstromingsgevoeligheid wijzigt
dus in relatie met de capaciteit
van de waterlopen en de
bestaande risicowaterlopen voor

Oppervlaktewater
Wijziging kwantiteit
en huishouding
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Effecten

Criterium

Methodiek

Basis beoordeling significantie

Kwalitatieve beschrijving via
kwetsbaarheden die worden
afgeleid van de
desktopinformatie.
Kwalitatieve beschrijving

overstromen.
Effecten zijn significant
afhankelijk van de waterloop
waarin zal worden geloosd – in
relatie tot de
overstromingsgevoeligheid.
Zeer kwetsbaar = lozen zonder de
nodige maatregelen op een
waterloop die effectief
overstromingsgevoelig is
Matig kwetsbaar = lozen zonder
de nodige maatregelen op een
waterloop die potentieel
overstromingsgevoelig is
Beperkt kwetsbaar = lozen zonder
de nodige maatregelen op een
waterloop die nietoverstromingsgevoelig is

Wijziging ruimte voor
overstromingswater.

Effect is significant negatief
wanneer bergingsruimte (volume
en oppervlakte) wordt ingenomen
zonder oplossing en significant
positief wanneer ruimte voor
overstromingswater wordt
gecreëerd.

Impact op
structuurkwaliteit
waterlopen

Verwachte wijziging
structuurkwaliteit

GIS-analyse, terreinbezoek
Kwalitatieve bespreking met
aandacht voor
randvoorwaarden creëren
goede structuurkwaliteit

Effecten zijn significant als de
structuur van de waterlopen
wijzigt

Wijziging kwaliteit

Wijziging
waterkwaliteit

Risico-inschatting van
potentiële lozingen
(beschrijvend) en vergelijking
met de huidige
waterkwaliteit

Kwalitatieve bespreking, effecten
zijn significant als de
waterkwaliteit van de waterlopen
verwacht wordt te wijzigen.

Wijziging in capaciteit
rioleringsnet en
waterzuiveringsinfrastructuur

Effect t.g.v. verhoogde
afvoer van afvalwater

Check o.b.v.
zoneringsgegevens VMM of
Aquafin nv of de
waterzuiveringsinfrastructuur
is voorzien op de gewenste
ontwikkeling. Tevens wordt
de afstemming van de timing
van de ontwikkeling en de
timing van de aanleg van
collectoren nagegaan.

Een significant effect treedt op
wanneer de capaciteit van RWZI
overschreden wordt.

De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.d.h.v. de omvang van het effect (zie uitleg in de
startnota). Uiteindelijke beoordeling gebeurt op basis van expert judgement.
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Referentiesituatie
Grondwater
Hydrogeologie
De hydrogeologische hoofdeenheden die in de ondergrond ter hoogte van het
studiegebied aanwezig zijn, worden gevormd door de afzettingen van de Ieper Groep
(met vroegere benaming de Ieperiaan en Paniseliaan). Onder de quartaire afzettingen
komen achtereenvolgens het Paniseliaan aquitardsysteem, het Ieperiaan
Aquifersysteem en het Ieperiaan Aquitardsysteem voor.


Het Paniseliaan Aquitardsysteem wordt gevormd door de kleilagen behorende
tot de Formatie van Gent met de klei van Pittem en de klei van Merelbeke
(buiten het studiegebied).



De Ieperiaan Aquifer is eerder beperkt in omvang en bevat de zanden
behorende tot de Formatie van Tielt, met name de Zanden van Egem en het
Zand van Mont-Panisel, beide behorend tot het Lid van Egem. De Ieperiaan
Aquifer wordt als hoofdeenheid beschouwd daar het van groot hydrogeologisch
belang is in sommige delen van West- en Oost-Vlaanderen.



Het Ieperiaan Aquitardsysteem is opgebouwd uit het Silt van Kortemark
behorend tot de Formatie van Tielt en de verschillende kleilagen van de
Formatie van Kortrijk. De klei van Aalbeke vormt een sterk ondoorlatende laag.

Tabel 6-2: hydrologische codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV)

Bron: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie ontginningsgebied Egem (VLM, 2016)
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De hydrogeologie van het gebied kan worden vertaald naar deze watervoerende lagen
volgens bovenstaande tabel en de Geologische gesteldheid van de steengroeve Egem.
Het quartair is ter hoogte van de groeve (in de groeve zelf was) ca. 1,2 meter dik.
Daaronder bevindt zich de klei van Pittem die niet watervoerend is (Panesiliaan Aquitard)
en slechts een 3-tal meter dik is. Onder deze aquitard bevindt zich dan het Ieperiaan
aquifer, de zanden van Egem, die zich uitstrekken over een dikte van ca. 25 meter en
onderaan met inmenging van de siltige klei van Egemkapel. Deze laag zit tot een 29 tal
meter onder maaiveld (of tot 14-15 m TAW). Onder deze lagen begint dan de Ieperiaan
Aquitard met de silt van Kortemark. Dit wordt eveneens geïllustreerd d.m.v.
onderstaande profielen opgemaakt met behulp van het hydrogeologisch 3D-model (v2.0)
uit de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Figuur 6-1: Locatie van de genomen profielen
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Figuur 6-2: Profiel geologisch en hydrogeologisch 3D-model op hoofdeenheden (links) en basiseenheden (rechts) ten noorden van de bestaande ontginningsput
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Figuur 6-3: Profiel geologisch en hydrogeologisch 3D-model op hoofdeenheden (links) en basiseenheden (rechts) ter hoogte van de bestaande ontginningsput
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Figuur 6-4: Profiel geologisch en hydrogeologisch 3D-model op hoofdeenheden (links) en basiseenheden (rechts) ten zuiden van de Egemstraat
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Grondwaterkwantiteit
Uit de beschikbare boringen in de omgeving van het plangebied kan afgeleid worden dat
het grondwater zich binnen de zuidelijke zone van het plangebied wellicht gemiddeld op
ca. 1,5m onder het maaiveld bevindt.
In het noordelijk deel van het plangebied wordt de grondwatertafel in de feitelijke
referentiesituatie mee bepaald door de aanwezige ontginningsput. Het betrof immers
een droge ontginning waarbij hemelwater, freatisch grondwater en/of artesisch
grondwater dat de groeve insijpelt en stagneert op de groevebodem werd afgepompt.
Deze afpomping vindt tot op vandaag nog steeds plaats. Hierbij werd in 2009 ca.
542.000 m³ water verpompt. Dit komt mede omdat het bodempeil van de groeve (14 m
TAW) een stuk onder het grondwaterpeil van de nabije aquifer (35-40 mTAW) ligt en er
buiten neerslag dus ook een aanzienlijke aanvoer is van grondwater. De belangrijkste
watervoerende laag waaruit water in de steengroeve komt is de Ieperiaan aquifer. Op de
cuesta zelf stijgt het grondwater mee met de maaiveldhoogte en wordt een stijghoogte
van 40-42 m TAW verwacht. (Bron: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie ontginningsgebied
Egem, VLM, 2016). In de juridische referentiesituatie zou het mogelijk zijn om de
ontginningsput volledig op te vullen met grond, zodat het niveau ongeveer gelijk komt
met de omliggende gronden. Hierdoor zal het grondwater in de put mee stijgen tot het
niveau van in de omliggende lagen, t.t.z. 1 à 2 m onder het maaiveld. Gezien de
omliggende (lager gelegen) percelen reeds bebouwd zijn, kan hierdoor wateroverlast
optreden ter hoogte van de lager gelegen gebieden.
Onder de discipline water is tevens het bodemgebruik van belang i.f.v. de
verhardingsgraad. Het bodemgebruik wordt hiervoor ingedeeld in verharde en nietverharde bodemgebruiken. Het plangebied bestaat uit grote oppervlakten van
onverhard landbouwgebied en in het noorden ook reeds ontgonnen gebied. Pleksgewijs
zijn er echter ook grotere verharde zones aanwezig, oa. ter hoogte van de bestaande
fabrieksgebouwen van Wienerberger en het naastliggend varkensbedrijf, de logistieke
parking ten zuiden van de Egemstraat, AM power, de zones van de bedrijven Clarysse,
Cloet en Europort, de bewoning langs de N50 en de verspreide landbouwbedrijven.
Uit de watertoetskaart ‘infiltratiegevoelige gebieden’ blijkt verder dat voornamelijk in
het zuiden van het plangebied infiltratiegevoelig gebied aanwezig is. Afhankelijk van de
grond waarmee de voormalige ontginningsput wordt opgevuld, kan er in de juridische
referentiesituatie ook nog infiltratiegevoelig gebied bijkomen.
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Figuur 6-5: Infiltratiegevoelig gebied ter hoogte van het plangebied

De beschermingszone van de dichtstbijzijnde grondwaterdrinkwaterwinning (Beernem)
bevindt zich op meer dan 10 km ten noorden van het plangebied.
Binnen het plangebied zijn 5 grondwaterwinningen gelegen (zie Figuur 6-6). Hierbij
hebben de drie winningen in het noordelijk deel een diepte van 30 tot 37 m waarbij ze
grondwater onttrekken uit de Ieperiaan aquifer. De zuidwestelijke winning heeft een
diepte van 5m en onttrekt eveneens uit de Ieperiaan aquifer. De zuidoostelijke winning
onttrekt uit het Ieperiaan aquitardsysteem.
Grondwaterkwaliteit
Het risico van verontreiniging van grondwater hangt af van talrijke factoren, die samen
de kwetsbaarheid van de ondergrond bepalen. Het grondwater wordt binnen het
noordelijk deel van het studiegebied als matig kwetsbaar (Da1) en in het zuidelijk deel
als weinig kwetsbaar (Dc) aangeduid (zie Figuur 6-6).
Verder blijkt uit de discipline bodem dat er reeds verschillende bodemonderzoeken
werden uitgevoerd binnen het studiegebied (zie § 5.4.3). Hierbij kan eveneens mogelijke
grondwaterverontreiniging zijn vastgesteld.
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Figuur 6-6: Grondwaterkwetsbaarheid en grondwaterwinningen

Oppervlaktewater
Hydrografie
Het plangebied is gelegen in de stroomgebieden van de Schelde en de Brugse Polders.
Het is gelegen ter hoogte van de waterscheiding tussen het Bekken van de Brugse polders
in het noorden en het Leiebekken in het zuiden. Het Leiebekken wordt ter hoogte van
het plangebied opgesplitst in het deelbekken van de Mandel in het westen en het
deelbekken van de Devebeek in het oosten.
Ten noorden van het plangebied ontspringt de Jobeek (2de categorie). Hierin komt tevens
nog een niet geklasseerde waterloop toe. De Jobeek watert af naar het noorden.
In het zuiden van het plangebied ontspringen de Roobeek/Vuilhoekbeek en, ter hoogte
van de voormalige steenbakkerij, een waterloop zonder naam die nog binnen het
plangebied uitmondt in de Roobeek. Beiden zijn waterlopen van 2 de categorie. Verder is
ook nog de Stampkotbeek gelegen binnen het plangebied. Het opwaartse deel van deze
beek is niet geklasseerd, het afwaartse deel dat uitmondt in de Roobeek is 2de categorie.
Deze waterlopen zijn allemaal gelegen in het deelbekken van de Mandel. In het
deelbekken van de Devebeek bevindt de Blekerijbeek (niet geklasseerd) zich op de
oostelijke rand van het plangebied. Ten oosten van het plangebied wordt deze waterloop
geklasseerd als 2de categorie.
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Het grootste deel van het plangebied watert af naar het zuiden. Verder wordt ook het
opgepompt hemel- en grondwater geloosd in de nabije bekenstelsels. Conform het MER
uit 2010 bevindt bemalingspunt 1 zich aan de noordelijke zijde van de ontginningsput op
een diepte van ongeveer 35 m-mv. Dit punt is aanwezig onder de vorm van een ‘vijvertje’
dat ongeveer 3 m lager gelegen is dan de bodem van de ontginningsput en waarnaar een
deel van de ontginningsput afwatert. In de ‘vijver’ is een dompelpomp aanwezig,
bevestigd aan een vlotter. De pomp wordt manueel bediend. Het opgepompte water
wordt via een persleiding naar de Jobeek afgevoerd en daar geloosd. Bemalingspunt 2 is
op een hoger gelegen punt, in de omgeving van de steenbakkerij gelegen op een diepte
van ongeveer 20 m-mv. Ook hier is een dompelpomp opgesteld in een iets lager gelegen
zone. Het opgepompte water van dit bemalingspunt wordt via een persleiding en een
gracht geloosd op de Vuilhoekbeek. In hoofdzaak wordt bemalingspunt 2 gebruikt.
Bemalingspunt 1 heeft een bufferfunctie en wordt enkel gebruikt bij stortregens. In 2009
werd b.v. in het totaal 542.000 m³ water vanuit de ontginningsput weggepompt, waarvan
23.500 m³/jaar door de noordelijke pomp en 518.400 m³/jaar door de zuidelijke pomp.
Hierdoor is er slechts een heel beperkt deel van het plangebied die effectief afwatert
naar het noorden, richting de Jobeek.

Figuur 6-7: Oppervlaktewater

Oppervlaktewaterkwantiteit
De waterlopen ter hoogte van het plangebied zijn regenwaterrivieren. Dit betekent dat
de gemiddelde afvoerdebieten gering tot onbestaande zijn gedurende langdurige
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regenloze periodes. In de eerste kilometer van het bovenloop-lengteprofiel werken de
beken hoofdzakelijk irrigerend in plaats van drainerend. Zoals hierboven reeds
beschreven wordt het in de ontginningsput toekomende water opgepompt en geloosd
in de nabijgelegen waterlopen. Dit betreft voornamelijk het regenwater dat rechtstreeks
in de groeve terechtkomt en het grondwater dat via de wanden van de groeve naar
binnen sijpelt (voornamelijk uit het zand van Egem). Voornamelijk bemalingspunt 2
wordt hierbij gebruikt, waarbij bij ontginning in natte perioden dagelijks 10 à 14u werd
gepompt. In droge perioden dalen zowel de duur als de frequentie van bemaling en
tijdens langdurige droogte wordt de bemaling zelfs stopgezet (Bron: Multi Groeve-MER
Klei Ieperiaan). Uit de adviezen in het kader van de plenaire vergadering blijkt dat tijdens
de exploitatie van de ontginningsput op een bepaald moment vastgesteld werd dat er
constant water weggepompt werd richting Koolskamp, waardoor de natuurlijke voeding
van de Jobeek richting Zwevezele stil viel. Daarom werden afspraken gemaakt met de
exploitant om een deel van het opgepompte water naar de Jobeek te sturen. De huidige
exploitant (Wienerberger) bevestigt dat er de voorbije jaren nog steeds het hele jaar
door werd gepompt uit de put en dat de in §6.4.2.1 vermelde verdeling van de debieten
richting Jobeek en Vuilhoekbeek in grote lijnen nog hetzelfde is. T.g.v. defecten aan de
pompen de voorbije jaren, hebben deze wel op sommige momenten tijdelijk stil gelegen.
Dit deed zich onder meer voor in de droge zomers van 2018 en 2019 waardoor er tijdelijk
niet meer gepompt kon worden naar de Jobeek. Op een gegeven moment stond het
water ook gewoon te laag om te pompen. Ten slotte bevestigt de gemeente Wingene
dat er de afgelopen jaren geen klachten meer geformuleerd werden m.b.t. de debieten
van de Jobeek.
Het noordelijk deel van het plangebied wordt hoofdzakelijk aangeduid als mogelijk
overstromingsgevoelig. Ook in het zuidelijk deel worden zones aangeduid als mogelijk
overstromingsgevoelig. Stroomafwaarts worden langs de Jobeek en de Roobeek (in het
centrum van Ardooie) bredere zones aangeduid als effectief overstromingsgevoelig (zie
Figuur 6-7). Zoals reeds aangegeven in § 6.4.1.2 kan in de juridische referentiesituatie
ook wateroverlast optreden t.h.v. lager gelegen gebieden t.g.v. het herstel van de
grondwaterstand in de huidige ontginningsput. Er zal in dat geval een beeksysteem
moeten worden aangelegd om deze wateroverlast te vermijden.
Oppervlaktewaterkwaliteit
In het studiegebied zijn volgende meetpunten van VMM aanwezig (zie Figuur 6-7):


620930: op de Roobeek stroomafwaarts het plangebied



909100: op de Jobeek stroomafwaarts het plangebied

Hieronder worden de resultaten van de BBI 13 en PI14 weergegeven voor deze
meetpunten. Op basis van de beschikbare metingen wordt de Roobeek aangeduid als
matig verontreinigd en als beek met een matige kwaliteit. De Jobeek is de laatste jaren
aangeduid als verontreinigd en heeft een slechte kwaliteit.

13

De Belgische Biotische Index (BBI) krijgt een waarde afhankelijk van het aantal macro-invertebraten in het
water. De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit).
14 De Prati-index volgens zuurstof (PIO) wordt bepaald op basis van het percentage zuurstof-verzadiging en
geeft een graad van zuiverheid aan het water. Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofconcentraties,
maar ook bij oververzadiging. Oververzadiging treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de
waterkwaliteit aantast.
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Figuur 6-8: Resultaten Biotische index en Prati index (geoloket waterkwaliteit, VMM)

Structuurkwaliteit waterlopen
Alle waterlopen in het plangebied hebben een zwakke structuurkwaliteit.
Afvalwater
Het plangebied bevindt zich in het zuiveringsgebied Pittem. Het is quasi volledig niet
ingekleurd op het zoneringsplan. Langs de N50 en in het noordwesten zijn een aantal
clusters gelegen die aangeduid worden als collectief te optimaliseren buitengebied. De
overige clusters worden aangeduid als individueel te optimaliseren buitengebied. Op de
noordelijke en zuidelijke rand van het plangebied zijn clusters gelegen waarbij reeds een
IBA aanwezig is.
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Figuur 6-9: zoneringsplan t.h.v. het plangebied

Effectbespreking en beoordeling
Grondwater
Grondwaterkwantiteit
Zone ten noorden van de Egemstraat
Het plan voorziet in het gedeeltelijk gecompartimenteerd opvullen van de voormalige
ontginningsput. De gecompartimenteerde opvulling heeft als doelstelling om zowel
plassen, oevers als hogere zones in te richten teneinde verschillende biotopen te
creëren. Hierbij zal de grondwaterstand in de ontginningsput zich eveneens herstellen.
De aard van het opvulmateriaal zal mede bepalen hoe het grondwaterniveau zich zal
herstellen en is momenteel nog niet gekend. Ook is het de intentie om naast ondiepe en
diepere plassen een gradiënt van hoog – tot laaggelegen landzones te creëren met dieper
en ondieper grondwater. De aard van het opvulmateriaal zal hierbij mede bepalen waar
specifieke zones kunnen ingericht worden. In ieder geval zal hierbij door het gedeeltelijk
opvullen (t.t.z. met maximale hoogte onder 35 m TAW) zonder pompen een waterplas
ontstaan met een variabele bodemdiepte en zonder ‘land’zones. Omwille van de
beoogde natuurdoelstellingen en inrichting als toegankelijk groengebied zal het
permanent oppompen van doorsijpelend grondwater dan ook noodzakelijk blijven. Op
basis van de beschikbare gegevens kan via de Wet van Darcy een inzicht gegeven worden
in de hoeveelheid op te pompen grondwater. Door de Provincie West-Vlaanderen in
samenwerking met VLM werd deze berekening uitgevoerd voor verschillende
opvulniveaus.
Q= - Kh * A * (dh/dl)
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waarin:
Q = totale debiet (m3/dag);
Kh = doorlatendheidscoëfficiënt van grond (m³/dag)
A = frontaal oppervlak (m²)
dh / dl = het’verhang’ (zie verder)

Indien dit wordt toegepast voor de huidige situatie, waarbij:


Omtrek van de ontginningsput = ca. 1.800 m



Dikte van de watervoerende laag in de put = ca. 25 m



Dwarsoppervlakte = ca. 45.000 m² (1.800 x 25 m) = A

Het ‘verhang’ is de verhouding tussen het verschil in grondwaterstand van de put vs de
‘normale’ grondwaterstand (23 m) en de laterale afstand waarover dit verschil in
grondwaterstand gemeten wordt (ca. 200 meter, aanname op basis van historische
studiewerk). Dwz dat op 200 meter afstand van de put het grondwater terug op 3540 m TAW staat. Dus dh/dl = 25/200 = 0.125.
Aangezien we in de huidige situatie het afgepompte debiet kennen (ca. 540 000 m³) kan
de wet van Darcy ingevuld worden om zo een goede waarde voor de hydraulische
conductiviteit te vinden: Kh =0,263 m/dag15.
Het weg te pompen debiet kan nu herberekend worden bij andere waarden van A, en bij
andere waarden van dh/dl. Immers, hoe meer de put is opgevuld, hoe kleiner A zal zijn
en hoe kleiner dh/dl.

Figuur 6-10: Benaderende berekening weg te pompen volume water bij verschillende opvulniveaus
van de voormalige ontginningsput
Bron: Provincie West-Vlaanderen

15

Samengevat (Darcy ingevuld) : 540 000 m³/jaar = 45000 m² x 0,125 x 0,263 m/dag x 365
dagen/jaar.
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Wanneer men b.v. uitgaat van een maximale opvulhoogte van 25 m TAW zou er jaarlijks
nog zo’n 200.000 m³ water moeten worden opgepompt. Dit is alleszins aanzienlijk
minder dan in de huidige situatie, waardoor de impact op de grondwaterkwantiteit als
positief beoordeeld kan worden (+1/+2, afhankelijk van de uiteindelijke opvulhoogte).
Het plan voorziet evenwel eveneens in de aanleg van een waterbufferbekken op een
naastgelegen landbouwperceel. Dit bufferbekken zou dan gevuld kunnen worden met
het opgepompte water, zodat landbouwers hier water kunnen komen aftappen. Dit kan
een belangrijke impact hebben tijdens periodes van droogte. Hierdoor kan het positief
effect t.o.v. de huidige toestand (waarbij er geen gebruik is van het opgepompte water
omdat het meteen wordt afgevoerd naar de waterlopen) nog vergroten (globaal +2/+3).
Tevens kan ook een positief effect verwacht worden ter hoogte van de omgevende
grondwaterwinningen die water uit dezelfde Ieperiaan aquifer onttrekken. Ten slotte
zouden zich op het nabijgelegen bedrijventerrein (reconversie steenbakkerij) ook
bedrijven kunnen vestigen die het opgepompte grondwater zouden kunnen gebruiken.
Dit dient verder onderzocht te worden bij de specifieke invulling/vergunningsaanvragen
op deze site. In de juridische referentiesituatie zou de grondwaterstand zich nog beter
kunnen herstellen, maar dient er wel voorzien te worden in (minstens) de aanleg van een
gravitaire afwatering om wateroverlast op lager gelegen gebieden aan de rand van de
voormalige ontginningsput te voorkomen. T.o.v. de juridische referentiesituatie wordt
het effect van het blijvend pompen vanuit de discipline water dan ook als beperkt
negatief beoordeeld (-1).
Voor dit planonderdeel is ook de impact m.b.t. klimaat van belang. Uit het klimaatportaal
blijkt immers dat de bodems in het plangebied droogtegevoelig zijn. Verder wordt ook
verwacht dat het aantal droge dagen (minder dan 0,1 mm neerslag per dag) gaat stijgen
net als de lengte van de droge periode (= langste periode van opeenvolgende dagen met
neerslag < 0,5 mm, voor een terugkeerperiode van 20 jaar).

Figuur 6-11: Droogtegevoeligheid van de bodem
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Figuur 6-12: Aantal droge dagen bij hoog impactscenario

Figuur 6-13: Lengte van de droge periode bij hoog impactscenario

Het verminderen van het oppompen van grondwater en het bufferen van het resterende
opgepompte water t.b.v. de landbouwers zal in de toekomst nog meer van belang zijn,
rekening houdend met verwachte verdroging. Dit wordt dan ook positief beoordeeld
i.k.v. klimaatadaptatie (+2).
Verder kunnen een aantal planingrepen leiden tot een verandering van de
verhardingstoestand op het terrein. De harde bestemmingen die voorzien worden
binnen dit deel van het plangebied zijn het bedrijventerrein, openbare
nutsvoorzieningen en woningen. Gezien deze zones momenteel reeds grotendeels
verhard zijn, wordt hiervan t.o.v. de huidige en juridische referentiesituatie een
verwaarloosbaar effect verwacht (0). Hierbij geldt eveneens dat bij aanleg of heraanleg
van verhardingen en constructies de stedenbouwkundige verordening hemelwater dient
gevolgd te worden. Bij aanleg van bijkomende verharding of bebouwing van meer dan
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40 m² dienen hierbij de nodige infiltratie- en buffervoorzieningen te worden geplaatst.
Hierdoor kan hooguit een beperkt negatief effect verwacht worden voor nieuwe
verhardingen (-1) en mogelijk zelfs een beperkt positief effect (+1), indien bepaalde
zones ‘onthard’ zouden worden. Dit laatste kan b.v. het geval zijn bij het alternatief
waarbij AM-Power op termijn zou uitdoven en deze site wordt ingezet als open ruimtegebied. Verder wordt in het noorden van het plangebied nog gezocht naar een locatie
voor een secundair onthaal met parking voor het groendomein. Wanneer deze parking
verhard wordt, zal eveneens voldaan moeten worden aan de stedenbouwkundige
verordening waardoor de impact op infiltratie als hooguit beperkt negatief kan worden
beoordeeld (-1). Hierbij wordt opgemerkt dat een beperkte zone aangeduid werd als
infiltratiegevoelig gebied, waardoor het hier niet aangeraden wordt een verharde
parking te voorzien.
Verder kunnen er ter hoogte van het toekomstige bedrijventerrein ook ondergrondse
constructies geplaatst worden, wat een impact kan hebben op de grondwaterstroming.
Gezien de dikte van de doorlatende laag (Ieperiaan aquifersysteem) wordt hiervan echter
geen impact op de grondwaterstroming verwacht. Verder wordt ook de aanleg van een
bufferbekken voorzien in het zuiden van dit deelgebied. Deze wordt uitgegraven tot iets
onder het natuurlijke grondwaterpeil (35 m TAW) en verder opgevuld worden met het
opgepompt water uit de voormalige ontginningsput. Ook hiervan wordt bijgevolg geen
impact op de grondwaterstroming verwacht.
Zone ten zuiden van de Egemstraat
In de zone ten zuiden van de Egemstraat behoudt het plan de mogelijkheid om een groot
deel van dit gebied te ontginnen. Bij een droge ontginning zal eveneens een systeem van
pompen voorzien moeten worden om het insijpelend grondwater en regenwater dat in
de ontginningsput terechtkomt, af te voeren. Ter hoogte van de ontginningsput zal
infiltratie van hemelwater dus niet meer mogelijk zijn. Gezien het opgepompte water
evenwel zal worden geloosd in de nabijgelegen waterloop, blijft wel infiltratie mogelijk
via deze waterloop. Verder zal ten gevolge van het oppompen van het insijpelend
grondwater een zekere invloedstraal ontstaan naar de omgeving. Dit kan zijn invloed
hebben naar het omgevend bodemgebruik, m.n. landbouw en mogelijk ook het
toekomstige groendomein (afhankelijk wanneer de zuidelijke zone ontgonnen wordt).
Dit kan een beperkt tot sterk negatief effect hebben (-1 tot -3). Dit dient verder
onderzocht te worden bij uitwerking van een ontginningsproject. Ook hier geldt dat de
ontginningsput opnieuw zal opgevuld worden met andere bodemmaterialen. Hierbij zal
de aard van het bodemmateriaal eveneens een invloed hebben op de doorlatendheid en
dus de grondwaterstand. Hierbij dient voornamelijk rekening gehouden te worden met
de toekomstige bestemming, zijnde (onbebouwd) agrarisch gebied. Hierbij herhalen we
een aantal randvoorwaarden uitgewerkt in het project-MER uit 2010 voor afwerking van
ontginningsput in functie van landbouw (zie ook § 5.5.3):


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.



Om waterstagnatie tengevolge van compactie te vermijden kunnen
maatregelen worden genomen tijdens de opvulwerkzaamheden en na de
werkzaamheden (de zogenaamde nazorgmaatregelen). De nazorgmaatregelen
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worden aan de toekomstige eigenaar of pachter van het landbouwperceel
aangeraden.
o

o

Maatregelen tijdens de opvulling (door de ontginner):


Maximale aanvoer via bestaande interne werfwegen.
Wanneer werfwegen tijdelijk worden aangelegd, worden
deze best in semiverhard materiaal voorzien bovenop een
doorlatende folie (worteldoek).



Vermijden compactie tijdens opvulling door gebruik van
voertuigen op rupsbanden of banden met maximale
bandenspanning van 15 kPa



Over reeds aangevulde zones mag minimaal gereden worden.



Waar mogelijk maximaal gebruik van rijplaten



Eénmalige toediening van hoge dosis compost (15 ton
groencompost of 10 ton GFT compost)



Ten gevolge van werk-met-werkprincipe: maximaal streven
naar onmiddellijk gebruik afgegraven teelaarde ifv
herstructurering

Mogelijke nazorgmaatregelen (door de uiteindelijke gebruiker):


verbeteren van de bodemstructuur door reguliere bekalking
en reguliere inbreng van organische stof;



bewerking onder droge / licht vochtige omstandigheden;



de eerste jaren na aanvulling best meerjarige of intensief
wortelende gewassen planten (graangewassen);



percelen ganse jaar begroeien;



jaarlijks eventuele bodemcompactatie teniet doen door
diepwoelen (tot max 90 cm diepte mogelijk) maar enkel als de
ondergrond droog is.

In ieder geval kunnen deze effecten ook reeds plaatsvinden in de juridische
referentiesituatie, gezien de volledige zone reeds aangeduid is als ontginningsgebied.
Het effect t.o.v. de juridische referentiesituatie wordt dan ook als neutraal beoordeeld
(0).
Verder kan het plan in het zuidelijke deelgebied ook een beperkte impact hebben op de
verhardingstoestand. Het verhard terrein voor opslag en parking, wordt binnen het plan
behouden als verharde zone voor parking. Dit wordt neutraal beoordeeld t.o.v. de
huidige referentiesituatie. In de juridische referentiesituatie heeft deze zone echter een
nabestemming open ruimte, waardoor het bestendigen van deze verharding in dat geval
als beperkt negatief wordt beoordeeld (-1). Verder kan ook bijkomende verharding
ontstaan door uitbreiding van het bedrijf Clarysse. Het plan voorziet hier een mogelijke
planologische ruil te doen. Hierbij zou een zone die volgens de watertoetskaart gelegen
is in niet-infiltratiegevoelig gebied geruild worden met een zone gelegen in
infiltratiegevoelig gebied. In ieder geval zal bij uitbreiding van de verharding ook hier
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moeten voldaan worden aan de stedenbouwkundige verordening hemelwater. Het
effect wordt daarom hooguit beperkt negatief beoordeeld (-1).
Grondwaterkwaliteit
Zoals reeds besproken bij de discipline bodem kunnen in volgende zones functies
ingericht worden die een risico op bodem- en dus ook grondwaterverontreiniging met
zich mee kunnen brengen:


Bedrijventerrein



Openbare nutsvoorzieningen



Ontginningsgebied

In zijn algemeenheid dienen de nieuwe inrichtingen te voldoen aan de Vlarem- en
Vlareboreglementering waar van toepassing. Een strikte opvolging van de regelgeving
terzake maakt dat het risico op grondwaterverontreiniging van de nieuwe projecten
binnen het plangebied tot een minimum wordt herleid. Het effect wordt dan ook als
neutraal beoordeeld (0).
Ook wat betreft de opvulling van de voormalige ontginningsput in de noordelijke zone
en de mogelijke toekomstige ontginningsput in de zuidelijke zone wordt niet verwacht
dat dit bijkomende verontreiningingsrisico’s met zich meebrengt wanneer de geldende
wetgeving en standaardprocedures in rekening worden gebracht. Voor wat betreft de
toekomstige nabestemming als groendomein wordt eveneens verwezen naar de
discipline bodem. Wanneer geen aangerijkt grondmateriaal wordt gebruikt om de put te
vullen, is er immers ook geen risico op uitspoeling van dit materiaal naar het grondwater,
waardoor het beschikbaar komt om opgenomen te worden door de vegetatie (neutrale
beoordeling, 0).
In de zone ten zuiden van de Egemstraat wordt landbouw als nabestemming beoogd.
Ook hiervoor wordt verwezen naar de bespreking bij de discipline bodem. Gezien
conform de juridische referentiesituatie de ontginning in de zone ten zuiden van de
Egemstraat ook reeds mogelijk is, wordt het effect van het plan hier evenwel neutraal
beoordeeld (0).
Oppervlaktewater
Oppervlaktewaterkwantiteit
Zone ten noorden van de Egemstraat
Zoals reeds aangegeven bij grondwater beoogt het plan een gecompartimenteerde
opvulling van de bestaande ontginningsput, waardoor blijvend grondwater zal worden
opgepompt en geloosd in de nabijgelegen beken. Dit is momenteel ook al het geval. Door
de gedeeltelijke opvulling zal er t.o.v. de feitelijke referentiesituatie echter beduidend
minder water geloosd moeten worden (cfr. de uitgevoerde berekening b.v. minder dan
de helft). Tevens wordt voorzien in een waterbufferbekken dat met dit opgepompte
water zal gevuld worden en waar landbouwers water kunnen pompen. Dit zal
voornamelijk een impact hebben op de Roobeek, gezien het opgepompte grondwater
voornamelijk op deze beek wordt geloosd. Het beperken van het lozen van grondwater
op de Roobeek, die binnen het plangebied mogelijk en stroomafwaarts ook effectief
overstromingsgevoelig is, wordt hierbij positief beoordeeld (+2). Op de Jobeek zal de
impact beperkter zijn, gezien hierop ook nu al minder water geloosd wordt. Ook ter
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hoogte van deze waterloop is mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied
gelegen waardoor het effect als beperkt positief beoordeeld wordt (+1). T.o.v. de
juridische referentiesituatie waarbij de ontginningsput volledig opgevuld wordt en er dus
nog minder water moet geloosd worden, is het effect op de waterlopen eerder beperkt
negatief (-1). 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 gedeeltelijke opvulling zoals
voorzien in het plan wordt voor wat dat betreft dan ook als beperkt positief (+1)
beoordeeld t.o.v. de juridische referentiesituatie. 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. Uit bevraging van de gemeente en de exploitant blijkt
dat bij de huidige verdeling van de debieten richting Jobeek en richting Vuilhoekbeek
geen klachten m.b.t. het beschikbaar debiet meer geformuleerd werden. Als
voorzorgsmaatregel wordt dan ook voorgesteld om ook bij oppompen van een
verminderd debiet de nodige afwatering naar de Jobeek te behouden. Er wordt
voorgesteld dezelfde procentuele verhouding te 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.
Ook wat het aspect overstromingsgevoeligheid betreft, wordt a.h.v. de informatie van
het klimaatportaal nagegaan wat de impact van dit planonderdeel is. Binnen het
studiegebied wordt verwacht dat het gebied met risico op laagfrequente overstromingen
(eens om de 1000 jaar) beperkt zal aangroeien.

Figuur 6-14: Aangroei gebied met risico op laagfrequente overstromingen bij hoog klimaatscenario
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Het beperken van het lozen van het opgepompt water op overstromingsgevoelige
waterlopen zal daardoor in de toekomst nog belangrijker worden. Gezien de eerder
beperkte verwachte aangroei van gebied met risico op laagfrequente overstromingen
wordt dit als beperkt positief beoordeeld (+1) voor wat betreft klimaat.
Binnen het groendomein zullen in de gedeeltelijk opgevulde ontginningsput nieuwe
wateroppervlakken gecreëerd worden door het inrichten van verschillende plassen. De
exacte invulling hiervan is momenteel nog niet gekend, maar dit heeft los van het nog
gedeeltelijk pompen en lozen van grondwater geen impact op de
oppervlaktewaterkwantiteit.
Verder kunnen een aantal planingrepen leiden tot een verandering van de
verhardingstoestand op het terrein. De harde bestemmingen die voorzien worden
binnen dit deel van het plangebied zijn het bedrijventerrein, openbare
nutsvoorzieningen en woningen. Gezien deze zones momenteel reeds grotendeels
verhard zijn, wordt hiervan t.o.v. de huidige en juridische referentiesituatie een
verwaarloosbaar effect verwacht (0). Hierbij geldt eveneens dat bij aanleg of heraanleg
van verhardingen en constructies de stedenbouwkundige verordening hemelwater dient
gevolgd te worden. Bij aanleg van bijkomende verharding of bebouwing van meer dan
40 m² dienen hierbij de nodige infiltratie- en buffervoorzieningen te worden geplaatst.
Hierdoor kan hooguit een beperkt negatief effect verwacht worden voor nieuwe
verhardingen (-1) en mogelijk zelfs een beperkt positief effect (+1), indien bepaalde
zones ‘onthard’ zouden worden. Dit laatste kan b.v. het geval zijn bij het alternatief
waarbij AM-Power op termijn zou uitdoven en deze site wordt ingezet als open ruimtegebied. Verder wordt in het noorden van het plangebied nog gezocht naar een locatie
voor een secundair onthaal met parking voor het groendomein. Wanneer deze parking
verhard wordt, zal eveneens voldaan moeten worden aan de stedenbouwkundige
verordening waardoor de impact op de afvoer van het hemelwater als hooguit beperkt
negatief kan worden beoordeeld (-1). Vanuit oppervlaktewaterkwantiteit is er geen
voorkeurslocatie voor deze parking.
Zone ten zuiden van de Egemstraat
In de zone ten zuiden van de Egemstraat behoudt het plan de mogelijkheid om een groot
deel van dit gebied te ontginnen. Ter hoogte van het toekomstige ontginningsgebied zijn
de bovenlopen van de Roobeek/Vuilhoekbeek en Stampkotbeek gelegen. Gezien het om
stabiliteitsredenen niet aangewezen is om het water van de omliggende gronden af te
voeren naar de ontginningsput, zullen deze waterlopen moeten worden omgelegd
tijdens de ontginning. Bij een droge ontginning zal eveneens een systeem van pompen
voorzien moeten worden om het insijpelend grondwater en regenwater dat in de
ontginningsput terechtkomt, af te voeren. Ter hoogte van de ontginningsput zal dus
bijkomende afvoer van water naar de nabijgelegen waterloop ontstaan. Afhankelijk van
de dimensionering van de omgelegde beek en de af te voeren debieten kan dit een
beperkt tot sterk negatief effect hebben (-1 tot -3) op de Roobeek en/of Stampkotbeek.
Dit dient verder onderzocht te worden bij uitwerking van een ontginningsproject. In ieder
geval kunnen deze effecten ook reeds plaatsvinden in de juridische referentiesituatie,
gezien de volledige zone reeds aangeduid is als ontginningsgebied. Het effect t.o.v. de
juridische referentiesituatie wordt dan ook als neutraal beoordeeld (0). Wanneer de
ontginningsput opnieuw wordt opgevuld kan de omlegging behouden blijven of kunnen
nieuwe waterlopen worden aangelegd. De uiteindelijke ligging en inrichting van de
waterloop 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
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zodanig te gebeuren dat dit stroomafwaarts geen overstromingsproblemen met zich
meebrengt.
Verder kan het plan in het zuidelijke deelgebied ook een beperkte impact hebben op de
verhardingstoestand. Het verhard terrein voor opslag en parking, wordt binnen het plan
behouden als verharde zone voor parking. Dit wordt neutraal beoordeeld t.o.v. de
huidige referentiesituatie. In de juridische referentiesituatie heeft deze zone echter een
nabestemming open ruimte, waardoor het bestendigen van deze verharding in dat geval
als beperkt negatief wordt beoordeeld (-1). Verder kan ook bijkomende verharding
ontstaan door uitbreiding van het bedrijf Clarysse. Het plan voorziet hier een mogelijke
planologische ruil te doen. Bij uitbreiding van de verharding zal ook hier moeten voldaan
worden aan de stedenbouwkundige verordening hemelwater. Het effect van de
mogelijke bijkomende afvoer van hemelwater wordt daarom hooguit beperkt negatief
beoordeeld (-1) t.o.v. de feitelijke referentiesituatie en neutraal (0) t.o.v. de juridische
referentiesituatie.
Oppervlaktewaterkwaliteit
Gezien momenteel reeds opgepompt water geloosd wordt ter hoogte van de
ontginningsput, wordt niet verwacht dat de meer beperkte hoeveelheid opgepompt
water dat op dezelfde waterlopen zal geloosd worden van een andere kwaliteit zal zijn
dan de huidige, waardoor er hiervan een neutrale (0) impact op de waterkwaliteit van de
waterlopen waarop geloosd wordt, verwacht wordt. T.o.v. de juridische
referentiesituatie waarbij er in principe geen water meer geloosd wordt, wordt het effect
als beperkt negatief beoordeeld (-1). Voor het op te pompen en te lozen water vanuit de
zuidelijke ontginning, wordt verwacht dat dit water een vergelijkbare kwaliteit heeft met
het water dat momenteel vanuit de noordelijke ontginningsput wordt verpompt, zodat
hiervan eerder een beperkt negatief effect (-1) op de oppervlaktewaterkwaliteit
verwacht wordt. Dit dient verder onderzocht te worden in het kader van een verdere
uitwerking van de exploitatie van dit ontginningsgebied. Indien nodig dienen op
projectniveau maatregelen genomen te worden om verontreiniging van de ontvangende
waterloop te vermijden.
De mogelijke impact t.g.v. de productie van (bedrijfs-)afvalwater wordt verder besproken
in § 6.5.3.
Structuurkwaliteit waterlopen
Een mogelijke impact van het plan op de structuurkwaliteit van de waterlopen in het
plangebied is enkel te verwachten in de zone ten zuiden van de Egemstraat en dit met
name ten gevolge van de ontginning. De bovenlopen van de aanwezige waterlopen
Roobeek/Vuilhoekbeek en de Stampkotbeek zullen hierbij verdwijnen. Gezien de zwakke
structuurkwaliteit van beide bovenlopen, wordt het verlies van de bovenlopen als
beperkt negatief beoordeeld (-1). Om het afstromend hemelwater van de omliggende
terreinen op te vangen zullen deze waterlopen moeten worden omgelegd. Het is
momenteel nog niet gekend op welke manier dit zal gebeuren, maar dit biedt wel een
opportuniteit om een waterloop met een waardevollere structuurkwaliteit in te richten.
Na opvulling van de ontginningsput kan een nieuwe afwatering aangelegd worden, die
niet noodzakelijk op de huidige locatie van de waterlopen moet liggen, maar afhankelijk
zal zijn van het herprofileren van het terrein. Eventueel kan ook de tijdelijke omlegging
behouden blijven. De inrichting van deze nieuwe waterlopen dient bepaald te worden in
functie van de nabestemming van het gebied, t.t.z. (onbebouwd) agrarisch gebied.
Hierbij gaat de voorkeur naar een meer ‘natuurlijke’ situatie, waardoor waterlopen met
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een waardevolle structuurkwaliteit kunnen ontstaan. In dat geval zou het plan zelfs een
positief effect kunnen hebben.
Binnen de nog onbebouwde industriezone ter hoogte van het bedrijf Clarysse is de
bovenloop van de Roobeek gelegen. Door verdere inrichting van het bedrijventerrein kan
hier mogelijk bebouwing aangelegd worden. Dit kan een impact hebben op de
structuurkwaliteit van de Roobeek, maar wordt gezien de huidige zwakke
structuurkwaliteit als hooguit beperkt negatief beoordeeld (-1) t.o.v. de feitelijke
referentiesituatie. T.o.v. de juridische referentiesituatie wijzigt het plan niets en wordt
het effect dan ook beoordeeld als neutraal (0).
Ten slotte voorziet het plan ook in het inrichten van beekbegeleidend groen langs de
Roobeek. Dit zal een beperkt positief effect hebben op de oeverstructuur van de
Roobeek (+1). Er wordt opgemerkt dat, wanneer dit gebeurt vooraleer de ontginning
plaatsgevonden heeft, er een iets waardevollere waterloop kan verdwijnen ten gevolge
van de ontginning. Gezien dit tijdens en na de ontginning voldoende gecompenseerd kan
worden bij inrichting van de omlegging/nieuwe waterlopen, wordt het echter niet
noodzakelijk geacht te wachten met de aanplant van beekbegeleidend groen tot na de
ontginning van de zuidelijke zone.
Afvalwater
Door de reconversie van de voormalige steenbakkerij naar een bedrijventerrein kan
mogelijk afvalwater geproduceerd worden. Dit kan zowel gaan om huishoudelijk
afvalwater en bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard als bedrijfsafvalwater en zal
afhankelijk zijn van de specifieke bedrijven die zich hier zullen vestigen. Via de
milieuvergunning worden er specifieke afspraken met bedrijven gemaakt rond het lozen
van bedrijfsafvalwater. Als bedrijven uitbreiden en hiervoor een nieuwe
milieuvergunning aanvragen of voor nieuwe bedrijven, wordt door VMM nagegaan of
het afvalwater mag geloosd worden op riolering. Ook wordt bekeken of het bedrijf haar
afvalwater zelf dient (voor) te zuiveren en waarop het effluent dan dient te lozen. Hierbij
wordt opgemerkt dat het toekomstige bedrijventerrein volledig gelegen is in individueel
te optimaliseren buitengebied. 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.

Conclusie en eventuele maatregelen
Algemene conclusie
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
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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 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
grondwaterstroming.

verwacht

van

ondergrondse

constructies

op

de

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

Maatregelen en aanbevelingen
Volgende voorzorgsmaatregel wordt geformuleerd:


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.

Volgende aanbevelingen kunnen worden geformuleerd:


Parking secundair onthaal groendomein voorzien in waterdoorlatende
materialen



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.



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.
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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.

Verder wordt ook verwezen naar de aanbevelingen onder de discipline bodem.
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Discipline biodiversiteit
Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline biodiversiteit valt samen met het algemeen
studiegebied: het plangebied zelf en een zone van ca. 200 m daarrond. Een verruiming
van het studiegebied is mogelijk in functie van mogelijke ecologische relaties of barrières
van het plangebied met andere gebieden, rustverstoring (valt binnen de 200m),
wijzigingen in waterhuishouding.

Juridische en beleidsmatige context
De algemene principes zoals de zorgplicht (natuurbehoudsdecreet art.14) zijn van
belang, evenals de principes m.b.t. de bescherming van habitats en kleine
landschapselementen. Indien bos zou worden gerooid is het Bosdecreet van toepassing.
Verder moet er indien relevant rekening gehouden worden met de aanwezigheid van
speciale beschermingszones (habitat- of vogelrichtlijngebieden), VEN-gebieden en/of
natuur- of bosreservaten.
•

Het plangebied overlapt niet met een Natura 2000-gebied. Het dichtst
bijzijnde SBZ is een deelgebied van het SBZ-H “bossen, heiden en
valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel”, op meer dan 5 km
ten noorden van het plangebied.

•

Het plangebied overlapt niet met een VEN-gebied. De dichtst bijzijnde VENgebieden zijn op ca. 4km ten noordoosten en op ca. 4km ten zuiden van het
plangebied gelegen, met name respectievelijk “De Edegemse Veldekens” en
“Het Ardooieveld”.

•

Op ca. 1,2 km ten noordwesten van het plangebied wordt 1 geïsoleerd
perceel aangeduid als erkend natuurreservaat “Jobeekbosje”.

In het MER zal geen passende beoordeling en geen verscherpte natuurtoets worden
opgemaakt, dit gezien de dichtst bijzijnde beschermde gebieden op voldoende afstand
gelegen zijn en het plangebied zich ook niet bevindt ter hoogte van een waardevolle
verbindingszone tussen twee deelgebieden van het Natura 2000-netwerk of van het
VEN-netwerk.

Methodologie
Methodiek beschrijving referentiesituatie
Bij de verzameling van de bestaande gegevens zal er gefocust worden op de
aanwezigheid van waardevolle biotopen of soorten (Biologische waarderingskaart, vrij
beschikbare gegevens, reeds uitgevoerde inventarisaties,…) in het plangebied en de
directe omgeving.
Daarnaast zal er door een ecoloog een terreinverkenning worden uitgevoerd om
eventuele wijzigingen in het biotisch milieu na te gaan. De terreinverkenning houdt een
actualisatie in van de biologische waarderingskaart, maar geen gedetailleerde
terreinkartering of soorteninventarisatie.
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De bestaande toestand op het vlak van rustverstoring en het voorkomen van barrières
tussen natuurelementen zal worden behandeld. Er worden eveneens interdisciplinaire
links gelegd tussen de beschrijving van de hydrologie, hydrografie, bodem, geluid en
landschap. Relevante elementen uit deze disciplines met betrekking tot de discipline
biodiversiteit worden toegelicht, waarbij er verwezen wordt naar de betreffende
hoofdstukken.
Verder zal ook nagegaan worden in hoeverre de te herbestemmen zones actueel of
potentieel een functie (kunnen) vervullen in het ecologisch netwerk (verbindingsgebied).
Dit onderzoek gebeurt op basis van de biologische waarderingskaart (BWK) en bestaande
plannen en beleidsdocumenten.
Er dient opgemerkt te worden dat voor het noordelijk deel van het plangebied de
feitelijke referentiesituatie deze is waarbij de taluds reeds gestabiliseerd zijn en de
huidige vegetatie ter hoogte van de taluds dus vernietigd wordt. In de huidige juridische
referentiesituatie kan zelfs een vergunning bekomen worden voor het volledig opvullen
van de huidige ontginningsput. Hierdoor zullen de huidige natuurwaarden ofwel volledig
(bij volledig opvullen in de juridische referentiesituatie) ofwel gedeeltelijk (tijdelijk) (bij
de feitelijke referentiesituatie) verloren gaan. Echter, in de feitelijke referentietoestand
kan er zich na de nodige stabilisatiewerken op de taluds opnieuw spontane (waardevolle)
vegetatie ontwikkelen.
Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling
De belangrijkste effecten die te verwachten zijn, zullen specifiek verband houden met de
verschillende geplande bestemming / activiteiten. In het MER worden onderstaande
effectgroepen op basis van de geplande bestemming besproken:
–

Rechtstreekse biotoopinname of biotoopcreatie: kwantitatieve bespreking op
basis van directe aantasting of creatie van (zeer) waardevolle biotopen of
leefgebied van soorten door terreininname / opwaardering van bestaande
biotopen (vooral in het noordelijk deel van het plangebied zijn biologisch (zeer)
waardevolle biotopen gelegen waarbij aandacht dient te zijn voor de mogelijke
inname van deze percelen);

–

Biotoopwijziging in en in de omgeving van het plangebied, vb.

–



omwille van verdroging (vb. door bijkomende verharding,
grondwaterwinning,…) of vernatting (vb. mogelijke zones voor
overstroming, stopzetting oppompen grondwater, aanleg spaarbekken);



wijziging door betreding: gezien de geplande groenzone in het noorden
van het plangebied vrij toegankelijk zal zijn, is het mogelijk, dat mogelijk
aanwezige bestaande waardevolle habitats, welke gevoelig zijn voor
intensieve betreding, zullen evolueren naar een minder gevoelig habitat.



wijziging door bijkomende vermestende en/of verzurende deposities:
gezien op planniveau nog geen concrete cijfers beschikbaar zijn van de
mogelijke bijkomende vermestende en/of verzurende deposities, zal voor
deze effectgroep vooral gewerkt worden met kwetsbaarheden. De
habitats welke gevoelig zijn voor bijkomende deposities zullen aangeduid
worden. Via een kwalitatieve bespreking zal aangegeven worden in welke
zones bijkomende stikstofdeposities te vermijden zijn.

Rustverstoring vb. omwille van (bijkomende) lichthinder en geluidsverstoring.
Onder andere door het vrij toegankelijk maken van oa. de geplande groenzone
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in het noorden van het plangebied, valt bijkomende rustverstoring te
verwachten, maar ook de geplande industriële activiteiten,… kunnen aanleiding
geven tot (bijkomende) verstoring in en in de omgeving van het plangebied.
Mogelijke effecten zullen besproken worden op basis van de gegevens uit de
discipline geluid en rekening houdende met de voorkomende
verstoringsgevoelige soorten en de andere aanwezige mogelijke
verstoringsbronnen in de omgeving.
–

invloed op leef-, broed- en rustgebieden van de voorkomende fauna;

–

versnippering en barrièrewerking: kwalitatieve bespreking van


Barrièrewerking en versnippering / ontsnippering ten gevolge van
ruimtebeslag;



Barrièrewerking/verstoring ten gevolge van verstoring/aantrekking
(ontstaan uit lichtverstrooiing/geluidsemissies/…);



Doorbreken van / creëren van nieuwe migratieroutes.

Bij de effectenbeoordeling zal er voornamelijk uitgegaan worden van kwetsbaarheden
(b.v. aanwezigheid van kwetsbare soorten voor lichtverstrooiing). Op basis hiervan
worden aanbevelingen / milderende maatregelen geformuleerd.
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Tabel 7-1: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline biodiversiteit

Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Biotoopverlies /
winst

Grootteorde aan oppervlakte
waardevol gebied (voor fauna en/of
flora) dat kan verdwijnen of gecreëerd
worden
Verlies/winst vegetatie door inname

GIS-analyse,
oppervlakte waardevolle biotooptypes die
mogelijks rechtstreeks dreigen aangetast te worden
tengevolge van de invulling van de deelplannen of
die hierdoor worden beschermd
Op planniveau is het hoofdzakelijk relevant om
kwetsbaarheden inzake biotoopwijziging op te
merken en hierover indien mogelijk RUPverfijningen voor op te stellen.

Effecten kunnen significant zijn wanneer waardevolle
biotopen verloren gaan of gecreëerd worden. Volgens
BWK:
• biologisch zeer waardevol, biologische waardevol,
complex van waardevolle en zeer waardevolle
elementen = zeer kwetsbaar
• Complex van minder waardevolle en waardevolle
elementen, complex van minder waardevolle en zeer
waardevolle elementen, complex van minder
waardevolle en waardevolle tot zeer waardevolle
elementen = matig kwetsbaar
• biologisch minder waardevol = weinig kwetsbaar
De significantie wordt dan verder gespecificeerd
a.d.h.v. de potentiële omvang van het effect in relatie
tot de omgeving, de context en de plaats. Uiteindelijke
beoordeling gebeurt op basis van expert judgement.

Versnippering en
barrière-effecten

Lokalisatie zones die gevoelig zijn voor
versnippering en barrière-effecten.

Bespreking o.b.v kwetsbaarheidsbenadering en
expert judgement mer-deskundige.

Effecten kunnen significant zijn wanneer de
versnippering/ ontsnippering de verspreiding van
soorten kan beïnvloeden.

Kwetsbare soorten / Oppervlakte
kwetsbaar gebied die beïnvloed
kunnen worden door rustverstoring

Globale inschatting (eerder een kwalitatieve
kwetsbaarheidsbenadering)

Kwalitatieve bespreking, effecten kunnen significant
zijn wanneer de rustverstoring ervoor zorgt dat de
populatie achteruitgaat.

Rechtstreekse
effecten

Verstorings-aspecten
Rustverstoring
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Vernatting/
verdroging

Lokalisatie zones gevoelig voor
vernatting/verdroging die beïnvloed
worden

Bespreking o.b.v. grondwaterstanden,
gevoeligheden, veranderde infiltratie en expertjudgement

Effecten kunnen significant zijn wanneer
vernatting/verdroging leidt tot aantasting van de
vegetatie en/of de populatie van bepaalde diersoorten
beïnvloedt.

Verzuring /
vermesting

Oppervlakte gevoelig voor
verzuring/vermesting die mogelijks
beïnvloed wordt

Bespreking o.b.v. de indicaties op de
kwetsbaarheidskaarten en expert judgement

Effecten kunnen significant zijn wanneer verzuring/
vermesting kwetsbare flora of fauna beïnvloedt.

Betreding

Toename recreatiedruk

Inschatting o.b.v. huidige natuurwaarden en te
verwachtte toename

Effecten kunnen significant zijn wanneer bijkomende
betreding kwetsbare flora of fauna beïnvloedt.

Impact op de
aanwezige (avi)fauna

Impact inkrimping/ uitbreiding
migratie-, foerageer- en broedgebieden

Kwalitatieve bespreking tijdens de exploitatiefase

Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement.
Effecten kunnen significant zijn wanneer bepaalde
biotopen door biotoopinname of biotoopwijziging te
klein worden zodat er geen leefbare populaties van
soorten meer kunnen voorkomen.
Effecten kunnen significant zijn indien bestaande
migratieroutes tussen (deel)populaties verloren gaan,
waardoor in de toekomst geen of onvoldoende
genenuitwisseling kan plaatsvinden.
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Referentiesituatie
Speciale beschermingszones en VEN-gebied
Kaart 1: Biodiversiteit – beschermingen

Zoals in voorgaande paragraaf verduidelijkt


Het plangebied overlapt niet met een Natura 2000-gebied. Het dichtst bijzijnde SBZ is een
deelgebied van het SBZ-H “bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk
deel”, op meer dan 5 km ten noorden van het plangebied.



Het plangebied overlapt niet met een VEN-gebied. De dichtst bijzijnde VEN-gebieden zijn op
ca. 4km ten noordoosten en op ca. 4km ten zuiden van het plangebied gelegen, met name
respectievelijk “De Edegemse Veldekens” en “Het Ardooieveld”.



Op ca. 1,2 km ten noordwesten van het plangebied wordt 1 geïsoleerd perceel aangeduid als
erkend natuurreservaat “Jobeekbosje”.

Natuurwaarden algemeen
De ruime omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door talrijke beekvalleien, die over het
algemeen weinig biologische waarden bevatten. Wel komt hier en daar nog een relict voor, die als
biologisch waardevol kan beoordeeld worden. Zo kan specifiek het Jobeekbosje vermeld worden, wat
zich ca. 1km stroomafwaarts van het plangebied bevindt en een erkend natuurservaat is. Dit bosje
wordt op de BWK aangeduid als biologisch zeer waardevol populierenbestand en alluviaal elzenessenbos.
De beekbegeleidende KLE’s vormen samen met de waterlopen de belangrijkste ecologische waarden
in de omgeving. In de omgeving ontbreken grote oppervlakten bos of vochtige gebieden.
In het noordelijk deel van het plangebied zijn in de huidige ontginningsput wel belangrijke biologische
waarden terug te vinden, zie verder.
Voorkomende vegetatie - Biologische waarderingskaart
Kaart 2: Biodiversiteit – biologische waarderingskaart

De huidige ontginningsput wordt op de BWK (versie 2018) grotendeels aangeduid als biologisch
waardevol tot zeer waardevol bestaande uit rietvegetaties (mr), ruigtes (ku), struwelen (sz) en
verruigde graslanden (hr). De zone ten zuiden van de ontginningsput wordt ingenomen door
bebouwing, verharding en intensieve landbouwpercelen en wordt dan ook hoofdzakelijk als biologisch
minder waardevol aangeduid, met uitzondering van een paar houtkanten en bomenrijen die als (zeer)
waardevol worden aangeduid.
In de studie van de VLM wordt gesteld dat de BWK ter hoogte van de groeve minder actueel is, zowel
door de evolutie van de vegetatie na het stopzetten van de ontginningsactiviteiten als door de bouw
van het bedrijf AM-power. Dit blijkt ook uit het terreinbezoek uitgevoerd door Antea Group in oktober
2019.


De zuidelijke helft van de groeve is het laatst ontgonnen en is het minst begroeid. Op de BWK
wordt deze zone als ‘biologisch minder waardevol’ gewaardeerd (kc, ca. 5 ha). Dit klopt echter
niet met de huidige situatie op het terrein. Immers, de flanken worden gekenmerkt door
uittredend, ijzerrijk, grondwater. In deze kwelzones komt (vooral in het zuidelijke deel van de
groeve) reuzenpaardenstaart voor. Dit is hoogst opmerkelijk gezien deze soort vaak met
bronbossen wordt geassocieerd.



De overige hellingen van deze ontginningsput zijn begroeid met struweel en/of verbost en
staan als biologisch waardevol gecategoriseerd (ku, ca. 5 ha). Dit wordt bevestigd door het
uitgevoerde terreinbezoek;



In het noordelijke deel van de reeds ontgonnen zone is als gevolg van de
ontginningsactiviteiten tijdelijke natuur ontstaan die op de BWK wordt aangeduid als
“complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen”. Deze zone (ca. 9 ha)
bevat rietvegetatie en open water. Deze zone oefent een aantrekkingskracht uit op vogels als
eenden maar ook rietvogels (bv. Rietgors, Kleine karekiet: waarnemingen.be).

Globaal kan de groeve dus gewaardeerd worden als biologisch waardevol tot zeer waardevol.
Reuzenpaardenstaart is een soort die gewoonlijk voorkomt in de omgeving van plekken waar
kwelwater aan de oppervlakte komt of waar bronwater met neutrale tot basenrijke, vaak
kalkhoudende samenstelling uittreedt en waar het zuurstofrijke water over de stengelvoeten kan
afstromen. In zuurstofarm water groeit de plant niet. Reuzenpaardenstaart is zeker geen exclusieve
bosplant. De soort groeit ook op lichtrijkere plekken in nat, door kwel beïnvloed grasland, in bermen
langs wegen en op oevers waar water doorsijpelt.
Op 17 en 18 juni 2017 vond in het kader van de 1000-soortendag een grootschalige inventarisatie
plaats ter hoogte van de kleiput. Resultaten kunnen geraadpleegd worden via
www.waarnemingen.be. Onder andere volgende soorten werden er genoteerd: zwarte mosterd,
watergras, echt duizendguldenkruid, zeegroene ganzenvoet, rode ganzenvoet, grote zandkool, grote
kaardebol, reuzenpaardestaart, fijne ooievaarsbek, zeegroene rus, goudgele honingklaver, ruige
klaproos, dubbelkelk, heelblaadjes, wilde reseda, kluwenzuring, moeraszuring, liggende klaver, zwarte
toorts en rode waterereprijs.
De laatste 2 jaar (van midden 2017 tot eind november 2019) werden nog volgende (opmerkelijke)
waarnemingen ingevoerd in waarnemingen.be: strandmelde, fraai duizendguldenkruid, donderkruid,
muizenstaart, behaarde struweelroos, ruwe klaver en kruldistel.

Bovenstaand werd de actuele feitelijke referentiesituatie binnen (en in de omgeving van) het
plangebied beschreven. Er dient echter ook rekening gehouden te worden met de reeds vergunde
verdere opvulling van de ontginningsput i.f.v. het verstevigen van de taluds. In deze vergunde
referentiesituatie kan verwacht worden dat er zich na enkele jaren op de verstevigde taluds opnieuw
spontaan struweel- en/of bosvegetatie zal ontwikkelen. Dus ook in de vergunde referentiesituatie
waarbij de taluds gestabiliseerd zijn, wordt de groeve gewaardeerd al biologisch waardevol tot zeer
waardevol.
In de juridische referentiesituatie zou een vergunning aangevraagd kunnen worden om de
ontginningsput volledig op te vullen. In dat geval zou het reliëf ter hoogte van de ontginningsput
aansluiten op het aangrenzende reliëf. Momenteel is niet geweten welk opvulmateriaal in dit scenario
zou gebruikt worden en hoe dit zou verspreid worden in de put. Hierdoor is het ook moeilijk om de
stijghoogte van het grondwater te voorspellen in de juridische referentiesituatie. Er kan wel gesteld
worden dat de biologische waarde van de groeve momenteel grotendeels bepaald wordt door de
variatie aan voorkomende biotopen. Indien opgevuld wordt tot op maaiveld zal dit verdwijnen, maar
mits een gepast beheer zou er zich wel een ander soort waardevolle natuur kunnen ontwikkelen, vb.
een afwisseling van grasland, KLE’s, struweel en/of bos. De potentiële biologische waarde in de
juridische referentiesituatie is bijgevolg afhankelijk van de wijze van opvulling en het beheer achteraf,
maar er zullen sowieso andere biotopen/habitats aanwezig zijn ten opzichte van de huidige situatie
(waarbij het leefgebied van oa. reuzenpaardenstaart verloren zal gaan).
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In de juridische referentiesituatie is eveneens ontginning mogelijk in de zone ten zuiden van de
Bruggesteenweg. Ook deze zone kan na ontginning opnieuw opgevuld worden tot het oorspronkelijke
maaiveld waarbij het huidige (landbouw)gebruik hervat wordt, waardoor hier voor wat betreft de
(potentiële) biologische waarden de feitelijke en de juridische referentiesituatie als gelijkaardig
kunnen beschouwd worden.

Voorkomende fauna
In de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de VLM wordt het voorkomen van oeverzwaluw in de huidige
groeve vermeld. De oeverzwaluw broedt in kolonies in tunnels van tien centimeter tot ruim een meter,
die hij uitgraaft in zand of grind in steile oevers, afgravingen en gronddepots. Er werden de laatste 2
jaar (van midden 2017 tot eind november 2019) geen waarnemingen meer ingevoerd van deze soort
in waarnemingen.be ter hoogte van de huidige groeve. Of de soort er actueel voorkomt, is onduidelijk,
maar zeker niet uitgesloten.
In de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de VLM wordt verder ook gesteld dat het intensieve
landbouwgebied binnen het plangebied beperkt belang heeft als huisvesting voor broedvogels, maar
wel belangrijk is als foerageergebied voor roofvogels als Torenvalk, Buizerd en Ransuil
(waarnemingen.be). Aan de rand van de soortenarme permanente graslanden staan verspreid binnen
het plangebied knotwilgen. Deze kunnen voor fauna als refugium dienen. Het agrarische gebied in
deze omgeving doet ook dienst als pleisterplaats voor Kievit en Kramsvogel (waarnemingen.be).
Op 17 en 18 juni 2017 vond in het kader van de 1000-soortendag een grootschalige inventarisatie
plaats ter hoogte van de kleiput. Resultaten kunnen geraadpleegd worden via
www.waarnemingen.be. Onder andere volgende soorten werden er genoteerd:


Avifauna: kuifeend, holenduif, zomertortel, dodaars, zwartkopmeeuw, sperwer, ekster,
pimpelmees, oeverzwaluw, staartmees, tjiftjaf, kleine karekiet, bosrietzanger, spotvogel,
braamsluiper en grasmus.



Reptielen en amfibieën: bruine kikker en bastaardkikker.



Zoogdieren werden er niet genoteerd.



Dagvlinders: groot dikkopje, klein koolwitje, icarusblauwtje, distelvlinder, bruin zandoogje en
bont zandoogje.



Nachtvlinders: 171 soorten waarvan volgende de meest zeldzame zijn: gekraagde
wespenvlinder, streepstipspanner, splinterstreep, bijvoetblaarmot, appelzebramot, lichte
spitskopmot, wilgenkaartmot, koperrandbladroller, zalmkleurig knoopvlekje en donkere
coronamot.



Libellen: azuurwaterjuffer, watersnuffel, lantaarntje, vuurlibel, platbuik, zuidelijke oeverlibel,
gewone oeverlibel en bloedrode heidelibel.



Sprinkhanen en krekels: ratelaar, bruine sprinkhaan, krasser, zanddoorntje, zeggedoorntje
en gewoon doorntje.



Bijen, wespen en mieren: eikemineerwesp, kruikgalwesp, oestergalwesp, satijnen
knoopjesgalwesp, lensgalwesp en wegmier.



Vliegen en muggen: volgende vrij algemene en zeldzame soorten werden genoteerd:
essenbladnerfgalmug, grote wilgwratgalmug, Tipula livida, reuzenlangpootmug, Calycomyza
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artemisiae, Liriomyza eupatorii, sigaargalvlieg, Micropeza corrigiolata, Neria ephippium,
prachtwapenvlieg en Ceroxys urticae.


Kevers: groene zandloopkerver, tweekleurige smalboktor, gouden wilgenaardvlo, ongevlekt
rietkapoentje,
meeldauwlieveheersbeestje,
ruigtelieveheersbeestje,
waterereprijssnuitkever, Larinus turbinatus, viervlekbrandnetelsnuitkerver, Rhinocyllus conicus, fraaie
schijnbok en sallandkever.

De laatste 2 jaar (van midden 2017 tot eind november 2019) werden nog volgende (opmerkelijke)
waarnemingen ingevoerd in waarnemingen.be: vos, steenmarter, zwervende heidelibel en zuidelijke
heidelibel.
Bovenstaande beschrijft de actuele feitelijke referentiesituatie op het terrein. Voor een beschrijving
van de vergunde en juridische referentiesituatie wordt verwezen naar §7.4.3. Globaal komt het er op
neer dat er voor de groeve in de vergunde referentiesituatie ook nog altijd waardevolle soorten
kunnen verwacht worden, gezien de wanden na de stabilisatiewerken opnieuw spontaan zullen
begroeien. In de juridische toestand, waarbij de waterplassen in de groeve volledig verdwenen zijn ten
gevolge van het opvullen tot op maaiveldniveau, wordt verwacht dat een aantal soorten niet of toch
nauwelijks meer aanwezig zullen zijn, vb. de nu voorkomende libellen.

Effectbespreking en beoordeling
Biotoopverlies / -winst
Zone ten noorden van de Egemstraat
Ter hoogte van de bestaande groeve en de naastliggende zones ten (noord)oosten (grenzend aan de
N50) omvat het planvoornemen het ontwikkelen van een multifunctionele groenpool via gedeeltelijke
(gecompartimenteerde) opvulling, waarbij de maximale opvulling van de huidige put vastgelegd wordt
op 25m TAW. Er wordt gestreefd naar halfnatte natuur met een afwisseling van plas-draszones,
poelen, houtkanten, graslanden en beboste taluds. Een natuurinrichtingsplan is in opmaak. Zo lang de
uiteindelijke opvulhoogte (plaatselijk) onder het (oorspronkelijk) grondwaterniveau blijft (schatting
tussen 35 m en 40 m TAW) zal deze halfnatte natuur kunnen ontwikkeld worden. Mits het opvullen
van de groeve met grond met de juiste parameters (zie verder), mits een goed beheer en mits het
blijvend oppompen van het grondwater, kan gesteld worden dat er ten opzichte van de actuele
feitelijke en vergunde referentiesituatie geen significant negatieve effecten verwacht worden (score
0). Er zullen zich namelijk na uitvoering van het planvoornemen opnieuw stabiele waardevolle
biotopen ontwikkelen. Ten aanzien van de juridische referentiesituatie kunnen in de bestaande groeve
(beperkt) positieve tot geen significante effecten verwacht worden, afhankelijk van de (potentiële)
biologische waarden ter hoogte van de groeve in deze juridische referentiesituatie (score 0 tot +2).
Voorafgaand zal een (gedeeltelijke) opvulling van de groeve plaatsvinden. In deze fase zal de huidige
vegetatie vernietigd worden. Gezien zich daarna terug waardevolle vegetatie / biotopen zullen kunnen
ontwikkelen, wordt dit op planniveau als niet significant beoordeeld (score 0). Onder §7.6 worden een
aantal voorwaarden geformuleerd die tijdens deze fase noodzakelijk zijn om na de opvulling te kunnen
komen tot een gebied met de vooropgestelde hoge natuurwaarden (met waardevolle plas-draszones).
Als aandachtspunt wordt echter nog mee gegeven dat er momenteel binnen de groeve zones met
rietvegetatie voorkomen, welke een verboden te wijzigen vegetatie is. Door de gedeeltelijke opvulling
zullen deze rietzones tijdelijk verloren gaan, maar in de uiteindelijke gewenste toestand zullen zich
opnieuw rietzones kunnen ontwikkelen.
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In de overige zones binnen het noordelijk deel van het plangebied zijn de biologische waarden zowel
in de feitelijke, de vergunde als in de juridische referentiesituatie eerder laag. Biotoopverlies kan
optreden daar waar bijkomende ontwikkeling en/of vergraving toegelaten wordt. Verharding wordt
enkel voorzien ter hoogte van bestaande verharde zones. Dit betekent dat er inzake biotoopverlies
geen significant negatieve effecten zullen zijn (score 0). Enige uitzondering hierop vormt de secundaire
onthaalinfrastructuur die voorzien wordt in de noordelijke zone. Gezien deze voorzien wordt op een
biologisch minder waardevol landbouwperceel (precieze locatie nog niet gekend), worden geen
significant negatieve effecten verwacht (score 0). In de zones waar als bestemming (ook) een
(gemengd) open ruimte gebied onderzocht wordt (oa. de zone van de varkensstallen), is het mogelijk
dat de biologische waarden zullen verhogen ten aanzien van de beschouwde referentiesituaties,
echter de grootte van het effect is afhankelijk van de specifieke inrichting in deze zones (score 0 tot
+2).
Het akkerperceel in het zuidoosten van dit noordelijk deel van het plangebied wordt herbestemd naar
gemengd openruimte-gebied, waarbij een waterbufferbekken zal aangelegd worden waaruit
landbouwers water kunnen tappen. Gezien de beperkte biologische waarden ter hoogte van dit
perceel in zowel de feitelijke als juridische referentiesituatie, worden hierdoor geen significant
negatieve effecten verwacht (score 0). Deze beoordeling geldt ook in geval deze zone eveneens voor
recreatief medegebruik zou worden ingezet. Mits de aanleg rekening houdt met een aantal
aanbevelingen conform het vademecum natuurtechnische milieubouw kunnen de biologische
waarden zelfs verhogen ten aanzien van de feitelijke en juridische referentiesituatie. De grootte van
het effect is afhankelijk van de concrete aanleg en het beheer achteraf (score 0 tot +2).
Ter hoogte van de site AM-power omvat het alternatief een nabestemming open ruimte met
tussentijds bodemgebruik, hetgeen betekent dat het bedrijf AM-Power op termijn uitdooft. Voor dit
alternatief zijn er bijgevolg op lange termijn mogelijkheden om de biologische waarden in deze zone
te laten toenemen, zowel ten opzichte van de feitelijke als de juridische referentiesituatie. De omvang
van het effect is afhankelijk van de effectieve natuuringrepen op dat moment en het gevoerde beheer
(score +1 tot +3). Als de huidige bestemming ter hoogte van AM-power behouden blijft, kan het bedrijf
blijven bestaan, en zijn er geen significante wijzigingen te verwachten, zowel ten aanzien van de
feitelijke als juridische referentiesituatie (score 0).

Zone ten zuiden van de Egemstraat
In de volledige zuidelijke zone van het plangebied zijn de biologische waarden beperkt. Het gebied
bestaat er enerzijds uit een vrij open landbouwgebied en anderzijds zijn er ook een aantal bedrijven
gevestigd, zoals Cloet, Europort en Clarysse. Het planvoornemen beoogt hier hoofdzakelijk het behoud
van het bestaande bodemgebruik (maar ook het behoud van de bestemming ontginning). Gezien het
ontbreken van biologische waarden, worden hierdoor ook geen significant negatieve effecten
verwacht (score 0).
Volgende planingrepen kunnen wel een vergraving/verharding van de bodem met vernietiging van de
bestaande vegetatie met zich meebrengen:


Ontginning



Uitbreiding bedrijf Clarysse

Ten noorden van het bedrijf Clarysse kan zich mogelijks een planologische ruil voordoen ofwel, met
de noordelijke zone voor de varkensstallen ofwel met de zone ten westen van Clarysse. Door deze ruil
blijft het perceel ten noorden van Clarysse gevrijwaard. Indien er geruild wordt met de zone van de
varkensstallen, wordt dit ten aanzien van de juridische en feitelijke referentiesituatie als niet signifcant
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tot beperkt positief beoordeeld (score 0/+1), indien dit geruild wordt met de zone ten westen van
Clarysse wordt dit ten aanzien van de feitelijke en juridische referentiesituatie als niet significant
beoordeeld (score 0).
In het landbouwgebied buiten het ontginningsgebied in het zuiden van het plangebied voorziet het
planvoornemen in het behoud van het huidige bodemgebruik, waardoor hier in principe geen
significant effect op de biologische waarden verwacht wordt t.o.v. de feitelijke referentiesituatie. Wel
omvat het alternatief een bestemming als bouwvrij agrarisch gebied, waardoor in dit geval een zeer
beperkt positief effect kan verwacht worden t.o.v. de juridische referentiesituatie (0/+1) voor de zone
waar momenteel geen bouwvrije bestemming geldt.
In dit zuidelijk deel van het plangebied is ook een ontginningsgebied gelegen (volgens het geldende
BPA en een bijkomende zone volgens een goedgekeurd GRUP). Het planvoornemen stelt het behoud
van beide zones voorop, zodat bestaande vegetatie tijdens de ontginningsfase hier verloren kan gaan
ten aanzien van de feitelijke referentiesituatie. Gezien het ontbreken van biologische waarden,
worden geen significante effecten verwacht (score 0).
Er dient echter opgemerkt te worden dat de huidige bovenloop van de Roobeek gelegen is binnen het
ontginningsgebied. Bij een eventuele ontginning zal deze verlegd worden. Om negatieve effecten te
beperken wordt aanbevolen hierbij de regels van natuurtechnische milieubouw te volgen. Na
opvulling van de ontginningsput kan een nieuwe afwatering aangelegd worden, die niet noodzakelijk
op de huidige locatie van de waterlopen moet liggen, maar afhankelijk zal zijn van het herprofileren
van het terrein. Eventueel kan ook de tijdelijke omlegging behouden blijven. Ook bij een eventuele
nieuwe afwatering wordt aanbevolen de regels van natuurtechnische milieubouw te volgen.
In het planvoornemen is de nabestemming van het ontginningsgebied (bouwvrij) landbouwgebied,
waardoor het bestaande bodemgebruik kan hervat worden (score 0). In de juridische
referentiesituatie zijn hier momenteel verschillende nabestemmingen aanwezig:


Open ruimte in het noorden en centraal;



Agrarisch gebied ter hoogte van het geldende GRUP.

In een (gemengd) openruimtegebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en
recreatie nevengeschikte functies. Dit betekent dat kan verwacht worden dat in deze juridische
referentiesituatie de natuurwaarden hoger zullen zijn dan in een zone met een pure
landbouwbestemming. Ten aanzien van de juridische referentiesituatie worden in het noordelijke en
centrale deel van het zuidelijke ontginningsgebied bijgevolg in eerste instantie beperkt negatieve
effecten verwacht door het herbestemmen van de nabestemming (score -1). Daar waar momenteel
een agrarische nabestemming geldt (cfr het GRUP) en er in het planvoornemen opnieuw een
agrarische bestemming voorzien wordt, zijn er ten aanzien van de juridische referentiesituatie geen
significante effecten (score 0).
In het planvoornemen wordt echter ook aangegeven dat er voor de agrarische (na)bestemmingen in
het zuidelijk deel (dus zowel ter hoogte van het ontginningsgebied als binnen het landbouwgebied dat
niet als ontginningsgebied wordt aangeduid) kan gewerkt worden met een flankerend beleid aan de
hand van instrumenten en een uitvoeringsnota om de verschillende doelstellingen te realiseren (trage
verbindingen, kleine landschapselementen, ruimte voor water). Deze kunnen de biologische waarden
in het agrarisch gebied bijgevolg doen toenemen. Bij een dergelijk flankerend beleid worden bijgevolg
ten aanzien van de huidige juridische referentiesituatie geen significante effecten (score 0) verwacht
daar waar nu een nabestemming openruimtegebied geldig is en beperkt positieve effecten daar waar
nu een (na)bestemming (bouwvrij) agrarisch gebied geldt (score +1).
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Biotoopwijziging
Zone ten noorden van de Egemstraat


Verdroging / vernatting

De bestaande groeve zal gedeeltelijk opgevuld worden. Dit zal gepaard gaan met een gewijzigd
oppompdebiet van het grondwater. Echter, in de toekomstige situatie zal er nog steeds grondwater
opgepompt worden, en dit om de gewenste plas-dras vegetatie te bekomen. Het debiet van de
waterlopen waarin momenteel geloosd wordt zal wel verminderen. Echter, langs deze beek komen
over het algemeen geen (sterk) grondwaterafhankelijke vegetaties voor. In een worst-case kunnen
enkele bestaande natuursnippers degraderen door verdroging naar een ander biotoop. Er worden
echter over het algemeen geen significante effecten verwacht inzake biotoopwijziging, zowel ten
aanzien van de feitelijke als vergunde referentiesituatie (score 0). Enige uitzondering hierop vormt de
mogelijke verdroging van het Jobeekbosje. Dit fungeert in de ruime omgeving als een belangrijk relict,
waardoor verdroging van dit bosje, met de degradatie van de huidige vegetatie al beperkt negatief tot
negatief wordt beoordeeld (score -1/-2). Om dit effect te beperken, wordt er verwezen naar de
voorgstelde maatregelen in de discipline Water.
Ten aanzien van de juridische referentiesituatie kunnen in de bestaande groeve (beperkt) positieve
effecten verwacht worden, gezien er een vernatting zal zijn en er bijgevolg meer waardevolle natte
biotopen zullen aanwezig zijn (score +1 tot +2, afhankelijk van de precieze invulling in de juridische
referentiesituatie).
Van de overige planingrepen worden geen significante biotoopwijzigingen binnen of buiten het
plangebied verwacht ten gevolge van verdroging of vernatting (score 0), zowel ten aanzien van de
feitelijke als juridische referentiesituatie. Verhardingen blijven hoofdzakelijk beperkt tot de zones die
op vandaag reeds verhard zijn. Daarnaast dient voldaan te worden aan het Hemelwaterbesluit.
Enige uitzondering hierop vormt de secundaire onthaalinfrastructuur die voorzien wordt in de
noordelijke zone. Daar kan zowel ten aanzien van de feitelijke als juridische referentiesituatie beperkt
nieuwe verharding gerealiseerd worden. Ook hier dient voldaan te worden aan het
Hemelwaterbesluit, waardoor geen significante biotoopwijzigingen worden verwacht (score 0).
Er wordt niet verwacht dat het aanleggen van het spaarbekken voor de landbouwers zal zorgen voor
een significante vernatting/verdroging in de omgeving (score 0).



Betreding

In het noordelijk deel van het plangebied zal een multifunctionele groenpool gecreëerd worden.
Bedoeling is hier dat zowel biologisch waardevolle natuur (onder de vorm van plas-dras vegetatie,
hooilanden en beboste taluds) en zachte recreatie toegelaten wordt. Betreding van bepaalde biotopen
kan leiden tot biotoopwijziging, indien deze gevoelig zijn voor betreding.
In het rapport “toetsingskader voor het gewenste recreatieve medegebruik in bossen en
natuurgebieden in functie van de ecologische draagkracht” (opgemaakt door Arcadis in opdracht van
ANB) wordt aangegeven dat de meeste graslandvegetaties vrij goed betreding verdragen. Betreding
van moerasvegetaties leidt in het algemeen niet tot negatieve effecten op de vegetaties zelf. Indien
vegetaties die voorkomen op hellingen betreden worden, kan dit wel leiden tot erosieverschijnselen.
Er worden bijgevolg geen significant negatieve effecten verwacht (score 0). Toch wordt er aanbevolen
om in het natuurinrichtingsplan voldoende aandacht te besteden aan een toegankelijkheidsregeling,
waarbij aandacht besteed wordt zonering van het gebied. Zonering is hierbij een slim principe om een
ecologisch en recreatief topgebied beleefbaar te maken voor gebruikers zonder de kwetsbare
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elementen te schaden en om het diverse aanbod voor verschillende gebruikersgroepen te
stroomlijnen. In een toegankelijkheidsregeling kan bijgevolg het geheel van recreatieve routes,
parkeerplaatsen, eventuele speelzones en hondenzones en uitrusting zoals rust- en picknickplaatsen
worden aangegeven.
Gezien er in de zones die (potentieel) (her)bestemd worden naar openruimtegebied geen vegetaties
verwacht worden die sterk gevoelig zijn voor betreding, worden hier geen significant negatieve
effecten verwacht (score 0). Toch kan het aangewezen zijn deze zones mee op te nemen in de
toegankelijkheidsregeling (oa. ook voor rustverstoring, zie verder).



Eutrofiëring

Effecten van eutrofiëring zijn voor het noordelijk deel van het plangebied vooral van belang ter hoogte
van de huidige groeve. Eutrofiëring kan veroorzaakt worden door opvullen met gronden die rijk zijn
aan N en F, maar ook door stikstofdeposities die te wijten zijn aan bedrijvigheid en de ermee gepaard
gaande verkeersbewegingen.
Het huidige rietland wordt niet als zeer kwetsbaar voor stikstofdeposities beschouwd. Ook de beoogde
plas-dras vegetaties zijn over het algemeen niet sterk kwetsbaar voor eutrofiëring. De soortenrijkdom
van eutrofe wateren is namelijk doorgaans hoog. Echter hypertrofie dient vermeden te worden.
Gezien moerasgebieden afhankelijk zijn van water (neerslag-, rivier-, oppervlakte- of grondwater), zijn
ze wel kwetsbaar voor eutrofiëring via water. Door uitvoering van het planvoornemen wordt echter
niet verwacht dat er eutroof water in de groeve zal stromen. Tijdens de opvullingsfase dient er echter
wel op gelet te worden dat de bovenste meters worden opgevuld met gronden die arm zijn aan N en
F.
Ten aanzien van de juridische referentiesituatie is er binnen het noordelijk deel in principe geen of
slechts in beperkte mate een uitbreiding (bij bepaalde alternatief te onderzoeken scenario’s) van
industriegebied in de geplande situatie (indien dit het geval is, is dat wel ten gevolge van een
planologische ruil met een zone in het zuidelijk deel van het plangebied, waarbij de totale oppervlakte
industriegebied binnen het plangebied niet wijzigt). Wel is in het noordelijk deel een verschuiving
mogelijk van keramische industrie naar lokaal bedrijventerrein.
Ten aanzien van de feitelijke referentiesituatie is door uitvoering van het planvoornemen wel
bijkomende ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid binnen het plangebied mogelijk welke kan zorgen
voor bijkomende emissies van luchtverontreinigende stoffen. Dit geldt ook voor het bijkomend
verkeer naar aanleiding van deze bedrijvigheid.
In de huidige toestand bedraagt de gemodelleerde totale vermestende depositie ter hoogte van het
plangebied tussen de 30 en 35 kg N/ha/jaar en in bepaalde zones zelfs tussen de 35 en 40 kg N/ha/jaar.
Dit betekent dat oligotrofe habitats zich hier moeilijk zullen kunnen ontwikkelen en dat grote aantallen
bijkomende deposities het best vermeden worden om hypertrofie te vermijden.
Nieuwe activiteiten die kunnen leiden tot een sterke toename van stikstofdeposities zijn bijgevolg te
vermijden binnen het plangebied. Gezien de dominante windrichting in Vlaanderen zuidwest is, zijn
mogelijke deposities afkomstig van de reconversiezone in de omgeving van het in te richten
groengebied niet uit te sluiten. In de huidige toestand zijn evenwel geen habitatwaardige habitats
binnen deze zone gelegen.
Gezien op planniveau nog geen concrete cijfers beschikbaar zijn van mogelijke bijkomende
vermestende en/of verzurende deposities, is een verdere verfijning nodig op project-MER-niveau bij
de concrete inrichting van dit bedrijventerrein. Er kan echter opgemerkt worden dat bedrijven met
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zeer hoge stikstofdeposities (zoals vb. energiebedrijven en raffinaderijen) niet het doeltype bedrijven
vormt dat hier voorzien wordt.

Zone ten zuiden van de Egemstraat
Binnen het zuidelijke deel van het plangebied en de omgeving ervan zijn geen waardevolle
grondwaterafhankelijke vegetaties gelegen (met uitzondering van een veedrinkpoel ten zuiden van
Clarysse). Er worden ook geen planingrepen voorzien die (in de exploitatiefase) een significante
invloed kunnen hebben op de grondwaterstand (zowel ten aanzien van de feitelijke als juridische
referentietoestand). Indien ten aanzien van de feitelijke referentietoestand bijkomende verharding
wordt aangelegd, dient voldaan te worden aan het Hemelwaterbesluit. Globaal worden er bijgevolg
geen significant negatieve effecten verwacht inzake vernatting/verdroging (score 0).
Tijdens de mogelijke ontginningsfase in het zuidelijk deel van het plangebied is het niet uitgesloten
dat er ook een tijdelijke (eventueel langdurige) bemaling zal noodzakelijk zijn. Echter, gezien er geen
grondwaterafhankelijke waardevolle vegetaties aanwezig zijn in de (ruimere) omgeving, worden
hiervan geen significant negatieve effecten verwacht (score 0).
In de feitelijke en juridische referentiesituatie zijn geen habitats aanwezig die gevoelig zijn voor
betreding. Het planvoornemen voorziet ook niet in de ontwikkeling van dergelijke vegetaties.
Bijkomende betreding is mogelijk via een flankerend beleid waarbij bijkomende trage verbindingen
kunnen worden gerealiseerd in het zuidelijk deel van het plangebied. Er worden hierdoor geen
significant negatieve effecten verwacht (score 0).
Ten aanzien van de juridische referentiesituatie worden geen bijkomende stikstofdeposities verwacht
(score 0). Ten noorden en ten westen van het bestaande bedrijf Clarysse zijn momenteel onbebouwde
percelen binnen een “strook voor industrie” gelegen volgens het geldende BPA. Gezien deze
momenteel nog niet ingenomen zijn, zijn er in het geval deze ontwikkeld worden, ten aanzien van de
feitelijke referentiesituatie wel bijkomende deposities te verwachten. Rekening houdende met de
dominante windrichting, wordt een mogelijk bijkomend effect vooral ten noordoosten van deze zone
verwacht. Hier zijn geen vegetaties gelegen die gevoelig zijn voor bijkomende deposities. Mogelijke
effecten worden bijgevolg als niet significant beoordeeld (score 0). Er dient opgemerkt worden dat er
zich mogelijks ten noorden van het bedrijf Clarysse een planologische ruil kan voordoen, ofwel met de
noordelijke zone voor de varkensstallen, ofwel met de zone ten westen van Clarysse. Door deze ruil
blijft het perceel ten noorden van Clarysse gevrijwaard en kunnen er zich emissies voordoen ter hoogte
van de percelen waarmee geruild werd. Ook in dat geval zal dit niet zorgen voor significante effecten
inzake eutrofiëring (score 0).

(Rust)verstoring
Bepaalde soorten en habitats zijn kwetsbaar voor verstoring (zowel geluids- als lichtversstoring). Ook
bepaalde vormen van recreatie kunnen leiden tot verstoring van hun leef-, broed- en/of
migratiegebied (vb. visuele verstoring door loslopende (en blaffende) honden, spelende kinderen,…).
De invloed van kunstmatig geluid op avifauna is reeds uitgebreid bestudeerd geweest in het verleden,
maar er zijn niet altijd eenduidige conclusies op soortbasis. Niveaus van 42 dB(A) of 45 dB(A) werden
proefondervindelijk vastgesteld als niveaus waarbij er een effect kan optreden op respectievelijk
gevoelige of minder gevoelige soorten. Voor sommige soorten worden nog lagere niveaus gehanteerd
als effectniveau. Het grootste deel van de literatuur richt zich ten aanzien van verstoring op continue
verstoring t.g.v. bvb. een autosnelweg of nabij industriegebieden (en veel minder op vrij korte hoge
geluidsniveaus van festivalsites of gelijkaardige).
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Zone ten noorden van de Egemstraat
In het noordelijk deel van het plangebied zal, na gedeeltelijke opvulling, een multifunctionele
groenpool gecreëerd worden. Bedoeling is hier dat zowel biologisch waardevolle natuur (onder de
vorm van plas-dras vegetatie, hooilanden en beboste taluds) en zachte recreatie toegelaten wordt.
Tijdens de opvullingsfase zal er verstoring zijn voor de aanwezige fauna zowel door de aan- en
afrijdende vrachtwagens, als door de machines die de aangevoerde grond verspreiden binnen de
groeve. Deze fase is echter tijdelijk van aard. Indien verstoringsgevoelige fauna hierdoor wegtrekt, kan
verwacht worden dat deze zullen terugkeren eens de opvulfase afgelopen is (score 0).
Door het planvoornemen wordt de ontwikkeling van een bedrijvenzone ten zuiden van het
vooropgestelde groengebied mogelijk. Zowel de activiteiten van de toekomstige bedrijven, als het
bijkomend verkeer kunnen zorgen voor bijkomende geluidsemissies. In de huidige feitelijke
referentiesituatie zijn er in de groeve reeds verhoogde geluidsemissies te verwachten. Deze zijn o.a.
afkomstig van het bedrijf AM-power alsook van de N50. Op de buitengrens van de bestaande groeve
komen momenteel geluidsemissies tot 45 dB(A) voor. Binnenin de huidige ontginningsput komen de
laagste geluidsemissies voor in het noorden, met name 39 tot 40 dB(A). De grens van 42 dB(A) bevindt
zich ongeveer aan de benedentalud van de bestaande groeve. Dit betekent dat de bestaande groeve
voor verstoringsgevoelige fauna een geschikt leefgebied vormt in de feitelijke referentiesituatie.
Na uitvoering van het planvoornemen is het voor de discipline biodiversiteit van belang een inschatting
te hebben van de geluidsemissies in de fase waarin de huidige groeve reeds (gedeeltelijk) opgevuld is
en functioneert als multifunctioneel groengebied (waarbij geluidsemissies van verkeer van recreanten
kunnen voorkomen), waarbij de nabijgelegen reconversiezone ingevuld is met (nieuwe) bedrijvigheid
en waarbij AM-power behouden blijft. In de discipline geluid werd de worst-case situatie
gemodelleerd waarbij er geluidsemissies zijn van de reconversie (bedrijvigheid + verkeer), waarbij AMpower behouden werd en de fase waarin de huidige ontginningsput opgevuld wordt. Hierbij mag
verondersteld worden dat de geluidsemissies van vrachtwagens tijdens het (gedeeltelijk) opvullen van
de groeve hoger zullen zijn dan de geluidsemissies afkomstig van de autoverkeersbewegingen
afkomstig van recreanten. Dit betekent dat een worst-case werd gemodelleerd.
In dit berekende worst-case scenario zijn de geluidsemissies gestegen ten opzichte van de feitelijke
referentiesituatie. Binnen de groeve komt in deze worst-case, vooral in het zuidwesten, een grotere
zone voor waarbij de geluidsemissies boven de 42 dB(A) zullen zijn. Dit betekent dat
verstoringsgevoelige soorten in het zuidwesten van de huidige groeve niet meer verwacht zullen
worden, waar deze in de feitelijke referentiesituatie wel kunnen voorkomen. Mogelijke effecten ten
aanzien van de feitelijke referentiesituatie worden beperkt negatief tot negatief beoordeeld (score -1
tot -2). 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 bufferzone van ca. 60 m breed aansluitend op de reconversiezone en AM-power,
waarin geen geluidsproducerende activiteiten plaatsvinden (dus door het toepassen van
milieuzonering), zorgt ook voor een daling van de gemodelleerde geluidsemissies in de rest van het
groengebied.
Uit de discipline geluid (zie Figuur 3-14 en Figuur 3-15) blijkt dat bij een opvulhoogte tot ca. 25 m TAW
(zoals voorzien in het planvoornemen) de maximale geluidsemissies binnen de groeve onder de 45
DB(A) blijven (en in bepaalde zones zelfs ruim onder de 45 DB(A)). Hoe hoger er opgevuld zou worden,
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hoe hoger de geluidsemissies zullen zijn, tot boven de 45 DB(A). Om het voorkomen van
verstoringsgevoelige soorten in de groeve in de geplande toestand niet te hypothekeren, dient de
opvulhoogte in de meeste zones bijgevolg beperkt te worden tot maximaal ca. 25 à 30 m TAW.
Zoals eerder gesteld, kan verstoring van de aanwezige (in dit geval verwachte) fauna ook veroorzaakt
worden door bepaalde vormen van recreatie. In het rapport “toetsingskader voor het gewenste
recreatieve medegebruik in bossen en natuurgebieden in functie van de ecologische draagkracht”
(opgemaakt door Arcadis in opdracht van ANB) wordt aangegeven dat indien recreatie in de
onmiddellijke omgeving van ‘moerassen’ wordt overwogen, voorzichtigheid is geboden, in eerste
instantie omdat het een broed-,rust- en foerageergebied betreft voor heel wat verstoringsgevoelige
vogelsoorten.
Verder wordt ook aangegeven dat waterpartijen uitgesproken open gebieden zijn die in de winter een
grote aantrekkingskracht kunnen hebben voor (grote) groepen watervogels. Het betreft intrinsiek
gevoelige soorten maar wanneer recreatie op het water verboden is, voelen ze zich veilig en kunnen
ze soms kort worden benaderd. Over de gevoeligheid van het onderwaterleven is weinig bekend. Op
basis van hun ecologie kan vermoed worden dat bepaalde vissoorten een zekere gevoeligheid
vertonen.
Algemeen valt het daarom te verkiezen om de recreatieve ontsluiting van natuurgebieden doordacht
uit te werken en, indien nodig, af te stemmen op de periode van het jaar. Er dient bijvoorbeeld
rekening gehouden te worden met het feit dat broedvogels van heidegebieden vaak vroeg in het
voorjaar territoria gaan verdedigen (leeuweriken, piepers, wulpen, roodborsttapuit) en dat de
vestigingskans sterk afhangt van de verstoringsgraad in die periode. Zones waar hoge dichtheden van
deze broedvogels worden beoogd, worden bijgevolg het best reeds vanaf 1 maart afgesloten.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met soorten die relatief laat – nog in juli - ouderzorg
vertonen (vb. Geoorde fuut, Nachtzwaluw en Tapuit).
Echter, de ligging van het padennetwerk en het al dan niet afsluiten van bepaalde zones binnen het
beoogde groengebied in het noorden van het plangebied kan pas voorgesteld worden eens een
concreet natuurinrichtingsplan opgemaakt is. Dit valt dan ook buiten de scope van dit MER. 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.
In de feitelijke (en vergunde) referentiesituatie is de groeve in privé-eigendom en bijgevolg niet
toegankelijk voor recreanten. Door het gebied toegankelijk te maken voor zachte recreatie kan
bijgevolg bijkomende verstoring verwacht worden. De omvang van dit effect is oa. afhankelijk van de
ligging en de densheid van het padennetwerk (score -1 tot -2). Aan de andere kant vindt er in de
huidige situatie ook jaarlijks een 4x4 evenement plaats. Gezien met het planvoornemen enkel zachte
recreatie beoogd wordt, zal dit in de geplande toestand niet meer mogelijk zijn (tenzij hier nadien toch
nog een vergunning zou voor afgeleverd worden, maar dit valt buiten de scope van dit MER), waardoor
deze verstoring die zich in de huidige feitelijke referentietoestand voordoet, vermeden wordt (score
+1).
Samenvattend kan gesteld worden dat er wel een beperkte verstoring van recreatie kan verwacht
worden ten aanzien van zowel de feitelijke, vergunde en juridische referentiesituatie. Echter, op
projectniveau zijn maatregelen beschikbaar om hier sturend te werken en de meest
verstoringsgevoelige zones zoveel mogelijk te vrijwaren van verstoring (vb. via het
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natuurinrichtingsplan, het opmaken van een toegankelijksregeling,…). Mogelijke resteffecten worden
maximaal als beperkt negatief beoordeeld (score -1).

Er kan verwacht worden dat er binnen het toekomstig bedrijventerrein bijkomende verlichting zal
aangelegd worden. Dit kan een negatief effect hebben op het (potentieel) voorkomen van vleermuizen
in de omgeving. Indien er bij uitvoering van het voorgenomen plan bijkomende verlichting geplaatst
wordt, dient deze zo minimaal mogelijk gehouden te worden, neerwaarts gericht te zijn en afgewend
van de te ontwikkelen groene zones. Verder dient het plaatsen van verlichting oordeelkundig te
gebeuren (geen armaturen die strooiverlichting veroorzaken toelaten) zodat de visuele hinder beperkt
blijft.

Zone ten zuiden van de Egemstraat
Binnen het zuidelijke deel van het plangebied en de omgeving ervan zijn geen gegevens bekend over
het voorkomen van waardevolle verstoringsgevoelige soorten. Rekening houdende met de
landschapskenmerken worden deze hier ook niet verwacht. Uit de discipline geluid blijkt eveneens dat
er in het zuidelijk deel hoofdzakelijk geluidsemissies van meer dan 42 dB(A) voorkomen. Ten gevolge
van het intensieve landbouwlandschap en de reeds aanwezige bedrijvigheid kan er eveneens worden
van uit gegaan dat dit gebied voor fauna momenteel geen belangrijk habitat vormt voor broedvogels
en weidevogels. Soorten die op vandaag aanwezig zijn, zijn in principe reeds aangepast aan enige vorm
van verstoring.
Uit de geluidsmodellering blijkt dat de geluidsniveaus in de geplande toestand voor de meeste punten
in het zuidelijk plangebied vergelijkbaar zijn met deze in de feitelijke referentiesituatie. Op sommige
punten wordt wel een beperkte verhoging vastgesteld, vooral in de centrale zone. Dit komt omdat er
in de feitelijke toestand geen rekening gehouden is met een mogelijke ontginning in dit zuidelijk deel,
en er in de gemodelleerde toestand wel rekening is gehouden met het bijkomende verkeer in de fase
waarin deze mogelijke ontginning lopende is (= worst-case). Mocht de fase van nabestemming werden
doorgerekend, dan zouden de geluidsniveaus in het centrale deel na uitvoering van het
planvoornemen vergelijkbaar zijn met de geluidsniveaus in de feitelijke toestand
Er worden in het zuidelijk deel geen planingrepen voorzien die een significante invloed kunnen hebben
op het geluidsniveau (met uitzondering van de eventuele fase van ontginning, zie verder). Het
bestaande bodemgebruik wordt namelijk hoofdzakelijk bestendigd. Er worden ten aanzien van de
feitelijke referentietoestand dan ook geen significante effecten verwacht (score 0). In de omgeving
van Clarysse zijn momenteel nog onbebouwde percelen gelegen binnen een industriële bestemming
volgens het BPA. Indien deze bestemming behouden wordt, worden geen significante effecten
verwacht ten aanzien van de juridische referentietoestand (score 0). Ten aanzien van de feitelijke
referentiesituatie betekent dit wel een uitbreiding van de bestaande activiteiten. Gezien de
uitbreidingsmogelijkheden aansluiten op bestaande bedrijvigheid en gezien er in de omgeving geen
verstoringsgevoelige soorten verwacht worden (de huidige geluidsniveaus zijn daarom te hoog),
worden ten aanzien van de feitelijke referentiesituatie evenmin significant negatieve effecten
verwacht (score 0). Ten noorden van het bedrijf Clarysse kan zich mogelijks een planologische ruil
voordoen ofwel, met de noordelijke zone voor de varkensstallen ofwel met de zone ten westen van
Clarysse. Door deze ruil blijft het perceel ten noorden van Clarysse gevrijwaard. De zones waar zich
een planologische ruil kan voordoen zijn ook in aansluiting met bestaande of toekomstige industriële
activiteiten gelegen, waardoor ook geen aanzienlijke effecten inzake rustverstoring worden verwacht
(score 0).
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In het zuidelijk deel van het plangebied zullen via een flankerend beleid oa. bijkomende trage
verbindingen worden gerealiseerd. Dit betekent dat deze zone in de toekomst potentieel aan
bijkomende recreatie kan onderhevig zijn. Gezien waardevolle sterk verstoringsgevoelige soorten er
momenteel niet voorkomen en in de toekomst ook niet verwacht worden, worden geen significant
negatieve effecten verwacht (score 0).
Volgens de geldende bestemmingsplannen wordt een groot deel van het zuidelijke plangebied
aangeduid als ontginningsgebied. Het planvoornemen heeft als uitgangspunt deze bestemming te
bewaren. In de ontginningsfase kan bijkomende geluidshinder ontstaan (zie ook discipline geluid).
Omdat deze geluidsdruk zich manifesteert over kleine oppervlaktes, kan worden aangenomen dat er
voldoende uitwijkmogelijkheid is voor aanwezige fauna. Verder worden waardevolle sterk
verstoringsgevoelige soorten er momenteel en in de toekomst niet verwacht. Het effect wordt dan
ook als niet significant beoordeeld (score 0).

Ten aanzien van de juridische referentiesituatie wordt geen bijkomende verlichting verwacht door
uitvoering van het planvoornemen (score 0). Ten aanzien van de feitelijke referentiesituatie kan bij
herbestemming van de nog niet ingevulde percelen in de zone voor industrie (volgens het BPA) wel
bijkomende verlichting aangelegd worden. Dit kan een negatief effect hebben op het (potentieel)
voorkomen van vleermuizen in de omgeving. Indien er bij uitvoering van het voorgenomen plan
bijkomende verlichting geplaatst wordt, dient deze zo minimaal mogelijk gehouden te worden,
neerwaarts gericht te zijn en afgewend van de (te ontwikkelen) interessante zones voor vleermuizen.
Verder dient het plaatsen van verlichting oordeelkundig te gebeuren (geen armaturen die
strooiverlichting veroorzaken toelaten) zodat de visuele hinder beperkt blijft.

Invloed op leef-, broed- en rustgebieden van de voorkomende fauna
Bepaalde soorten zijn kwetsbaar voor verschillende vormen van verstoring, wat tot verstoring van hun
leef-, broed-, migratiegebied kan leiden. De impact op fauna door geluids- en lichtverstoring wordt
besproken onder §7.5.3. Mogelijke effecten inzake versnippering en barrièrewerking worden
besproken onder §7.5.5. In dit hoofdstuk wordt de rechtstreekse impact op hun leefgebied besproken.
Zone ten noorden van de Egemstraat
Uit de bespreking van de (feitelijke) referentietoestand blijkt dat er de huidige ontginningsput het
leefgebied vormt van heel wat soorten.
Ter hoogte van de bestaande groeve en de naastliggende zones ten (noord)oosten (grenzend aan de
N50) omvat het planvoornemen het ontwikkelen van een multifunctionele groenpool via gedeeltelijke
(gecompartimenteerde) opvulling. Er wordt gestreefd naar halfnatte natuur met een afwisseling van
plas-draszones, poelen, houtkanten, graslanden en beboste taluds met de bijhorende typische fauna.
Een natuurinrichtingsplan is in opmaak. Zo lang de uiteindelijke opvulhoogte (plaatselijk) onder het
(oorspronkelijk) grondwaterniveau blijft (schatting tussen 35m en 40 m TAW) zal deze halfnatte natuur
kunnen ontwikkeld worden, waardoor zowel een geschikt habitat gecreëerd wordt voor soorten
gebonden aan natte milieu’s, bosgerelateerde soorten en graslandsoorten. Mits een goed beheer en
mits het blijvend oppompen van het grondwater, kan gesteld worden dat er ten opzichte van de
actuele feitelijke en vergunde referentiesituatie geen significant negatieve effecten verwacht worden
(score 0). Er zullen zich namelijk na uitvoering van het planvoornemen opnieuw stabiele waardevolle
leefgebieden voor de nu voorkomende soorten ontwikkelen.
Ten aanzien van de juridische referentiesituatie (= opvullen tot maaiveld) kunnen in de bestaande
groeve (beperkt) positieve tot geen significante effecten verwacht worden, afhankelijk van de
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(potentiële) biologische waarden ter hoogte van de groeve in deze juridische referentiesituatie (score
0 tot +2). Indien in de juridische referentiesituatie geen aandacht is voor het behouden van natte
biotopen, zou de site geen geschikt leefgebied meer vormen voor de nu voorkomende soorten die
gebonden zijn aan deze omstandigheden (vb. amfibieën, libellen, bepaalde soorten avifauna,…).
Voorafgaand aan de ontwikkeling tot multifunctionele groenpool zal een (gedeeltelijke) opvulling van
de groeve plaatsvinden. In deze fase zullen de huidige leefgebieden van de voorkomende soorten
grotendeels vernietigd worden. Gezien zich daarna terug waardevolle leefgebieden zullen kunnen
ontwikkelen, wordt dit op planniveau als niet significant beoordeeld (score 0). Onder §7.6 worden een
aantal voorwaarden geformuleerd die tijdens deze fase noodzakelijk zijn om na de opvulling te kunnen
komen tot een gebied met de vooropgestelde hoge natuurwaarden.
De overige zones binnen het noordelijk deel van het plangebied vormen zowel in de feitelijke, de
vergunde als in de juridische referentiesituatie slechts in beperkte mate een geschikt leefgebied voor
fauna. Er worden dan ook geen significant negatieve effecten verwacht (score 0) door uitvoering van
het planvoornemen. In de zones waar als bestemming (ook) een (gemengd) open ruimte gebied
onderzocht wordt (oa. de zone van de varkensstallen), is het mogelijk dat de biologische waarden
zullen verhogen ten aanzien van de beschouwde referentiesituaties, waarbij ook een meer geschikt
leefgebied voor fauna wordt verwacht. Echter de grootte van het effect is afhankelijk van de specifieke
inrichting in deze zones (score 0 tot +2).
Het akkerperceel in het zuidoosten van dit noordelijk deel van het plangebied wordt herbestemd naar
gemengd openruimte-gebied, waarbij een waterbufferbekken zal aangelegd worden waaruit
landbouwers water kunnen tappen. Gezien dit perceel in zowel de feitelijke als juridische
referentiesituatie nauwelijks een geschikt leefgebied vormt voor (waardevolle) soorten, worden
hierdoor geen significant negatieve effecten verwacht (score 0). Deze beoordeling geldt ook in geval
deze zone eveneens voor recreatief medegebruik zou worden ingezet. Mits de aanleg rekening houdt
met een aantal aanbevelingen conform het vademecum natuurtechnische milieubouw kunnen de
potenties als leefgebied zelfs verhogen ten aanzien van de feitelijke en juridische referentiesituatie.
De grootte van het effect is afhankelijk van de concrete aanleg en het beheer achteraf (score 0 tot +2).
Als de toekomstige bedrijven binnen de reconversiezone hun (gezuiverd) afvalwater en/of grijs water
in dit waterbekken zouden lozen, dan kan dit wel de potenties als leefgebied voor een aantal soorten
beperken.
Ter hoogte van de site AM-power omvat het alternatief een nabestemming open ruimte met
tussentijds bodemgebruik, hetgeen betekent dat het bedrijf AM-Power op termijn uitdooft. In dit
alternatief kan deze zone zich bijgevolg ontwikkelen als een (waardevol) leefgebied voor fauna, zowel
ten opzichte van de feitelijke als de juridische referentiesituatie. De omvang van het effect is
afhankelijk van de effectieve natuuringrepen op dat moment en het gevoerde beheer (score +1 tot
+3). Als de huidige bestemming ter hoogte van AM-power behouden blijft, kan het bedrijf blijven
bestaan, en zijn er geen significante wijzigingen te verwachten, zowel ten aanzien van de feitelijke als
juridische referentiesituatie (score 0).

Zone ten zuiden van de Egemstraat
Er kan aangenomen worden dat het intensieve landbouwgebied in het zuidelijk deel van het
plangebied momenteel een beperkt belang heeft als huisvesting voor broedvogels, maar wel
belangrijk is als foerageergebied voor roofvogels als Torenvalk, Buizerd en Ransuil. De aanwezige KLE’s
kunnen voor fauna als refugium dienen. Het agrarische gebied in deze omgeving doet ook dienst als
pleisterplaats voor Kievit en Kramsvogel.
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Het planvoornemen beoogt hier hoofdzakelijk het behoud van het bestaande bodemgebruik (maar
ook het behoud van de bestemming ontginning, zie verder). Hierdoor worden ten aanzien van de
feitelijke referentiesituatie geen significant negatieve effecten veracht (score 0). Wel omvat het
alternatief een bestemming als bouwvrij agrarisch gebied, waardoor in dit geval een zeer beperkt
positief effect kan verwacht worden t.o.v. de juridische referentiesituatie (0/+1) voor de zone waar
momenteel geen bouwvrije bestemming geldt.
Volgende planingrepen kunnen wel een vergraving/verharding van de bodem met vernietiging van
leefgebieden van soorten met zich meebrengen:


Ontginning



Uitbreiding bedrijf Clarysse

Ten noorden van het bedrijf Clarysse kan zich mogelijks een planologische ruil voordoen ofwel, met
de noordelijke zone voor de varkensstallen ofwel met de zone ten westen van Clarysse. Door deze ruil
blijft het perceel ten noorden van Clarysse gevrijwaard. Indien er geruild wordt met de zone van de
varkensstallen, wordt dit ten aanzien van de juridische en feitelijke referentiesituatie als niet
significant tot beperkt positief beoordeeld (score 0/+1), indien dit geruild wordt met de zone ten
westen van Clarysse wordt dit ten aanzien van de feitelijke en juridische referentiesituatie als niet
significant beoordeeld (score 0).
In dit zuidelijk deel van het plangebied is ook een ontginningsgebied gelegen (volgens het geldende
BPA en een bijkomende zone volgens een goedgekeurd GRUP). Het planvoornemen stelt het behoud
van beide zones voorop, zodat bestaande leefgebieden tijdens de ontginningsfase verloren kunnen
gaan ten aanzien van de feitelijke referentiesituatie. Deze potentiële ontginningsgebieden kennen
momenteel een functie als rust- en jachtgebied voor een aantal soorten. Gezien landbouw het meest
voorkomende grondgebruik is in deze streek, is het zeer waarschijnlijk dat deze soorten elders
(tijdelijk) hun onderkomen zullen vinden. Daarnaast zal een mogelijke ontginning
gecompartimenteerd verlopen, waarbij er altijd zones zullen zijn die nog niet ontgonnen zijn en zones
die reeds ontgonnen zijn en terug een (tijdelijke) begroeiing kennen. Er zal bijgevolg op elk moment
nog altijd een grote oppervlakte leefgebied aanwezig zijn. Mogelijke effecten worden samenvattend
als niet significant tot beperkt negatief beoordeeld (score 0/-1).
Er dient echter opgemerkt te worden dat de huidige bovenloop van de Roobeek gelegen is binnen het
ontginningsgebied. Bij een eventuele ontginning zal deze verlegd worden. Om negatieve effecten te
beperken wordt aanbevolen hierbij de regels van natuurtechnische milieubouw te volgen, zodat de
waterloop en de oever als een geschikt leefgebied voor fauna kunnen dienen. Na opvulling van de
ontginningsput kan een nieuwe afwatering aangelegd worden, die niet noodzakelijk op de huidige
locatie van de waterlopen moet liggen, maar afhankelijk zal zijn van het herprofileren van het terrein.
Eventueel kan ook de tijdelijke omlegging behouden blijven. Ook bij een eventuele nieuwe afwatering
wordt aanbevolen de regels van natuurtechnische milieubouw te volgen.
In het planvoornemen is de nabestemming van het ontginningsgebied (bouwvrij) landbouwgebied,
waardoor het bestaande bodemgebruik kan hervat worden (score 0). In de juridische
referentiesituatie zijn hier momenteel verschillende nabestemmingen aanwezig:


Open ruimte in het noorden en centraal;



Agrarisch gebied ter hoogte van het geldende GRUP.

In een (gemengd) openruimtegebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en
recreatie nevengeschikte functies. Dit betekent dat kan verwacht worden dat in deze juridische
referentiesituatie er meer kans is op waardevollere leefgebieden voor soorten dan in een zone met
een pure landbouwbestemming. Ten aanzien van de juridische referentiesituatie worden in het
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noordelijke en centrale deel van het zuidelijke ontginningsgebied bijgevolg in eerste instantie beperkt
negatieve effecten verwacht door het herbestemmen van de nabestemming naar landbouwgebied
(score -1).
In het planvoornemen wordt echter ook aangegeven dat er voor de agrarische (na)bestemmingen in
het zuidelijk deel (dus zowel ter hoogte van het ontginningsgebied als binnen het landbouwgebied dat
niet als ontginningsgebied wordt aangeduid) kan gewerkt worden met een flankerend beleid aan de
hand van instrumenten en een uitvoeringsnota om de verschillende doelstellingen te realiseren (trage
verbindingen, kleine landschapselementen, ruimte voor water). Deze kunnen de kwaliteit van de
leefebieden in het agrarisch gebied bijgevolg doen toenemen. Bij een dergelijk flankerend beleid
worden bijgevolg ten aanzien van de huidige juridische referentiesituatie geen significante effecten
(score 0) verwacht daar waar nu een nabestemming openruimtegebied geldig is en beperkt positieve
effecten daar waar nu een (na)bestemming (bouwvrij) agrarisch gebied geldt (score +1).

Versnippering / barrièrewerking – ontsnippering
Uit de bespreking van de referentiesituatie (zie §7.4.1) blijkt dat het plangebied gelegen is op ruime
afstand ten aanzien van beschermde zones (zoals Natura 2000-gebied, VEN-gebied en
natuurreservaten). In de feitelijke, vergunde en juridische referentiesituatie is het plangebied ook niet
gelegen ter hoogte van een waardevolle migratiezone. De huidig voorkomende waardevolle biotopen
kunnen wel als stapsteen in het landschap gebruikt worden voor migrerende soorten.
Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat de biologische waarden na uitvoering van het planvoornemen
behouden blijven en in sommige zones zelfs zullen toenemen (eventueel na in acht neming van een
aantal aanbevelingen). Het plangebied zal dus zijn huidige stapsteenfunctie voor migrerende soorten
op macroniveau minstens kunnen behouden. Zowel ten aanzien van de feitelijke, vergunde als
juridische referentietoestand worden bijgevolg neutrale tot beperkt positieve effecten verwacht
(score 0 tot +1).
In het zuidelijk deel van het plangebied kan de Roobeek wel enige rol spelen als natuurverbindend
element. De beekbegeleidende elementen hebben namelijk een ecologische waarde in relatie tot de
omgeving van het plangebied. De waarde van de Roobeek kan bij verlegging verhoogd worden door
principes van milieutechnische natuurbouw toe te passen en langsheen de nieuwe/vernieuwde
waterloop ruimte voor KLE (zoals bijvoorbeeld knotwilgen) te voorzien.
Op microniveau dient wel opgemerkt te worden dat er een versnippering van biotopen / leefgebied
zal zijn tijdens de (gedeeltelijke) opvulling van de noordelijke ontginningsput en de potentiële
ontginningsfase in het zuidelijk deel. Biotopen zullen daar namelijk tijdelijk vernietigd worden. 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.

Conclusie en eventuele maatregelen
Conclusie
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
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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
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.
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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.

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.

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
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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 Landschapselementen (KLE) teneinde
de verwevenheid landbouw en natuur te verhogen.

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.

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.
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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.



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.

Aanbevelingen voor het waterbufferbekken en het verleggen van de Roobeek


Aanleg volgens de principes van natuurtechnisch milieubeheer, met name flauwe oevers.
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Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied omvat minimaal het plangebied en een zone van 200m daarrond. De gebieden waar
landschappelijke structuren, elementen en componenten gewijzigd worden, maken deel uit van het
studiegebied, evenals de gebieden waar er invloed is op de landschappelijke en/of archeologische
erfgoedwaarde. De omvang van het studiegebied kan verruimd worden in functie van de visuele
impact van de geplande ontwikkelingen (perceptieve kenmerken).

Juridische en beleidsmatige context
Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking. Sindsdien geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie.
Het nieuwe onroerend erfgoeddecreet verving drie voorgaande decreten (monumentendecreet van
1976, archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het
behoud van monumenten en landschappen.
Met de definitieve goedkeuring van het nieuw decreet onroerend erfgoed door de Vlaamse regering
is ook de Conventie van Malta (ook wel het Verdrag van Valetta genoemd) in Vlaamse regelgeving
omgezet. Om de Conventie van Malta verder te implementeren in de Vlaamse regelgeving is een
volledig nieuw archeologisch traject nodig. Daarin spelen erkende archeologen een cruciale rol. Sinds
juni 2016 is hoofdstuk 5 van het archeologiedecreet van kracht.
In de nieuwe regelgeving bestaat er een zorgplicht voor erfgoedlandschappen én onroerende
goederen die zijn opgenomen in een aan een openbaar onderzoek onderworpen vastgestelde
inventaris. Het betreft dan:
1.
2.
3.
4.
5.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed.
De landschapsatlas.
De inventaris van de archeologische zones.
De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde.
De inventaris van historische tuinen en parken.

In het plangebied liggen geen vastgestelde landschapsatlasrelicten. De regelgeving rond
erfgoedlandschappen is hier niet van toepassing.
Voor alle gebouwen en erfgoedelementen die op de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed staan gelden specifieke rechtsgevolgen. Er liggen aanduidingen van de lijst binnen het
plangebied. De regelgeving rond zorgplicht is hier dus van toepassing.

Methodologie
Methodiek beschrijving referentiesituatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie – grotendeels reeds uitgevoerd (zie hierboven) –
baseert de deskundige zich in eerste instantie op volgende bronnen:
–

Landschapsatlas,
met
aanduiding/afbakening
van
landschapsatlasrelicten, relictzones, lijn- en puntrelicten;

–

Bodemkaart, DTM

traditionele

landschappen,

ID 4237023009 | 219

–

Databank van beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten;

–

Inventaris Bouwkundig Erfgoed;

–

Centrale Archeologische Inventaris (CAI);

–

Geoportaal Onroerend Erfgoed;

–

Landschapskenmerkenkaart;

–

Historische kaarten (Ferraris, Vandermaelen, MCI, MGI);

–

De ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het ontginningsgebied Egem in Pittem, opgesteld door
de VLM.

Ook hier zal onderscheid gemaakt worden tussen de feitelijke referentiesituatie, waarbij ook de reeds
vergunde stabilisatie van de bestaande taluds van de ontginningsput wordt meegenomen en de
juridische referentiesituatie waarbij een vergunning voor de volledige opvulling van de bestaande
ontginningsput zou kunnen aangevraagd worden.
Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling
De ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen bestaan in essentie uit het toevoegen van
nieuwe elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande elementen. Het wijzigen van
elementen wordt onderverdeeld in wijzigingen met betrekking tot de toestand en functie enerzijds en
het voorkomen of uitzicht anderzijds.
De verschillende mogelijke effecten worden gegroepeerd volgens de verschillende invalshoeken van
de discipline: erfgoedaspecten, landschapsstructuur en perceptieve aspecten (landschapsbeeld).
Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
kunnen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch
karakter van het studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom
enerzijds steunen op objectieve criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking
tot invloed op omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.
Tabel 8-1 Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie

Effecten

Criterium

Methodiek

Beoordeling significantie
o.b.v.

Landschap (structuur- en
relaties)

Invloed op geografische
structuren

Mate van impact op
waterlopen,
vegetatiewijzigingen,
wijzigingen in gradiënten
of openheid van het
landschap,
reliëfwijzigingen enz.

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement.
Een effect is significant wanneer
een waardevolle
landschapsstructuur positief of
negatief wordt beïnvloed.

Erfgoedwaarde Invloed
op landschap

Wijziging van de
geomorfologische
elementen
Wijziging
cultuurhistorische
waarden en afbakeningen
Invloed kleine
landschapselementen,…

Vergelijking van de
huidige geomorfologische
en historischgeografische elementen
en eenheden met deze
na uitvoering van het
plan
Kwalitatieve bespreking
o.b.v. beschikbaar
historisch materiaal en,

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Voorstellen als
randvoorwaarden voor het RUP
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Effecten

Criterium

Methodiek

Beoordeling significantie
o.b.v.

inventarisatie KLE’s, …
Erfgoedwaarde invloed
op bouwkundig erfgoed

Invloed op beschermde
monumenten, stads- en
dorpsgezichten
Rechtstreekse of
onrechtstreekse
aantasting bouwkundig
erfgoed

Rechtstreekse aantasting
Voorkomen en directe
beïnvloeding of afstand
Beïnvloeding context:
kwalitatief (inpassing
erfgoed in nieuwe
infrastructuur)

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Voorstellen naar het RUP

Erfgoedwaarde Invloed
op archeologie

Potentieel verlies
archeologisch erfgoed
t.g.v. graven
Aandeel in
bodemverstoring en
archeologische
kwetsbaarheid

Mate van kwetsbaarheid
van de bodemverstoring

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Effecten kunnen significant zijn
wanneer archeologisch erfgoed
verloren gaat (indien gekend).
Voorzorgsprincipe: Milderende
maatregelen kunnen worden
geformuleerd.

Landschapsbeeld en –
beleving/ Perceptieve
kenmerken

Visuele
impact/belevingswaarde
(wijziging in
landschapsbeleving)
visuele barrièrevorming

toename/afname van de
interne ruimtelijke
kwaliteit. Beschrijvend,
zonder diepgang in
architecturale kwaliteit
en omgevingsaanleg.
Wijziging
transparantiegraad en
kijkafstand. Terreinfoto’s,
relatie met omgeving

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Een effect is significant wanneer
omwonenden, recreanten
nadrukkelijke wijzigingen
kunnen ondervinden wanneer
waardevolle zichten veranderen
in minder waardevolle zichten
of wanneer niet waardevolle
zichten wijzigen in waardevolle
zichten.

Aan de hand van voornoemde criteria kan volgend significantiekader worden gehanteerd:
Kwetsbaarheid

Schaal

Milieueffect

Kwetsbaar
Matig Kwetsbaar
Gering of matig kwetsbaar
Kwetsbaar tot weinig
kwetsbaar

Grote of middelmatige verandering
Middelmatige verandering
Geringe verandering
Geen verandering

Aanzienlijk effect (+/-3)
Effect (+/-2)
Beperkt effect (+/-1)
Verwaarloosbaar effect (0)

Om duidelijk te maken wat bedoeld wordt met een grote, middelmatige en geringe verandering
kunnen volgende criteria voor de graad van verandering inzake landschapsaantasting aangewend
worden (naar: Richtlijnenboek landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie – augustus 2006):
Schaal van verandering

Criteria

Groot

-

Verlies van landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding van
de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een
dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de
karakteristieke landschaps- en/of cultuurhistorische elementen verloren
gaat.

-

Opmerkelijke wijzigingen in de landschaps- en/of cultuurhistorische
kenmerken of –elementen over een grote oppervlakte of zeer sterke
wijzigingen over een beperkte oppervlakte.
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Schaal van verandering

Matig

Gering

Criteria
-

Verstoring van archeologische vindplaatsen met noodzaak tot opgraving

-

Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding
van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een
dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de
karakteristieke landschaps- en/of cultuurhistorische elementen aangetast of
ondermijnd wordt.

-

Matige of lokale wijzigingen

-

Verstoring van archeologische vindplaatsen zonder noodzaak tot opgraving

-

Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding
van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een
dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de
karakteristieke landschaps- en/of cultuurhistorische elementen verminderd
wordt.

-

Quasi niet waarneembare wijzigingen

-

Wijzigingen binnen
draagkracht”

de

opvangcapaciteit

inzake

“landschappelijke

Referentiesituatie
Erfgoedwaarden
Historisch landschap en historische context
Ten tijde van de opmaak van de Ferrariskaart (ca. 1775-1778) merken we reeds een zekere kernontwikkeling van Pittem op en een gering ontwikkelde kern van Egem en Egemkapelle. De steenwegen
Brugge-Kortrijk en Gent-Torhout zijn reeds aangelegd, en zorgden voor een goede verbinding met de
steden. In deze periode trachtte elke parochie een verbinding te krijgen met de grote, nieuwe
steenwegen, zodat toen ook een weg aangelegd is van het dorpscentrum van Egem naar de Kapelle.
Verspreide bebouwing (vooral in het agrarisch gebied) over het volledige grondgebied van Pittem is al
volop in ontwikkeling en geeft voeding aan het verder ontwikkelen van het lokale wegenpatroon. Een
aanzienlijk gedeelte van de gemeente, vooral de noordelijke kant, is nog bebost. Ook het noordelijk
deel van het plangebied is hoofdzakelijk bebost.
Op de Vandermaelenkaart zijn de meeste bossen verdwenen door een systematische ontginning op
zoek naar nieuwe landbouwgronden. De kernen van Egem en Egemkapelle zijn ongeveer gelijk
gebleven, terwijl de kern van Pittem wel een zekere groei kende, vooral in oost-west richting langs de
steenweg Gent-Torhout. Tussen Egem en Pittem bestaat er nog steeds geen directe wegverbinding.
De verspreide bebouwing is lichtjes toegenomen.
Op de topografische kaart van 1969 is de steenbakkerij reeds aanwezig, maar de ontginning zelf staat
nog niet aangegeven op de kaart maar werd wel ook in deze periode opgestart. Eerst vond een
ontginning plaats van voornamelijk klei van Pittem tot 3.75 m onder het maaiveld (MV) of 39.75 m
TAW. In 1978 werd een groot deel van de zanden van Egem ontgonnen tot 18.8 m onder MV of 24.7
m TAW om in 1987 een deel van de Kortemark silt tot 30 m onder MV of 13.5 m TAW af te graven.
(bron: Steurbaut, 1987). De kernen van Egem, Pittem en Koolskamp zijn duidelijk toegenomen en er is
lintbebouwing aanwezig langs de Kasteeldreef (tussen Egem en de N50). Ook is een verbindingsweg
aanwezig tussen Egem en Pittem (de Egemstraat) en tussen Koolskamp en Zwevezele (de Zwevezelestraat ten westen van het plangebied).
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Het huidige beeld van de kern Egemkapelle is dat de historische bebouwing sterk is aangegroeid. Langs
de historische steenwegen zijn enkele grote bedrijventerreinen ontwikkeld. Bossen zijn er nagenoeg
niet meer aanwezig in de gemeente.
Bovenstaande historische context wordt geïllustreerd door onderstaande historische kaarten.

Figuur 8-1: Situering van het plangebied op de Ferrariskaart (1777)

ID 4237023009 | 223

Figuur 8-2: Situering van het plangebied op de Kaart Vandermaelen (1846 - 1854)

Figuur 8-3: indicatieve situering van het plangebied op de kaart van het MGI (1969)
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Beschermingen
Binnen de contour van het plangebied zijn geen beschermde stads- of dorpsgezichten, beschermde
landschappen, beschermde monumenten of beschermde archeologische zones gelegen. Ook in de
ruime omgeving van het plangebied zijn geen beschermde erfgoedwaarden gelegen.
Landschapsatlas
Het studiegebied is gelegen in het traditioneel landschap van het Plateau van Tielt (ID: 220050). De
visueel-landschappelijke kenmerken van dit traditioneel landschap is een zacht golvende plateau met
sterk verspreide bewoning in de open ruimte en talrijke weidse panoramische zichten. Volgende
beleidswenselijkheden worden voor dit traditioneel landschap vooropgesteld:


vermijden dichtslibben van de verstedelijking in de richting van Roeselare;



versnippering door infrastructuur en verspreiding van (bio)industriële vestigingen tegengaan;



versterken van de samenhang en buffering van de visuele verstedelijking door selectieve
groenaanplanting.

Binnen de landschapsatlas worden landschapsatlasrelicten, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten
aangeduid. Binnen het plangebied worden echter geen elementen aangeduid op de landschapsatlas.
Op meer dan 1 km ten westen van het plangebied zijn twee puntrelicten gelegen, namelijk de SintMartinuskerk van Koolskamp en de hoeve Mosselmarkt.
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Figuur 8-4: Landschapsatlas en erfgoed ter hoogte van het plangebied

Inventaris Onroerend erfgoed
Binnen het plangebied zijn verschillende aanduidingen uit de vastgestelde Inventaris bouwkundig
erfgoed aanwezig:


211632: Hoeve Te Wielkene



211789: Boerenwoning (gesloopt)



212228: Steenbakkerij Ampe
o

De droogloods van de steenbakkerij die aan de rand van de kleiput is gelegen heeft
een zekere visuele en historische waarde.

o

Verder worden in de inventaris de aanwezige woning en de fossielenwand vermeld.
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212226: Woning Ampe-D’hooghe



212235: Diephuis



212229: Kleine villa



212231: Eenheidsbebouwing



212234: Dorpswoning



212245: Hoeve

Op de rand van het plangebied zijn bijkomend nog een aantal elementen opgenomen in de
vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed:


212236: Architectenwoning Naert



212344: Boerenwoning



208311: Landelijke woning



208310: Hoeve en herberg De Leege Padderie



208309: Wegkruis



211790: Hoeve



211769: Kapel van Onze-Lieve-Vrouw



211631: Herberg De Kruiskalsijde



212227: Boerenarbeidershuis



212230: Dorpswoning



212329: Bedrijfsgebouw Bernina

Inventaris tuinen en parken en houtige beplantingen
Er zijn geen elementen uit de inventaris van tuinen en parken aanwezig in of in de directe omgeving
van het plangebied. Op ca. 100 m ten noordoosten van het plangebied wordt een houtige beplanting
met erfgoedwaarde aangeduid. Het betreft een houtkant langs een graslandperceel, welke mogelijks
is ontstaan uit een oud bosperceel.
Archeologie
Inventaris archeologische zone
Binnen het plangebied en in de nabije omgeving zijn geen aanduidingen op de inventaris van de
archeologische zones.
Archeologie
De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische
vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen
zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris
uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van
archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden (behoort niet tot het planMER-onderzoek). Volgens de Centrale Archeologische Inventaris worden geen gekende vindplaatsen
aangeduid binnen het plangebied. Ten oosten worden wel twee zones aangeduid op relatief korte
afstand.
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In het noordelijk deel wordt de reeds ontgonnen zone, samen met de terreinen van AM power, de
oude steenfabriek en een zone ten oosten van de N50 aangeduid als gebied waar geen archeologie te
verwachten is. Ook in het zuidelijk deel wordt een dergelijke zone aangeduid, met name een beperkte
zone ten oosten van het bedrijf Cloet. Voor deze zone is ook een bekrachtigde archeologienota
beschikbaar.
De steenbakkerij Ampe werd vastgesteld als bouwkundig erfgoed (zie hoger), onder meer omdat de
bijhorende kleigroeve met zijn uitzonderlijk fossielenrijkdom van Europees belang is op het gebied van
paleontologie. De site is van belang op het vlak van paleontologie en bewaart onder meer een hoog
aantal fossielen uit het Eoceen (53 tot 37 miljoen jaar geleden). In de feitelijke referentiesituatie is de
ontginningsput, en dus de fossielenwand, nog aanwezig. Er dient echter rekening gehouden te worden
met de reeds vergunde verdere opvulling van de put i.f.v. het verstevingen van het talud, waarbij de
fossielwand terug bedekt zou zijn. In de juridische referentiesituatie zou een vergunning aangevraagd
kunnen worden om de ontginningsput volledig op te vullen. In dat geval zou de fossielenwand
eveneens terug bedekt zijn.
Structuur- en beeldbepalende elementen van het huidige landschap
Het noordelijke deel van het studiegebied bevindt zich op de cuesta van Tielt. Deze cuesta heeft een
brede zwak noordwaarts hellende rug, de zuidwaarts gerichte helling is vrij steil. De hoogste punten
van de cuesta reiken tot 40 – 50 m TAW (zie ook discipline bodem, § 5.4.1).
Identiteits- en beeldbepalend voor dit studiegebied zijn de bedrijfsgebouwen centraal en ten oosten
rond het gebied, de ontginningsput in het noorden, de opvallende reliëfovergang langs de
Bruggesteenweg en het zacht golvend landbouwlandschap in het zuiden. De duidelijke reliëfovergang
werd zo goed als volledig weggewerkt door de bedrijfsgebouwen van de voormalige steenbakkerij.
De historische boskern die ooit gelegen was ten noorden van het gebied is volledig verdwenen. Wel
zijn in het studiegebied nog relicten van kleine landschapselementen aanwezig in de vorm van
knotbomen.
Op vlak van reliëf is er een verschil tussen de feitelijke en de juridische referentiesituatie (zie ook
discipline bodem (§ 5.4.1). In de feitelijke referentiesituatie is de ontginningsput nog aanwezig, maar
is een verdere opvulling reeds vergund in functie van het verstevigen van de taluds. In de juridische
referentiesituatie zou een vergunning aangevraagd kunnen worden om de ontginningsput volledig op
te vullen. In dat geval zou het reliëf ter hoogte van de ontginningsput aansluiten op het aangrenzende
reliëf.

Effectbespreking en beoordeling
Impact op de landschapsstructuur en –relaties
Zone ten noorden van de Bruggesteenweg
Op de landschapskenmerkenkaart wordt de Cuesta van Tielt aangeduid in deze zone. Deze cuesta
wordt echter in de bestaande situatie verstoord door de ontginningsactiviteiten en bijhorende
ontginningsput. Bovendien werd de duidelijke reliëfovergang zo goed als volledig weggewerkt door de
bedrijfsgebouwen van de voormalige steenbakkerij. Verder zijn er geen waardevolle
landschapsstructuren gelegen.
Qua landschapsstructuur zijn er ten gevolge van het planvoornemen wijzigingen te verwachten door:


Toegankelijke groene ruimte
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Teneinde tot een toegankelijke groene ruimte te komen dient de kleigroeve deels worden opgevuld.
Er wordt hierbij geopteerd om de put gecompartimenteerd op te vullen (zie § 3.2.2 in de
scopingsnota). Detaillering van de ophoogniveaus zijn momenteel nog niet gekend (al zal het met
zekerheid een gedeeltelijke opvulling betreffen), maar het plan wenst hier de creatie van verschillende
ecotopen. Ten aanzien van de landschapsstructuur kan redelijkerwijze aangenomen worden dat door
de geplande waterplassen met verschillende diepten, oeverzones,… bijkomende waardevolle
structuren aan het landschap toegevoegd worden. Bovendien zal door de gedeeltelijke opvulling ook
het oorspronkelijke cuestareliëf deels hersteld worden.
In de feitelijke referentiesituatie is een gedeeltelijke opvulling reeds mogelijk in functie van het
verstevigen van de taluds. Het effect wordt beperkt positief beoordeeld (+1). In de juridische
referentiesituatie zou een vergunning aangevraagd kunnen worden om de ontginningsput volledig op
te vullen. In dat geval zou de cuesta reeds hersteld zijn zonder toedoen van het planvoornemen. Ten
gevolge van het voorgenomen plan worden wel bijkomende, waardevolle landschapsstructuren
toegevoegd. Het effect wordt beperkt positief beoordeeld (+1).


Openbare nutsvoorzieningen, al dan niet met nabestemming gemengd open ruimte gebied

De bestemming van het gebied als ‘openbare nutsvoorzieningen’ betekent een verderzetting van de
bestaande en juridische referentiesituatie. Significante effecten op de landschapsstructuur worden
ten aanzien van beide referentiesituaties dan ook niet verwacht (0).
De nabestemming ‘gemengd open ruimte gebied’ biedt echter potenties inzake het toevoegen van
kleine landschapselementen en een uitdoofscenario voor de bestaande biogascentrale. Bovendien
geeft deze bestemming invulling aan een van de beleidswenselijkheden van het traditionele
landschap, namelijk het tegengaan van versnippering door (industriële) infrastructuur. Het positieve
effect wordt echter afgezwakt door de omringende infrastructuur (bijvoorbeeld serres en de
steenbakkerij). Het effect ten aanzien van de landschapsstructuur wordt verwaarloosbaar tot beperkt
positief beoordeeld ten aanzien van beide referentiesituaties (0/+1).


Gemengd open ruimte gebied of bedrijventerrein

Ter hoogte van de bestaande varkensstallen voorziet het voorgenomen plan een gemengd open
ruimte gebied of bedrijventerrein.
Invulling als bedrijventerrein betekent geen significante wijziging in landschapsstructuur ten aanzien
van de bestaande situatie of de juridische referentiesituatie (0). In de bestaande referentiesituatie is
er de aanwezigheid van de varkensstallen, welke ook binnen een agrarische bestemming aanwezig
kunnen zijn.
Invulling als gemengd open ruimte gebied betekent geen significante wijziging in landschapsstructuur
ten aanzien van de juridische referentiesituatie. Ten aanzien van de bestaande situatie betekent dit
het verdwijnen van de varkensstallen, waardoor een meer open landschap gecreëerd wordt.
Bovendien geeft deze bestemming invulling aan een van de beleidswenselijkheden van het
traditionele landschap, namelijk het tegengaan van versnippering door (industriële) infrastructuur.
Het positieve effect wordt echter afgezwakt door de omringende infrastructuur (bijvoorbeeld de
steenbakkerij). Het effect ten aanzien van de landschapsstructuur wordt verwaarloosbaar tot beperkt
positief beoordeeld wordt (0/+1).


Gemengd open ruimte gebied (met waterbuffer)

In deze zone voorziet het planvoornemen een gemengd open ruimte gebied met een waterbuffer voor
de landbouw. Ten aanzien van de huidige bestaande en juridische toestand (landbouw), worden geen
significante wijzigingen op vlak van landschapsstructuur verwacht (0).
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Voor de overige planingrepen is er geen significant verschil tussen het planvoornemen en de
bestaande en juridische referentiesituatie.



Conclusie noordelijke zone

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.
Zone ten zuiden van de Bruggesteenweg
In het zachtgolvende landbouwgebied ten zuiden van de Bruggesteenweg zijn in beperkte mate nog
kleine landschapselementen aanwezig, zoals de (knot)bomenrijen, de grachten en het opgaand groen.
Qua landschapsstructuur zijn er ten gevolge van het planvoornemen wijzigingen te verwachten door:


Ontginning met nabestemming (bouwvrij) agrarisch gebied

De weinige KLE’s die binnen het plangebied aanwezig zijn alsook de zachtgolvende topografie zullen
bij de ontginning verdwijnen. Het verlies van de (knot)bomenrijen, de grachten, het opgaand groen en
het golvende landbouwlandschap wordt negatief beoordeeld ten aanzien van de bestaande situatie (2). Na de ontginning zal het landschap echter hersteld kunnen worden, waarbij de zuidelijke
ontginningsput terug opgevuld wordt, en het landbouwgebruik hernomen kan worden via de
nabestemming (bouwvrij) agrarisch gebied. Het verlies aan structurerende KLE’s is met andere
woorden tijdelijk, zij het wel langdurig, van aard. In de juridische referentiesituatie is ontginning reeds
mogelijk, waardoor het effect hierdoor in feite als neutraal dient te worden beoordeeld (0). Er wordt
aanbevolen de nodige inrichtingsmaatregelen te nemen om na de ontginning een gelijkwaardig
landschap te creëren als voor de ontginning (b.v. opnieuw aanplanten KLE’s, …).
In geval van de nabestemming bouwvrij agrarisch gebied zijn, in tegenstelling tot de huidige
planologische bestemming, geen gebouwen mogelijk. Dit wordt verwaarloosbaar tot beperkt positief
beoordeeld ten aanzien van beide referentiesituaties (0/+1).


Beekbegeleidend groen langs de Roobeek

Het voorzien van beekbegeleidend groen langs de Roobeek zal de structuur van de waterloop
versterken en bovendien zichtbaarder maken in het landschap. Tevens zullen daarmee kleine
landschapselementen aan het omliggende landbouwlandschap toegevoegd worden. Tot slot geeft
deze planingreep invulling aan een van de beleidswenselijkheden van het traditioneel landschap,
namelijk het versterken van de samenhang door selectieve groenaanplanting. Het effect wordt
beperkt positief beoordeeld ten aanzien van de landschapsstructuur ten aanzien van beide
referentiesituaties (+1).


Voor de overige planingrepen is er geen significant verschil tussen het planvoornemen en de
bestaande en juridische referentiesituatie (0).



Conclusie zuidelijke zone

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.
Wijziging erfgoedwaarde
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Beschermde erfgoedwaarden zijn niet in of nabij het plangebied gelegen. Binnen het plangebied zijn
wel verschillende aanduidingen uit de vastgestelde Inventaris bouwkundig erfgoed aanwezig (zie §
8.4.1.4).
Het terrein van de voormalige Steenbakkerij Ampe, vastgesteld als bouwkundig erfgoed, wordt
bestemd als bedrijventerrein, met een mogelijke reconversie van de gebouwen. Het RUP legt echter
geen randvoorwaarden voor de reconversie of de ontwikkeling van het bedrijventerrein op, waardoor
de erfgoedwaarde van de voormalige steenbakkerij volledig verloren kan gaan. De meest waardevolle
gebouwen, zijnde de naoorlogse woning en haakse aanbouw, zijn reeds gesloopt. Verder worden tal
van bijgebouwen (onder meer met oudere kern), grote loodsen ten westen, recente bakstenen
schouw en de groeve aan de noordzijde vermeld in de beschrijving van de erfgoedwaarden. 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). Er wordt
wel aanbevolen waar mogelijk de erfgoedwaarde van het gebied te behouden (bijvoorbeeld door
behoud van de droogloods) of referenties te voorzien.
Verder worden geen directe effecten verwacht ten aanzien van het vastgesteld bouwkundig erfgoed
in het plangebied. De bestaande woningen, dus ook diegenen die aangeduid zijn als vastgesteld
bouwkundig erfgoed, zullen behouden blijven in het planvoornemen.
Indirecte effecten ten gevolge van een gewijzigde context zijn wel mogelijk ten aanzien van het nog
aanwezige bouwkundig erfgoed binnen en nabij het plangebied:


211632: Hoeve Te Wielkene (en bouwkundig erfgoed ten oosten in de Hoogrokerstraat):

Deze hoeve is momenteel in agrarisch gebied gelegen, en het gebied zal bestemd worden als
(bouwvrij) agrarisch gebied. Ten westen wordt ontginningsgebied (met nabestemming (bouwvrij)
agrarisch gebied). Er worden echter geen indirecte, visuele effecten verwacht. Het geplande
ontginningsgebied wordt namelijk visueel gescheiden van de hoeve door opgaande vegetatie en
bestaande bedrijvigheid.


212226: Woning Ampe-D’hooghe, 212235: Diephuis, 212229: Kleine villa, 212231:
Eenheidsbebouwing, 212234: Dorpswoning (en bouwkundig erfgoed aan de overzijde van de
Brugsesteenweg):

Deze vastgestelde bouwkundige elementen zijn momenteel reeds in woongebied gelegen, en worden
opnieuw als woongebied bestemd. Ten westen van de woningen is momenteel landbouw aanwezig,
met zicht op de voormalige steenbakkerij. Ten gevolge van het planvoornemen wordt ten westen zone
voor gemengd open ruimtegebied en/of waterbufferbekken voorzien. Dit betreft echter geen
significante wijziging van de huidige bestaande en planologische referentietoestand. Nog verder ten
westen wordt bedrijvigheid voorzien. Ook dit is geen significante wijziging ten aanzien van de
bestaande toestand. Ten aanzien van de planologische toestand zal de nieuwe bedrijvigheid (in plaats
van agrarisch gebied) zich echter in aansluiting van bestaande bedrijvigheid bevinden, waardoor het
visueel effect verwaarloosbaar is.


212245: Hoeve (en bouwkundig erfgoed in de omgeving van de Nieuw Egemseweg):

Het planvoornemen voorziet hier een zone voor landbouw en overgangzone of een gemengd open
ruimte gebied. Dit betekent min of meer een verderzetting van de bestaande situatie. Verder wordt
in het noorden van het plangebied nog gezocht naar een locatie voor een secundair onthaal met
parking voor het groendomein. Gezien de eerder beperkte omvang van de onthaalinfrastructuur,
wordt het effect verwaarloosbaar tot hooguit beperkt negatief ingeschat (0/-1). De aanwezigheid van
vastgesteld bouwkundig erfgoed vormt een aandachtspunt voor de inplanting van de secundaire
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onthaalinfrastructuur. Sowieso wordt aanbevolen om aandacht te hebben voor landschappelijke
inpassing (bijvoorbeeld beplanting, materiaalkeuze, …).


Bouwkundig erfgoed ten westen van de Pompoenstraat:

Vanuit het bouwkundig erfgoed ten westen van de Pompoenstraat zijn directe zichtlijnen naar het
plangebied, onder meer naar een ontginningsgebied met nabestemming (bouwvrij) agrarisch gebied,
naar de reconversiezone van de steenbakkerij en naar de parking. Ten aanzien van de bestaande
toestand betekent dit voor de reconversiezone en de parking een verderzetting van de bestaande
toestand, waardoor geen significante effecten verwacht worden (0). Door ontginning van het gebied
is een tijdelijke visuele verstoring mogelijk. Na de ontginning wordt echter terug landbouw mogelijk,
zoals in de bestaande toestand. Bovendien is het gebied momenteel reeds bestemd als
ontginningsgebied, waardoor dergelijke activiteiten momenteel reeds mogelijk zijn.


Conclusie

Ten aanzien van de indirecte (visuele) effecten op de contextwaarde van het vastgesteld bouwkundig
erfgoed kan bijgevolg 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). Er wordt
aanbevolen om de parking te voorzien als landschapsparking, teneinde de huidige/bestaande impact
van de parking op het landschap te reduceren en het planvoornemen milieuvriendelijker te maken.
Impact op archeologie
Inzake impact op archeologie worden de effecten besproken t.o.v. de feitelijke referentiesituatie,
gezien deze effecten worst-case zijn. Waar relevant wordt het verschil met de effecten t.a.v. de
juridische referentiesituatie geduid.
De ondergrond binnen het plangebied kan beschouwd worden als bodemarchief, waar voorzichtig
mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeologische waarden. Door
uitvoering van het plan is vergraving mogelijk. Hierdoor bestaat een potentiële kans op het verstoren
van archeologische waarden. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan immers enkel met
verder onderzoek worden vastgesteld.
Zone ten noorden van de Bruggesteenweg
Ten gevolge van het voorgenomen plan zorgen volgende planingrepen mogelijk voor vergraving:


mogelijke aanleg van ondergrondse infrastructuur t.g.v. de reconversie van het
bedrijventerrein;



aanleg van de waterbuffer;



opvulling van de voormalige ontginningsput.

Bij de reconversie van de oude steenbakkerij naar bedrijventerrein kan mogelijk vergraving
plaatsvinden. In het noorden van het plangebied kan verder een secundair onthaal met parking
worden ingericht, wat eveneens een beperkte vergraving met zich mee kan brengen. Deze zones zijn
echter gelegen binnen een zone die aangeduid wordt als ‘gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt’.
Tevens voorziet het planvoornemen de aanleg van een waterbuffer op een huidig landbouwperceel,
wat vergraving met zich mee zal brengen. Deze zone valt buiten de zone die aangeduid wordt als
‘gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt’, waardoor een mogelijke aantasting van
archeologische erfgoedwaarden niet uitgesloten is (-1).
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Ten slotte zal de ontginningsput deels opgevuld worden, waarbij de huidige visualisatie van de
opvolging van de geologische lagen en de fossielenrijkdom terug afgedekt zullen worden. Zoals reeds
besproken in de beschrijving van de referentiesituatie (§ 8.4.2) is het terug afdekken van de
fossielenwand reeds mogelijk in zowel de feitelijke als de juridische referentietoestand. Bovendien
werd in het kader van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie opgemaakt door de VLM advies ingewonnen
over de inrichting en erkenning van de put als geosite. Hieruit blijkt dat een inrichting als geosite
moeilijk haalbaar is Het effect wordt bijgevolg verwaarloosbaar ingeschat (0). 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, …
Archeologisch vooronderzoek is geregeld binnen de geldende regelgeving (verplichting tot opmaak
van een archeologienota onder voorwaarden). In het Onroerenderfgoeddecreet is geregeld dat bij de
vergunningsaanvraag onder bepaalde voorwaarden een bekrachtigde archeologienota moet zitten
(zie tevens beslissingsboom). De verplichting is afhankelijk van een aantal criteria en drempels. Dit
dient in de projectfase onderzocht te worden maar op planniveau kunnen er al duidelijke indicaties
zijn. Of je verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer
afhankelijk van de totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande
bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een
archeologische zone uit de vastgestelde inventaris of binnen een beschermde archeologische site.
Daarnaast is ook de vondstmeldingsplicht van toepassing. Iedereen die, op een ander moment dan bij
het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het gebruik van
een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen
aangifte te doen bij het agentschap. De Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen.
Gezien er voldoende regelgeving is inzake archeologie worden effecten hooguit beperkt negatief
ingeschat (-1). De beoordeling t.o.v. de feitelijke en de juridische referentiesituatie is hier gelijk.
Zone ten zuiden van de Bruggesteenweg
In de zone ten zuiden van de Bruggesteenweg kunnen volgende planingrepen vergraving met zich
meebrengen:


Bijkomende ontginning



Uitbreiding bedrijf Clarysse

Een mogelijke aantasting van aanwezige archeologische waarden is niet uit te sluiten. Gezien er
voldoende regelgeving is inzake archeologie worden effecten hooguit beperkt negatief ingeschat (-1,
zie motivatie bij de zone ten noorden) ten aanzien van de feitelijke referentiesituatie.
Het planvoornemen voorziet in de zuidelijke zone het behoud van de huidige bestemming. Het effect
ten aanzien van de juridische referentiesituatie wordt bijgevolg verwaarloosbaar ingeschat (0). Een
uitzondering is de alternatieve bestemming ‘ bouwvrij agrarisch gebied’, waardoor een zeer beperkt
positief effect kan verwacht worden t.o.v. de juridische referentiesituatie (0/+1), gezien de huidige
bouwmogelijkheden (met bijhorende vergraving) niet langer mogelijk zijn.
Impact op landschapsbeeld en perceptieve kenmerken
In het studiegebied wordt het golvende landbouwlandschap onderbroken door de aanwezigheid van
verspreide bewoning en grote bouwvolumes voor de varkensteelt, (glas)tuinbouw en
(diepvries)industrie. Daarnaast wordt het landschapsbeeld verstoord door aanwezigheid van
industriële activiteiten met onder andere de steenbakkerij en verspreide bedrijvigheid. De aanwezige
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bomenrijen zorgen slechts voor een beperkte filtering van het zicht aangezien van deze KLE’s vaak
slechts enkel fragmenten overblijven.
De landschapsbelevingswaarde van een gebied kan worden gewijzigd door drie factoren:


het verlies of de creatie van ruimtelijk landschapsbepalende elementen;



het verlies of herstel van cultuurhistorische aspecten;



wijziging in de ‘doorwandelbaarheid’ van het gebied.

Zone ten noorden van de Bruggesteenweg


Toegankelijke groene ruimte (REF = ontginningsput nabestemming open ruimte en bos)

Met het voorgenomen plan wenst men de voormalige kleigroeve in te richten als toegankelijke groene
ruimte. Via dit initiatief kan deels tegemoet gekomen worden aan de vraag naar publiek toegankelijk
groen in functie van recreatief medegebruik. Er wordt hierbij voor geopteerd om de put
gecompartimenteerd op te vullen (zie § 3.2.2 in de scopingsnota). Detaillering van de ophoogniveaus
zijn momenteel echter nog niet gekend. Onderstaande principeschets kan wel een globaal beeld van
de gewenste ontwikkelingen geven.

Figuur 8-5: Principeschets (Bron: Ontwikkelingsmodel grondverzet kleiput Egem, Provincie West-Vlaanderen, 0811-2018)

Omwonenden en recreanten in de omgeving (het gebied is momenteel niet toegankelijk) kijken
momenteel op de begroeide en soms opgehoogde randen van het ontginningsgebied. Door de
inrichting van een publiek toegankelijk, recreatief domein is het mogelijk om de zichten vanuit het
groendomein door te trekken naar de omgeving. Bovendien wordt een huidig afgesloten geheel
toegankelijk gemaakt. Ten aanzien van de landschapsbeleving wordt een positief verwacht ten aanzien
van beide referentiesituaties (+2).


Openbare nutsvoorzieningen of gemengd open ruimte gebied (REF = openbare
nutsvoorzieningen)

Bestemming als zone voor openbare nutsvoorzieningen komt overeen met de huidige bestaande en
juridische referentietoestand. Effecten zijn bijgevolg niet significant ten aanzien van beide
referentiesituaties (0).
De bestemming van het gebied als gemengd open ruimte gebied betekent dat het bestaande bedrijf
een uitdoofbeleid zal kennen, wat de landschapsbeleving ten goede zal komen gezien de aanwezige
bewoning in de directe omgeving. Anderzijds wordt het landschapsbeeld in de huidige situatie ook
reeds bepaald door de steenbakkerij en de serres, waardoor het effect beperkt positief beoordeeld
wordt ten aanzien van beide referentiesituaties (+1).
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Gemengd open ruimte gebied of bedrijventerrein (REF = varkensstallen/landbouw)

Ter hoogte van de bestaande varkensstallen voorziet het voorgenomen plan een gemengd open
ruimte gebied of bedrijventerrein.
Invulling als bedrijventerrein betekent geen significante wijziging in landschapsbeeld ten aanzien van
de bestaande situatie, gezien reeds bebouwing (varkensstallen) aanwezig zijn. Ook ten aanzien van de
juridische referentiesituatie, landbouw, betekent dit geen significante wijziging in landschapsbeeld,
gezien de varkensstallen ook binnen een agrarische bestemming aanwezig kunnen zijn. Het effect
wordt verwaarloosbaar ingeschat (0).
Invulling als gemengd open ruimte gebied betekent geen significante wijziging in landschapsbeeld ten
aanzien van de juridische referentiesituatie. Ten aanzien van de bestaande situatie betekent dit het
verdwijnen van de varkensstallen. Inzake landschapsbeeld wordt dit echter verwaarloosbaar
ingeschat, gezien de tussenliggende afstand tot de bewoning en gezien de aanwezigheid van de
gebouwen van de steenbakkerij.


Gemengd open ruimtegebied (met waterbuffer)

Invulling van het gebied als gemengd open ruimtegebied met waterbuffer zal het agrarisch landschap
potentieel ‘vergroenen’. Ook een verderzetting van de huidige landbouwactiviteiten is mogelijk.
Gezien vanuit zowel de bestaande/juridische referentiesituatie (landbouw) als vanuit het
planvoornemen (gemengde open ruimte, al dan niet met waterbuffer) een positieve beeldwaarde
uitgaat, worden geen significante verschillen verwacht in landschapsbeleving tussen de
referentiesituaties en het planvoornemen, waardoor geen significante effecten verwacht worden (0).
Voor de overige planingrepen, zoals bestendiging van wonen, open ruimte/landbouw en
bedrijventerrein, is er geen significant verschil tussen het planvoornemen en de bestaande en
juridische referentiesituatie, waardoor geen significante effecten verwacht worden (0).
Zone ten zuiden van de Bruggesteenweg


Ontginning met nabestemming (bouwvrij) agrarisch gebied

Deze zone betreft momenteel een agrarisch landschap met zowel akkers als weilanden. Ten gevolge
van de ontginningsactiviteiten kan de landschapsbeleving van verschillende woningen en boerderijen
sterk wijzigen, afhankelijk van de precieze uitvoering van de ontginning:
o

de woningen en boerderij langs de Pompoenstraat (ten westen van het plangebied);

o

de woningen en boerderij langs de Hurselhoek (ten zuiden/zuidoosten van het
plangebied);

o

de boerderij langs de Egemsestraat (ten noordwesten van het plangebied);

o

de woning en het bedrijf langs de Brugsesteenweg (ten oosten van het plangebied);

o

de woning en het bedrijf langs de Lichterveldestraat (ten zuiden van het
projectgebied).

Vooral de woningen en boerderij langs de Pompoenstraat en de Hurselhoek zullen het gewijzigde
uitzicht ondervinden, omdat deze gebouwen aan de toekomstige ontginningsput zullen grenzen. De
visuele verstoring voor de woning en het bedrijf in de Lichterveldestraat is daarentegen eerder beperkt
omdat hier een haag en/of bomenrij voor een afscherming zorgt. Aan de achterzijde van de woning
en het bedrijf aan de Brugsesteenweg is eveneens een haag en/of bomenrij aanwezig. De afscherming
hier is echter niet volledig. Sowieso zullen effecten heel afhankelijk zijn van de precieze uitvoering van
de ontginning, maar negatieve effecten ten aanzien van het landschapsbeeld zijn niet uit te sluiten ten
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aanzien van de bestaande toestand. Er wordt als maatregel opgenomen om de nodige afscherming te
voorzien.
Het planvoornemen om te ontginnen vormt echter geen nieuw element, gezien de huidige
(planologische) mogelijkheden die er zijn voor ontginning van het gebied. Ten aanzien van de
juridische referentiesituatie worden dan ook geen significante effecten verwacht (0).
Momenteel is deze zone bestemd als agrarisch gebied. Het planvoornemen onderzoekt naast agrarisch
gebied (geen wijziging, 0) ook de mogelijkheid voor bouwvrij agrarisch gebied. Ten aanzien van het
landschapsbeeld zal dit een meer open landschapsbeeld betekenen, wat verwaarloosbaar tot beperkt
positief beoordeeld wordt (0/+1). Er wordt voor beide nabestemmingen aanbevolen om maximaal in
te zetten op KLE’s teneinde het huidige (en historische) landschapsbeeld te herstellen.


Bedrijventerrein

De bestaande mogelijkheden voor de bedrijven Cloet en Europort zullen worden overgenomen, met
extra aandacht voor landschappelijke inkleding. Ten aanzien van de landschappelijke beleving is deze
extra aandacht voor landschappelijke inkleding een positieve evolutie. Het effect wordt
verwaarloosbaar tot beperkt positief beoordeeld (0/+1).
Ter hoogte van de weverij Clarysse wordt een ruimere zone voor bedrijvigheid afgebakend dan
momenteel in gebruik is door de weverij. Deze uitbreiding reikt tot aan de woning ten noorden, die zo
langs twee zijden ingesloten zal worden door bedrijvigheid. Gezien momenteel nog geen informatie
voorhanden is met betrekking tot landschappelijke inkleding en invulling van de bedrijfssite, worden
effecten beperkt negatief beoordeeld (-1). Het betreft namelijk slechts een woning, welke reeds op
eigen terrein over opgaand groen ter afscherming voorziet. Er wordt evenwel aanbevolen om
voldoende landschappelijke inkleding en buffering naar omwonenden en het achterliggende
landbouwgebied te voorzien.


Voor de overige planingrepen, zoals wonen en (bouwvrij) agrarisch gebied, is er geen
significant verschil tussen het planvoornemen en de bestaande en juridische
referentiesituatie.

Conclusie en eventuele maatregelen
Algemene conclusie
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
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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).
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 (juridische referentie) tot hooguit beperkt negatieve effecten (bestaande
toestand) 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

Maatregelen en aanbevelingen
Maatregelen


In functie van het beperken van de impact op de landschapsbeleving wordt de nodige
afscherming van de ontginningsactiviteiten opgenomen als maatregel.
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Aanbevelingen


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, …).



Er wordt wel aanbevolen waar mogelijk de erfgoedwaarde van de reconversiezone te
behouden (bjivoorbeeld behoud van de droogloods) of referenties te voorzien.



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.



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, …



Er wordt aanbevolen om voldoende landschappelijke inkleding en buffering naar
omwonenden en het achterliggende landbouwgebied te voorzien ter hoogte van
bedrijvigheid.
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Discipline mens – ruimtelijke aspecten en hinder
Afbakening van het studiegebied
Inzake ruimtelijke en functionele aspecten beperkt het studiegebied zich tot het plangebied en de
directe omgeving. Wat betreft hinderaspecten wordt het studiegebied uitgebreid tot de nog relevante
zone waar zich effecten voor de mens kunnen voordoen (bv. door geluidshinder, significante invloed
op luchtkwaliteit, visuele beïnvloeding, …). Deze uitbreiding van het studiegebied zal dus deels het
gevolg zijn van de resultaten van de effectbepalingen voor de andere disciplines.

Juridische en beleidsmatige context
Voor de discipline Mens – ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid zijn als beleidsmatige context,
naast de bestemmingsplannen en het RUP-voornemen zelf, tevens de structuurplannen van belang.
Ook de herbevestiging van de agrarische gebieden (HAG) is binnen dit onderzoek relevant. Voor de
juridische aspecten van mobiliteit, geluid en lucht wordt er verwezen naar deze disciplines.

Methodologie
Methodiek beschrijving referentiesituatie
Bij het beschrijven van de referentiesituatie wordt o.m. aandacht besteed aan de aanwezige functies
van en binnen het plangebied (natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid, recreatie), de bestaande
ruimtelijke kwaliteiten en knelpunten en de functionele en visuele relaties.
Ook hier zal waar nodig een onderscheid gemaakt worden tussen de feitelijke referentiesituatie,
waarbij ook de reeds vergunde stabilisatie van de bestaande taluds van de ontginningsput wordt
meegenomen en de juridische referentiesituatie waarbij een vergunning voor de volledige opvulling
van de bestaande ontginningsput zou kunnen aangevraagd worden.
Effectvoorspelling en –beoordeling
De discipline mens-ruimtelijke aspecten omvat de effecten op de mens die niet rechtstreeks het gevolg
zijn van de werking van polluenten op de gezondheid.
Het gaat over de effecten van de aanwezigheid en de werking van het plan op het wonen, het werken
en de recreatie in de omgeving. Dikwijls hebben dergelijke effecten een sociaal-economisch karakter.
Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline mens kunnen nooit volledig uit kwantitatieve
grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch karakter van het studieobject. De
beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom enerzijds steunen op objectieve
criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking tot invloed op
omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.
Inzake gebruikswaarde (functies) wordt de ruimtelijke samenhang t.g.v. functiewijzigingen en
wijzigingen in bodemgebruik bekeken.
Enerzijds worden de aspecten wonen, werken en recreatie bekeken. Ook de functionele aspecten die
betrekking hebben op de invloed van de gewijzigde infrastructuur op het ruimtelijk functioneren, op
de relaties tussen de verschillende functies en mate waarin ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd of
ontnomen worden komen aan bod.
Verder worden de gewijzigde recreatievoorzieningen in al z’n facetten (educatieve recreatie, zachte
recreatie,…) en de potenties ervan op kwalitatieve manier beoordeeld.
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Ook wordt de impact op de aanwezige (en geplande) landbouwzones t.g.v. het plan besproken.
Binnen de discipline mens worden ook de hinder- en gezondheidsaspecten bekeken of de effecten die
rechtstreeks het gevolg zijn van het plan op de gezondheid van de mens. Deze effecten zijn terug te
brengen tot geluid en lucht. Inzake geluidshinder kan de output van de resultaten uit de discipline
geluid en trillingen gehanteerd worden. Voor de effecten van luchtverontreiniging worden de
resultaten van de een luchtmodellering voor de verkeersemissies geraadpleegd.
Inzake mens-veiligheid zal het bestaand stroomschema doorlopen worden i.k.v. de opmaak van het
RUP.
Tabel 9-1: Beoordelingscriteria discipline mens, ruimtelijke aspecten en hinder
Effectgroep

Criterium

Methodiek

Beoordeling significantie o.b.v.

Impact op de
ruimtelijke structuur en
wisselwerking met de
ruimtelijke context

Creatie/wegnemen van
barrières of corridors

Kwalitatieve beoordeling
op basis van het
planvoornemen en de
kenmerken van de
omgeving

Mate van impact op de
ruimtelijke structuur

Functionele inpassing in
de omgeving
Functionele meerwaarde
voor de omgeving

Mate waarin barrières/corridors
worden
gecreëerd/weggenomen
Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement

Impact op
ruimtegebruik en
gebruikskwaliteit

Kwantitatieve en
kwalitatieve impact op
gebruiksfuncties wonen,
natuur, recreatie,
landbouw en bedrijvigheid

Kwalitatieve beoordeling,
deels op basis van
kwantitatieve gegevens
(ruimtebeslag, LIS,…),
deels op basis van
kwalitatieve criteria (zuinig
ruimtegebruik, ruimtelijke
draagkracht, LIS)

Kwantiteit en kwaliteit van de
wijzigingen per gebruiksfunctie

Impact op
ruimtebeleving

Hiervoor wordt deels
verwezen naar discipline
Landschap
Linken met de randen van
het plangebied

Kwalitatieve beschrijving
van de wijzigingen in de
omgeving die leiden tot
een visuele impact +
beschrijving hoe hierdoor
de belevingswaarden
kunnen wijzigen

Mate van visuele impact, mate
waarin de waarnemings- en
waarderingskenmerken worden
beïnvloed
Effectenbepaling o.b.v. expert
judgement

Leefbaarheidsaspecten:
Effecten t.g.v.
gewijzigde
luchtkwaliteit en
geluidsklimaat

Hiervoor wordt deels
verwezen naar discipline
Lucht en geluid

Kwantitatieve afweging
van immissieniveaus (aan
te leveren vanuit
disciplines geluid en lucht)

Omvang van de beïnvloede
populatie en ernst van het
effect.
Relevant bij overschrijden van
luchtkwaliteitsnormen
Effectenbepaling o.b.v. expert
judgement

Veiligheid

Toe- of afname van de
veiligheid

RVR-toets

Kwalitatieve bespreking op
basis van het advies van de
Dienst VR

Aangezien het om een milieubeoordeling op planniveau gaat, zullen weinig of geen concrete cijfers beschikbaar
zijn en gebeurt de effectbeoordeling op kwalitatieve wijze d.m.v. expert judgement. De richtlijnenboeken voor de
disciplines mens – ruimtelijke aspecten en mens – gezondheid vermelden geen eenduidige significantiekaders.
M.b.t. het aspect geluidshinder is wel kwantificering mogelijk (inschatting aantal sterk gehinderden en
slaapverstoorden), maar ook hiervoor bestaat vooralsnog geen eenduidig significantiekader.
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Referentiesituatie
Een beschrijving van de juridische situatie is opgenomen in de startnota/scopingsnota (§ 2.3) en werd
beknopt herhaald in § 1.5.1.
Het noordelijk deel van het plangebied wordt hoofdzakelijk ingenomen door de ontginningsput ten
gevolge van de vroegere ontginningen. Aansluitend in het noordwesten is een beperkte landbouwzone aanwezig. Ten zuidwesten van de ontginningsput bevindt zich het bedrijf AM power en de
voormalige gebouwen van de steenbakkerij. Ten oosten hiervan zijn een varkensbedrijf, een
landbouwperceel en een woonzone gelegen. De woonzone grenst aan de N50, ook ten oosten van de
N50 zijn in die omgeving woningen aanwezig.
Het zuidelijk deel van het plangebied wordt grotendeels ingenomen door een landbouwgebied met
verspreide landbouwbedrijven. In het noordoosten is een bedrijventerrein gesitueerd waarbinnen het
bedrijf Clarysse gelegen is. Binnen deze zone zijn ook nog een aantal niet-ingenomen landbouwpercelen gelegen. In het zuiden zijn bijkomend nog twee kleinere bedrijven gesitueerd (Cloet en
Europort). Ten zuiden van de Brugsesteenweg is een verharde oppervlakte gelegen welke momenteel
gebruikt wordt als parking.

Figuur 9-1: Referentiesituatie mens
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Wonen
Binnen het plangebied komen verspreid landbouwbedrijven met bedrijfswoningen voor. In aansluiting
met de N50 zijn zowel binnen als buiten het plangebied woningen gelegen. Ook langs de N35 zijn
verspreid woningen gelegen. Langs de Kasteeldreef ten oosten van het plangebied komt
lintbebouwing voor.
Bedrijvigheid
Binnen het plangebied is de site van de voormalige steenbakkerij gelegen. Ten noorden hiervan
bevindt zich het bedrijf AM-power. In het zuidelijk deel zijn de bedrijven Clarysse, Cloet en Europort
gesitueerd. Langs de N50 zijn nog meerdere kleinere bedrijven/KMO’s (vb. garages) en kleinere en
grotere (Multi Bazar ten oosten van de N50 ter hoogte van de ontginningsput) winkels gelegen.
Recreatie
Het recreatieve aanbod in en rond het studiegebied is zeer beperkt. De huidige ontginningsput ten
noorden van de Bruggesteenweg wordt 1 maal per jaar gebruikt voor een 4x4 en kleiduifschietevent
(Lions Tielt fundraisingweekend). De put wordt af en toe ook toegankelijk gemaakt voor mountainbike
toertochten.
Enkel de Kapellestraat / Nieuw Egemseweg maakt deel uit van het recreatieve fietsknooppuntnetwerk
(tussen knooppunt 75 en 23). Andere recreatienetwerken zoals wandel-, ruiter- of mountainbikenetwerken zijn hier niet aanwezig. Voor zover bekend is enkel de provinciale fietsroute ‘De Wastineroute’ (50km) ten noorden van het studiegebied gelegen op de Kapellestraat/Nieuw Egemseweg.
In het Provinciaal Functioneel Fietsroutenetwerk werden de volgende wegen geselecteerd als
bovenlokale fietsroute:


Brugsesteenweg N50 (Brugge-Kortrijk);



Joos de Ter Beerstlaan-Lichterveldestraat (Pittem-Koolskamp) ten zuiden van het studiegebied.

Landbouw
Volgens het geldende BPA is in het noordelijk deel een beperkte agrarische zone aanwezig. In het
zuidelijke deel is een ruimer agrarisch gebied gelegen volgens datzelfde BPA. In praktijk zijn er echter
in het zuidelijk deel ook landbouwpercelen aanwezig binnen het ontginningsgebied, in aansluiting met
het bedrijf Clarysse binnen het industriegebied en in de noordwestelijke hoek van het plangebied. In
2017 waren binnen het plangebied hoofdzakelijk graslandpercelen gelegen en percelen waar maïs
geteeld werd. Op een aantal percelen werd ook aardappelen of groenten geteeld. In 2016 kwamen
dezelfde teelten voor en werd op een aantal percelen ook winter- of zomertarwe verbouwd.
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Figuur 9-2: voorkomende landbouwgewassen binnen en in de omgeving van het plangebied (bron: ALV, 2017)

Het volledige plangebied is volgens het kaartmateriaal op Geopunt onderdeel van het herbevestigd
agrarisch gebied ‘Samenhangend landbouwgebied centraal Plateau van Tielt’. Volgens de bijhorende
AGNAS-kaarten, met daarop de gebieden waarvoor de bestaande gewestplannen herbevestigd zijn
i.f.v. de agrarische structuur, is het plangebied nagenoeg volledig uitgesneden (met uitzondering van
de meest zuidelijke zone).
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Figuur 9-3: Uittreksel uit kaart 2: Wingene – Kortrijk met de gebieden waarvoor de bestaande gewestplannen
herbevestigd zijn i.f.v. de agrarische structuur (Bron: RSV)

Veiligheid
Binnen een straal van 2km zijn geen Seveso-bedrijven gelegen. Langs de N50 is een stikstofleiding
aanwezig, en in het zuidwestelijk deel van het plangebied kruist een aardgasleiding het plangebied.
Uit het doorlopen van het stroomschema i.k.v. het RUP blijkt dat geen RVR-toets moet opgemaakt
worden (zie bijlage ‘resultaat RVR toets’ bij de toelichtingsnota).

Effectbespreking en beoordeling
Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context
Met uitzondering van een toegankelijke groenzone ter hoogte van de bestaande ontginningsput,
wijzigt het planvoornemen de functionele relaties met en de ruimtelijke structuur van het gebied en
haar omgeving niet ten gronde. Momenteel betreft het plangebied een veelal agrarisch gebied, met
een ontginningsput in het noorden, en verder verspreide bewoning en bedrijvigheid. Het
planvoornemen voorziet het behoud van de verspreide bewoning en bedrijvigheid, alsook het behoud
van het agrarische karakter van het gebied (al dan niet via een nabestemming). De noordelijke
ontginningsput zal gedeeltelijk opgevuld worden en omgezet worden tot een toegankelijke groene
zone. In het zuidelijk deel van het plangebied worden dan weer de mogelijkheden voor ontginning
bestendigd.
Met uitzondering van het inrichten van een toegankelijke groenzone zijn geen significante verschillen
ten aanzien van de ruimtelijke structuur en de wisselwerking met de ruimtelijke context te
verwachten.
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. Bovendien kan de site als groendomein een belangrijke schakel vormen in een ruimer
netwerk en ingeschakeld worden in een toekomstgericht ‘gebiedenbeleid’. Door de geografische
ligging in een dicht bevolkte (300.000 inwoners in een straal van 20 km) en groenarme regio kan een
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aanbod ontstaan met bovenlokale aantrekkingskracht. 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).
Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit
Zone ten noorden van de Egemstraat


Toegankelijke groene ruimte

Het planvoornemen voorziet in deze zone een toegankelijke groene ruimte met waterrijke natuur.
Zowel de toegankelijkheid als natuurontwikkeling zijn dus doelstellingen voor de inrichting. Zachte
recreatie, trage verbindingen, net als het voorzien van onthaalinfrastructuur (parking) valt hier onder.
Gezien er in de omgeving van Egem een gebrek is aan publiek toegankelijk groen, wordt het voorzien
van publiek toegankelijk groen positief beoordeeld ten aanzien van de functies groen/natuur en
recreatie (+2). Gezien de huidige ontginningsput geen economische potenties meer heeft, wordt het
effect ten aanzien van de functie bedrijvigheid verwaarloosbaar ingeschat (0).


Landbouw met overgangszone of gemengd open ruimte gebied

Het voorgenomen plan betekent een beperkt (< 1ha) verlies van landbouwoppervlakte door de
overgangszone van 10m en door de ruimte-inname van de secundaire onthaalinfrastructuur.
Momenteel is het gebied feitelijk en planologisch ingevuld als agrarisch gebied. Op de
landbouwimpactkaart van de uitgevoerde LIS, staan de percelen aangeduid als ‘matige impact’ (zie
Figuur 9-4). Op termijn (bij bestemming als gemengd open ruimte gebied) is het mogelijk dat de
landbouwfunctie in deze zone zou verdwijnen, maar dit zal enkel gebeuren indien de kans zich
voordoet. Het is niet de bedoeling om landbouwers te onteigenen. Bovendien is landbouw ook
mogelijk binnen een open ruimte bestemming, waardoor er planologisch geen verlies van landbouw
zal optreden. Gezien het zeer beperkte verlies aan landbouwareaal (door de overgangszone en de
eventuele secundaire onthaalinfrastructuur) en gezien de geleidelijke en organische overgang die
voorzien wordt van landbouw naar open ruimte (bij bestemming als gemengd open ruimte gebied),
wordt het effect verwaarloosbaar ingeschat ten aanzien van de landbouwfunctie (0). Wat de
groen/natuurfunctie en de recreatieve functie betreft, wordt de beperkte toename aan groene ruimte
en de secundaire onthaalpoort verwaarloosbaar tot hooguit beperkt positief beoordeeld (0/+1).
De aanwezige zonevreemde woningen worden als dusdanig behouden en krijgen de mogelijkheden
zoals die door de decreetgever werden en worden bepaald. Effecten ten aanzien van de functie wonen
worden bijgevolg niet verwacht (0).


Openbare nutsvoorzieningen of gemengd open ruimte gebied

Bij het verderzetten van de zone voor openbare nutsvoorzieningen wordt geen wijziging ten aanzien
van de huidige feitelijke en planologische situatie verwacht (0).
Er wordt tevens een alternatieve bestemming als gemengd open ruimte gebied onderzocht, waarbij
het bedrijf op termijn zal verdwijnen via een uitdoofbeleid, wat beperkt negatief beoordeeld wordt
ten aanzien van de functies bedrijvigheid en voorzieningen (-1). Voor de woonkwaliteit en
gebruikskwaliteit van de omliggende woningen is dit echter een beperkt positief effect, gezien de
hinder die gepaard gaat met het bedrijf dan ook zal verdwijnen (+1). De bijkomende open ruimte die
hierdoor gecreëerd wordt, wordt beperkt positief beoordeeld ten aanzien van de functie groen/natuur
(+1).


Bedrijventerrein (of onthaal)
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De reconversie van deze zone tot bedrijventerrein of onthaalzone betekent een opwaardering van de
huidige gebouwen en een positief effect ten aanzien van de functie bedrijvigheid of recreatie (+2).
Inzake invloed op de gebruikskwaliteit van functies in de omgeving kunnen beperkte hindereffecten
verwacht worden (zoals verkeer afkomstig van de onthaalfunctie en/of de bedrijvigheid) (zie ook
verder bij § 9.5.3). Er wordt echter verwacht dat de effecten gelijkaardig zijn aan de voormalige
steenbakkerij, waardoor ten aanzien van de juridische referentietoestand geen significante effecten
verwacht worden (0). Ten aanzien van de bestaande situatie kan gesteld worden dat hinder beperkt
zal zijn en dat het aantal omwonenden (en dus potentieel gehinderden) eveneens beperkt is (-1).


Gemengd open ruimte gebied of bedrijventerrein

Het planvoornemen voorziet hier gemengd open ruimte gebied of de alternatieve bestemming
bedrijventerrein. In het geval van een gemengd open ruimte gebied zijn de huidige varkensstallen
verenigbaar met de nieuwe bestemming, waardoor geen effecten verwacht worden (0). In geval van
de alternatieve bestemming bedrijventerrein dient het bestaande actieve landbouwbedrijf
(varkensstallen) te verdwijnen. Op de landbouwimpactkaart staan de betrokken percelen dan ook
aangeduid als ‘zeer hoge impact’. Gezien de hoge impact, maar de beperkte oppervlakte, wordt het
effect op de functie landbouw hier negatief beoordeeld (-2). Begeleiding bij het uitdoven en/of
verplaatsen van het bedrijf wordt aanbevolen.


Gemengd open ruimte gebied (met waterbuffer)

In deze zone voorziet het planvoornemen een gemengd open ruimte gebied, waar dus zowel
landbouw en natuur bestemmingsmatig mogelijk zijn. Tevens wordt de realisatie van een waterbuffer
i.f.v. de landbouw toegelaten.
Ten aanzien van de referentiesituatie (zowel feitelijk als juridisch) betekent dit in principe een behoud
van de landbouwmogelijkheden. Door de aanwezigheid van de waterbuffer zijn er echter geen
teeltactiviteiten meer mogelijk op het landbouwperceel. Gezien ook dit perceel wordt aangeduid op
de landbouwimpactkaart als ‘zeer hoge impact’, maar de ingenomen oppervlakte beperkt blijft wordt
ook deze inname als negatief beoordeeld (-2). De waterbuffer heeft wel een bijkomende potentie voor
natuurontwikkeling en recreatie. Dit wordt verwaarloosbaar tot desgevallend beperkt positief
beoordeeld ten aanzien van de natuur- en recreatiefunctie (0/+1).


Wonen

Het planvoornemen voorziet hier de verderzetting van de bestaande (en juridische) woonzone.
Bovendien stelt de scopingsnota dat een buffer op de eigen site zal voorzien worden voor die functies
die een buffer behoeven. Dit betekent dat in het geval dat een bedrijvenzone in de Egemstraat
voorzien wordt, op het bedrijventerrein zelf een buffer voorzien dient te worden. In geval van
gemengd open ruimte gebied (met waterbuffer) zal geen buffer nodig zijn. Significante (visuele)
effecten ten aanzien van de woonkwaliteit in deze zone worden dan ook niet verwacht. Het effect
wordt bijgevolg verwaarloosbaar ingeschat (0), en dit ten aanzien van beide referentiesituaties.
Zone ten zuiden van de Egemstraat


Ontginning met nabestemming (bouwvrij) agrarisch gebied

Ten zuiden van de Egemstraat wordt de ontginningszone bestendigd. Tijdens de
ontginningsactiviteiten zal de bestaande landbouwfunctie (tijdelijk) niet uitgevoerd kunnen worden.
Gezien de betrokken percelen op de landbouwimpactkaart grotendeels worden aangeduid als ‘matige
impact’ worden de effecten ten aanzien van de huidige landbouwfunctie als negatief beoordeeld (-2).
Er wordt aanbevolen dat de ontginning best gestart wordt in het noorden, gezien de grote impact die
de zuidelijke percelen kunnen ondervinden. Voor de functie bedrijvigheid is dit echter een positief
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effect ten aanzien van de bestaande toestand (+2). Echter, de ontginning van het landbouwgebied is
op basis van de huidige bestemming reeds mogelijk, en na de ontginning zal de landbouwfunctie
hernomen kunnen worden, waardoor het effect ten aanzien van de juridische referentiesituatie niet
significant zal wijzigingen (0).
Er wordt tevens een alternatieve nabestemming ‘bouwvrij agrarisch gebied’ onderzocht, waarbij
stallen, serres, … niet langer geplaatst kunnen worden. Bestaande constructies kunnen evenwel
behouden blijven, waardoor geen significante wijziging ten aanzien van de bestaande situatie
verwacht wordt (0). Ten aanzien van de juridische referentiesituatie betekent dit een beperking van
de huidige mogelijkheden qua landbouwvoering, wat beperkt negatief beoordeeld wordt (-1).


Bedrijventerrein

Het planvoornemen voorziet de bestendiging van de bestaande bedrijvenzones in het gebied, namelijk
de bedrijvenzones Weverij Clarysse, Cloet en Europort, mits landschappelijke inpassing. Voor de
bedrijven Cloet en Europort betekent dit een verderzetting van de bestaande en planologische
referentiesituatie, waardoor het effect als niet significant beoordeeld wordt (0). Ter hoogte van het
bedrijf Clarysse kunnen nog feitelijk onbebouwde, agrarische percelen omgezet worden naar
bedrijventerrein. Dit is echter in de huidige planologische referentiesituatie ook reeds mogelijk,
waardoor het effect verwaarloosbaar tot hooguit beperkt positief beoordeeld wordt ten aanzien van
de functie bedrijvigheid (0/+1).
Voor de landbouwfunctie betekent de omzetting van de onbebouwde percelen naar bedrijvigheid een
verlies aan landbouwgebied in de feitelijke referentiesituatie (0/-1, omwille van matige impact o.b.v.
LIS en beperkte oppervlakte). Planologisch was dit reeds mogelijk, waardoor het verlies van landbouw
verwaarloosbaar beoordeeld wordt ten aanzien van de juridische referentiesituatie (0).
Binnen het planvoornemen wordt ook de piste van planologische ruil bekeken: hierbij zou de
onbebouwde bedrijvenzone ten noorden van Clarysse bestemd worden als agrarisch gebied en
planologisch geruild worden voor ofwel een bijkomende zone bedrijventerrein ter hoogte van de
varkensstallen of een bijkomende zone bedrijventerrein ter hoogte van agrarisch gebied ten westen
van het bedrijf Clarysse. Planologisch worden geen significante effecten verwacht, gezien de netto
oppervlakte bedrijvigheid en agrarisch gebied gelijk zal blijven (0). Ten aanzien van de feitelijke situatie
wordt bij voorkeur het stuk ten westen van Clarysse als agrarisch gebied behouden, gezien het hier
grotere percelen betreft in vergelijking met kleinere percelen ten noorden of ter hoogte van de
varkenstallen. Gezien zowel de agrarische activiteiten als de bedrijvigheid in aansluiting met
bestaande activiteiten zal georganiseerd worden, is het effect echter verwaarloosbaar (0).


(bouwvrij) agrarisch gebied

De bestemming agrarisch gebied betekent een verderzetting en bestendiging van de bestaande en
bestemmingsmatige situatie. Gezien de bestaande gebouwen en constructies behouden kunnen
worden, wordt er geen significante wijziging ten aanzien van de bestaande toestand verwacht in geval
van bouwvrij agrarisch gebied (0). Ten aanzien van de juridische referentiesituatie betekent dit een
beperking van de huidige mogelijkheden in het agrarische gebied, wat verwaarloosbaar tot beperkt
negatief beoordeeld wordt (0/-1).


Wonen

Dit betekent eveneens een verderzetting en bestendiging van de bestaande en bestemmingsmatige
situatie. Het effect wordt als niet significant beoordeeld (0).
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Figuur 9-4: Landbouwimpactkaart (LIS, 2018)
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Leefbaarheidsaspecten
Effecten t.g.v. gewijzigde luchtkwaliteit en geluidsklimaat
Het globale effect op het geluidsklimaat wordt enerzijds bepaald door de wijziging van de
verkeersstromen op de ontsluitingswegen en dus door het resulterende verkeersgeluid, en anderzijds
door het effect van de activiteiten op het plangebied.
Uit de discipline geluid komen twee knelpunten inzake geluid naar voren. Er 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.
Het aantal omwonenden, en dus het aantal potentieel gehinderden, is echter beperkt. In de Nieuw
Egemseweg betreft het bovendien slechts een woning, waarna het verkeer afdraait richting de
voormalige ontginningsput/groene zone. De geplande bedrijven zullen bovendien aan de bestaande
regelgeving en geldende normen moeten voldoen, waardoor het geluidseffect beperkter zal zijn. Voor
de woningen ten oosten van het plangebied blijkt uit de discipline geluid dat er voldaan wordt aan de
geluidsnormen. Globaal wordt het gezondheidseffect negatief beoordeeld (-2). 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.
Zoals besproken in de discipline mobiliteit is het in de juridische referentiesituatie in principe mogelijk
om de voormalige ontginningsput volledig op te vullen, waardoor de totale grondaanvoer groter zal
zijn. Gezien de aanvoer van grond ook afhankelijk is van de beschikbaarheid van opvulgronden, zal dit
evenwel betekenen dat ook de periode waarbinnen het aanvullen van de ontginningsput gebeurt,
langer wordt (langer dan 10 jaar). Geluidseffecten met betrekking tot de aanvoer van vulzanden zullen
dus langer in de tijd voorkomen. Gezien het planvoornemen echter slechts een gedeeltelijke opvulling
van de kleiputten vooropgesteld, zal ook de aanvoer in de tijd beperkt worden. Het effect is dus
positief ten aanzien van de juridische referentiesituatie, maar de grootteorde van het effect is
afhankelijk van de uiteindelijke ‘vermeden’ ritten en dus rechtevenredig met de daling van de
hoeveelheid aangevoerde grond.
Voor het bedrijf AM-power wordt een alternatief onderzocht waarbij de zone bestemd wordt als
gemengd open ruimte gebied en het bestaande bedrijf een uitdoofscenario zal kennen. Gezien
momenteel de geluidsnormen overschreden worden, zou het verdwijnen van een bedrijf een beperkt
positief effect hebben ten aanzien van de leefbaarheidsaspecten (+1).
Door het voorzien van een waterbekken waar landbouwers water kunnen komen pompen is het
mogelijk dat geluidshinder optreedt. Dit is uiteraard afhankelijk van het gebruikte type van pomp, de
locatie waar die pomp zich bevindt en eventuele akoestische isolatie van de pomp.. 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.
Door het planvoornemen zullen de verkeersemissies toenemen ten gevolge van een verhoogde
verkeerstoename van en naar het plangebied. Uit de discipline lucht blijkt een beperkte bijdrage voor
de N50 Brugsesteenweg (3BIS, namelijk tussen de Egemstraat en de Lichterveldestraat) en de
Egemstraat. De gezondheidskundige advieswaarde (GAW) voor NO2 bedraagt 20 µg/m³, en is dus
dubbel zo streng als de overeenkomstige Vlarem-normen waaraan getoetst wordt in de discipline
lucht. Deze GAW wordt echter op geen enkel segment overschreden in de geplande situatie.
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Uit de discipline lucht blijkt een niet significante bijdrage ten aanzien van PM10. Ook voor PM10
bedraagt de GAW 20 µg/m³. Deze GAW wordt echter op geen enkel segment overschreden in de
geplande situatie.
Uit de discipline lucht blijkt een niet significante bijdrage voor PM2,5. Voor PM2,5 bedraagt de GAW
10 µg/m³ (ook deze GAW is dus dubbel zo streng als de overeenkomstige Vlarem-normen waaraan
getoetst wordt in de discipline lucht). De GAW wordt echter, met uitzondering van de Nieuw
Egemseweg (segment 8), voor alle segmenten overschreden in zowel de bestaande als de geplande
situatie.
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.
Ten aanzien van de juridische situatie blijkt dat de kleiputten minder opgevuld zullen worden,
waardoor daaraan gerelateerde luchtverontreiniging minder lang zal aanhouden. Er wordt echter
geen significante wijziging van de eerdere effectbespreking verwacht.
Effecten t.g.v. gewijzigde visuele beleving
Zie bespreking landschapsbeeld en perceptieve kenmerken in de discipline landschap, § 8.5.4.

Conclusie en eventuele maatregelen
Algemene conclusie
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).
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).
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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.

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Milderende maatregelen


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.

Aanbevelingen


Begeleiding bij het uitdoven en/of verplaatsen van het varkensbedrijf wordt aanbevolen.



Er wordt aanbevolen dat de zuidelijke ontginning best gestart wordt in het noorden, gezien
de grote landbouwimpact die de zuidelijke percelen kunnen ondervinden.



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.
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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.
Er wordt verwezen naar hoofdstukken 6 en 7.
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Synthese van de milieueffecten, milderende
maatregelen en aanbevelingen
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 het 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
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.
In het plan-MER werden de disciplines mobiliteit, geluid, lucht, bodem, water, biodiversiteit,
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en mens – ruimtelijke aspecten behandeld als
sleuteldisciplines. De disciplines mens-gezondheid en klimaat werden behandeld als optiedisciplines
in dit MER.
De effecten werden in dit MER beoordeeld t.o.v. de feitelijke en juridische/planologische
referentiesituatie. Er werden verschillende bestemmingsmatige alternatieven onderzocht.
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. Voor de
kwantitatieve doorrekening werd een worst-case situatie voor verkeer bepaald, die rekening houdt
met de (cumulatieve) verkeersgeneratie ten gevolge van de demping van de bestaande kleiput, de
reconversie van de voormalige baksteenfabriek en de varkensstallen naar bedrijventerrein, de
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mogelijke uitbreiding ter hoogte van het bedrijf Clarysse, een mogelijke ontginning in het zuidelijke
deelgebied.
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. Er wordt aanbevolen om dit risico via flankerende acties nog te
verkleinen. Momenteel is er in de Pompoenstraat en Egemstraat reeds een verbod voor vrachtwagens.
Er wordt aanbevolen om dit verbod op doorgaand verkeer uit te breiden voor personenwagens.
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.
Ondanks het feite dat er geen significante effecten verwacht worden vanuit verkeersveiligheid, noch
vanuit verkeersafwikkeling, wordt, gelet op de slechte bestaande situatie op vlak van ongevalrisico
voor fietsers, aanbevolen om bijkomend vrachtverkeer zo veel mogelijk buiten de spitsmomenten te
houden.
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.
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. 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. 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. 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. 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). Verder blijkt dat bij een opvulling van de voormalige
ontginningsput tot maximaal 44 m (absolute hoogte) binnen het groengebied aan de
milieukwaliteitsnormen zou worden voldaan. 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.
Uit de discipline lucht blijken de verkeersemissies gerelateerd aan het plan hoogstens een beperkte
bijdrage te hebben op het NO2-jaargemiddelde t.h.v. de Brugsesteenweg en de Egemstraat. De
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milieukwaliteitsnorm wordt echter niet overschreden. Van de bijkomende geleide emissies ten
gevolge van bedrijvigheid worden hooguit beperkt negatieve effecten verwacht, gezien deze moeten
voldoen aan de geldende VLAREM-wetgeving. Inzake geuraspecten wordt de bestendiging van het
bedrijf AM-Power als neutraal beoordeeld. Bestaande klachten moeten via het vergunningenproces
naar behoren onderzocht worden en vallen buiten de scope van het Plan-MER. Bij het uitdoofscenario
voor AM-Power zijn er positieve effecten te verwachten, gezien de bron van geurhinder verdwijnt.
Voor de discipline bodem worden de effecten hoofdzakelijk als hooguit beperkt negatief beoordeeld.
Mogelijke (sterk) negatieve effecten kunnen verwacht worden t.g.v. de risico’s op het afschuiven van
de taluds t.h.v. het groendomein, de impact van het opvulmateriaal van zowel de huidige
ontginningsput als na de mogelijke toekomstige ontginning in het zuidelijk deelgebied op de beoogde
nabestemming (zowel wat betreft structuurkwaliteit, stabiliteit als bodem- en grondwaterkwaliteit).
Er wordt dan ook aanbevolen dat rekening gehouden wordt met de uiteindelijke inrichting van het
groendomein bij opvulling met meer- of minder zettingsgevoelig materiaal en met de beoogde
natuurdoelstellingen bij het bepalen van de te analyseren parameters voor de bovenste 2 m
aanvulgronden. Ook de risico’s naar het afschuiven van taluds en de noodzaak tot bijkomende
stabilisatiewerken dienen opnieuw geëvalueerd worden na opvulling. Voor de zuidelijke ontginning
werden eveneens verschillende randvoorwaarden naar het opvullen i.f.v. landbouwgebruik
geformuleerd. De risico’s op bodem-en grondwaterverontreiniging t.g.v. de bestemmingen
bedrijventerrein, openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebied worden beperkt via de Vlaremen Vlarebo-reglementering en bijgevolg 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 verdichtingsgevoeligheid van de
bodems ter hoogte van de geplande waterbuffer wordt eveneens aanbevolen de aftapzone langs de
Egemstraat te voorzien.
Uit de discipline water blijkt dat wanneer maximaal tot 35 m TAW opgevuld wordt, het mogelijk is 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. Dit wordt positief beoordeeld, gezien er minder water gepompt moet worden dan
momenteel het geval is en het resterende opgepompte water bijkomend gebufferd wordt in het
bufferbekken, waardoor het opgepompte water kan gebruikt worden door landbouwers in periodes
van droogte. 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 er een bezorgdheid m.b.t. het voorzien van voldoende debiet op de Jobeek. Op basis van de
huidig beschikbare info kan de huidige verdeling van de opgepompte debieten richting Jobeek en
richting Vuilhoekbeek als voldoende geacht worden (d.i. minstens 5% van het jaarlijks opgepompt
debiet wordt naar de Jobeek afgevoerd). Er wordt dan ook aanbevolen om deze verdeling in eerste
instantie te behouden. Wanneer de effectieve inrichting van het groendomein duidelijk is
(opvulhoogte en bijhorende bemalingsdebieten zijn gekend), kan dit desgevallend herbekeken
worden. Het beperken van het oppompen zal verder een positief effect hebben op de omliggende
grondwaterwinningen die grondwater uit dezelfde Ieperiaan aquifer onttrekken. Er wordt tevens
aanbevolen om bij de specifieke invulling van de reconversie-site of bij vergunningsaanvragen voor
bedrijven die zich zullen vestigen ter hoogte van de voormalige steenbakkerij na te gaan of deze
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bedrijven het opgepompte grondwater kunnen gebruiken i.p.v. leidingwater. Bij een eventuele nieuwe
ontginning in het zuidelijke deelgebied kan bijkomend oppompen van grondwater en lozing in de
nabijgelegen waterlopen nodig zijn. De precieze impact hiervan dient verder onderzocht te worden bij
een concreet ontginningsproject voor deze zone. Ook zullen hier waterlopen moeten
omgelegd/heraangelegd worden. Hiervoor wordt aanbevolen om de uiteindelijke ligging en inrichting
ervan te bepalen in functie van de nabestemming (al dan niet bebouwd agrarisch gebied), ervoor te
zorgen dat de terreinen afwateren naar de Roobeek, te dimensioneren zodat er geen wateroverlast
ontstaat en bij voorkeur een waardevollere structuurkwaliteit dan de huidige waterlopen te geven.
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 ook
aanbevolen de parking aan het secundair onthaal te voorzien in waterdoorlatende materialen.
Inzake biodiversiteit zullen voor uitvoering van het planvoornemen 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. Buiten
het plangebied is het belangrijk om verdroging van het stroomafwaarts waardevol Jobeekbosje tegen
te gaan door het opgepompte water 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
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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
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.
Inzake landschap 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. Het beekdalbegeleidend groen en het voorzien van bouwvrij agrarisch gebied in het
zuidelijke deelgebied 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. Gezien de meest waardevolle
elementen reeds gesloopt werden, wordt het effect op het resterend bouwkundig hier hooguit
beperkt negatief beoordeeld. Er wordt wel aanbevolen waar mogelijk de erfgoedwaarde van de
reconversiezone te behouden (b.v. behoud van de droogloods) of referenties te voorzien. Ten aanzien
van de indirecte (visuele) effecten op de contextwaarde van het vastgesteld bouwkundig erfgoed
binnen het plangebied en de directe omgeving zijn de effecten verwaarloosbaar.
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. Gezien het belang van voormalige
ontginningsput als geosite, wordt aanbevolen de belangrijkheid van de geologische locatie aan te
tonen met onrechtstreekse manieren zoals bijvoorbeeld een infobord plaatsen of indien er een
bezoekerscentrum komt, werken met lakprofielen, boorkernen, foto’s, …
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. De momenteel ontoegankelijke zone ter hoogte
van de kleiput zal ingericht worden als een publiek toegankelijk, groen domein. Dit wordt positief
beoordeeld. 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.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. De nodige afscherming
van deze ontginningsactiviteiten naar de omgeving dient voorzien te worden. Na ontginning dienen
de nodige inrichtingsmaatregelen genoment te worden om een gelijkwaardig landschap te creëren als
voor de ontginning (b.v. opnieuw aanplanten KLE’s, …). Algemeen wordt aanbevolen om voldoende
landschappelijke inkleding en buffering naar omwonenden en het achterliggende landbouwgebied te
voorzien ter hoogte van bedrijvigheid.
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Met uitzondering van een toegankelijke groenzone ter hoogte van de bestaande ontginningsput,
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.
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. Ten aanzien van de functie landbouw zijn negatieve effecten te verwachten
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. Begeleiding bij het uitdoven en/of verplaatsen van het varkensbedrijf wordt aanbevolen.
Tevens wordt aanbevolen dat de zuidelijke ontginning best gestart wordt in het noorden, gezien de
grote landbouwimpact die de zuidelijke percelen kunnen ondervinden. Gezien de locatie van het
waterbufferbekken naast een woongebied wordt vanuit de discipline mens aanbevolen om de nodige
afscherming toe te laten tussen het bufferbekken en de aanwezige bewoning.
Voor wat betreft de beperkte plancontour die betrekking heeft op fase 1 van het PRUP kan algemeen
geconcludeerd worden dat bovenvermelde effectenbeoordeling grotendeels geldig blijkt. Dit komt
omdat in het deel van het onderzochte plangbied dat niet behoort tot fase 1 het voorgenomen plan
grotendeels de bestaande feitelijke toestand of de geldende planologische toestand bestendigd
wordt. Een deel van de bovenvermelde effecten kan zich dan ook reeds voordoen binnen de geldende
planologische (juridische) toestand. Bovenstaande beoordeling kan dan ook als worst-case beschouwd
worden voor wat betreft de verwachte negatieve effecten. Tevens kunnen een aantal (beperkt)
positieve effecten zich niet voordoen doordat de zuidelijke zone niet volledig opgenomen werd in fase
1 van het PRUP.
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Leemten in de kennis en voorstellen van
monitoring
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.
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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Bijlage 1
Inputgegevens CAR-Vlaanderen

Achtergrondinfo CAR-Vlaanderen
CAR Vlaanderen werkt met meerdere parameters, nl.: wegtype, snelheidstype en afstand
immissiepunt (gevel bebouwing) tot de wegas:
Wegtype: de volgende wegtypen worden in CAR Vlaanderen onderscheiden (zie onderstaande figuur).
-

1 = weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100m;

-

2 = basistype weg (alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b of 4)

-

3a = bebouwing aan beide zijden van de weg, afstand wegas – gevel is kleiner dan 3x de
hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5x de hoogte van de bebouwing

-

3b = bebouwing aan beide zijden van de weg, afstand wegas – gevel is kleiner dan 1,5x de
hoogte van de bebouwing (street canyon)

-

4 = eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten op een afstand
van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing.

Snelheidstype:
-

Va = snelweg: gemiddelde rijsnelheid is 100 km/u

-

Vb = buitenweg: weg met een snelheidslimiet van maximaal 80 km/u

-

Ve = doorstromend stadsverkeer: doorstromend verkeer binnen de bebouwde kom,
stadsstraat (gemiddelde 26 km/u)

-

Vc = normaal stadsverkeer: gemiddelde snelheid 19 km/u

-

Vd = stagnerend verkeer: de verkeersdoorstroming wordt belemmerd (gemiddeld 13 km/u).

Bomenfactor: de mate van voorkomen van bomen langsheen de weg met in CAR Vlaanderen volgende
mogelijke waarden:
-

1: hier en daar bomen of in het geheel niet

-

1,25: één of meer rijen bomen met onderlinge afstand < 15m met openingen tussen de
kronen

-

1,5: kronen raken elkaar en overspannen minstens 1/3 gedeelte straatbreedte.
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Figuur 12-1: Wegtypologie CAR-Vlaanderen (Bron: TNO, 2010)
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Inputparameters CAR-Vlaanderen
Volgende gegevens worden ingegeven in het model voor de desbetreffende wegen.
Tabel 2

Nr.

Ingegeven parameters per weg in CAR Vlaanderen

Straatnaam

Wegtype

Snelheidstype

Bomenfactor

Afstand tot wegas
(m)

1

N50 Brugsesteenweg (ten
noorden van Nieuw
Egemseweg)

2

Vb

1

17

1BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen
Nieuw Egemseweg en
Kaseeldreef

2

Vb

1

17

2

Kasteeldreef

3a

Ve

1

30

3

N50 Brugsesteenweg (tussen
Kasteeldreef en Egemstraat)

3a

Vb

1

8

3BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen
Egemstraat en
Lichterveldestraat)

3a

Vb

1

8

4

Lichterveldestraat (tussen
Pompoenstraat en
Veldakkerstraat)

2

Vb

1

8

5

N50 Brugsesteenweg (ten
zuiden van Lichterveldestraat)

2

Vb

1

21

6

Joos de ter Beerstlaan

2

Vb

1

20

7

Egemstraat

2

Ve

1

10

8

Nieuw Egemseweg

2

Ve

1

15

Volgende verkeerscijfers worden hierbij in CAR Vlaanderen gehanteerd voor de referentietoestand
2020 en geplande toestand (cijfers aangeleverd door deskundige mens-mobiliteit).

Tabel 3

Nr.

Ingegeven mobiliteitsgegevens per weg in CAR Vlaanderen voor referentietoestand 2020

Straatnaam

Aantal voertuigbewegingen per etmaal

% licht

% middelzwaar

% zwaar

Verkeersstagnatie
(%)

1

N50 Brugsesteenweg (ten noorden van Nieuw
Egemseweg)

7119

91%

4%

5%

0%

1BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen Nieuw
Egemseweg en Kaseeldreef

7119

91%

4%

5%

0%

2

Kasteeldreef

2830

88%

6%

5%

0%

3

N50 Brugsesteenweg (tussen Kasteeldreef en
Egemstraat)

7729

82%

8%

11%

0%

3BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen Egemstraat en
Lichterveldestraat)

7729

82%

8%

11%

0%

4

Lichterveldestraat (tussen Pompoenstraat en
Veldakkerstraat)

7294

84%

7%

9%

0%

5

N50 Brugsesteenweg (ten zuiden van
Lichterveldestraat)

7695

84%

6%

10%

0%

6

Joos de ter Beerstlaan

6532

98%

2%

1%

0%

7

Egemstraat

148

68%

0%

32%

0%

8

Nieuw Egemseweg

128

100%

0%

0%

0%
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Tabel 4

Nr.

Ingegeven mobiliteitsgegevens per weg in CAR Vlaanderen voor toekomstige situatie

Straatnaam

Aantal voertuigbewegingen per etmaal

% licht

% middelzwaar

% zwaar

Verkeersstagnatie
(%)

1

N50 Brugsesteenweg (ten noorden van Nieuw
Egemseweg)

7633

89%

5%

6%

0%

1BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen Nieuw
Egemseweg en Kaseeldreef

7637

89%

5%

6%

0%

2

Kasteeldreef

2937

89%

6%

5%

0%

3

N50 Brugsesteenweg (tussen Kasteeldreef en
Egemstraat)

8354

81%

8%

11%

0%

3BIS

N50 Brugsesteenweg (tussen Egemstraat en
Lichterveldestraat)

8391

81%

8%

12%

0%

4

Lichterveldestraat (tussen Pompoenstraat en
Veldakkerstraat)

7429

84%

7%

9%

0%

5

N50 Brugsesteenweg (ten zuiden van
Lichterveldestraat)

8084

83%

7%

11%

0%

6

Joos de ter Beerstlaan

6670

98%

2%

1%

0%

7

Egemstraat

1354

73%

9%

18%

0%

8

Nieuw Egemseweg

203

63%

0%

37%

0%
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Bijlage 2
Niet-technische samenvatting
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Antea Group 2020
Zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Antea Group mag
geen enkel onderdeel of uittreksel uit
deze tekst worden weergegeven of in
een elektronische databank worden
gevoegd, noch gefotokopieerd of op
een andere manier vermenigvuldigd.
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